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چکیده
سیاســت¬نامه یکــی از منابــِع تاریخــِی متــوِن کهــِن حقــوِق ایــران محســوب می¬شــود. بــا تأمــل 
در سیاســت نامه، بــا مفاهیــم و اصولــی از حقــوق اداری مواجــه می¬شــویم کــه بــا ظرافــت خاصــی در 
ــی مــورد مطابقــت  ــا مفاهیــم و اصــول کنون ــوان آنهــا را ب ــده شــده¬اند و می¬ت سیاســت¬نامه گنجان
ــتماع،  ــاالری، اس ــری و شایسته¬س ــارکت، براب ــفافیت، مش ــون ش ــی همچ ــم و اصول ــرار دارد. مفاهی ق
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 
ــکار در  ــه راه ــواردی درصــدد ارائ ــد و در م ــرار می¬ده ــورد بحــث ق ــیرالملوک م ــوق اداری در س حق
جبــران کاســتی های 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 سیاســت نامه 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 
ــاب  ــا مالحظــه کت ــوان ب ــه می¬ت ــتوار اســت ک ــا اس ــن مبن ــه پرسشــبر ای ــه حاضــر در پاســخ ب مقال
ــورد  ــوق اداری را م ــول حق ــم و اص ــی از مفاهی ــای برخ ــه ها و زمینه ه ــکاس ریش ــت¬نامه انع سیاس

کنــکاش قــرار داد. 
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تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری 
در سیاست نامه )سیرالملوک( خواجه نظام المک طوسی

مقدمه
ریشــه هاِی تاریخــِی حقــوِق ادارِی ایــران کمتــر مــورد توجــه پژوهنــدگاِن ایــن حــوزه قــرار گرفتــه 
 1951,Tabatabai Motameni( اســت. در ایــن زمینــه می تــوان بــه آثــار بســیار معــدودی اشــاره نمــود 
et Nasr, 1933(. توجــه بــه برخــی متــون تاریخــی حقــوق عمومــی و اداری می توانــد زمینــه مناســبی 
ــاله  ــر در رس ــی نص ــه تق ــرای نمون ــد. ب ــم نمای ــوزه فراه ــن ح ــی ای ــای تاریخ ــم بنیان ه ــرای فه را ب
ــی  ــه اســت و عل ــانی پرداخت ــد ساس ــوق اداری در عه ــخ حق ــه تاری ــال 1933 ب ــود در س ــرای خ دکت
ــوده اســت  ــل نم ــه دوره اســالمی تحلی ــرون اولی ــن بحــث را ق ــود ای ــرای خ ــاله دکت ــایگان در رس ش
)Chaygan, 1934(. سیاســت نامه خواجــه نظام الملــک، درزمــرۀ آن دســته از متــون کهنــی اســت کــه 

ــد اطالعــات ذی قیمتــی را در ایــن زمینــه در اختیــار مــا قــرار دهــد. می توان
سیاست نامه نویســی ازجملــه شــیوه های برخــی اندیشــمندان مســلمان به ویــژه شــماری از 
ــود. سیاســت نامه  ــی خــود در عرصــه حکومــت داری ب ــان راهکارهــای عمل ــرای بی ــردان سیاســت، ب م
ــار در ایــن زمینــه اســت و از لحــاظ تاریخــی در تحــول اندیشــه  خواجــه نظام الملــک از مهم تریــن آث
ــگارش آن در  ــم ن ــی، 1375: 130(. علی رغ ــی دارد )طباطبای ــگاه مهم ــالم جای ــران و اس ــی ای سیاس
ــاب  ــی در ب ــائل مهم ــکات و مس ــاوی ن ــی ح ــوق عموم ــاظ حق ــه لح ــری ب ــری قم ــم هج ــده پنج س
ــلجوقیان،  ــد س ــجم عه ــاالری منس ــیدن دیوان س ــر کش ــه تصوی ــت نامهبا ب ــت داری است.سیاس حکوم
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 توصیه هــای عملــی ســاده در جهــت بهبــود نظــام اداری تلقــی کــرد؛ بلکــه از آن فراتــر مــی رود. در 
ــِت واقعــِی سیاســی  ــه اســت کــه از وضعی ــه سیاســی واقع بینان ــع، سیاســت نامه بیانگــر یــک نظری واق
ــا  ــرن پنجــم ت ــت اســالمی در ق ــِم توســعه و پیشــرفت حکوم ــه فه ــا را ب ــد و م ــروز می یاب ــور و ب ظه
ــیاری در  ــش بس ــر نق ــالوه ب ــک ع ــازد )Janbozorgi, 2005: 74(. نظام المل ــون می س ــم رهنم یازده
ــار  ــا، معم ــال تنه ــن ح ــا ای ــی، 1356: 66( ب ــداری اصفهان ــلجوقیان داشــت )بن ــت س ــاخت حکوم س
امپراتــوری ســلجوقی نبــود بلکــه بخشــی از تــالش او بــرای تثبیــت امپراطــوری بــود )coch,2014: 2(؛ 
بنابرایــن بخشــی از مــواردی کــه او در رابطــه بــا حقــوق اداری و در پــِی ترســیِم الگــوِی مطلــوب مــورد 
بحــث قــرار می دهــد، مربــوط بــه کوشــش او در تثبیــِت امپراتــورِی ســلجوقی بــا رهنمونــی حاکمــان 

ــد. ــور می باش ــه در اداره ام ــر خواج ــورد نظ ــای م ــری آیین ه ــه کارگی ــلجوقی در ب س
اداره در طــول تمــام اعصــار وجــود داشــته امــا تــا دوران اولیه مــدرن )ســال 1600 میــالدی( جایگاه 
مســتقلی بــه دســت نمــی آورد؛ لــذا بــه محــض دســت یابی بــه چنیــن جایگاهــی )در قــرن هجدهــم( 
ــد )Raadschelders, 2017: 3-4(. برخــی مفاهیــم و  ــه رویکردهــای تاریخــی افزایــش می یاب عالقــه ب
نهادهــا فــارغ از آنکــه در چــه عصــری باشــد یــا در چــه رژیــم سیاســی نگاشــته شــده باشــد به طــور 
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مشــترک در ســاختار سیاســی و اداری همــه نظام هــا وجــود دارنــد؛ لــذا در ایــن پژوهــش بــه مفاهیــم 
ــای ســلطنتی  ــه در نظام ه ــک نظــام دموکراســی بلک ــا در ی ــه تنه ــه ن ــی اشــاره می شــود ک و نهادهای
ــدرن  ــی م ــای سیاس ــه نظام ه ــر ب ــه منحص ــت و در نتیج ــا را یاف ــه آنه ــوان نمون ــز می ت ــره نی و غی
کنونــی نیســتند. بــه بیــان دیگــر سیاســت نامه را بایــد درچارچــوب تاریــخ حقــوق اداری پیشــامدرن یــا 

ــد، 1389: 20-9( ــد. )هداون ــن و ســنتی و در بســتر تحــوالت دیوان ســاالری دی ــای که نظام ه
اگرچــه مقصــد غایــی نظــام الملــک گــردآوردن اطالعــات تاریخــی در سیاســت نامه نبــود، لیکــن 
ــای  ــران در دوره ه ــی ای ــی و سیاس ــوادث تاریخ ــی ازح ــود حکایت ــه الزم ب ــا ک ــبت هرج ــه مناس او ب
ــی  ــات تاریخ ــن حکای ــد و همی ــداری باش ــی درکار ملک ــای عبرت ــا درس ه ــت ت ــرده اس ــدم ذکرک مق
ــت نامه  ــه در سیاس ــی ک ــه تفصیل ــر ب ــای دیگ ــه درج ــت ک ــی اس ــاوی اطالعات ــوارد ح ــی از م دربرخ
ــی  ــه متون ــی ک ــر و دگرگونی های ــرزاد، 1391: 906( تغیی ــی؛ ف ــود. )یاحق ــه نمی ش ــم، مالحظ می بینی
ــردش روزگار در  ــک از گ ــتفاده نظام المل ــال، اس ــور مث ــه ط ــد، ب ــاد می کنن ــت نامه ایج ــد سیاس مانن
کتــاب خــود، نشــانگر ایــن امــر اســت کــه الگوهــا و نمونه هــای تاریخــی، نــه تنهــا حکایــت و افســانه 
 :2017 ,Stephan( .ــل توجهــی در اندیشــه سیاســی آن زمــان داشــت ــر قاب نبــود بلکــه بالعکــس تأثی
ــان داشــت  ــن شــاخصه سیاســت نامه، اذع ــر ای ــد ب ــا تأکی ــوان ب ــه می ت ــن روی اســت ک 268( از همی
ــت و در شــناخت عوامــل  کــه؛ پژوهش هــای تاریخــی، اگــر در تعییــن خــط ســیر تحــوالت یــک دول
واقعــی ایــن تحــوالت، واقع بینــی بــه خــرج دهــد و در تجزیــه و تحلیــل عوامــل واقعــی در آینــده نیــز، 
ــر  ماننــد گذشــته ژرف نگــر باشــد، معجــزه پیش بینــی تحــوالت آینــده رژیم هــای سیاســی، امکان پذی

