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ـوق ایــران محســوب می¬شــود .بــا تأمــل
ـن حقـ ِ
ـون کهـ ِ
ـی متـ ِ
ـع تاریخـ ِ
سیاســت¬نامه یکــی از منابـ ِ
در سیاسـتنامه ،بــا مفاهیــم و اصولــی از حقــوق اداری مواجــه می¬شــویم کــه بــا ظرافــت خاصــی در
سیاســت¬نامه گنجانــده شــده¬اند و می¬تــوان آنهــا را بــا مفاهیــم و اصــول کنونــی مــورد مطابقــت
قــرار دارد .مفاهیــم و اصولــی همچــون شــفافیت ،مشــارکت ،برابــری و شایسته¬ســاالری ،اســتماع،
اصــل ســرعت در پاســخگویی و محدودیــت زمانــی در پاســخگویی بــه اربــاب رجــوع ،اصــل منــع جمــع
مشــاغل و اصــل تأمیــن اجتماعــی ازجملــه اصــول مهمــی اســت کــه خواجــه نظام¬الملــک در زمینــه
حقــوق اداری در ســیرالملوک مــورد بحــث قــرار می¬دهــد و در مــواردی درصــدد ارائــه راهــکار در
جبــران کاســتیهای حاصــل از عــدم رعایــت ایــن مفاهیــم و اصــول در نظــام اداری کشــور برمی¬آیــد.
پرســش اساســی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه مفاهیــم و اصــول حقــوق اداری در سیاسـتنامه بــه عنــوان
یکــی از منابــع تاریخــی حقــوق عمومــی ،چگونــه انعــکاس یافتــه؟ در ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت
بــا روشــی تحلیلــی ـ توصیفــی برخــی از ابعــاد ایــن مســئله تحلیــل و ارزیابــی گــردد .فــرض اساســی
مقالــه حاضــر در پاســخ بــه پرسشــبر ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه می¬تــوان بــا مالحظــه کتــاب
سیاســت¬نامه انعــکاس ریشــهها و زمینههــای برخــی از مفاهیــم و اصــول حقــوق اداری را مــورد
کنــکاش قــرار داد.
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مقدمه

ـدگان ایــن حــوزه قــرار گرفتــه
ـوق
ِ
ریشـه ِ
ـی حقـ ِ
اداری ایــران کمتــر مــورد توجــه پژوهنـ ِ
های تاریخـ ِ
اســت .در ایــن زمینــه میتــوان بــه آثــار بســیار معــدودی اشــاره نمــود (1951,Tabatabai Motameni
 .)1933 ,et Nasrتوجــه بــه برخــی متــون تاریخــی حقــوق عمومــی و اداری میتوانــد زمینــه مناســبی
را بــرای فهــم بنیانهــای تاریخــی ایــن حــوزه فراهــم نمایــد .بــرای نمونــه تقــی نصــر در رســاله
دکتــرای خــود در ســال  1933بــه تاریــخ حقــوق اداری در عهــد ساســانی پرداختــه اســت و علــی
شــایگان در رســاله دکتــرای خــود ایــن بحــث را قــرون اولیــه دوره اســامی تحلیــل نمــوده اســت
( .)1934 ,Chayganسیاسـتنامه خواجــه نظامالملــک ،درزمــرۀ آن دســته از متــون کهنــی اســت کــه
میتوانــد اطالعــات ذیقیمتــی را در ایــن زمینــه در اختیــار مــا قــرار دهــد.
سیاستنامهنویســی ازجملــه شــیوههای برخــی اندیشــمندان مســلمان بهویــژه شــماری از
مــردان سیاســت ،بــرای بیــان راهکارهــای عملــی خــود در عرصــه حکوم ـتداری بــود .سیاس ـتنامه
خواجــه نظامالملــک از مهمتریــن آثــار در ایــن زمینــه اســت و از لحــاظ تاریخــی در تحــول اندیشــه
سیاســی ایــران و اســام جایــگاه مهمــی دارد (طباطبایــی .)130 :1375 ،علیرغــم نــگارش آن در
ســده پنجــم هجــری قمــری بــه لحــاظ حقــوق عمومــی حــاوی نــکات و مســائل مهمــی در بــاب
حکومــتداری است.سیاســتنامهبا بــه تصویــر کشــیدن دیوانســاالری منســجم عهــد ســلجوقیان،
دارای ظرفیــت بســیاری بــرای تعمــق و تدقیــق در آن بــه منظــور انجــام مطالعــات در زمینــه تاریــخ
حقــوق اداری اســت؛ لــذا نبایســتی ایــن اثــر را بــه عنــوان یــک دفترچــه راهنمــا بــرای اداره روزمــره
و توصیههــای عملــی ســاده در جهــت بهبــود نظــام اداری تلقــی کــرد؛ بلکــه از آن فراتــر م ـیرود .در
واقــع ،سیاس ـتنامه بیانگــر یــک نظریــه سیاســی واقعبینانــه اســت کــه از وضعیـ ِ
ـی سیاســی
ـت واقعـ ِ
ـم توســعه و پیشــرفت حکومــت اســامی در قــرن پنجــم تــا
ظهــور و بــروز مییابــد و مــا را بــه فهـ ِ
یازدهــم رهنمــون میســازد ( .)74 :2005 ,Janbozorgiنظامالملــک عــاوه بــر نقــش بســیاری در
ســاخت حکومــت ســلجوقیان داشــت (بنــداری اصفهانــی )66 :1356 ،بــا ایــن حــال تنهــا ،معمــار
امپراتــوری ســلجوقی نبــود بلکــه بخشــی از تــاش او بــرای تثبیــت امپراطــوری بــود ()2 :2014,coch؛
ـوی مطلــوب مــورد
ـیم الگـ ِ
بنابرایــن بخشــی از مــواردی کــه او در رابطــه بــا حقــوق اداری و در پـ ِ
ـی ترسـ ِ
بحــث قــرار میدهــد ،مربــوط بــه کوشــش او در تثبیـ ِ
ـوری ســلجوقی بــا رهنمونــی حاکمــان
ـت امپراتـ ِ
ســلجوقی در بــه کارگیــری آیینهــای مــورد نظــر خواجــه در اداره امــور میباشــد.
اداره در طــول تمــام اعصــار وجــود داشــته امــا تــا دوران اولیه مــدرن (ســال  1600میــادی) جایگاه
مســتقلی بــه دســت نم ـیآورد؛ لــذا بــه محــض دس ـتیابی بــه چنیــن جایگاهــی (در قــرن هجدهــم)
عالقــه بــه رویکردهــای تاریخــی افزایــش مییابــد ( .)4-3 :2017 ,Raadscheldersبرخــی مفاهیــم و
نهادهــا فــارغ از آنکــه در چــه عصــری باشــد یــا در چــه رژیــم سیاســی نگاشــته شــده باشــد بهطــور
52

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال اول  /شمــــاره اول  /زمستـــان 1398

