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 چکیده

یادگار بسیار نفیسی است  از  از کهن ترین مجموعه های نامه نگاری فارسی و   « عتبة الکتبة»       

مکاتیت  و   جملته از  و ریانشاء نثر فارسی در ادارات دولتی سالجقه در اواست  رترش مشتج هجت    

که عالوه بر اهمیّ  ادبی و در بر دامتن اطاّلعات مفیتد  اس   ارزممندی فرامین و منشورات دیوانی

در تاریخی و معلومات بسیار متنوّع درباره ی علما و رجال دولتی و فقها و مشاهیر عهد ستنجری    

 مشاهده کرد.را  بسیاریتی اخالری   سیاسی   دینی و مدیری -آش می تواش بینش های تربیتی

 معروف  منتج  الدّین بدیع اتابک جوینی   منشینویسنده ی این کتاب ارجمند  اتابک مؤیّد الملک 

ضتمن   در این مقالته ستعی متده است  تتا      .س ل اوئدیواش رسا صاح سلجوری و  سلطاش سنجر

نامیر این کتاب تاریخی   و مفرامین  جس  و جو در با معرّفی  این اثر گرانقدر و نویسنده ی آش   

  و بررسی موند. در آش یافته موجود  اخالری  -بینش های سیاسی   دینی   مدیریتی و تربیتی
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 مقدّمه  

نومتن نامه های رسمی و اداری و اخوانی پس از ظهور اسالم اندک اندک رواج یاف    زیترا دامنته   

رش یافته بود و خلفا و والیاش و رؤسای احزاب به کسانی نیاز دامتند که ی کشورهای اسالمی گست

این روند همچناش ادامه یاف  تتا آنکته در رترش    ( 642:  7831عقایدماش را نشر دهند.) الفاخوری   

می تواش گف  که مهج ترین نوع نومته در ررش های چهارم تا نهج هجری رمری به اوج خود رسید. 

است    چترا کته بیشتتر      بتوده  ی رمری و حتّی پس از آش   ترسّل و نامه نگاریچهارم تا نهج هجر

نامته هتای    نیتز   مهج ترین نامته هتا    ونویسندگاش کتاب ها در آغاز   منشی و دبیر دیوانی و اداری 

می بایس  با درّ  و    بنا بر مالحظات اجتماعی و سیاسی کهاس   اداری و دیوانی و سلطانی بوده

ین همت   بته   ( 68:  7811)دانش پتووه     جوان  و اطراف موضوع نومته می مدند رعای  همه ی

مقتامی متامو و    بته ستالطین   ی در دربارهابه کمک هنر نومتن و کالم فاخر خود     دبیراش  دلیل

 دند .می رسی ارجمند

عالوه بتر   در این ررش ها نمونه های متعدّدی از نامه های مترساّلش باری مانده اس  که محتوای آنها

مرح حالی   اغل  برای تتاریو ایتن دوراش نیتز اهمیّت  فراوانتی دارد.) بتراوش          فواید ادبی و موادّ

7837  :638 ) 

مقاله ی خود که به نظر می رسد ردیمی ترین اثتر دربتاره ی رواعتد     نظامی عروضی در کتاب چهار

اره ی مرای  یک دبیتر ختوب متی    درب  مقاله ی اوّل   در  بامدنامه نویسی و مرای  دبیر و کات  

دبیر   باید کریج االصل   مریف العرض   دریق النّظتر و ثارت  الترّ ی  بامتد و از ادب و     » نویسد: 

بتر     در اثناء کتاب  و مستا  ترسّتل   و ثمرات آش   رسج اکبر و حظّ اوفر   نصی  او رسیده بامد...

نویستد کته اصتل و نست  و ملتک و      ارباب حرم  و اصحاب حشم  نستیزد ... و به هر کس آش 

  . ( 60:  7811نظامی عروضی   « ) والی  و لشکر و خزینه ی او بر آش دلیل بامد.