ــی، 1387: 183( ــود. )عمیدزنجان ــد ب خواه
در ایــن مقالــه بــرای تحلیــل جایــگاه حقــوق اداری در سیاســت نامه، از متــن سیاســت نامه اســتفاده 
ــک  ــی خواجه  نظام المل ــای کل ــه دیدگاه ه ــت نامه و ن ــن سیاس ــر مت ــش ب ــن پژوه ــد ای ــده و تأکی ش
ــه  ــد ک ــه می ده ــت داری را ارائ ــی از حکوم ــرح جامع ــش، ط ــرن پی ــک در ده ق ــت. خواجه نظام المل اس
ــن  ــوارد، خرمندانه تری ــب م ــه در غال ــا نمــود ک ــه درســتی ادع ــوان ب ــی می ت ــه تعصب ــه دور از هرگون ب
و مصلحت گرایانه تریــن شــیوه ها را در برمی گیــرد. بــا وجــود گذشــت چندیــن قــرن از تدویــن 
ــد  ــک می توان ــدون ش ــود، ب ــه ش ــح ارائ ــی و صحی ــیری منطق ــاب تفس ــن کت ــر از ای ــیرالملوک، اگ س
هم ردیــف پژوهش هایــی قــرار گیــرد کــه در بســیاری مــوارد راه گشــای بســیاری از مشــکالت و موانــِع 
ــه طــور  ــت داری و ب ــرای سیاســت نامه در حکوم ــی ب ــن جایگاه ــع چنی ــر متوق ــی اگ روز هســتند. حت
ــاری در  ــره آث ــوان آن را در زم ــی می ت ــگاه حداقل ــک ن ــروزه نباشــیم، در ی ــوق اداری ام خــاص در حق
حقــوق عمومــی قــرار داد کــه ارزش بررســی و نقــادی و مطالعــه را دارا اســت. در ایــن اثرســعی شــده 
ــوق  ــه مســائل حق ــر اســاس تقســیم بندی معمــول، ب ــوق اداری در ســیرالملوک ب ــکاس حق اســت انع

ــا بحــث شــود. اداری بیرونــی و حقــوق اداری درونــی تقســیم و مفاهیــم و اصــول مرتبــط ب
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تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری 
در سیاست نامه )سیرالملوک( خواجه نظام المک طوسی

1.تجلی حقوق اداری درونی در سیر الملوک
همان گونــه کــه در حقــوق اداری برخــی از کشــورها شــایع اســت، حقــوق اداری بــه حقــوق اداری 
درونــی1 و بیرونــی2 تقســیم بندی می شــود. )آقایــی طــوق، 1398: 16( منظــور از حقــوق اداری 
درونــی روابــط میــان ســازمان های اداری بــا یکدیگــر و مســائل حقوقــی مربــوط بــه درون یــک ســازمان 
اداری اســت. در سیاســت نامه برخــی از مســائل معطــوف بــه ایــن قبیــل مســائل اســت کــه بــه برخــی 

ــه اشــاره و بحــث می شــود. از آنهــا در ادام

1.1. شایسته ساالری
یکــی از مفاهیــم مهــم حقــوق اداری شایسته ســاالری3 اســت. در نــگاه خواجــه، پادشــاه امــور مهــم 
مملکتــی و دینــی را بایــد بــه کســانی بســپارد کــه در شایســتگی آنهــا تردیــد نداشــته باشــد. آنچــه ذیل 
موضوعــات حقــوق اداری قــرار می گیــرد ایــن نکتــه اســت کــه در اعطــاي منصــب بایــد شایســتگی فــرد 
را از جهــت عقــل و دانــش و نیــز شــخصیت و تخصــص و ثبــات ســنجید و مرتبــه وی را بــه تناســب 

شایســتگی او تعییــن نمــود. نظام الملــک ایــن امــر را بــا عباراتــی اینچنیــن بیــان مــی دارد:
»پــس، از بنــدگان یکــی را کــه از تقدیــر ایــزدی، ســعادتی و دولتــی حاصــل شــود او را حــق تعالــی 
ــتان  ــش، زیردس ــل و دان ــدان عق ــه او ب ــد ک ــی ده ــی و دانش ــی دارد و عقل ــی ارزان ــدازه او اقبال ــر ان ب
ــد و  ــی نه ــی و محل ــدر او مرتبت ــر ق ــک را ب ــدارد و هری ــش ب ــدازه خوی ــر ان ــی را ب ــش را هریک خوی
ــات مهــم  ــان مردمــان بر گیــرد و در کفای خدمتــکاران و کســانی کــه شایســته باشــند ایشــان را از می

ــی، 1389: 12( ــک طوس ــه نظام المل ــاد کند.«)خواج ــان اعتم ــر ایش ــاوی ب ــی و دنی دین
ــش را  ــر کــه حکمــران بایســتی »زیردســتان خوی ــن ام ــان ای ــا بی ــک ب ــع، خواجــه  نظام المل درواق
ــر قــدر او مرتبتــی و محلــی نهــد و خدمتــکاران و  ــدارد و هریــک را ب ــدازه خویــش ب ــر ان هریکــی را ب
ــری در  کســانی کــه شایســته باشــند ایشــان را از میــان مردمــان بر گیــرد«، درصــدد بیــان اصــل براب
ورود بــه خدمــت عمومــی اســت کــه یکــی از انــواع اصــل برابــری اســت کــه در حقــوق اداری بحــث 
ــه کار  ــری ب ــده براب ــان دادن ای ــرای نش ــًا ب ــه عمدت ــت ک ــان اس ــی گفتم ــتگی نوع ــود. شایس می ش
مــی رود.)Littler, 2013: 52( خواجــه در عباراتــی دیگــر اســتواری و پایــداری ُملــک را منــوط بــه وجــود 

ــده اند: ــته ش ــی گماش ــه منصب ــام ب ــا شایســتگِی تم ــه ب ــد ک ــی می دان کارگزاران
»بندگانــی را کــه پــرورده باشــند و بــزرگ کــرده، نــگاه بایــد داشــت کــه عمــری دیگــر می بایــد و 
ــد کــه چاکــری و  ــان گفته ان ــد. و دانای ــه دســت آی ــا بنــده ای شایســته و آزمــوده ب روزگاری مســاعد ت

1. Internal Administrative law
2. External Administrative law
3. Meritocracy

54



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

بنــده ای 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 عــّز خداونــد« )خواجــه نظام الملــک طوســی، 1389: 

)158
خواجــه معتقــد بــر حفــظ نیروهــای شایســته و کارآزمــوده کشــوری در بافــت دســتگاه های اداری 
ــه و تخصــص الزم کــه در طــی ســال های  ــه دلیــل تجرب ــن اشــخاص ب و حکومتــی اســت؛ چراکــه ای
ــروا  ــک و فرمان ــزت ُمل ــوت و ع ــث ق ــد باع ــد، می توانن ــب کرده ان ــت کس ــول خدم ــادی و در ط متم
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 می کنــد کــه چنیــن اشــخاصی را تکریــم 
نمایــد و بــا حفــظ حقــوق آنهــا و تثبیــت جایگاهشــان، مانــع از خــروج آنــان از خدمــت دولــت شــود. 
نظام الملــک درصــدد بیــان لــزوم رعایــت اصــل شایسته ســاالری 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 سیاســت نامه پادشــاه را توصیــه بــه حفــظ پیــران و اعطــای مشــاغل بــه آنهــا می کنــد 
و علــت ایــن توصیــه را غالبــًا تجربــه و تخصــص کافــی آنهــا عنــوان می کنــد، بــا ایــن حــال بــا در نظــر 
داشــتن برخــی مزایــای ناشــی از تثبیــت جایــگاه چنیــن اشــخاصی، در مــواردی بــه ایــن دیــدگاه وی 
می تــوان نقــد جــدی وارد ســاخت به ویــژه کــه ایــن تفکــر در حقــوق عمومــی کنونــی قابــل رد اســت.

2.1. کنترل فساد اداری
ــک  ــه خواجهنظام المل ــورد توج ــیار م ــی بس ــی و دیوان ــازمان های حکومت ــاد در س ــرل فس کنت
بوده اســت.در فصــل نهــم کتــاب تحــت عنــوان »انــدر ُمشــرفان دولــت و کفــاف ایشــان« درخصــوص 
ــق و  ــه ح ــی دارد ک ــوان م ــده دارد، عن ــی را برعه ــی مال ــارت و بازرس ــه نظ ــه وظیف ــرف ک ــام مش مق
دســتمزد متناســب بــا شــغل بایــد بــه وی پرداخــت گــردد تــا در پــی خیانــت و یــا اخــذ رشــوه نباشــد.