مشــترک در ســاختار سیاســی و اداری همــه نظامهــا وجــود دارنــد؛ لــذا در ایــن پژوهــش بــه مفاهیــم
و نهادهایــی اشــاره میشــود کــه نــه تنهــا در یــک نظــام دموکراســی بلکــه در نظامهــای ســلطنتی
و غیــره نیــز میتــوان نمونــه آنهــا را یافــت و در نتیجــه منحصــر بــه نظامهــای سیاســی مــدرن
کنونــی نیســتند .بــه بیــان دیگــر سیاسـتنامه را بایــد درچارچــوب تاریــخ حقــوق اداری پیشــامدرن یــا
نظامهــای کهــن و ســنتی و در بســتر تحــوالت دیوانســاالری دیــد( .هداونــد)20-9 :1389 ،
اگرچــه مقصــد غایــی نظــام الملــک گــردآوردن اطالعــات تاریخــی در سیاس ـتنامه نبــود ،لیکــن
او بــه مناســبت هرجــا کــه الزم بــود حکایتــی ازحــوادث تاریخــی و سیاســی ایــران در دوره هــای
مقــدم ذکرکــرده اســت تــا درسهــای عبرتــی درکار ملکــداری باشــد و همیــن حکایــات تاریخــی
دربرخــی از مــوارد حــاوی اطالعاتــی اســت کــه درجــای دیگــر بــه تفصیلــی کــه در سیاســتنامه
میبینیــم ،مالحظــه نمیشــود( .یاحقــی؛ فــرزاد )906 :1391 ،تغییــر و دگرگونیهایــی کــه متونــی
ماننــد سیاســتنامه ایجــاد میکننــد ،بــه طــور مثــال ،اســتفاده نظامالملــک از گــردش روزگار در
کتــاب خــود ،نشــانگر ایــن امــر اســت کــه الگوهــا و نمونههــای تاریخــی ،نــه تنهــا حکایــت و افســانه
نبــود بلکــه بالعکــس تأثیــر قابــل توجهــی در اندیشــه سیاســی آن زمــان داشــت:2017 ,Stephan( .
 )268از همیــن روی اســت کــه میتــوان بــا تأکیــد بــر ایــن شــاخصه سیاســتنامه ،اذعــان داشــت
کــه؛ پژوهشهــای تاریخــی ،اگــر در تعییــن خــط ســیر تحــوالت یــک دولــت و در شــناخت عوامــل
واقعــی ایــن تحــوالت ،واقعبینــی بــه خــرج دهــد و در تجزیــه و تحلیــل عوامــل واقعــی در آینــده نیــز،
ماننــد گذشــته ژرفنگــر باشــد ،معجــزه پیشبینــی تحــوالت آینــده رژیمهــای سیاســی ،امکانپذیــر
خواهــد بــود( .عمیدزنجانــی)183 :1387 ،
در ایــن مقالــه بــرای تحلیــل جایــگاه حقــوق اداری در سیاسـتنامه ،از متــن سیاسـتنامه اســتفاده
شــده و تأکیــد ایــن پژوهــش بــر متــن سیاســتنامه و نــه دیدگاههــای کلــی خواجهنظامالملــک
اســت .خواجهنظامالملــک در ده قــرن پیــش ،طــرح جامعــی از حکومــتداری را ارائــه میدهــد کــه
بــه دور از هرگونــه تعصبــی میتــوان بــه درســتی ادعــا نمــود کــه در غالــب مــوارد ،خرمندانهتریــن
و مصلحتگرایانهتریــن شــیوهها را در برمیگیــرد .بــا وجــود گذشــت چندیــن قــرن از تدویــن
ســیرالملوک ،اگــر از ایــن کتــاب تفســیری منطقــی و صحیــح ارائــه شــود ،بــدون شــک میتوانــد
ـع
همردیــف پژوهشهایــی قــرار گیــرد کــه در بســیاری مــوارد راهگشــای بســیاری از مشــکالت و موانـ ِ
روز هســتند .حتــی اگــر متوقــع چنیــن جایگاهــی بــرای سیاســتنامه در حکومــتداری و بــه طــور
خــاص در حقــوق اداری امــروزه نباشــیم ،در یــک نــگاه حداقلــی میتــوان آن را در زمــره آثــاری در
حقــوق عمومــی قــرار داد کــه ارزش بررســی و نقــادی و مطالعــه را دارا اســت .در ایــن اثرســعی شــده
اســت انعــکاس حقــوق اداری در ســیرالملوک بــر اســاس تقســیمبندی معمــول ،بــه مســائل حقــوق
اداری بیرونــی و حقــوق اداری درونــی تقســیم و مفاهیــم و اصــول مرتبــط بــا بحــث شــود.
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.1تجلی حقوق اداری درونی در سیر الملوک
همانگونــه کــه در حقــوق اداری برخــی از کشــورها شــایع اســت ،حقــوق اداری بــه حقــوق اداری
درونــی 1و بیرونــی 2تقســیمبندی میشــود( .آقایــی طــوق )16 :1398 ،منظــور از حقــوق اداری
درونــی روابــط میــان ســازمانهای اداری بــا یکدیگــر و مســائل حقوقــی مربــوط بــه درون یــک ســازمان
اداری اســت .در سیاسـتنامه برخــی از مســائل معطــوف بــه ایــن قبیــل مســائل اســت کــه بــه برخــی
از آنهــا در ادامــه اشــاره و بحــث میشــود.
 .1.1شایستهساالری

یکــی از مفاهیــم مهــم حقــوق اداری شایستهســاالری 3اســت .در نــگاه خواجــه ،پادشــاه امــور مهــم

مملکتــی و دينــی را بايــد بــه کســانی بســپارد کــه در شايســتگی آنهــا ترديــد نداشــته باشــد .آنچــه ذیل
موضوعــات حقــوق اداری قــرار میگیــرد ایــن نکتــه اســت کــه در اعطــاي منصــب بايــد شايســتگی فــرد
را از جهــت عقــل و دانــش و نيــز شــخصيت و تخصــص و ثبــات ســنجيد و مرتبــه وی را بــه تناســب
شايســتگی او تعييــن نمــود .نظامالملــک ايــن امــر را بــا عباراتــی اینچنیــن بیــان مـیدارد:
«پــس ،از بنــدگان يکــی را کــه از تقديــر ايــزدی ،ســعادتی و دولتــی حاصــل شــود او را حــق تعالــی
بــر انــدازه او اقبالــی ارزانــی دارد و عقلــی و دانشــی دهــد کــه او بــدان عقــل و دانــش ،زیردســتان
خويــش را هریکــی را بــر انــدازه خويــش بــدارد و هريــک را بــر قــدر او مرتبتــی و محلــی نهــد و
خدمتــکاران و کســانی کــه شايســته باشــند ايشــان را از ميــان مردمــان برگيــرد و در کفايــات مهــم
دينــی و دنيــاوی بــر ايشــان اعتمــاد کند(».خواجــه نظامالملــک طوســی)12 :1389 ،
درواقــع ،خواج ـه نظامالملــک بــا بیــان ایــن امــر کــه حکمــران بایســتی «زیردســتان خويــش را
هریکــی را بــر انــدازه خويــش بــدارد و هريــک را بــر قــدر او مرتبتــی و محلــی نهــد و خدمتــکاران و
کســانی کــه شايســته باشــند ايشــان را از ميــان مردمــان برگيــرد» ،درصــدد بیــان اصــل برابــری در
ورود بــه خدمــت عمومــی اســت کــه یکــی از انــواع اصــل برابــری اســت کــه در حقــوق اداری بحــث
میشــود .شایســتگی نوعــی گفتمــان اســت کــه عمدتــاً بــرای نشــان دادن ایــده برابــری بــه کار
مـیرود )52 :2013 ,Littler(.خواجــه در عباراتــی دیگــر اســتواری و پایــداری ُملــک را منــوط بــه وجــود
شایســتگی تمــام بــه منصبــی گماشــته شــدهاند:
کارگزارانــی میدانــد کــه بــا
ِ
«بندگانــی را کــه پــرورده باشــند و بــزرگ کــرده ،نــگاه بایــد داشــت کــه عمــری دیگــر میبایــد و
روزگاری مســاعد تــا بنــدهای شایســته و آزمــوده بــه دســت آیــد .و دانایــان گفتهانــد کــه چاکــری و
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بنــدهای شایســته و آزمــوده بهتــر از فرزنــد باشــد و در ایــن معنــی شــاعر گویــد :یــک بنــده مطــواع بــه
از ســیصد فرزنــد ،کیــن مــرگ پــدر خواهــد و آن عـ ّز خداونــد» (خواجــه نظامالملــک طوســی:1389 ،
)158
خواجــه معتقــد بــر حفــظ نیروهــای شایســته و کارآزمــوده کشــوری در بافــت دســتگاههای اداری
و حکومتــی اســت؛ چراکــه ایــن اشــخاص بــه دلیــل تجربــه و تخصــص الزم کــه در طــی ســالهای
متمــادی و در طــول خدمــت کســب کردهانــد ،میتواننــد باعــث قــوت و عــزت ُملــک و فرمانــروا
باشــند و از ســوی دیگــر در صــورت برکنــار نمــودن آنــان یافتــن جایگزیــن زبــده و ماهــر کــه بــا ایشــان
برابــری کنــد دشــوار اســت .از ایــن روی بــه ســلطان توصیــه میکنــد کــه چنیــن اشــخاصی را تکریــم
نمایــد و بــا حفــظ حقــوق آنهــا و تثبیــت جایگاهشــان ،مانــع از خــروج آنــان از خدمــت دولــت شــود.
نظامالملــک درصــدد بیــان لــزوم رعایــت اصــل شایستهســاالری و اعطــای منصــب بــه کســانی اســت
کــه دارای تخصــص و تجربــه کافــی هســتند.الزم بــه ذکــر اســت کــه خواجــه در عبــارات متعــددی در
فصــول مختلــف سیاسـتنامه پادشــاه را توصیــه بــه حفــظ پیــران و اعطــای مشــاغل بــه آنهــا میکنــد
و علــت ایــن توصیــه را غالبـاً تجربــه و تخصــص کافــی آنهــا عنــوان میکنــد ،بــا ایــن حــال بــا در نظــر
داشــتن برخــی مزایــای ناشــی از تثبیــت جایــگاه چنیــن اشــخاصی ،در مــواردی بــه ایــن دیــدگاه وی
میتــوان نقــد جــدی وارد ســاخت بهویــژه کــه ایــن تفکــر در حقــوق عمومــی کنونــی قابــل رد اســت.
 .2.1کنترل فساد اداری
کنتــرل فســاد در ســازمانهای حکومتــی و دیوانــی بســیار مــورد توجــه خواجهنظامالملــک
بودهاســت.در فصــل نهــم کتــاب تحــت عنــوان «انــدر ُمشــرفان دولــت و کفــاف ایشــان» درخصــوص
مقــام مشــرف کــه وظیفــه نظــارت و بازرســی مالــی را برعهــده دارد ،عنــوان مــیدارد کــه حــق و
دســتمزد متناســب بــا شــغل بایــد بــه وی پرداخــت گــردد تــا در پــی خیانــت و یــا اخــذ رشــوه نباشــد.
«و آنچــه ایشــان را بــه کار آیــد از بیتالمــال بدهنــد تــا ایشــان را بــه خیانــت کــردن و رشــوت
ســتدن حاجــت نیفتــد و آن فایــده کــه از راســتی کــردن ایشــان حاصــل شــود دهچنــدان و صدچنــدان
مــال باشــد کــه بدیشــان دهنــد بــه وقــت ایشــان»(خواجه نظامالملــک طوســی)84 :1389 ،
خواجــه نظامالملــک در حکایــت «عضدالدولــه و قاضــی خائــن»  ،نیــز عضدالدولــه در پــی تخلــف
قاضــی و سوءاســتفاده از مقــام خویــش و تصــرف در مــال غیــر ،بــا برکنــاری وی از خدمــت اینچنیــن
بیــان مـیدارد:
«کــه خــدای ع ّزوجــل ایــن مرزبانــی مــرا بــه ســوی آن داده اســت تــا مرزهــا را نــگاه دارم و نگــذارم
کــه کســی را رنــج یــا زیانــی رســد از کســی ،بلکــه از قاضــی کــه مــن او را بــر خــون و امــوال مســلمانان
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گذاشــتهام و گماشــته و اجــرا و مشــاهره او میدهــم تــا او بــه راســتی شــغل مردمــان میگــذارد بــه
حکــم شــرع و میــل و محابــا نکنــد و رشــوتی نســتاند»( .خواجــه نظامالملــک طوســی)106 :1389 ،
در ایــن حکایــت نیــز نظامالملــک ،تعییــن دســتمزد بــرای کارگــزار دولــت را عاملــی در جهــت
کنتــرل انگیــزه شــخص مبنــی بــر سوءاســتفاده از شــغل خویــش و اخــذ رشــوه ،خیانــت و یــا ناراســتی
در انجــام وظایــف میدانــد؛ لــذا تخلــف قاضــی و زیــان رســاندن بــه شــخصی را بــه دلیــل آنکــه دارای
دســتمزد مناســب بــوده اســت را محکــوم مینمایــد و مســتحق مجــازات انفصــال دائــم از خدمــت
دولــت میدانــد.
 .3.1افزایش کارایی مستخدم
از دیــدگاه خواجــه ،در شــرایط تعیینشــده بــرای وکیــل خــاص ،پرداخــت دســتمزد متناســب بــا
خدمــت ســبب افزایــش کارایــی مســتخدم اســت«او را حشــمتی تمــام بایــد تــا شــغل توانــد رانــد و کار
او بنظــام روان باشــد( ».خواجــه نظامالملــک طوســی)119 :1389 ،عــاوه بــر ایــن در فصــل چهاردهــم
تحــت عنــوان «انــدر پیــکان و پرنــدگان» نظامالملــک قیــد میکنــد کــه تعییــن حقــوق و دســتمزد
متناســب بــرای پیــک دولتــی منجــر بــه ایــن میشــود کــه کارگــزار در شــرایط ســخت نیــز در پــی
خدمترســانی مطلــوب خواهــد بــود« :بــه چنــد را ِه معــروف ،پیــکان مرتــب بایــد نشــاند و مشــاهره و
مرســوم ایشــان پدیــد کــرد ،کــه چــون چنیــن باشــد انــدر شــبانروزی از پنجــاه فرســنگ هــر خبــری
کــه میبایــد میرســد(».خواجه نظامالملــک طوســی)117 :1389 ،
 .4.1پاداش و تنبیه کارکنان
توجــه بــه سیســتم پــاداش و تنبیــه کــه امــروزه در قوانیــن و مقــررات اداری وجــود دارد ،در
سیاســتنامه بــه ایــن نحــو منعکــس شــده اســت کــه «هرکــه از خدمتــکاران خدمتــی پســندیده
کــرد بایــد کــه در وقــت نواختــی یابــد و ثمــرت آن بــدو رســد و آنکــه تقصیــری کنــد بیضرورتــی
وســهوی آن کــس را بانــدازه گنــاه مالشــی رســد تــا رغبــت بنــدگان بــر خدمــت زیــادت گــردد و بیــم
گناهــکاران بیشتــر میشــود و بــر کارهــا اســتقامت میرود»(.خواجــه نظامالملــک طوســی:1389 ،
 )174لــزوم پرداخــت پــاداش بــه کارگزارانــی کــه بــا جدیــت خدمــت مینماینــد و موجــب رضایــت
عامــه هســتند در جهــت تشــویق آنــان و نیــز ترغیــب ســایر کارگــزاران در انجــام صحیــح وظایــف خــود
ضــروری اســت .جالــب اســت کــه مــاده  20قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــا مفهومــی مشــابه
چنیــن مقــرر م ـیدارد« :دســتگاههای اجرایــی مکلفنــد بــه منظــور ایجــاد انگیــزه و افزایــش کارآیــی
و بهرهمنــدی از فکــر و اندیشــه و خالقیــت کارمنــدان ذیربــط خــود ســازوکار مناســب بــرای جلــب
مشــارکت کارمنــدان و دریافــت پیشــنهادها و اثرگــذاری آن در تصمیمگیریهــا را فراهــم آورنــد».
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 .5.1منع جمع مشاغل