دو دستته ی مکاتیت  رستمی و اداری و مکاتیت  مخصتی و       به طور کلّی مکاتی  را می تواش بته  

اتی  رسمی ( از سوی دیگر   مک 603:  7830خصوصی یا اخوانیات تقسیج کرد.) رستگار فسایی   

منشور و فرماش ها  فتح نامه و مکس  نامه ها   عهد نامه  : ارسامی چوشو اداری را نیز می تواش به 



 

 

که در دستته بنتدی    ( تقسیج کرد 828:  7832و سوگند نامه ها   سلطانیات و اخوانیات ) خطیبی   

 . ددر زیر مجموعه ی ترسّل و انواع آش ررار می گیرن   انواع نثر کهن فارسی

که از دیتواش  بود یکی از مشهورترین ارسام مکاتی  در ررش مشج و هفتج هجری   منامیر و فرامین 

رسایل در تفویض مشاغل و مناص  بزرگ دیتوانی و سیاستی و دینتی و علمتی   ماننتد وزارت و      

امارت و سپهساالری و امام  و راضی القضاتی و حسب  و نقاب  سادات و تدریس و نظایر آش یتا  

به احکامی اطال  می مد   منشور  و به توریع سلطاش می رسید و گاه  دگذاری ارطاع صادر می موا

تا بدین وسیله    گش که از دیواش خالف   هنگام مرگ سلطانی و جلوس سلطانی دیگر صادر می 

سلطن  آش پادماه از جان  خلیفه به رسمیّ  مناخته مود و به همین میوه   به احکام دیگری کته  

گام درگذم  ملوک یا امرای بزرگ از جان  سلطاش در تفویض مناص  آنتاش بته جانشینانشتاش    هن

صادر می مد و به احکامی که از جه  حکّام و دیگر صاحباش مشاغل بتزرگ دیتوانی یتا دینتی در     

 (   823) هماش : .ندتفتفویض مجدّد منصبی که به عهده دامتند صدور می یاف  نیز منشور می گ

 شیر فارسی:ارکان منا 

 ارکانی ثاب  دامتند که عبارتند از :  تمام منامیر فارسی تقریبا

 مقدّمه )خطبه( : که معانی و مضامینی به تناس  موضوع منشور به روش براع  استهالل بتود  -الف

چناش که بتواش به گونه ای کنایه وار   نه آمکار از مقدّمه به متن پی برد .این مقدّمات بته اختصتار     

مخاط  منشور و مایستگی او بترای احتراز مناصت  و مشتاغل بتزرگ یتا       ستایش  : ارت بود ازعب

ستایش وی در طاع  داری و خدمتگزاری سلطاش و بیاش ارزش و اهمیّ  مغلی که واگذار می مد 

و لزوم واگذاری چنین مقامی به صاح  رتبتی کارداش یا ستایش سلطاش و بیاش مواه  الهی در حقّ  

مفصّل و متمایز از متن  بته تتدریا از    ه هایمکراش آنها و... این گونه مقدّمات و خطب او و وجوب

را حتذف متی   مقدّمته   اواخر ررش مشج و در ررش هفتج ترتی  داده می مد و پیش از آش یتا اصتوال  

تنها بته     کردند و منشور با عباراتی مختصر در ستایش مخاط  آغاز می گش  و یا در این رسم 

 از آیات ررآش کریج یا حدیثی از احادیث نبوی اکتفا می مد. آیه ای 

در منشور وزارت   عبارت بتود از بیتاش عظمت  و     بیاش اهمیّ  و عظم  مغل و منص : مثال -ب

عهده  حرم  این مقام  و مسوؤلیّتی که مقلّد آش در برابر آحاد افراد مردم و نیز در پیشگاه سلطاش بر

 و مثوبات اخروی و... .این وظایف  دام  و دمواری



 

 

نام مخاط  منشور و ستایش او : با تصریح به مایستگی او در تقلید این مهج و تفویض سم    -ج

 به آش مخص.