ــه خیانــت کــردن و رشــوت  ــا ایشــان را ب ــد از بیت المــال بدهنــد ت ــه کار آی »و آنچــه ایشــان را ب
ســتدن حاجــت نیفتــد و آن فایــده کــه از راســتی کــردن ایشــان حاصــل شــود ده چنــدان و صدچنــدان 

مــال باشــد کــه بدیشــان دهنــد بــه وقــت ایشــان«)خواجه نظام الملــک طوســی، 1389: 84(
خواجــه نظام الملــک 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 این چنیــن 

بیــان مــی دارد:
»کــه خــدای عزّ وجــل 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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ــه  ــه راســتی شــغل مردمــان می گــذارد ب ــا او ب گذاشــته ام و گماشــته و اجــرا و مشــاهره او می دهــم ت
حکــم شــرع و میــل و محابــا نکنــد و رشــوتی نســتاند«. )خواجــه نظام الملــک طوســی، 1389: 106(

ــی در جهــت  ــت را عامل ــزار دول ــرای کارگ ــن دســتمزد ب ــک، تعیی ــز نظام المل ــت نی ــن حکای در ای
کنتــرل انگیــزه شــخص مبنــی بــر سوءاســتفاده از شــغل خویــش و اخــذ رشــوه، خیانــت و یــا ناراســتی 
در انجــام وظایــف می دانــد؛ لــذا تخلــف قاضــی و زیــان رســاندن بــه شــخصی را بــه دلیــل آنکــه دارای 
ــت  ــم از خدم ــال دائ ــازات انفص ــتحق مج ــد و مس ــوم می نمای ــت را محک ــوده اس ــب ب ــتمزد مناس دس

ــد. ــت می دان دول

3.1. افزایش کارایی مستخدم
از دیــدگاه خواجــه، در شــرایط تعیین شــده 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 نظام الملــک طوســی، 1389: 119(عــالوه بــر ایــن در فصــل چهاردهــم 
ــدگان« نظام الملــک قیــد می کنــد کــه تعییــن حقــوق و دســتمزد  ــدر پیــکان و پرن تحــت عنــوان »ان
متناســب بــرای پیــک دولتــی منجــر بــه ایــن می شــود کــه کارگــزار در شــرایط ســخت نیــز در پــی 
خدمت رســانی مطلــوب خواهــد بــود: »بــه چنــد راِه معــروف، پیــکان مرتــب بایــد نشــاند و مشــاهره و 
مرســوم ایشــان پدیــد کــرد، کــه چــون چنیــن باشــد انــدر شــبانروزی از پنجــاه فرســنگ هــر خبــری 

ــی، 1389: 117( ــک طوس ــد.«)خواجه نظام المل ــد می رس ــه می بای ک

4.1. پاداش و تنبیه کارکنان
ــود دارد، در  ــررات اداری وج ــن و مق ــروزه در قوانی ــه ام ــه ک ــاداش و تنبی ــتم پ ــه سیس ــه ب توج
ــندیده  ــی پس ــکاران خدمت ــه از خدمت ــه »هرک ــت ک ــده اس ــس ش ــو منعک ــن نح ــه ای ــت نامه ب سیاس
کــرد بایــد کــه در وقــت نواختــی یابــد و ثمــرت آن بــدو رســد و آن کــه تقصیــری کنــد بی ضرورتــی 
وســهوی آن کــس را بانــدازه گنــاه مالشــی رســد تــا رغبــت بنــدگان بــر خدمــت زیــادت گــردد و بیــم 
ــی، 1389:  ــک طوس ــه نظام  المل ــتقامت می رود«.)خواج ــا اس ــر کاره ــود و ب ــر می ش ــکاران بیش ت گناه
ــا جدیــت خدمــت می نماینــد و موجــب رضایــت  ــزوم پرداخــت پــاداش بــه کارگزارانــی کــه ب 174( ل
عامــه هســتند در جهــت تشــویق آنــان و نیــز ترغیــب ســایر کارگــزاران در انجــام صحیــح وظایــف خــود 
ــا مفهومــی مشــابه  ــون مدیریــت خدمــات کشــوری ب ضــروری اســت. جالــب اســت کــه مــاده 20 قان
چنیــن مقــرر مــی دارد: »دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد بــه منظــور ایجــاد انگیــزه و افزایــش کارآیــی 
و بهره منــدی از فکــر و اندیشــه و خالقیــت کارمنــدان ذی ربــط خــود ســازوکار مناســب بــرای جلــب 

ــد.« ــم آورن ــا را فراه ــذاری آن در تصمیم گیری ه ــنهادها و اثرگ ــت پیش ــدان و دریاف ــارکت کارمن مش
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5.1. منع جمع مشاغل
 اصــل منــع جمــع مشــاغل1 یکــی از اصــول مهــم حقــوق اداری اســت کــه بســیار موردتوجــه 
کتــاب ســیرالملوک اســت. در حقــوق ایــران کنونــی اصــل 141 قانــون اساســی و برخــی قوانیــن 
ــدی  ــت تص ــون ممنوعی ــال 1343، قان ــوب س ــوری مص ــتخدام کش ــون اس ــل قان ــادی از قبی ع
بیــش از یــک شــغل دولتــی مصــوب ســال 1373، قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 
ســال 1386 نیــز بــه ایــن مــورد اشــاره می کننــد. طبــق ایــن اصــل کارکنــان دولتــی نبایســتی 
ــک در  ــه نظام المل ــند. خواج ــان باش ــور همزم ــه ط ــش از آن ب ــی و بی متصــدی دو شــغل دولت
فصــل چهل ویکــم سیاســت نامه بــه ایــن اصــل مهــم کــه امــروزه عــدم اعتنــا بــه آن نیــز یکــی 
از مشــکالت جــدی در سیســتم حقــوق اداری اســت، اشــاره می نمایــد و انتقــاد جــدی بــر عــدم 
ــن  ــی از مفصل تری ــت نامه یک ــل از سیاس ــن فص ــوق دارد. ای ــات ماف ــط مقام ــت آن توس رعای
ــی و ناخرســندی بســیار  ــای نارضایت ــود گوی ــل خ ــن تفصی ــه ای فصــول سیاســت نامه اســت ک
خواجــه از ایــن معضــل اســت؛ لــذا او بــا بیــان حکایــات متعــددی مضراتــی کــه ایــن امــر بــر 

ــمارد. ــازد را بر می ش ــور وارد می س ــام اداری کش ــه و نظ ــت جامع باف
ــن عبــارت در آغــاز فصــل، قاعــده ممنوعیــت منــع جمــع  ــا قیــد ای خواجــه نظام الملــک ب
مشــاغل را بیــان می کنــد: »پادشــاهان بیــدار و وزیــران هشــیار بــه همــه روزگار هرگــز دو شــغل 
ــق  ــا رون ــام و ب ــان بنظ ــای ایش ــا کاره ــرد را، ت ــغل دو م ــک ش ــد و ی ــرد را نفرموده ان ــک م ی
ــع  ــاه مطل ــر پادش ــدگاه وی اگ ــر دی ــا ب ــی، 1389: 213(بن ــک طوس ــه نظام المل بودی.«)خواج
ــچ گاه ســایر  ــرت، ذکاوت و زیرکــی باشــد، هی ــز دارای بصی ــر نی ــور جــاری مملکــت و وزی از ام

ــد شــد.  ــی را مرتکــب نخواهن ــزاران چنیــن تخلفات کارگ
ــرار می گیــرد، بررســی  ــا اندیشــه خواجــه نظام الملــک ق یکــی از مــواردی کــه در ارتبــاط ب
ــر  ــی از زی ــه یک ــت ک ــون اس ــل قان ــری در مقاب ــل براب ــه اص ــوع ب ــا رج ــده ب ــن قاع ــای ای مبن
شــاخه های آن برابــری فرصت هــای شــغلی یــا برابــری در ورود بــه خدمــت دولتــی اســت کــه 
نظام الملــک در سیاســت نامه بــه هــر دو مهــم اشــاره نمــوده اســت. یکــی از اندیشــمندانی کــه 
در زمینــه اصــل برابــری در مقابــل قانــون بــه قلم فرســایی پرداختــه، جــان رالــز اســت. نظریــه 

وی کــه بــه نظریــه عدالــت توزیعــی شــهرت یافتــه دربرگیرنــده دو اصــل بنیادیــن اســت:
 1ـ هــر شــخصی بایــد در چارچــوب گســترده ترین و جامع تریــن آزادی هــای پایــه ای برابــر 
ــرای همــگان اســت دارای حــق مســاوی باشــد. 2ـ آزادی هــای  ــای نظامــی آزاد ب ــه معن کــه ب
ــرای  ــت را ب ــن مزی ــف: بیش تری ــه ال ــد ک ــی باش ــه ترتیب ــد ب ــد بای ــی بای ــادی و اجتماع اقتص

1. Prohibition of occupation
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ــا  ــد ب ــگان بتوانن ــی هم ــمت های عموم ــات و س ــه مقام ــد و ب: ب ــم کن ــا فراه محروم ترین ه
ــوان  ــن می ت ــل چنی ــن اص ــاس ای ــر اس ــی، 1383: 108(. ب ــد )تانس ــت یابن ــر دس ــرایط براب ش
برداشــت کــرد کــه شــغل یکــی از فرصت هــای پیــش رو بــرای افــراد کشــور بــه حســاب می آیــد 
ــر داشــته باشــند، بنابرایــن  ــز بایــد موقعیتــی براب ــر فرصت هــا از دیــد رال و چــون افــراد در براب
تصاحــب چندیــن شــغل از طــرف شــخصی خــاص بدیــن معناســت کــه فرصت-هــا بــه طــور برابر 
ــوان یکــی  ــز را می ت ــر اصــل دوم جــان رال ــراد یــک جامعــه محقــق نشــده اســت. بناب ــرای اف ب
ــمار آورد  ــه ش ــاغل ب ــع مش ــع جم ــل من ــرای اص ــی ب ــفی سیاس ــای فلس ــن بنیان ه از مؤثرتری