اصــل منــع جمــع مشــاغل 1یکــی از اصــول مهــم حقــوق اداری اســت کــه بســیار موردتوجــه

کتــاب ســیرالملوک اســت .در حقــوق ایــران کنونــی اصــل  141قانــون اساســی و برخــی قوانیــن
عــادی از قبیــل قانــون اســتخدام کشــوری مصــوب ســال  ،1343قانــون ممنوعیــت تصــدی
بیــش از یــک شــغل دولتــی مصــوب ســال  ،1373قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب
ســال  1386نیــز بــه ایــن مــورد اشــاره میکننــد .طبــق ایــن اصــل کارکنــان دولتــی نبایســتی
متصــدی دو شــغل دولتــی و بیــش از آن بــه طــور همزمــان باشــند .خواجــه نظامالملــک در
فصــل چهلویکــم سیاسـتنامه بــه ایــن اصــل مهــم کــه امــروزه عــدم اعتنــا بــه آن نیــز یکــی
از مشــکالت جــدی در سیســتم حقــوق اداری اســت ،اشــاره مینمایــد و انتقــاد جــدی بــر عــدم
رعایــت آن توســط مقامــات مافــوق دارد .ایــن فصــل از سیاســتنامه یکــی از مفصلتریــن
فصــول سیاســتنامه اســت کــه ایــن تفصیــل خــود گویــای نارضایتــی و ناخرســندی بســیار
خواجــه از ایــن معضــل اســت؛ لــذا او بــا بیــان حکایــات متعــددی مضراتــی کــه ایــن امــر بــر
بافــت جامعــه و نظــام اداری کشــور وارد میســازد را برمیشــمارد.
خواجــه نظامالملــک بــا قیــد ایــن عبــارت در آغــاز فصــل ،قاعــده ممنوعیــت منــع جمــع
مشــاغل را بیــان میکنــد« :پادشــاهان بیــدار و وزیــران هشــیار بــه همــه روزگار هرگــز دو شــغل
یــک مــرد را نفرمودهانــد و یــک شــغل دو مــرد را ،تــا کارهــای ایشــان بنظــام و بــا رونــق
بودی(».خواجــه نظامالملــک طوســی)213 :1389 ،بنــا بــر دیــدگاه وی اگــر پادشــاه مطلــع
از امــور جــاری مملکــت و وزیــر نیــز دارای بصیــرت ،ذکاوت و زیرکــی باشــد ،هیــچگاه ســایر
کارگــزاران چنیــن تخلفاتــی را مرتکــب نخواهنــد شــد.
یکــی از مــواردی کــه در ارتبــاط بــا اندیشــه خواجــه نظامالملــک قــرار میگیــرد ،بررســی
مبنــای ایــن قاعــده بــا رجــوع بــه اصــل برابــری در مقابــل قانــون اســت کــه یکــی از زیــر
شــاخههای آن برابــری فرصتهــای شــغلی یــا برابــری در ورود بــه خدمــت دولتــی اســت کــه
نظامالملــک در سیاس ـتنامه بــه هــر دو مهــم اشــاره نمــوده اســت .یکــی از اندیشــمندانی کــه
در زمینــه اصــل برابــری در مقابــل قانــون بــه قلمفرســایی پرداختــه ،جــان رالــز اســت .نظریــه
وی کــه بــه نظریــه عدالــت توزیعــی شــهرت یافتــه دربرگیرنــده دو اصــل بنیادیــن اســت:
1ـ هــر شــخصی بایــد در چارچــوب گســتردهترین و جامعتریــن آزادیهــای پای ـهای برابــر
کــه بــه معنــای نظامــی آزاد بــرای همــگان اســت دارای حــق مســاوی باشــد2 .ـ آزادیهــای
اقتصــادی و اجتماعــی بایــد بایــد بــه ترتیبــی باشــد کــه الــف :بیشتریــن مزیــت را بــرای
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محرومترینهــا فراهــم کنــد و ب :بــه مقامــات و ســمتهای عمومــی همــگان بتواننــد بــا
شــرایط برابــر دســت یابنــد (تانســی .)108 :1383 ،بــر اســاس ایــن اصــل چنیــن میتــوان
برداشــت کــرد کــه شــغل یکــی از فرصتهــای پیــش رو بــرای افــراد کشــور بــه حســاب میآیــد
و چــون افــراد در برابــر فرصتهــا از دیــد رالــز بایــد موقعیتــی برابــر داشــته باشــند ،بنابرایــن
تصاحــب چندیــن شــغل از طــرف شــخصی خــاص بدیــن معناســت کــه فرصت-هــا بــه طــور برابر
بــرای افــراد یــک جامعــه محقــق نشــده اســت .بنابــر اصــل دوم جــان رالــز را میتــوان یکــی
از مؤثرتریــن بنیانهــای فلســفی سیاســی بــرای اصــل منــع جمــع مشــاغل بــه شــمار آورد
(رســتمی.)28 :1388 ،
در قوانیــن عــادی ضمانتاجراهــای متعــددی بــرای عــدم رعایــت قاعــده منــع جمــع
مشــاغل پیشبینــی شــده اســت .توزیــع فرصتهــای شــغلی بیــن تمــام افــراد جامعــه و کاهــش
بیــکاری ،ایجــاد نظــام اداری ســالم ،جلوگیــری از اعمــال نفــوذ نــاروا ،جلوگیــری از تمرکــز
قــدرت و حفــظ بنیادیــن اصــل اســتقالل قــوا از اهــداف مقــرر بــرای پیشبینــی ضمانتاجــرا
اســت (فخــر .)146 :1390 ،نظامالملــک در مقــام بیــان اثــرات مخــرب چندشــغله بــودن مــواردی
را برمیشــمارد کــه از جملــه آنان،کاهــش کارآیــی مســتخدم و نارضایتــی مســتمر مقــام مافــوق
اســت .نظامالملــک چندشــغله بــودن را باعــث خلــل وارد آمــدن بــر انجــام یکــی از دو شــغل
و کاهــش کارایــی مســتخدم در انجــام وظایــف اعطــا شــده میدانــد کــه در نتیجــۀ آن مقــام
مافــوق نارضایتــی مســتمر از امــور انجــام شــده توســط مســتخدم خواهــد داشــت.
«چــون دو شــغل یــک مــرد را فرماینــد همیشــه از ایــن دو شــغل یکــی بــر خلــل باشــد و
ـد بــر
بــا تقصیــر ،از آن جهــت کــه اگــر مــرد در ایــن شــغل بواجــب قیــام کنــد و تیمــارش بجـ ّ
دســت گیــرد در آن دیگــر شــغل خلــل و تقصیــر افتــد و اگــر در آن شــغل بواجــب قیــام کنــد و
اهتمامــی نمایــد در ایــن شــغل بــه همــه حــال تقصیــر و خلــل راه یابــد و اگــر نیــک نــگاه کنــی
هــر آن کــس او دو شــغل دارد همــواره هــر دو شــغل بــر خلــل باشــد و او مقصــر و مالمـتزده و
فرماینــده متشــکی و رنجور»(خواجــه نظامالملــک طوســی.)212 :1389 ،
ـان افــراد شایســته
همچنیــن وی یکــی از اثــرات چندشــغله بــودن را افزایــش بیــکاری در میـ ِ
و کاردان عنــوان میکنــد .خواجــه معتقــد اســت کــه از نتایــج چندشــغله بــودن افزایــش نــرخ
بیــکاری نســبت بــه نــرخ شــاغلین جامعــه اســت:
«چــون ده عمــل یکــی مــرد را فرماینــد و نــه مــرد را یــک عمــل نفرماینــد در آن مملکــت
مــردان معطــل و محــروم بیــش از آن باشــند کــه مــردم بــا عمــل ،چــون چنیــن باشــد ایــن
بیــکاران همــکاری کننــد و باشــد کــه ایــن کار در تــوان یافــت و باشــد کــه در نتــوان یافــت»
(خواجــه نظامالملــک طوســی.)223 :1389 ،
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از اثــرات مخــرب چندشــغله بــودن ،افزایــش تمایــل فــرد در تصدیگــری شــغلهای بیشــتر
اســت کــه موجــب میشــود افــرادی کــه دارای تخصــص و شایســتگی الزم نیســتند پس ـتهای
متعــددی را برعهــدهگیرنــد و در مقابــل بــا فقــدان پســتهای خالــی ،افــراد الیــق و کاردان
از جایــگاه شایســته خــود بــاز بماننــد .درنتیجــۀ ایــن امــر نظــام اداری دارای کارکنــان ناالیــق
میباشــد کــه علیرغــم محــروم نمــودن ســایرین از فرصتهــای شــغلی مناســب ،خــود باعــث
بــروز ناکارآمــدی و فســاد در دســتگاههای اداری میشــوند .بــه بیــان خواجــه نظامالملــک
کســی کــه چندیــن شــغل دارد بــا داعیــه داشــتن شــغلهای بیشــتر از هــر شــیوهای از جملــه
رشــوه دادن اســتفاده میکنــد تــا پســت جدیــد نیــز بــه وی اعطــا شــود و درمقابــل ،مقــام
مافــوق بــدون در نظــر گرفتــن مــواردی از قبیــل اینکــه آیــا فــرد یادشــده قابلیــت و شایســتگی