ــتمی، 1388: 28(. )رس
ــع  ــع جم ــده من ــت قاع ــدم رعای ــرای ع ــددی ب ــای متع ــادی ضمانت اجراه ــن ع در قوانی
مشــاغل پیش بینــی شــده اســت. توزیــع فرصت هــای شــغلی بیــن تمــام افــراد جامعــه و کاهــش 
ــز  ــری از تمرک ــاروا، جلوگی ــوذ ن ــال نف ــری از اعم ــالم، جلوگی ــام اداری س ــاد نظ ــکاری، ایج بی
ــرای پیش بینــی ضمانت اجــرا  ــوا از اهــداف مقــرر ب ــن اصــل اســتقالل ق ــدرت و حفــظ بنیادی ق
اســت )فخــر، 1390: 146(. نظام الملــک در مقــام بیــان اثــرات مخــرب چندشــغله بــودن مــواردی 
را برمی شــمارد کــه از جملــه آنان،کاهــش کارآیــی مســتخدم و نارضایتــی مســتمر مقــام مافــوق 
ــر انجــام یکــی از دو شــغل  ــل وارد آمــدن ب ــودن را باعــث خل اســت. نظام الملــک چندشــغله ب
ــام  ــد کــه در نتیجــۀ آن مق ــف اعطــا شــده می دان ــی مســتخدم در انجــام وظای و کاهــش کارای

مافــوق نارضایتــی مســتمر از امــور انجــام شــده توســط مســتخدم خواهــد داشــت.
ــر خلــل باشــد و  »چــون دو شــغل یــک مــرد را فرماینــد همیشــه از ایــن دو شــغل یکــی ب
بــا تقصیــر، از آن جهــت کــه اگــر مــرد در ایــن شــغل بواجــب قیــام کنــد و تیمــارش بجــّد بــر 
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 مالمــت زده و 

ــک طوســی، 1389: 212(. ــده متشــکی و رنجور«)خواجــه نظام المل فرماین
همچنیــن وی یکــی از اثــرات چندشــغله بــودن را افزایــش بیــکاری در میــاِن افــراد شایســته 
ــرخ  ــودن افزایــش ن و کاردان عنــوان می کنــد. خواجــه معتقــد اســت کــه از نتایــج چندشــغله ب

بیــکاری نســبت بــه نــرخ شــاغلین جامعــه اســت:
»چــون ده عمــل یکــی مــرد را فرماینــد و نــه مــرد را یــک عمــل نفرماینــد در آن مملکــت 
ــن  ــن باشــد ای ــا عمــل، چــون چنی ــردم ب ــه م ــش از آن باشــند ک ــردان معطــل و محــروم بی م
ــوان یافــت و باشــد کــه در نتــوان یافــت«  بیــکاران همــکاری کننــد و باشــد کــه ایــن کار در ت

)خواجــه نظام الملــک طوســی، 1389: 223(.
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از اثــرات مخــرب چندشــغله بــودن، افزایــش تمایــل فــرد در تصدی گــری شــغل های بیشــتر 
اســت کــه موجــب می شــود افــرادی کــه دارای تخصــص و شایســتگی الزم نیســتند پســت های 
ــق و کاردان  ــراد الی ــی، اف ــت های خال ــدان پس ــا فق ــل ب ــد و در مقاب ــده  گیرن ــددی را برعه متع
ــاز بماننــد. درنتیجــۀ ایــن امــر نظــام اداری دارای کارکنــان ناالیــق  ــگاه شایســته خــود ب از جای
می باشــد کــه علی رغــم محــروم نمــودن ســایرین از فرصت هــای شــغلی مناســب، خــود باعــث 
ــک  ــه نظام المل ــان خواج ــه بی ــوند. ب ــتگاه های اداری می ش ــاد در دس ــدی و فس ــروز ناکارآم ب
کســی کــه چندیــن شــغل دارد بــا داعیــه داشــتن شــغل های بیشــتر از هــر شــیوه ای از جملــه 
ــام  ــل، مق ــود و درمقاب ــا ش ــه وی اعط ــز ب ــد نی ــت جدی ــا پس ــد ت ــتفاده می کن ــوه دادن اس رش
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 می گمــارد )خواجــه نظام الملــک طوســی، 1389: 214(. ایــن امــر ســبب ایجــاد چالــش 
در ســطح جامعــه می شــود و همــگان دل مشــغول ایــن نکته انــد کــه چــرا کســانی کــه در عیــِن 
ــِن  ــده ای در عی ــب و ع ــگاه مناس ــغل و جای ــد ش ــد فاق ــت نموده ان ــور خدم ــه کش ــتگی ب شایس

ــتند. ــغل هس ــن ش ــی، دارای چندی بی کفایت
عــدم رعایــت قاعــده منــع جمــع مشــاغل، تأثیــرات مخربــی بــر نظــام اداری کشــور دارد کــه 
ــوان  ــه ایجــاد فســاد اداری می شــود، منشــأ ایجــاد چنیــن مشــکالتی را می ت درنهایــت منجــر ب
ــه ای  ــه گون ــد ب ــام اداری بای ــود. »نظ ــت و جو نم ــتی جس ــات باالدس ــت مقام ــوه مدیری در نح
ســازمان دهی شــود کــه افــراد شایســته و باتجربــه خــود را حفــظ نمایــد و این گونــه افــراد میــل 
ــت اداری نداشــته و جــذب ســایر دســتگاه ها نشــوند. دادن شــغل و ســمت  ــه خــروج از خدم ب
بــه افــراد براســاس وابســتگی های قومــی، مذهبــی، سیاســی و ماننــد آن خــالف اصــل شایســته 
ــراد ناشایســت می شــود.«)ویژه، 1383: 241(. ــت اف ســاالری اســت و در عمــل موجــب حاکمی

وجــود نقــض در مدیریــت، دغدغــه خواجــه نظام الملــک در مواجهــه بــا ایــن مشــکل اساســی 
ــی  ــاغل دولت ــدی مش ــال اداری و تص ــت اداری، اعم ــر مدیری ــت. »اگ ــز اس ــتگاه اداری نی در دس
ــی  ــای سیاس ــود، هنجاره ــم نش ــه تنظی ــر جامع ــم ب ــدۀ حاک ــای پذیرفته ش ــتای ارزش ه در راس
ــوق  ــدوش حق ــی مخ ــد. دموکراس ــلب می کن ــر را س ــورده و امنیت خاط ــم خ ــه ه ــی ب و اجتماع
مــردم ضایــع، بیت المــال ضعیــف، ارزش هــا مصــدوم می شــود و فســاد اداری و اســتبداد حاکــم 
می گــردد و باالخــره مشــروعیت نظــام اداری بــه شــدت مــورد تردیــد قــرار می گیرد.«)هاشــمی، 
ــه بیــان علــل رواج معضــل چندشــغله بــودن می پــردازد.  1369: 72( نظام الملــک در عباراتــی ب
از دیــدگاه وی اگــر در نظــام اداری کشــور شــخصی متصــدی بیــش از یــک شــغل باشــد، نشــان 

59



تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری 
در سیاست نامه )سیرالملوک( خواجه نظام المک طوسی

از غفلــت پادشــاه و بی کفایتــی وزیــر دارد. درواقــع مقــام مافــوق را عامــل ایجــاد چنیــن معضلــی 
ــر بی کفایــت  ــه بیــان خواجــه »و هــر آن گاه کــه وزی ــردازد. ب ــان می پ ــه نکوهــش آن ــد و ب می دان
باشــد و پادشــاه غافــل نشــانش آن باشــد کــه یــک عامــل را از دیــوان دو عمــل فرماینــد یــا ســه 

ــک طوســی، 1389: 214( ــج و هفت.«)خواجــه نظام المل و پن
در قســمتی دیگــر خواجــه بــا تأکیــد بــر نقــش وزیــر ـ بــه عنــوان عالی تریــن مقــاِم اداری و 
سیاســی ـ در رواج چندشــغله بــودن در ســطح مملکــت، وزیــری کــه بــدون توجــه داشــتن بــه 
ــزار در  ــن کارگ ــه تعیی ــدام ب ــتگی اق ــش و شایس ــز دان ــت و نی ــهرت، اصال ــون ش ــی چ مؤلفه های
پســتی جدیــد می نمایــد و بــا اعطــای چندیــن شــغل بــه وی موجــب بیــکار مانــدن شایســتگان 
ــدد زوال و  ــه وی درص ــت ک ــد اس ــد و معتق ــاب می نمای ــت خط ــادان و بی کفای ــود را ن می ش
برانــدازی دولــت و خدشــه وارد نمــودن بــه عمــل پادشــاه و بــه نوعــی بدتریــن دشــمِن حکمــران 

اســت.
ــان و فاضــالن  »و هــرگاه کــه مجهــوالن و بی اصــالن و بی فضــالن را عمــل فرماینــد و معروف
ــل  ــک عم ــی را ی ــد و یک ــغل فرماین ــج ش ــی را پن ــد و یک ــع بگذارن ــل و ضاب ــالن را معط و اصی
ــد  ــا نباش ــی و دان ــر کاف ــر وزی ــس اگ ــد. پ ــر باش ــی وزی ــی و بی کفایت ــر نادان ــل ب ــد دلی نفرماین
عالمــت آن بــود کــه زوال مملکــت و دولــت و فســاد کار پادشــاه را می طلبــد و بدتریــن دشــمنان 