الزم بــرای تصــدی پســت خالــی را دارد ،آیــا او قــدرت انجــام وظایــف مربــوط بــه شــغل اعطــا
شــده را دارد ،آیــا او تــوان انجــام چندیــن شــغل را بــه طــور همزمــان دارد ،شــخص را در پســت
جدیــد میگمــارد (خواجــه نظامالملــک طوســی .)214 :1389 ،ایــن امــر ســبب ایجــاد چالــش
ـن
در ســطح جامعــه میشــود و همــگان دلمشــغول ایــن نکتهانــد کــه چــرا کســانی کــه در عیـ ِ
عیــن
شایســتگی بــه کشــور خدمــت نمودهانــد فاقــد شــغل و جایــگاه مناســب و عــدهای در
ِ
بیکفایتــی ،دارای چندیــن شــغل هســتند.
عــدم رعایــت قاعــده منــع جمــع مشــاغل ،تأثیــرات مخربــی بــر نظــام اداری کشــور دارد کــه
درنهایــت منجــر بــه ایجــاد فســاد اداری میشــود ،منشــأ ایجــاد چنیــن مشــکالتی را میتــوان
در نحــوه مدیریــت مقامــات باالدســتی جســتوجو نمــود« .نظــام اداری بایــد بــه گونــهای
ســازماندهی شــود کــه افــراد شایســته و باتجربــه خــود را حفــظ نمایــد و اینگونــه افــراد میــل
بــه خــروج از خدمــت اداری نداشــته و جــذب ســایر دســتگاهها نشــوند .دادن شــغل و ســمت
بــه افــراد براســاس وابســتگیهای قومــی ،مذهبــی ،سیاســی و ماننــد آن خــاف اصــل شایســته
ســاالری اســت و در عمــل موجــب حاکمیــت افــراد ناشایســت میشــود(».ویژه.)241 :1383 ،
وجــود نقــض در مدیریــت ،دغدغــه خواجــه نظامالملــک در مواجهــه بــا ایــن مشــکل اساســی
در دســتگاه اداری نیــز اســت« .اگــر مدیریــت اداری ،اعمــال اداری و تصــدی مشــاغل دولتــی
در راســتای ارزشهــای پذیرفتهشــدۀ حاکــم بــر جامعــه تنظیــم نشــود ،هنجارهــای سیاســی
و اجتماعــی بــه هــم خــورده و امنیتخاطــر را ســلب میکنــد .دموکراســی مخــدوش حقــوق
مــردم ضایــع ،بیتالمــال ضعیــف ،ارزشهــا مصــدوم میشــود و فســاد اداری و اســتبداد حاکــم
میگــردد و باالخــره مشــروعیت نظــام اداری بــه شــدت مــورد تردیــد قــرار میگیرد(».هاشــمی،
 )72 :1369نظامالملــک در عباراتــی بــه بیــان علــل رواج معضــل چندشــغله بــودن میپــردازد.
از دیــدگاه وی اگــر در نظــام اداری کشــور شــخصی متصــدی بیــش از یــک شــغل باشــد ،نشــان
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از غفلــت پادشــاه و بیکفایتــی وزیــر دارد .درواقــع مقــام مافــوق را عامــل ایجــاد چنیــن معضلــی
میدانــد و بــه نکوهــش آنــان میپــردازد .بــه بیــان خواجــه «و هــر آنگاه کــه وزیــر بیکفایــت
باشــد و پادشــاه غافــل نشــانش آن باشــد کــه یــک عامــل را از دیــوان دو عمــل فرماینــد یــا ســه
و پنــج و هفت(».خواجــه نظامالملــک طوســی)214 :1389 ،
در قســمتی دیگــر خواجــه بــا تأکیــد بــر نقــش وزیــر ـ بــه عنــوان عالیتریــن مقــا ِم اداری و
سیاســی ـ در رواج چندشــغله بــودن در ســطح مملکــت ،وزیــری کــه بــدون توجــه داشــتن بــه
مؤلفههایــی چــون شــهرت ،اصالــت و نیــز دانــش و شایســتگی اقــدام بــه تعییــن کارگــزار در
پســتی جدیــد مینمایــد و بــا اعطــای چندیــن شــغل بــه وی موجــب بیــکار مانــدن شایســتگان
میشــود را نــادان و بیکفایــت خطــاب مینمایــد و معتقــد اســت کــه وی درصــدد زوال و
ـمن حکمــران
برانــدازی دولــت و خدشــه وارد نمــودن بــه عمــل پادشــاه و بــه نوعــی بدتریــن دشـ ِ
اســت.
«و هــرگاه کــه مجهــوالن و بیاصــان و بیفضــان را عمــل فرماینــد و معروفــان و فاضــان
و اصیــان را معطــل و ضابــع بگذارنــد و یکــی را پنــج شــغل فرماینــد و یکــی را یــک عمــل
نفرماینــد دلیــل بــر نادانــی و بیکفایتــی وزیــر باشــد .پــس اگــر وزیــر کافــی و دانــا نباشــد
عالمــت آن بــود کــه زوال مملکــت و دولــت و فســاد کار پادشــاه را میطلبــد و بدتریــن دشــمنان
اســت»(.خواجه نظامالملــک طوســی)223 :1389 ،
درنهایــت خواجــه نظامالملــک در پــی تأکیــد بســیاری کــه بــر تأثیــرات دوشــغله بــودن در
افزایــش بیــکاری در جامعــه دارد ،بــا بیــان حکایتــی چهــرۀ ناخوشــایند بیــکاری را بــه تصویــر
میکشــد و بــا گــره زدن آن بــه معضــل چندشــغله بــودن درصــدد ارائــه راهــکاری برای رفــع هردو
زمــان
برمیآیــد .در حکایــت یادشــده تعــداد زیــادی از اهالــی شــهر ری از بامــداد هــرروز تــا
ِ
نشســتن آفتــاب در مکانــی بــه نــام دیــده سپهســاالران اجتمــاع میکردنــد و بیــان میداشــتند
کــه بــه تماشــا نشســتهایم .ایــن امــر بــه ســمع حاکــم میرســد و آنهــا را فرامیخوانــد و علــت
را جویــا میشــود .بدیــن طریــق مشــخص میشــود کــه افــراد شایســته و کاردان بــه دلیــل
تعلــقنگرفتــن شــغل بــه آنهــا و در پــی بیــکاری و نیــز بــه دلیــل آنکــه بــه زعــم خــود از دولــت
حاصلــی نداشــتند ،نارضایتــی گســتردهای از حاکــم و اوضــاع جامعــه داشــته لــذا بــا ناامیــدی از
بهبــود یافتــن اوضــاع ،آهنـ ِ
ـگ تــرک مملکــت کردهانــد .حاکــم از وزیــر خویــش ـ صاحــب عبــاد
ـ درخواسـ ِ
ـت یافتــن راهــی بــرای ســامانبخشــیدن بــه وضعیــت معترضــان مینمایــد .در نتیجــۀ
ایــن امــر ،وزیــر بــا انفصــال کارگزارانــی کــه دارای دو شــغل و بیــش از آن هســتند فرصتهــای
شــغلی جدیــد ایجــاد میکنــد و افــراد یــاد شــده را در پســتهای جدیــد میگمــارد.
«چــون صاحــب پیــش فخرالدولــه شــد از او پرســید کــه بــا آن جماعــت چــه کــردی؟ گفــت:
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ای خداونــد هــر یکــی را اســپی و ســاختی و دســتی جامــه و نفقــات بــدادم و هرکــه در ایــن
دولــت و دیــوان دو شــغل داشــت یکــی بســتدم و بدیشــان دادم چنانکــه همــه را بــه خانههــا بــا
عمــل فرســتادم .فخرالدولــه را خــوش آمــد و پســندید و گفــت :اگــر جــز ایــن کــردی نشایســتی
و کاشــکی آنچــه امســال کــردی بــا ایشــان پیــش از ایــن بــهده ســال کــرده بودیــی تــا ایشــان را
بــه مخالفــت مــا رغبــت نیفتــادی»( .خواجــه نظامالملــک طوســی)229 :1389 ،
در پیــش گرفتــن ایــن طریــق در کاهــش حجــم بیــکاری و نیــز حــل معضــل چندشــغلهها
بــه صورتــی کــه جنبــه پیشــگیرانه داشــته باشــد ،از مــوارد ســودمند دیگــری اســت کــه خواجــه
نظامالملــک بــه آن اشــاره مینمایــد.
 .6.1مشارکت و مشورت
مشــورت در امــور عمومــی ،از مفاهیــم ســنتی در نظــام سیاســی و اداری یــک کشــور اســت.
خواجــه نظامالملــک یکــی از فصــول سیاســتنامه را بــه ایــن مهــم اختصــاص داده اســت.
خواجــه در فصــل هجدهــم سیاس ـتنامه در جهــت بیــان دالیــل مشــورت عنــوان م ـیدارد کــه:
ـی عقــل و پیشبینــی .چــه
ـی مــرد باشــد و از تمامـ ِ
«مشــاورت کــردن در کارهــا از قــوی رأیـ ِ
هرکســی را دانشــی باشــد و هریکــی چیــزی دانــد :یکــی بیشــتر دانــد و یکــی کمتــر و یکــی
دانشــی و هرگــز کار نبســته و نیازمــوده و یکــی هــم دانشــی دانــد و هــم کار بســته و تجربههــا
کرده»(.خواجــه نظامالملــک طوســی)123 :1389 ،
لــذا از نظــر وی ،در مرتبــه نخســت توجــه بــه نظــرات ســایرین و مشــورت نمــودن بــا آنهــا