ــی، 1389: 223( ــک طوس ــت«.)خواجه نظام المل اس
ــودن در  ــر تأثیــرات دوشــغله ب درنهایــت خواجــه نظام الملــک در پــی تأکیــد بســیاری کــه ب
ــر  ــه تصوی ــا بیــان حکایتــی چهــرۀ ناخوشــایند بیــکاری را ب افزایــش بیــکاری در جامعــه دارد، ب
می کشــد و بــا گــره زدن آن بــه معضــل چندشــغله بــودن درصــدد ارائــه راهــکاری برای رفــع هردو  
ــاِن  ــا زم ــرروز ت ــداد ه ــهر ری از بام ــی ش ــادی از اهال ــداد زی ــده تع ــت یادش ــد. در حکای بر می آی
ــام دیــده سپهســاالران اجتمــاع می کردنــد و بیــان می داشــتند  نشســتن آفتــاب در مکانــی بــه ن
ــه تماشــا نشســته ایم. ایــن امــر بــه ســمع حاکــم می رســد و آنهــا را فرامی خوانــد و علــت  کــه ب
ــل  ــه دلی ــته و کاردان ب ــراد شایس ــه اف ــود ک ــخص می ش ــق مش ــن طری ــود. بدی ــا می ش را جوی
تعلــق  نگرفتــن شــغل بــه آنهــا و در پــی بیــکاری و نیــز بــه دلیــل آنکــه بــه زعــم خــود از دولــت 
حاصلــی نداشــتند، نا رضایتــی گســترده ای از حاکــم و اوضــاع جامعــه داشــته لــذا بــا ناامیــدی از 
بهبــود یافتــن اوضــاع، آهنــِگ تــرک مملکــت کرده انــد. حاکــم از وزیــر خویــش ـ صاحــب عبــاد 
ـ درخواســِت یافتــن راهــی بــرای ســامان  بخشــیدن بــه وضعیــت معترضــان می نمایــد. در نتیجــۀ 
ایــن امــر، وزیــر بــا انفصــال کارگزارانــی کــه دارای دو شــغل و بیــش از آن هســتند فرصت هــای 

ــارد. ــد می گم ــاد شــده را در پســت های جدی ــراد ی ــد و اف ــد ایجــاد می کن شــغلی جدی
»چــون صاحــب پیــش فخرالدولــه شــد از او پرســید کــه بــا آن جماعــت چــه کــردی؟ گفــت: 
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ــن  ــه در ای ــدادم و هرک ــات ب ــه و نفق ــر یکــی را اســپی و ســاختی و دســتی جام ــد ه ای خداون
دولــت و دیــوان دو شــغل داشــت یکــی بســتدم و بدیشــان دادم چنان کــه همــه را بــه خانه هــا 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 بــه  ده ســال کــرده بودیــی تــا ایشــان را 

بــه مخالفــت مــا رغبــت نیفتــادی«. )خواجــه نظام الملــک طوســی، 1389: 229(
 در پیــش گرفتــن ایــن طریــق در کاهــش حجــم بیــکاری و نیــز حــل معضــل چند شــغله ها 
بــه صورتــی کــه جنبــه پیشــگیرانه داشــته باشــد، از مــوارد ســودمند دیگــری اســت کــه خواجــه 

ــد. ــاره می نمای ــه آن اش ــک ب نظام المل

6.1. مشارکت و مشورت
مشــورت در امــور عمومــی، از مفاهیــم ســنتی در نظــام سیاســی و اداری یــک کشــور اســت. 
ــت.  ــاص داده  اس ــم اختص ــن مه ــه ای ــت نامه را ب ــول سیاس ــی از فص ــک یک ــه نظام المل خواج
خواجــه در فصــل هجدهــم سیاســت نامه در جهــت بیــان دالیــل مشــورت عنــوان مــی دارد کــه:

»مشــاورت کــردن در کارهــا از قــوی رأیــِی مــرد باشــد و از تمامــِی عقــل و پیش بینــی. چــه 
ــر و یکــی  ــد و یکــی کمت ــد: یکــی بیشــتر دان ــزی دان هرکســی را دانشــی باشــد و هریکــی چی
دانشــی و هرگــز کار نبســته و نیازمــوده و یکــی هــم دانشــی دانــد و هــم کار بســته و تجربه هــا 

ــی، 1389: 123( ــک طوس ــه نظام المل کرده«.)خواج
لــذا از نظــر وی، در مرتبــه نخســت توجــه بــه نظــرات ســایرین و مشــورت نمــودن بــا آنهــا 
ــر  حکایــت از کمــال عقــل، تدبیــر و کاردانــی حاکــم دارد. از ســوی دیگــر، حکمــران بایســتی ب
ایــن امــر واقــف باشــد کــه تخصــص، تعهــد و تجربــه به عنــوان عناصــر ضــروری در حکومــت داری 
خــوب بــه شــمار می آینــد بــا ایــن پیــش فــرض کــه ایــن عناصــر لزومــًا 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 متقــن  ســاختن گفتــۀ خویــش مبنــی بــر لــزوم مشــورت در امــور و نیــز متوجه ســاختن 
ســلطان ملکشــاه ســلجوقی و ســالطین آینــده بــر ایــن امــر کــه مشــورت نــه تنهــا توصیــه وی 
بــه حاکمــان ســلجوقی اســت بلکــه در حکومــت داری حضــرت محمــد)ص( نیــز به وفــور مشــاهده 

شــده اســت، بــه بیــان شــیوه حکومــت داری حضــرت محمــد)ص( می پــردازد.
»و همــه جهانیــان متفق انــد کــه از آدمیــان هیچ کــس داناتــر از پیغامبــر مــا محمــد مصطفــی )ص( 
نبــوده اســت. بــه همــه دانــش کــه او را بــود، از بــس همچنــان بدیــدی کــه از پیــش، و آســمان ها و 
ــر  ــوح و قلــم و عــرش و کرســی و آنچــه در ایــن هــردو میــان اســت ب زمین هــا و بهشــت و دوزخ و ل
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ــا محمــد، چــون کاری  ــر1 ی ــی ااَلم ــد: َو شــاورُهم ِف ــی، او را همی فرمای ــزد تعال ــد...و ای او عرضــه کردن
خواهــی کــرد و یــا مهمــی تــرا پیــش آیــد بــا یــاران خویــش تدبیــر کــن. او را مشــورت همــی فرمایــد 
کــردن. چــون او بی نیــاز نبــود از تدبیــر و مشــورت، ببایــد دانســتن کــه هیــچ آفریــده بی نیــاز نتوانــد 

بود«)خواجه نظام الملک طوســی،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 می نمایــد؛2 لــذا بــه تعبیــر خواجــه هیــچ بشــری از مشــورت بی نیــاز نیســت و 
حاکمــان بایســتی همــواره ایــن مهــم را مــورد توجــه قــرار داده و از مشــورت در راســتای اعتــالی امــور 

عمومــی و ارتقــاء بهــره ببرنــد.
ــه بیــان مــی دارد: »احکامــی کــه از مقــام والیــت  ــه این گون ــن آی عالمــه طباطبایــی در تفســیر ای
ــر طبــق  ــا رعایــت صــالح اســالم و مســلمین صــادر خواهــد شــد.« ب صــادر می شــود از راه شــورا و ب
ــور مملکــت داری اســت )خواجــه  ــه در ام ــگان فکــری جامع ــی اراده نخب ــاد شــورا، تجل ــن نظــر نه ای
ــور  ــان در ام ــل دادن دانای ــارکت، آن را تداخ ــوم مش ــابه از مفه ــتی مش ــا برداش ــز ب ــک نی نظام المل
حکومــت داری می دانــد( کــه در احــکام صــادره از ســوی ولــی جامعــه، دارای جایــگاه ممتــاز اســت کــه 
ــا عنــواِن مشــارکت سیاســی شــهروندان بازشناســی می شــود.)آقامحمد آقایــی، 1393 : 91( امــروزه ب
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 می خوانــد: »و مشــورت ناکــردن در کارهــا از 
ضعیــف رأیــی باشــد و چنیــن کــس را خودکامــه خوانند.«)خواجــه نظام الملــک طوســی، 1389: 124(

7.1.سلسله مراتب اداری )تبعیت کارمندان مادون از مافوق(
ــوع نظــارت در  ــواع نظــارت در سیســتم اداری نظــارت سلســله مراتب اداری اســت.این ن یکــی از ان

ــوا  ــا َغِلیــَظ اْلَقْلــِب اَلْنَفضُّ 1. آیــه 159 ســوره مبارکــه آل عمــران: »َفِبَمــا َرْحَمــٍة ِمــَن اللَّــِه لِْنــَت َلُهــْم َوَلــْو ُکْنــَت َفظًّ

ــبُّ  ــَه ُیِح ــِه ِإنَّ اللَّ ــی اللَّ ْل َعَل ــَوکَّ ــَت َفَت ــِإَذا َعَزْم ــِر َف ــي اْلَْم ــاِوْرُهْم ِف ــْم َوَش ــَتْغِفْر َلُه ــْم َواْس ــُف َعْنُه ــَك َفاْع ــْن َحْوِل ِم

ِلیــَن« عــالوه بــر ایــن، آیــه 38 ســوره شــوری نیــز مؤیــد ایــن معناســت: »َوالَِّذیــَن اْســَتَجاُبوا لَِربِِّهــْم َوَأَقاُمــوا  اْلُمَتَوکِّ

ــوَن« ــْم ینِفُق ــا َرَزْقَناُه ــْم َوِممَّ ــْم ُشــوَرى َبیَنُه َة َوَأْمُرُه ــالَ الصَّ

2. مشــورت یکــی از وظایــف حاکــم اســالمی و کارگــزاران حکومتــی در نظــام اســالمی اســت: »و شــاورهم فــی االمــر« بــه 

معنــای الــزام پیامبــر )حاکــم اســالمی( 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 اســالمی ملــزم بــه 