حکایــت از کمــال عقــل ،تدبیــر و کاردانــی حاکــم دارد .از ســوی دیگــر ،حکمــران بایســتی بــر
ایــن امــر واقــف باشــد کــه تخصــص ،تعهــد و تجربــه به عنــوان عناصــر ضــروری در حکومـتداری
خــوب بــه شــمار میآینــد بــا ایــن پیــش فــرض کــه ایــن عناصــر لزومـاً در یــک شــخص قابــل
جمــع نیســتند؛ لــذا ضــروری اســت کــه در انجــام امــور بــا در نظــر گرفتــن ایــن مهــم به مشــورت
بــا کســانی کــه دارای تجربــه و تخصــص کافــی در زمینــه مــورد نیــاز هســتند ،بپردازد.خواجــه در
جهــت متقــنســاختن گفتــۀ خویــش مبنــی بــر لــزوم مشــورت در امــور و نیــز متوجهســاختن
ســلطان ملکشــاه ســلجوقی و ســاطین آینــده بــر ایــن امــر کــه مشــورت نــه تنهــا توصیــه وی
بــه حاکمــان ســلجوقی اســت بلکــه در حکومـتداری حضــرت محمــد(ص) نیــز بهوفــور مشــاهده
شــده اســت ،بــه بیــان شــیوه حکوم ـتداری حضــرت محمــد(ص) میپــردازد.
«و همــه جهانیــان متفقانــد کــه از آدمیــان هیچکــس داناتــر از پیغامبــر مــا محمــد مصطفـی(ص)
نبــوده اســت .بــه همــه دانــش کــه او را بــود ،از بــس همچنــان بدیــدی کــه از پیــش ،و آســمانها و
زمینهــا و بهشــت و دوزخ و لــوح و قلــم و عــرش و کرســی و آنچــه در ایــن هــردو میــان اســت بــر
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او عرضــه کردنــد...و ایــزد تعالــی ،او را همیفرمایــدَ :و شــاور ُهم فِــی االَمــر 1یــا محمــد ،چــون کاری
خواهــی کــرد و یــا مهمــی تــرا پیــش آیــد بــا یــاران خویــش تدبیــر کــن .او را مشــورت همــی فرمایــد
کــردن .چــون او بینیــاز نبــود از تدبیــر و مشــورت ،ببایــد دانســتن کــه هیــچ آفریــده بینیــاز نتوانــد
بود»(خواجهنظامالملکطوســی.)124:1389،
از دیــدگاه وی ،مقــام واالی پیامبــر اکــرم (ص) ،برخــورداری از علــم و دانــش و نیــز آگاهــی از تمــام
هــر آنچــه کــه در دو جهــان اســت مانــع از مشــورت ایشــان بــا دیگــران نبــوده و خداونــد نیــز ایشــان
را بــه مشــورت توصیــه مینمایــد؛ 2لــذا بــه تعبیــر خواجــه هیــچ بشــری از مشــورت بینیــاز نیســت و
حاکمــان بایســتی همــواره ایــن مهــم را مــورد توجــه قــرار داده و از مشــورت در راســتای اعتــای امــور
عمومــی و ارتقــاء بهــره ببرنــد.
عالمــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آیــه اینگونــه بیــان م ـیدارد« :احکامــی کــه از مقــام والیــت
صــادر میشــود از راه شــورا و بــا رعایــت صــاح اســام و مســلمین صــادر خواهــد شــد ».بــر طبــق
ایــن نظــر نهــاد شــورا ،تجلــی اراده نخبــگان فکــری جامعــه در امــور مملکــت داری اســت (خواجــه
نظامالملــک نیــز بــا برداشــتی مشــابه از مفهــوم مشــارکت ،آن را تداخــلدادن دانایــان در امــور
حکومـتداری میدانــد) کــه در احــکام صــادره از ســوی ولــی جامعــه ،دارای جایــگاه ممتــاز اســت کــه
ـوان مشــارکت سیاســی شــهروندان بازشناســی میشــود(.آقامحمد آقایــی)91 : 1393 ،
امــروزه بــا عنـ ِ
خواجــه ضمــن تأکیــد بــر نقــش مشــورت در نظــام سیاســی کشــور ،گام را فراتــر نهــاده و مشــورت
نکــردن در امــور را نشــانه اســتبداد و خودکامگــی حاکــم میخوانــد« :و مشــورت ناکــردن در کارهــا از
ضعیــف رأیــی باشــد و چنیــن کــس را خودکامــه خوانند(».خواجــه نظامالملــک طوســی)124 :1389 ،
.7.1سلسلهمراتب اداری (تبعيت کارمندان مادون از مافوق)
یکــی از انــواع نظــارت در سیســتم اداری نظــارت سلســلهمراتب اداری اســت.این نــوع نظــارت در
ـت َف ًّظــا َغلِيـ َ
ـب َلنْف ُّ
َضــوا
ـظ الْ َقلْـ ِ
ـم َولَـ ْو ُك ْنـ َ
ـن اللَّـ ِه لِْنـ َ
ِمــا َر ْح َمـ ٍة ِمـ َ
 .1آیــه  159ســوره مبارکــه آل عمــرانَ « :فب َ
ـت لَ ُهـ ْ
َْ
ِــن َح ْول َ
ِــك َفا ْع ُ
ــب
ــم َو َشــا ِو ْر ُه ْم فِــي ال ْمــ ِر َفــإِ َذا َع َز ْم َ
م ْ
ــم َو ْ
ــت َفتَــ َو َّك ْل َعلَــى اللَّــ ِه إِ َّن اللَّــ َه يُ ِح ُّ
ِر لَ ُه ْ
ــف َع ْن ُه ْ
اســ َت ْغف ْ
َ
ـم َوأ َقا ُمــوا
ـن» عــاوه بــر ایــن ،آیــه  38ســوره شــوری نیــز مؤیــد ایــن معناســتَ « :والَّذِيـ َ
الْ ُم َت َو ِّكلِيـ َ
اس ـت َ
ـن ْ
َجابُوا ل َِربِّ ِهـ ْ
ْ
ـون»
ـم ين ِف ُقـ َ
َّ
ـم َوم َّ
ِمــا َر َزق َنا ُهـ ْ
ـورى بَي َن ُهـ ْ
الصَــا َة َوأَ ْم ُر ُهـ ْ
ـم ُشـ َ
 .2مشــورت یکــی از وظایــف حاکــم اســامی و کارگــزاران حکومتــی در نظــام اســامی اســت« :و شــاورهم فــی االمــر» بــه
معنــای الــزام پیامبــر (حاکــم اســامی) بــه مشــورت بــا مــردم در امــور مربــوط بــه امــت (امــور عمومــی) اســت و طبــق ایــن
آیــه ،پیامبــر بــه عنــوان حاکــم جامعــه ،مامــور شــده اســت تــا در امــور مربــوط بــه مــزدم از نظرخواهــی بکنــد .حضــرت
در ایــن آیــه نــه بــه عنــوان پیامبــر ،و نــه بــه عنــوان شــخص بلکــه بــه عنــوان حاکــم و زعیــم جامعــه اســامی ملــزم بــه
رعایــت مشــورت در امــور عمومــی شــده بود(.آقاییطــوق)20 :1397 ،
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یــک چارچــوب هرمــی بــر تصمیمــات و اقدامــات از طریــق مقامــات مافــوق (نظارتکننــده) بــر مقامــات
ی میشــود.
اداری مــادون (نظــارت شــونده) اعمــال مــی شــود .ایــن امــر از «اصــل تبعیــت» ناشــ 
بــه ایــن معنــا کــه مقامــات اداری مــادون تابــع مقامــات مافــوق هستند(.مشــهدی)366 :1397،
خواجهنظامالملــک نیــز در فصــل چهاردهــم سیاســتنامه تحــت عنــوان «انــدر پیــکان و پرنــدگان»
بــه ایــن اصــل مهــم حقــوق اداری اشــاره مینمایــد .خواجــه در خصــوص پیکهایــی کــه از طــرف
دولــت مرکــزی بــه نقــاط مختلــف مأمــور میشــوند و وظیفــه رســاندن اطالعــات بــه دولــت را دارنــد
بیــان م ـیدارد کــه« :و ایشــان را بــر عــادت گذشــته نقیبــان باشــند کــه تیمــار ایشــان میدارنــد تــا
از اعمــال و کــردار خویــش فــرو نماننــد( ».خواجهنظامالملکطوســی )117 :1389 ،بــه بیــان جعفــر
شــعار (خواجهنظــام الملکطوســی )334 :1385،مقصــود از نقیــب ،سرپرســت و مهتــر قــوم و گــروه
اســت؛ لــذا از دیــدگاه نظامالملــک بایســتی بــرای پیکهــا سرپرســتی تعییــن شــود تــا بــا نظــارت
بــر اعمــال آنهــا مانــع از تخطــی ایــن اشــخاص از اختیــارات و نیــز کوتاهــی در انجــام وظایــف شــود.
 .2تجلی حقوق اداری بیرونی در سیرالملوک
مســائل حقــوق اداری در عهــد پیشــامدرن کمتــر رنــگ و بــوی حقــوق اداری بیرونــی دارد .چــه
آنکــه شــکلگیری مســائل حقــوق اداری بیرونــی بیشــتر تحتتأثیــر تحــوالت عصــر جدیــد حقــوق
اداری اســت؛(هداوند 20 ،1389 ،و عباســی )37 ،1389 ،زیــرا در حقــوق اداری بیرونــی ،آنچــه کــه
اهمیــت یافتــه اســت روابــط میــان مــردم و اداره و تضمیــن حقــوق شــهروندان در برابــر اداره اســت .بــا
ایــن وجــود برخــی مســائل ازایــن دســت در کتــاب سیاسـتنامه ،جــای تأمــل دارد ،کــه برخــی از آنهــا
در ادامــه اشــاره میشــود.
 .1.2شفافیت

یکــی از مفاهیــم مهــم در حــوزه حقــوق اداری و از مؤلفههــای حکمرانــی خــوب ،شــفافیت 1اســت.

شــفافيت در تصمیمگیریهــای دولتــى و اجــراى سياس ـتهاى عمومــى ،نااطمينانــى را كاهــش داده و
نيــز مىتوانــد كمــك بــه مهــار فســاد در مقامــات دولتــى نمايــد« .از ايــن جهــت كــه ،بــدون شــفافيت
و اطالعــات هيــچ گفتوگویــی بيــن شــهروندان و حكومــت وجــود نداشــته و فســاد و سوءاســتفاده از
قــدرت میتوانــد بــدون چالــش اتفــاق بيفتد(».همتــی )130 :1393،نظامالملــک بــا عباراتــی بــه ایــن
اصــل اشــاره مـیدارد:
«اميرالمؤمنيــن عمــر گويــد :هيچچيــز ضايعکنندهتــر مــر مملکــت را و تباهکنندهتــر مــر رعيــت
1. Transparency
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را از درازی حجــاب پادشــاه نيســت؛ و هيچچيــز ســودمندتر و باهیبتتــر انــدر دل خلــق از آســانی
عمــال ،کــه چــون بدانســتند کــه پادشــاه
و کمحجابــی پادشــاه نيســتّ .
خاصــه در دل گماشــتگان و ّ
آســان حجــاب اســت ،هيچکــس بــر رعيــت ســتم نتوانــد کــردن و جــز مــال حــق نتوانــد ســتدن».
(خواجهنظامالملکطوســی)79:1389،
مقصــود از حجابــی کــه پادشــاه بايســتی در مقابــل رعيــت کنــار بگــذارد آن اســت کــه مــردم قــادر
باشــند آزادانــه و بــدون هیچگونــه محدودیتــی بــا پادشــاه در ارتبــاط باشــند.
همچنیــن اگــر کارگــزاران آگاهــی بــر وجــود شــفافیت در سیســتم حکمرانــی و ارتبــاط آزاد میــان
مــردم و پادشــاه داشــته باشــند ،یــارای سوءاســتفاده از اختیــارات خویــش و ظلــم بــه مــردم نخواهنــد
داشــت؛ لــذا خواجــه در پــی شناســایی ایــن مفهــوم در ســاختار حکومــت اســت .از نظــر نظامالملــک
عــدم وجــود شــفافیت در ســاختار حکومــت ،مملکــت را تبــاه میســازد.
از طــرف دیگــر بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد کــه شــفافیت بایســتی واقعــی و اثرگــذار باشــد ،بدین
معنــا کــه اگــر مؤلفههــای الزم بــرای شــفافیت ماننــد آگاهیبخشــی بــه کارگــزاران ،گزارشدهــی
بــه مــردم و تبییــن دالیــل تنبیــه کارگزارانوجــود داشــته باشــد(حبیبنژاد؛ عامــری)129 :1395،
ـوی کارگــزاران شــود .اگــر ایــن
درمقابــل ،ایــن مــوارد بایــد منجــر بــه پیشــگیری از وقــوع تخلــف از سـ ِ
امــر تحقــق نیابــد ،شــفافیت دارای اثــر مثبــت نبــوده لــذا نمیتــوان ادعــا نمــود کــه در ایــن صــورت
شــفافیت بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای حکمرانــی خــوب بــه وقــوع پیوســته اســت .نظامالملــک در
حکایــت «دادرســی پادشــاهان عجــم» بــا اشــاره بــه ایــن امــر کــه پادشــاه بایســتی ابتــدا خــود در برابــر
ـودن وی ،قاضــی بــدون در نظــر گرفتــن
قاضــی در جایــگاه خوانــده قــرار گیــرد و در صــورت گناهــکار بـ ِ
مقــام وی از شــخصی کــه بــه طرفیــت پادشــاه تظلمخواهــی نمــوده اســت احقــاق حــق مینمایــد؛
ایــن بعــد از شــفافیت را متذکــر میشــود.
«اکنــون ای موبــد خــدای را بیــن و نگــر تــا مــرا بــر خویشــتن نگزینــی؛ زیــرا هرچــه ایــزد تعالــی
فــردا از مــن پرســد ،از تــو پرســم و انــدر گــردن تــو کنــم ،پــس موبــد بنگریســتی اگــر میــان وی و
میــان خصــم وی حقــی درســت شــدی دا ِد آن کــس بهتمامــی بــدادی» (خواجــه نظامالملکطوســی،
.)58 :1389
خواجهنظامالملــک بیــان مــیدارد کــه اگــر حــق شــخص بــر پادشــاه اثبــات گــردد بایســتی
بــه صــورت کامــل احقــاق حــق نمایــد؛ ســپس ایــن امــر را جهــت پیشــگیری از وقــوع تخلفــات و
سوءاســتفاده از اختیــارات توســط کارگــزاران بــه کار میگیــرد:
«چــون ملــک از داوری بپرداختــی ،بــاز بــر تخــت آمــدی و تــاج بــر ســر نهــادی ،چــون ملــک از
داوری بپرداختــی ،بــاز بــر تخــت آمــدی و تــاج بــر ســر نهــادی ،روی ســوی بــزرگان و کســان خــود
کــردی و گفتــی :مــن آغــاز از خویشــتن بــدان کــردم ،تــا شــما را طمــع بریــده شــود از ســتم کــردن بــر
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کســی .اکنــون هرکــه از شــما خصمــی دارد خشــنود کنید(».خواجهنظام-الملکطوســی)58 :1389 ،
بــا ایــن شــرح کــه پادشــاه علــت مجــازات ابتدایــی خویــش را ممانعــت بــه عمــل آوردن از
سوءاســتفاده کارکنــان از مقــام دانســته ،لــذا در ایــن صــورت شــفافیت در معنــای واقعــی آن تحقــق
مییابــد.
 .2.2استماع