رعایــت مشــورت در امــور عمومــی شــده بود.)آقایی طــوق، 1397: 20(
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یــک چارچــوب هرمــی بــر تصمیمــات و اقدامــات از طریــق مقامــات مافــوق )نظارت کننــده( بــر مقامــات 
ــود.  ــی  می ش ــت« ناش ــل تبعی ــر از »اص ــن ام ــود. ای ــی ش ــال م ــونده( اعم ــارت ش ــادون )نظ اداری م
ــهدی،1397: 366( ــوق هستند.)مش ــات ماف ــع مقام ــادون تاب ــات اداری م ــه مقام ــا ک ــن معن ــه ای ب

ــدگان«  ــکان و پرن ــدر پی ــوان »ان ــم سیاســت نامه تحــت عن ــز در فصــل چهارده ــک نی خواجه نظام المل
ــه از طــرف  ــی ک ــد. خواجــه در خصــوص پیک های ــاره می نمای ــوق اداری اش ــم حق ــن اصــل مه ــه ای ب
دولــت مرکــزی بــه نقــاط مختلــف مأمــور می شــوند و وظیفــه رســاندن اطالعــات بــه دولــت را دارنــد 
ــر عــادت گذشــته نقیبــان باشــند کــه تیمــار ایشــان می دارنــد تــا  بیــان مــی دارد کــه: »و ایشــان را ب
ــر  ــان جعف ــه بی ــد.« )خواجه نظام الملک طوســی، 1389: 117( ب ــرو نمانن ــش ف ــردار خوی ــال و ک از اعم
ــروه  ــوم و گ ــر ق ــب، سرپرســت و مهت شــعار )خواجه نظــام الملک طوســی،1385: 334( مقصــود از نقی
ــا نظــارت  ــا ب ــن شــود ت ــا سرپرســتی تعیی ــرای پیک ه ــک بایســتی ب ــدگاه نظام المل ــذا از دی اســت؛ ل
بــر اعمــال آن هــا مانــع از تخطــی ایــن اشــخاص از اختیــارات و نیــز کوتاهــی در انجــام وظایــف شــود.

2. تجلی حقوق اداری بیرونی در سیرالملوک
ــی دارد. چــه  ــوی حقــوق اداری بیرون ــگ و ب ــر رن مســائل حقــوق اداری در عهــد پیشــامدرن کمت
ــوق  ــد حق ــر تحــوالت عصــر جدی ــی بیشــتر تحت تأثی ــوق اداری بیرون ــائل حق ــه شــکل گیری مس آنک
ــه  ــه ک ــی، آنچ ــوق اداری بیرون ــرا در حق ــی، 1389، 37( زی ــت؛)هداوند، 1389، 20 و عباس اداری اس
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 سیاســت نامه، جــای تأمــل دارد، کــه برخــی از آنهــا 

ــود. ــاره می ش ــه اش در ادام

1.2. شفافیت
یکــی از مفاهیــم مهــم در حــوزه حقــوق اداری و از مؤلفه هــای حکمرانــی خــوب، شــفافیت1 اســت. 
شــفافیت در تصمیم گیری هــای دولتــی و اجــراى سیاســت هاى عمومــی، نااطمینانــی را کاهــش داده و 
نیــز می توانــد کمــك بــه مهــار فســاد در مقامــات دولتــی نمایــد. »از ایــن جهــت کــه، بــدون شــفافیت 
و اطالعــات هیــچ گفت وگویــی بیــن شــهروندان و حکومــت وجــود نداشــته و فســاد و سوءاســتفاده از 
قــدرت می توانــد بــدون چالــش اتفــاق بیفتد.«)همتــی،1393: 130( نظام الملــک بــا عباراتــی بــه ایــن 

اصــل اشــاره مــی دارد:
ــت  ــر رعی ــر م ــر مملکــت را و تباه کننده ت ــر م ــز ضایع کننده ت ــد: هیچ چی ــن عمــر گوی »امیرالمؤمنی

1. Transparency
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تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری 
در سیاست نامه )سیرالملوک( خواجه نظام المک طوسی

ــانی  ــق از آس ــدر دل خل ــر ان ــودمندتر و باهیبت ت ــز س ــت؛ و هیچ چی ــاه نیس ــاب پادش را از درازی حج
ــال، کــه چــون بدانســتند کــه پادشــاه  ــه در دل گماشــتگان و عّم ــی پادشــاه نیســت. خاّص و کم حجاب
ــد ســتدن«. ــد کــردن و جــز مــال حــق نتوان ــر رعیــت ســتم نتوان آســان حجــاب اســت، هیچ کــس ب

)خواجه نظام الملک طوســی،79:1389(
مقصــود از حجابــی کــه پادشــاه بایســتی در مقابــل رعیــت کنــار بگــذارد آن اســت کــه مــردم قــادر 

باشــند آزادانــه و بــدون هیچ گونــه 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 نظام الملــک 

عــدم وجــود شــفافیت در ســاختار حکومــت، مملکــت را تبــاه می ســازد.
از طــرف دیگــر بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد کــه شــفافیت بایســتی واقعــی و اثرگــذار باشــد، بدین 
ــی  ــزاران، گزارش ده ــه کارگ ــی ب ــد آگاهی بخش ــفافیت مانن ــرای ش ــای الزم ب ــر مؤلفه ه ــه اگ ــا ک معن
ــری،1395: 129(  ــد)حبیب نژاد؛ عام ــته باش ــود داش ــه کارگزارانوج ــل تنبی ــن دالی ــردم و تبیی ــه م ب
درمقابــل، ایــن مــوارد بایــد منجــر بــه پیشــگیری از وقــوع تخلــف از ســوِی کارگــزاران شــود. اگــر ایــن 
امــر تحقــق نیابــد، شــفافیت دارای اثــر مثبــت نبــوده لــذا نمی تــوان ادعــا نمــود کــه در ایــن صــورت 
ــه وقــوع پیوســته اســت. نظام الملــک در  ــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای حکمرانــی خــوب ب شــفافیت ب
حکایــت »دادرســی پادشــاهان عجــم« بــا اشــاره بــه ایــن امــر کــه پادشــاه بایســتی ابتــدا خــود در برابــر 
قاضــی در جایــگاه خوانــده قــرار گیــرد و در صــورت گناهــکار بــودِن وی، قاضــی بــدون در نظــر گرفتــن 
ــد؛  ــاق حــق می نمای ــوده اســت احق ــی نم ــاه تظلم خواه ــت پادش ــه طرفی ــه ب ــام وی از شــخصی ک مق

ــن بعــد از شــفافیت را متذکــر می شــود.  ای
»اکنــون ای موبــد خــدای را بیــن و نگــر تــا مــرا بــر خویشــتن نگزینــی؛ زیــرا هرچــه ایــزد تعالــی 
ــد بنگریســتی اگــر میــان وی و  ــدر گــردن تــو کنــم، پــس موب فــردا از مــن پرســد، از تــو پرســم و ان
میــان خصــم وی حقــی درســت شــدی داِد آن کــس به تمامــی بــدادی« )خواجــه نظام الملک طوســی، 

.)58 :1389
ــتی  ــردد بایس ــات گ ــاه اثب ــر پادش ــخص ب ــق ش ــر ح ــه اگ ــی دارد ک ــان م ــک بی خواجه نظام المل
ــات و  ــوع تخلف ــت پیشــگیری از وق ــر را جه ــن ام ــد؛ ســپس ای ــاق حــق نمای ــل احق ــه صــورت کام ب

ــرد: ــه کار می گی ــزاران ب ــط کارگ ــارات توس ــتفاده از اختی سوءاس
ــاز بــر تخــت آمــدی و تــاج بــر ســر نهــادی، چــون ملــک از  »چــون ملــک از داوری بپرداختــی، ب
ــاز بــر تخــت آمــدی و تــاج بــر ســر نهــادی، روی ســوی بــزرگان و کســان خــود  داوری بپرداختــی، ب
کــردی و گفتــی: مــن آغــاز از خویشــتن بــدان کــردم، تــا شــما را طمــع بریــده شــود از ســتم کــردن بــر 
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ــه از شــما خصمــی دارد خشــنود کنید.«)خواجه نظام-الملک طوســی، 1389: 58( ــون هرک کســی. اکن
ــل آوردن از  ــه عم ــت ب ــش را ممانع ــی خوی ــازات ابتدای ــت مج ــاه عل ــه پادش ــرح ک ــن ش ــا ای  ب
ــذا در ایــن صــورت شــفافیت در معنــای واقعــی آن تحقــق  سوءاســتفاده کارکنــان از مقــام دانســته، ل

می یابــد.

2.2. استماع
ــز  ــتان نی ــوق اداری انگلس ــخ حق ــت.2 در تاری ــوب اس ــم اداره خ ــی از مفاهی ــروزه یک ــتماع1 ام اس
ــد. ــمار می آی ــه ش ــی4 ب ــت طبیع ــول عدال ــی از اص ــی3 دارد و یک ــی کهن ــابقه تاریخ ــل س ــن اص ای
ــر دادخواهــی در عبارتــی  ــه حــق ب ــا اشــاره ب ــد و مشــهدی، 1389، 376( خواجه نظام الملــک ب )هداون
ــم  ــه مظال ــه ای دو روز ب ــه اصــل اســتماع اشــاره می کند:»چــاره نیســت پادشــاه را از آنکــه هــر هفت ب
ــی  ــش بشــنود ب ــه گــوش خوی بنشــیند و داد از بیدادگــر بســتاند و انصــاف بدهــد و ســخن رعیــت ب
ــخن  ــارت »س ــا عب ــتماع ب ــمت اس ــن قس ــی، 1389: 18( در ای ــک طوس ــطه ای«)خواجه نظام المل واس
ــع  ــه اســت؛ درواق ــکاس یافت ــی واســطه ای« در سیاســت نامه انع ــش بشــنود ب ــوش خوی ــه گ ــت ب رعی
گــوش فــرادادن نشــانگر مفهــوم اســتماع اســت5. در قســمتی از بحــث اســتماع، خواجــه بــا اشــاره بــه 
ــتی در  ــه بایس ــی دارد ک ــان م ــد و بی ــاره می کن ــص اش ــتماع ناق ــه اس ــروا، ب ــودن فرمان ــوش ب گران گ
ایــن مــوارد در جهــت رفــع نقصــان موجــود تدبیــری اندیشــیده شــود. در حکایــت موردبحــث خواجــه، 
پادشــاه بــا بیــم از اینکــه امــکان زایــل شــدن حــق عــده ای بدیــن واســطه وجــود دارد، مقــرر می کنــد 
کــه متظلمــان بــا لبــاس ســرخ در محــل دادخواهــی حاضــر شــوند؛ بدیــن شــیوه اطرافیــان وی قــادر 

ــد. ــه عمــل آورن ــردم ممانعــت ب ــه از تظلم خواهــی م ــود ک ــد ب نخواهن

1. Hearing
ــه ای  ــت روی ــی از ارکان عدال ــوان یک ــی به عن ــوق عرف ــنتی در حق ــور س ــه ط ــدن ب ــق شنیده ش ــا ح ــتماع ی 2. اس
ــنهاد  ــکلی را پیش ــات ش ــاص، تضمین ــور خ ــه ط ــتماع ب ــام و اس ــور ع ــه ط ــه  ای ب ــت روی ــود. عدال ــوب می ش محس
ــا  ــت آنه ــه رعای ــزم ب ــراد مل ــورد اف ــری در م ــگام رســیدگی و تصمیم گی ــات و مراجــع اداری هن ــا مقام ــد ت می  نمای

ــت.)فالح زاده، 1392: 170( ــراد اس ــا اف ــه ب ــار منصفان ــز رفت ــی نی ــدف اصل ــند. ه باش
3. Audi alteram partem
4. Natural justice
ــه افــراد مســتلزم ایــن اســت کــه آن فــرد  ــه اصــل اســتماع ایــن اســت کــه: »احتــرام ب 5. یــک رویکــرد نســبت ب
اســتماع شــده و حرف  هایــش شــنیده شــود؛ بنابرایــن حــق بــر اســتماع و شــنیده شــدن، بــه طــور مســتقیم از اصــل 
ــدارد، بلکــه شــرط مســتقیم  ــزاری ن ــه افــراد نشــأت می گیــرد. در ایــن صــورت اصــل اســتماع ماهیــت اب احتــرام ب
و بالفصــل احتــرام بــه افــراد محســوب می  شــود. بــر همیــن اســاس اســت کــه اســتماع ســخنان افــراد در جریــان 
ــت انســانی محســوب می  شــود. ــت و کرام ــه حیثی ــادن ب ــه او و ارج نه ــرام ب ــری اداری، نشــان دهندۀ احت تصمیم گی

)فالح زاده، 1392: 172(
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در سیاست نامه )سیرالملوک( خواجه نظام المک طوسی

ــه  ــه کســانی ک ــان اندیشــید ک ــوده اســت. چن ــر ب ــه گوش گران ت ــوک ب ــه یکــی از مل »شــنودم ک
ترجمانــی می کننــد و حاجبــان ســخن متظلمــان بــا او راســت نگوینــد و او چــون حــال ندانــد چیــزی 
فرمایــد کــه موافــق آن کار نباشــد. فرمــود کــه متظلمــان بایــد کــه جامــه ســرخ پوشــند و هیچ کــس 
دیگــر ســرخ نپوشــد تــا مــن ایشــان را بشناســم و ایــن ملــک بــر پیلــی نشســتی و در صحــرا بایســتادی 
ــی  ــی خال ــه جای ــس ب ــدی، پ ــرد کردن ــه را گ ــا جمل ــودی ت ــدی بفرم ــه ســرخ دی ــا جام ــه را ب و هرک
بنشســتی و ایشــان را پیــش آوردنــدی تــا بــه آواز بلنــد حــال خویــش می گفتنــدی و او انصــاف ایشــان 

می دادی«)خواجه نظام الملک طوســی،19:1389(.

3.2. اصل بی طرفی
اصــل بی طرفــی1 یکــی از اصــول مهــم، قدیمــی2 و پایــه ای حقــوق اداری اســت. بــر اســاس ایــن 
اصــل مقــام اداری مکلــف اســت بــه دور از جانبــداری بــه تقاضاهــا و درخواســت های اداری رســیدگی 
ــه  ــی و ب ــرایط دادخواه ــان ش ــام بی ــوم در مق ــل س ــک در فص ــهدی،1397: 191( نظام المل کند.)مش
ــاد می کنــد کــه بیانگــر اصــل بی طرفــی اســت: »چــاره نیســت  ــم نشســتن پادشــاه از انصــاف ی مظال
پادشــاه را از آنکــه هــر هفتــه ای دو روز بــه مظالــم نشــیند و داد از بیدادگــر بســتاند و انصــاف بدهــد و 
ــی هیــچ واســطه ای.«)خواجه نظام الملک طوســی، 1389:  ــه گــوش خویــش بشــنود ب ســخن رعیــت ب

)18
در عبارتــی دیگــر خواجــه )1389: 120( بــا اشــاره بــه اینکــه بــه نزدیــکان، منصبــی نبایــد اعطــا 
ــوان  ــه عن ــتی ب ــور نبایس ــخاص مزب ــخصی، اش ــه ش ــت ب ــای پس ــورت اعط ــس در ص ــا بالعک ــود ی ش
ــد،  ندیمــان و نزدیــکان پادشــاه تعییــن شــوند بیــان مــی دارد کــه »هرکــه را شــغلی و عملــی فرمودن
ــد بایــد کــه هیــچ عملــی نفرماینــد، کــه  او را بایــد کــه ندیمــی نفرماینــد و هرکــه را ندیمــی فرمودن
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 می دانــد؛ لــذا عــدم رعایــت ایــن امــر 

ــود. ــتگاه اداری می ش ــاد در دس ــاد فس ــی و ایج ــل بی طرف ــض اص ــث نق باع

4.2. اصل سرعت در پاسخگویی)محدودیت زمانی در پاسخگویی به ارباب رجوع(
امــروزه اصــل ســرعت در پاســخگویی3 یکــی از معیار هــای کارآمــدی اداره و از اصــول اداره خــوب 
اســت. بــر اســاس ایــن اصــل هرکــس حــق خواهــد داشــت تــا تقاضایــش در فرآینــد رســیدگی اداری 
ــن  ــن رســیدگی شــود. بدی ــان ممک ــن و ســریع ترین زم ــی و در کوتاه تری ــه ای مناســب و کاف ــه گون ب

1. Principle of Neutrality
2. Nemo judex in causa sua
3. Time limit
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ــی  ــد کــه پاســخگویی در مــدت زمان ــار می نمای ــات عمومــی ب ــر مقام ــن اصــل تکلیفــی را ب جهــت ای
معقــول از لــوازم آن اســت. بــر ایــن اســاس مقــام عمومــی اواًل بایــد قلمــرو زمانــی موردنظــر مقنــن را 
در رســیدگی های اداری رعایــت نمایــد. ثانیــًا هرگونــه تقصیــر در ایــن زمینــه بــه نفــع اشــخاص تفســیر 

و اداره در ایــن خصــوص مســئولیت خواهــد داشــت. )هداوند؛مشــهدی، 1389: 188(
 نظام الملــک بــه ایــن اصــل اداری اشــاره می نمایــد: »بنــدگان کــه بــه خدمــت می ایســتند، زحمــت 
ــم  ــده شــوند، ه ــن؛ و چــون در حــال پراکن ــرده انداخت ــت پ ــه هروق ــد ب ــا حاجــت می افت ــد ت می کنن
اتمــام  پرده انداختــن  از  مقصــود   )140 بازمی آیند«)خواجه نظام الملک طوســی،1389:  وقــت  انــدر 

ــدگان اســت. ــه مراجعه کنن ــان پاســخگویي ب زم
خواجــه در ادامــه بیــان مــی دارد 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 اتــالف وقــت بــه مقصــود خویــش خواهنــد رســید: 
»چــون فرمانــی جــزم داده شــود و یــک دو راه بــا ایشــان بگوینــد کــه ایشــان را چگونــه می بایــد 
بــود، بــر آن برونــد و بدیــن تکلــف حاجــت نیایــد؛ و یــا معلــوم فرماینــد کــرد کــه هــر روز از غالمــان 
آبــدار و ســالحدار و شــرابدار و جامــه دار و ماننــد ایــن و از غالمــان کــه بــه امیــر حاجبــی و بــه امیــری 
و بزرگــی رســیده اند، چنــد پیــش خدمــت آینــد تــا هــر روزی از وثاقــی بــدان عــدد به نوبــت خدمــت 

ــی،1389: 140( ــد«.)خواجه نظام الملک طوس ــت نباش ــا زحم ــن، ت ــواص همچنی ــد و از خ می آین