اســتماع 1امــروزه یکــی از مفاهیــم اداره خــوب اســت 2.در تاریــخ حقــوق اداری انگلســتان نیــز

ایــن اصــل ســابقه تاریخــی کهنــی 3دارد و یکــی از اصــول عدالــت طبیعــی 4بــه شــمار میآیــد.
(هداونــد و مشــهدی )376 ،1389 ،خواجهنظامالملــک بــا اشــاره بــه حــق بــر دادخواهــی در عبارتــی
بــه اصــل اســتماع اشــاره میکند«:چــاره نيســت پادشــاه را از آنکــه هــر هفت ـهای دو روز بــه مظالــم
بنشــيند و داد از بيدادگــر بســتاند و انصــاف بدهــد و ســخن رعيــت بــه گــوش خويــش بشــنود بــی
واســطهای»(خواجه نظامالملــک طوســی )18 :1389 ،در ايــن قســمت اســتماع بــا عبــارت «ســخن
رعيــت بــه گــوش خويــش بشــنود بــی واســطهای» در سياســتنامه انعــکاس يافتــه اســت؛ درواقــع
گــوش فــرادادن نشــانگر مفهــوم اســتماع اســت .5در قســمتی از بحــث اســتماع ،خواجــه بــا اشــاره بــه
گرانگــوش بــودن فرمانــروا ،بــه اســتماع ناقــص اشــاره میکنــد و بیــان مــیدارد کــه بایســتی در
ایــن مــوارد در جهــت رفــع نقصــان موجــود تدبیــری اندیشــیده شــود .در حکایــت موردبحــث خواجــه،
پادشــاه بــا بیــم از اینکــه امــکان زایــل شــدن حــق عــدهای بدیــن واســطه وجــود دارد ،مقــرر میکنــد
کــه متظلمــان بــا لبــاس ســرخ در محــل دادخواهــی حاضــر شــوند؛ بدیــن شــیوه اطرافیــان وی قــادر
نخواهنــد بــود کــه از تظلمخواهــی مــردم ممانعــت بــه عمــل آورنــد.
1. Hearing
 .2اســتماع یــا حــق شنیدهشــدن بــه طــور ســنتی در حقــوق عرفــی بهعنــوان یکــی از ارکان عدالــت رویــهای
محســوب میشــود .عدالــت رویــهای بــه طــور عــام و اســتماع بــه طــور خــاص ،تضمینــات شــکلی را پیشــنهاد
مینمایــد تــا مقامــات و مراجــع اداری هنــگام رســیدگی و تصمیمگیــری در مــورد افــراد ملــزم بــه رعایــت آنهــا
باشــند .هــدف اصلــی نیــز رفتــار منصفانــه بــا افــراد اســت(.فالح زاده)170 :1392 ،
3. Audi alteram partem
4. Natural justice
 .5یــک رویکــرد نســبت بــه اصــل اســتماع ایــن اســت کــه« :احتــرام بــه افــراد مســتلزم ایــن اســت کــه آن فــرد
اســتماع شــده و حرفهایــش شــنیده شــود؛ بنابرایــن حــق بــر اســتماع و شــنیده شــدن ،بــه طــور مســتقیم از اصــل
احتــرام بــه افــراد نشــأت میگیــرد .در ایــن صــورت اصــل اســتماع ماهیــت ابــزاری نــدارد ،بلکــه شــرط مســتقیم
و بالفصــل احتــرام بــه افــراد محســوب میشــود .بــر همیــن اســاس اســت کــه اســتماع ســخنان افــراد در جریــان
تصمیمگیــری اداری ،نشــاندهندۀ احتــرام بــه او و ارج نهــادن بــه حیثیــت و کرامــت انســانی محســوب میشــود.
(فالح زاده)172 :1392 ،
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«شــنودم کــه يکــی از ملــوک بــه گوشگرانتــر بــوده اســت .چنــان انديشــيد کــه کســانی کــه
ترجمانــی میکننــد و حاجبــان ســخن متظلمــان بــا او راســت نگوينــد و او چــون حــال ندانــد چيــزی
فرمايــد کــه موافــق آن کار نباشــد .فرمــود کــه متظلمــان بايــد کــه جامــه ســرخ پوشــند و هيچکــس
ديگــر ســرخ نپوشــد تــا مــن ايشــان را بشناســم و ايــن ملــک بــر پيلــی نشســتی و در صحــرا بايســتادی
و هرکــه را بــا جامــه ســرخ ديــدی بفرمــودی تــا جملــه را گــرد کردنــدی ،پــس بــه جايــی خالــی
بنشســتی و ايشــان را پيــش آوردنــدی تــا بــه آواز بلنــد حــال خويــش میگفتنــدی و او انصــاف ايشــان
میدادی»(خواجهنظا مالملکطوســی.)19:1389،
 .3.2اصل بیطرفی

اصــل بیطرفــی 1یکــی از اصــول مهــم ،قدیمــی 2و پای ـهای حقــوق اداری اســت .بــر اســاس ایــن

اصــل مقــام اداری مکلــف اســت بــه دور از جانبــداری بــه تقاضاهــا و درخواس ـتهای اداری رســیدگی
کند(.مشــهدی )191 :1397،نظامالملــک در فصــل ســوم در مقــام بیــان شــرایط دادخواهــی و بــه
مظالــم نشســتن پادشــاه از انصــاف یــاد میکنــد کــه بیانگــر اصــل بیطرفــی اســت« :چــاره نیســت
پادشــاه را از آنکــه هــر هفتـهای دو روز بــه مظالــم نشــیند و داد از بیدادگــر بســتاند و انصــاف بدهــد و
ســخن رعیــت بــه گــوش خویــش بشــنود بــی هیــچ واســطهای(».خواجه نظامالملکطوســی:1389 ،
)18
در عبارتــی دیگــر خواجــه ( )120 :1389بــا اشــاره بــه اینکــه بــه نزدیــکان ،منصبــی نبایــد اعطــا
شــود یــا بالعکــس در صــورت اعطــای پســت بــه شــخصی ،اشــخاص مزبــور نبایســتی بــه عنــوان
ندیمــان و نزدیــکان پادشــاه تعییــن شــوند بیــان م ـیدارد کــه «هرکــه را شــغلی و عملــی فرمودنــد،
او را بایــد کــه ندیمــی نفرماینــد و هرکــه را ندیمــی فرمودنــد بایــد کــه هیــچ عملــی نفرماینــد ،کــه
بــه حکــم انبســاطی کــه بــر بســاط پادشــاه دارد درازدســتی کنــد و مردمــان را رنــج رســاند ».اعطــای
شــغل و منصــب بــه نزدیــکان را از عوامــل سوءاســتفاده از شــغل میدانــد؛ لــذا عــدم رعایــت ایــن امــر
باعــث نقــض اصــل بیطرفــی و ایجــاد فســاد در دســتگاه اداری میشــود.
 .4.2اصل سرعت در پاسخگويی(محدوديت زمانی در پاسخگويی به اربابرجوع)
امــروزه اصــل ســرعت در پاســخگویی 3يکــی از معيارهــای کارآمــدی اداره و از اصــول اداره خــوب
اســت .بــر اســاس ایــن اصــل هرکــس حــق خواهــد داشــت تــا تقاضایــش در فرآینــد رســیدگی اداری
بــه گونــهای مناســب و کافــی و در کوتاهتریــن و ســریعترین زمــان ممکــن رســیدگی شــود .بدیــن
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جهــت ایــن اصــل تکلیفــی را بــر مقامــات عمومــی بــار مینمایــد کــه پاســخگویی در مــدت زمانــی
معقــول از لــوازم آن اســت .بــر ایــن اســاس مقــام عمومــی اوالً بایــد قلمــرو زمانــی موردنظــر مقنــن را
در رســیدگیهای اداری رعایــت نمایــد .ثانیـاً هرگونــه تقصیــر در ایــن زمینــه بــه نفــع اشــخاص تفســیر
و اداره در ایــن خصــوص مســئولیت خواهــد داشــت( .هداوند؛مشــهدی)188 :1389 ،
نظامالملــک بــه ايــن اصــل اداری اشــاره مینمايــد« :بنــدگان کــه بــه خدمــت میايســتند ،زحمــت
میکننــد تــا حاجــت میافتــد بــه هروقــت پــرده انداختــن؛ و چــون در حــال پراکنــده شــوند ،هــم
انــدر وقــت بازمیآیند»(خواجهنظامالملکطوســی )140 :1389،مقصــود از پردهانداختــن اتمــام
زمــان پاســخگويي بــه مراجعهکننــدگان اســت.
خواجــه در ادامــه بيــان م ـیدارد کــه در جهــت رفــع ایــن مشــکل بایســتی ترتیبــی مقــرر شــود
کــه مطابــق بــا آن عــوام و خــواص در روزهــای جداگانــه حضــور یابنــد .درنتیجــۀ ایــن تدبیــر ،همــگان
بــدون اتــاف وقــت بــه مقصــود خویــش خواهنــد رســید:
«چــون فرمانــی جــزم داده شــود و يــک دو راه بــا ايشــان بگوينــد کــه ايشــان را چگونــه میبايــد
بــود ،بــر آن برونــد و بديــن تکلــف حاجــت نيايــد؛ و يــا معلــوم فرماينــد کــرد کــه هــر روز از غالمــان
آبــدار و ســاحدار و شــرابدار و جامـهدار و ماننــد ايــن و از غالمــان کــه بــه اميــر حاجبــی و بــه اميــری
و بزرگــی رســيدهاند ،چنــد پيــش خدمــت آينــد تــا هــر روزی از وثاقــی بــدان عــدد بهنوبــت خدمــت
میآينــد و از خــواص همچنيــن ،تــا زحمــت نباشــد»(.خواجه نظامالملکطوســی)140 :1389،
 .5.2تأمین اجتماعی