5.2. تأمین اجتماعی
اصــل حــق بــر تأمیــن اجتماعــی1 یکــی از اصــول کلــی و مهــم حقــوق اداری اســت )هداونــد؛ مشــهدی، 
ــران  ــی ای ــون اساس ــواد 22 و 25(، در قان ــر )م ــوق بش ــی حق ــه جهان ــروز در اعالمی ــه ام 1389: 220( ک
ــه ایــن اصــل  ــا اشــاره ب ــه آن اشــاره شــده اســت. نظام الملــک نیــز در سیاســت نامه ب )اصــول 21 و 29( ب
بیــان مــی دارد کــه انوشــیروان عــادل بــا مرســوم ســاختن تظلم خواهــی بــه منظورممانعــت بــه عمــل آوردن 
از ســتم بــر رعیــت، دســتور ســاختن جرس هایــی را می دهــد تــا بدیــن وســیله خــود بال واســطه از تمامــِی 

تظلمــات صــورت گرفتــه از ســوِی مــردم آگاهــی یافتــه و بــه آنهــا رســیدگی نمایــد: 
ــودک  ــاله ک ــت هفت س ــه دس ــد، چنان ک ــا در او آویزن ــازند و جرس ه ــله ای س ــا سلس ــود ت ــس بفرم »پ
ــد، جرس هــا  ــه حاجبــی حاجــت نبــود: سلســله بجنبان ــه درگاه آیــد، او را ب ــا هــر متظّلمــی ب ــدو رســد، ت ب
ــد، ســخن او بشــنود و داد او بدهد«.)خواجــه  ــد، نوشــیروان بشــنود، آن کــس را پیــش خوان ــگ آین ــه بان ب

 نظام الملــک   طوســی، 1389: 52-53( 

1. principle of Social security 
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ذیــل ایــن فصــل و در حکایــت »انوشــیروان و زنجیــر عدالــت« علی رغــم آنکــه بــه نظــر می رســد 
ــک  ــر در ی ــِن داد از بیدادگ ــز گرفت ــت و نی ــی عدال ــوِم آرمان ــان دادِن مفه ــی نش ــًا در پ ــه ابتدائ خواج
پادشــاه اســت؛ کــه بــه موجــب آن ســالطین ســلجوقی بایســتی رویــه ای یکســان در پیــش گیرنــد امــا 

ــادر می ســازد. ــه ذهــن متب ــن اجتماعــی را ب ــه اصــل تأمی ــد ک ــان می کن ــواردی را بی ــه م در ادام
ــد. چــون  ــه شــما می پنداری ــن اســت ک ــه چنی ــد، ن ــه شــما ای ــان، ک ــت: ای نادان »نوشــیروان گف
ــادم  ــر دو خ ــه ه ــم ک ــان خواه ــده اســت. چن ــه دادخواســتن آم ــم ب ــن خــر ه ــی، ای ــگاه کن ــک ن نی
برویــد و ایــن خــر را در میــان شــهر بریــد و از احــوال ایــن خــر از هرکســی بپرســید و بــه راســتی مــرا 
ــق  ــود متعل ــخص می ش ــه مش ــس از آنک ــی، 1389: 54( پ ــد«. )خواجه نظام الملک طوس ــوم کنی معل
بــه شــخصی  اســت کــه بــه مــدت بیست ســال از آن اســتفاده و اکنــون رهــا کــرده اســت، انوشــیروان 

ــد:  ــرا می خوان ــخص را ف ش
»نوشــیروان گازر1 را گفــت: تــا ایــن خــرک جــوان بــود و کار تــو می توانســت کــرد، علفــش همــی 
دادی و تیمــارش می داشــتی؛ اکنــون کــه پیــر گشــت و از کار کــردن فــرو مانــد، از بهــر آن کــه علفــش 
بایــد دادن، نــام آزادی بــر وی نهــادی و از درش بیــرون رانــدی؟ پــس حــق رنــج و خدمــت بیست ســاله 

ــی،1389: 55( ــه نظام الملک طوس ــا رود؟«)خواج او کج
ــزوم  ــه از کارافتادگــی، بازنشســتگی و نیــز ل ــا بیــان ایــن عبــارات ب درنهایــت خواجه نظام الملــک ب
ــال  ــای دوران بازنشســتگی در قب ــوق و مزای ــت حق ــی و حــق وی در دریاف ــن اجتماع ــه تأمی ــه ب توج
ــب  ــدی مخاط ــارت کلی ــه عب ــان س ــا بی ــه ب ــد. خواج ــاره می کن ــت اش ــرای دول ــاله ب ــت چندس خدم
ــود و  ــن خــرک جــوان ب ــا ای ــارت »ت ــن اجتماعــی رهنمــون می ســازد:1ـ عب ــه درک مفهــوم تأمی را ب
ــه  ــی اســت ک ــا زمان ــاط ب ــرد، علفــش همــی دادی و تیمــارش می داشــتی« درارتب کار می توانســت ک
ــا پرداخــت حقــوق و مزایــای شــخص او را در خدمــت خــود حفــظ  ــه نیــروی کار، ب ــا نیــاز ب دولــت ب
می کنــد.2ـ 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 بهانه هــای واهــی ماننــد آزادی او را از خدمــت معــاف می کنــد و درمقابــل خــود را 
ملــزم بــه هیــچ نــوع تعهــدی در قبــال خدمــت چندســاله وی بــرای دولــت نمی دانــد.3ـ عبــارت »پــس 
ــت؛  ــث اس ــرح بح ــه از ط ــی خواج ــود نهای ــه مقص ــا رود« ک ــاله او کج ــت بیست س ــج و خدم ــق رن ح
تأکیــد و یــادآوری خدمــت چندســاله مســتخدم دولــت و لــزوم توجــه دولــت بــه حــق مســتخدم بــر 
دریافــت پــاداش، حقــوق و مزایــا در برابــر ســال هایی اســت کــه از نیــروی کار وی جهــت نیــاز خویــش 

ــت. ــوده اس ــتفاده می نم اس

1. رخت شو یا جامه شوی 
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

نتیجه 
ــن  ــت. ای ــف اس ــت ضعی ــه غای ــران ب ــی و اداری در ای ــوق عموم ــی حق ــراث تاریخ ــه می ــه ب توج
ــه  ــا مطالع ــد. ب ــخن بران ــا س ــن میراث ه ــی از ای ــون یک ــی از پیرام ــت اندک ــیده اس ــا کوش ــه تنه مقال
ــل حقــوق  ــا مفاهیــم و نهادهــای اداری بســیاری مواجــه می شــویم کــه امــروزه در ذی سیاســت  نامه، ب
اداری مــدرن مــورد مطالعــه قــرار می گیرنــد. علی رغــم آنکــه ســیرالملوک متعلــق بــه ده قــرن پیــش 
اســت و علی رغــم آنکــه حقوقدانــان بســیاری ممکــن اســت در قامــِت مخالفــت بــا مطالعــه تاریخــی در 
ــر کهــن ادب فارســی را در بیــان مفاهیــم  ــن اث ــگاه ای ــوان جای ــا حقــوق اداری برآینــد، نمی ت رابطــه ب
و نهادهــای مشــابه حقــوق اداری منکــر شــد. در ایــن پژوهــش تنهــا بــه برخــی از مفاهیــم، اصــول و 
نهادهــای اداری همچــون شــفافیت، مشــارکت، برابــری و شایسته ســاالری، اصــل منــع جمــع مشــاغل، 
اصــل کارآمــدی اداره، اصــل بی طرفــی و غیــره منــدرج در سیاســت نامه اشــاره می شــود؛ بــا ایــن حــال 
ــوق  ــات حق ــاالی سیاســت نامه در مطالع ــت ب ــت ظرفی ــی ُمثِب ــه تنهای ــز ب ــب نی ــه بخشــی از مطال ارائ
ــم  ــن مفاهی ــی ای ــا ضمن ــح ی ــان صری ــه بی ــًا ب ــواردی صرف ــک در م ــه نظام المل ــی اســت. خواج عموم
اکتفــا می کنــد؛ امــا در برخــی مــوارد ماننــد »اصــل منــع جمــع مشــاغل«ضمن بیــان اصــل یــا مفهــوم 
ــا در  ــود و ب ــر می ش ــود را متذک ــاد می ش ــواردی ایج ــن م ــود چنی ــه در نب ــکالتی ک ــر، مش ــورد نظ م
نظــر داشــتن آســیب هایی کــه عــدم رعایــت قواعــد موردنظــر بــه بدنــه دســتگاه اداری وارد می ســازد 
ــه وی  ــه ســلطان ب ــا آگاهی بخشــی ب ــزاران دارد، ب ــادی و کارگ ــراد ع ــر اف ــه ب ــاری ک ــرات زیان ب و تأثی
ــد  ــمار می آین ــه ش ــدرت وی ب ــت ق ــا آف ــه قطع ــکالتی ک ــن مش ــر چنی ــه در براب ــد ک ــدار می ده هش
تدابیــری بیاندیشــد و بــرای تحقــق ایــن مهــم، خــود نیــز بــا اســتفاده از حکایــات متعــدد راهکارهایــی را 
پیشــنهاد می دهــد. امیــد اســت کــه ایــن اثــر بتوانــد زمینــه ای را فراهــم نمایــد تــا بــه میــراث تاریخــی 

حقــوق عمومــی ایــران توجــه بیشــتری در آینــده مبــذول گــردد. 
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