اصــل حــق بــر تأمیــن اجتماعــی 1یکــی از اصــول کلــی و مهــم حقــوق اداری اســت (هداونــد؛ مشــهدی،

 )220 :1389کــه امــروز در اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر (مــواد  22و  ،)25در قانــون اساســی ایــران
(اصــول  21و  )29بــه آن اشــاره شــده اســت .نظامالملــک نیــز در سیاس ـتنامه بــا اشــاره بــه ایــن اصــل
بیــان مـیدارد کــه انوشــیروان عــادل بــا مرســوم ســاختن تظلمخواهــی بــه منظورممانعــت بــه عمــل آوردن
ـی
از ســتم بــر رعیــت ،دســتور ســاختن جرسهایــی را میدهــد تــا بدیــن وســیله خــود بالواســطه از تمامـ ِ
ـوی مــردم آگاهــی یافتــه و بــه آنهــا رســیدگی نمایــد:
تظلمــات صــورت گرفتــه از سـ ِ
«پــس بفرمــود تــا سلســلهای ســازند و جرسهــا در او آویزنــد ،چنانکــه دســت هفتســاله کــودک
بــدو رســد ،تــا هــر متظلّمــی بــه درگاه آیــد ،او را بــه حاجبــی حاجــت نبــود :سلســله بجنبانــد ،جرسهــا
بــه بانــگ آینــد ،نوشــیروان بشــنود ،آن کــس را پیــش خوانــد ،ســخن او بشــنود و داد او بدهد»(.خواجــه
نظامالملــک طوســی)52-53 :1389 ،
1. principle of Social security
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ذیــل ایــن فصــل و در حکایــت «انوشــیروان و زنجیــر عدالــت» علیرغــم آنکــه بــه نظــر میرســد
گرفتــن داد از بیدادگــر در یــک
دادن مفهــو ِم آرمانــی عدالــت و نیــز
ِ
خواجــه ابتدائــاً در پــی نشــان ِ
پادشــاه اســت؛ کــه بــه موجــب آن ســاطین ســلجوقی بایســتی رویـهای یکســان در پیــش گیرنــد امــا
در ادامــه مــواردی را بیــان میکنــد کــه اصــل تأمیــن اجتماعــی را بــه ذهــن متبــادر میســازد.
«نوشــیروان گفــت :ای نادانــان ،کــه شــما ایــد ،نــه چنیــن اســت کــه شــما میپنداریــد .چــون
نیــک نــگاه کنــی ،ایــن خــر هــم بــه دادخواســتن آمــده اســت .چنــان خواهــم کــه هــر دو خــادم
برویــد و ایــن خــر را در میــان شــهر بریــد و از احــوال ایــن خــر از هرکســی بپرســید و بــه راســتی مــرا
معلــوم کنیــد»( .خواجهنظامالملکطوســی )54 :1389 ،پــس از آنکــه مشــخص میشــود متعلــق
بــه شــخصی اســت کــه بــه مــدت بیستســال از آن اســتفاده و اکنــون رهــا کــرده اســت ،انوشــیروان
شــخص را فــرا میخوانــد:
«نوشــیروان گازر 1را گفــت :تــا ایــن خــرک جــوان بــود و کار تــو میتوانســت کــرد ،علفــش همــی
دادی و تیمــارش میداشــتی؛ اکنــون کــه پیــر گشــت و از کار کــردن فــرو مانــد ،از بهــر آنکــه علفــش
بایــد دادن ،نــام آزادی بــر وی نهــادی و از درش بیــرون رانــدی؟ پــس حــق رنــج و خدمــت بیستســاله
او کجــا رود؟»(خواجــه نظامالملکطوســی)55 :1389،
درنهایــت خواجهنظامالملــک بــا بیــان ایــن عبــارات بــه از کارافتادگــی ،بازنشســتگی و نیــز لــزوم
توجــه بــه تأمیــن اجتماعــی و حــق وی در دریافــت حقــوق و مزایــای دوران بازنشســتگی در قبــال
خدمــت چندســاله بــرای دولــت اشــاره میکنــد .خواجــه بــا بیــان ســه عبــارت کلیــدی مخاطــب
را بــه درک مفهــوم تأمیــن اجتماعــی رهنمــون میســازد1:ـ عبــارت «تــا ایــن خــرک جــوان بــود و
کار میتوانســت کــرد ،علفــش همــی دادی و تیمــارش میداشــتی» درارتبــاط بــا زمانــی اســت کــه
دولــت بــا نیــاز بــه نیــروی کار ،بــا پرداخــت حقــوق و مزایــای شــخص او را در خدمــت خــود حفــظ
میکنــد2.ـ عبــارت «اکنــون کــه پیــر گشــت و از کار کــردن فرومانــد ...نــام آزادی بــر وی نهــادی و از
در بیرونــش کــردی» بیانگــر دوران بازنشســتگی و ازکارافتادگــی شــخص اســت کــه دولــت بــا عــدم نیــاز
بــه تخصــص وی ،بــا بهانههــای واهــی ماننــد آزادی او را از خدمــت معــاف میکنــد و درمقابــل خــود را
ملــزم بــه هیــچ نــوع تعهــدی در قبــال خدمــت چندســاله وی بــرای دولــت نمیدانــد3.ـ عبــارت «پــس
حــق رنــج و خدمــت بیستســاله او کجــا رود» کــه مقصــود نهایــی خواجــه از طــرح بحــث اســت؛
تأکیــد و یــادآوری خدمــت چندســاله مســتخدم دولــت و لــزوم توجــه دولــت بــه حــق مســتخدم بــر
دریافــت پــاداش ،حقــوق و مزایــا در برابــر ســالهایی اســت کــه از نیــروی کار وی جهــت نیــاز خویــش
اســتفاده مینمــوده اســت.
 .1رخت شو یا جامه شوی
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نتیج ه
توجــه بــه میــراث تاریخــی حقــوق عمومــی و اداری در ایــران بــه غایــت ضعیــف اســت .ایــن
مقالــه تنهــا کوشــیده اســت اندکــی از پیرامــون یکــی از ایــن میراثهــا ســخن برانــد .بــا مطالعــه
سیاســتنامه ،بــا مفاهیــم و نهادهــای اداری بســیاری مواجــه میشــویم کــه امــروزه در ذیــل حقــوق
اداری مــدرن مــورد مطالعــه قــرار میگیرنــد .علیرغــم آنکــه ســیرالملوک متعلــق بــه ده قــرن پیــش
اســت و علیرغــم آنکــه حقوقدانــان بســیاری ممکــن اســت در قامـ ِ
ـت مخالفــت بــا مطالعــه تاریخــی در
رابطــه بــا حقــوق اداری برآینــد ،نمیتــوان جایــگاه ایــن اثــر کهــن ادب فارســی را در بیــان مفاهیــم
و نهادهــای مشــابه حقــوق اداری منکــر شــد .در ایــن پژوهــش تنهــا بــه برخــی از مفاهیــم ،اصــول و
نهادهــای اداری همچــون شــفافیت ،مشــارکت ،برابــری و شایستهســاالری ،اصــل منــع جمــع مشــاغل،
اصــل کارآمــدی اداره ،اصــل بیطرفــی و غیــره منــدرج در سیاسـتنامه اشــاره میشــود؛ بــا ایــن حــال
ارائــه بخشــی از مطالــب نیــز بــه تنهایــی ُمثبِــت ظرفیــت بــاالی سیاســتنامه در مطالعــات حقــوق
عمومــی اســت .خواجــه نظامالملــک در مــواردی صرفــاً بــه بیــان صریــح یــا ضمنــی ایــن مفاهیــم
اکتفــا میکنــد؛ امــا در برخــی مــوارد ماننــد «اصــل منــع جمــع مشــاغل»ضمن بیــان اصــل یــا مفهــوم
مــورد نظــر ،مشــکالتی کــه در نبــود چنیــن مــواردی ایجــاد میشــود را متذکــر میشــود و بــا در
نظــر داشــتن آســیبهایی کــه عــدم رعایــت قواعــد موردنظــر بــه بدنــه دســتگاه اداری وارد میســازد
و تأثیــرات زیانبــاری کــه بــر افــراد عــادی و کارگــزاران دارد ،بــا آگاهیبخشــی بــه ســلطان بــه وی
هشــدار میدهــد کــه در برابــر چنیــن مشــکالتی کــه قطعــا آفــت قــدرت وی بــه شــمار میآینــد
تدابیــری بیاندیشــد و بــرای تحقــق ایــن مهــم ،خــود نیــز بــا اســتفاده از حکایــات متعــدد راهکارهایــی را
پیشــنهاد میدهــد .امیــد اســت کــه ایــن اثــر بتوانــد زمینـهای را فراهــم نمایــد تــا بــه میــراث تاریخــی
حقــوق عمومــی ایــران توجــه بیشــتری در آینــده مبــذول گــردد.
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