مجزّا و مستقل نومته می مد و برگزیتده   وصایا : در کلیّه ی منامیر   این رکن به صورتی کامال -د

وظتایف گیرنتده ی     ب و تأکیتد و توضتیح   ترین رسم  منشور به ممار می آمد که در آش با اطنتا 

مرح و گاه به جزییّات آنها نیز تصریح می مد . گاه فق  به کلیّات اکتفا متی متد بتا ایتن       منشور 

بساط اطنتابی کته در ایتن بتاب معتتاد       )پس توضیح که چوش صاح  منشور مستغنی از وصایاس 

 م  وی بود.( و البته این نشانه ی حرم  و بزرگدا گشتس    طی فرمودیج

   وظایف افراد و آحاد مردم و صاحباش مناص  دیوانی و دیگر طبقات : به مرح بیتاش متی متد     -ه

مبنی بر اطاع  و فرمانبرداری و اعانت  و مستاعدت و تتدارک وستایل و تهیّته ی لتوازم و دیگتر        

هفتتج بته    ساده و مختصتر بتود   امّتا در رترش مشتج و       جزییّات.این رکن نیز مانند وصایا در آغاز 

ارکاش منامیر درآمد و اختیارات بتا مترح و تفصتیل بیتاش و بته میتزاش       صورت یکی از مفصّل ترین 

 مشاهره و مستمری و ترتی  وصول و ایصال آش نیز در همین رسم  منشور اماره می مد.

لّته  با اش متاء اللّته یتا اش متاء ال     : که چنداش تنوّع و تفصیلی ندام  و معموال خاتمه ی منشور -و

  ( 821-821وحده العزیز یا اش ماء اللّه تعالی پایاش می پذیرف .) هماش: 

در مکاتی  رسمی و دیوانی از ممار معیّنی از آیات و اخبار   آش هج بیشتر به طریتق نقتل   همچنین 

رول و بدوش هیچ گونه تفنّنی استفاده می مد و امعار و امثله جز به نتدرت بته کتار نمتی رفت  .)      

 ( 833هماش : 

 منتجب الدّین بدیع جوینی:

خال جدّ عطاملتک جتوینی  متورّ  و کاتت  دیتواش       ین بدیع اتابک جوینی  وله منتج  الدّد الدّمؤیّ

  از مترساّلش بزرگ و محلّ احترام بلغای بعد از عهد ختویش  ( 663:  7837) براوش    سلطاش سنجر

امّا بنابر اطاّلعاتی کته از     دس  نیس درباره ی تاریو والدت و وفات او اطاّلع صریحی در  اس .

آثار او به دس  می آید   در اواخر ررش پنجج هجری والدت یافته و تا میانه ی ررش مشتج  در ریتد   

 حیات بوده اس .

این مرد   معاصر رمید وطواط و انوری بوده اس  و هماش اس  که در نزد سلطاش ستنجر از رمتید    

 (  811:  7818خوش او گذم .) بهار    وطواط مفاع  کرد تا سلطاش از سر



 

 

او پس از اتمام تحصیالتش   هج از آغاز مباب   وارد خدمات دیوانی مد و تا پایاش حیات ستلطاش  

:  7811سلطاش باری بود.) صفا   ئل یعنی صاح  دیوانی رسا (در مقام خود 336سنجر سلجوری)م 

402 ) 

مؤلّف لباب االلباب و   - عوفی کتاب عَتَبَة الکَتَبَة اس .   هااز او آثاری بر جای مانده که مهمترین آن

دو کتاب دیگر را  به جز این کتاب   او را در ممار وزرای ماعر ذکر می کند و  -جوامع الحکایات 

کته گویتا هتر دو در فتنّ     « عبرات الکتبتة  » و « رریة القلج » به نام های   از آثار او معرّفی کرده نیز 

 .(  11 :7883  ) عوفیده اس .ترسّل و انشا بو

 از منتج  الدّین بدیع نام می برد و داستاش مفاع  کردش او جهانگشا در تاریوعطاملک جوینی نیز 

در این کتاب مرح داده  را در باب رمید الدّین وطواط پیش سلطاش سنجر  در وارعه ی هزار اس    

    ( 1-70:  7861)جوینی   .اس 

 عتبة الکتبة :   

 راختود   دبیراش خوش رلمی بوده که مماری از فترامین حکتومتی روزگتار    جمله  ازالدّین  منتج 

 ی مته   فرامین مزبور را کنار یکدیگر فراهج آورده و بتا نومتتن مقدّ   پس از آشاو کتاب  کرده اس . 

بته   با عنواش عَتَبة الکَتَبه عرضه کرده اس . وی این فترامین را    کوتاهی  آش را به صورت یک کتاب

طوسی که پس از به دار آویخته متدش  فخرالملک بن نظام الملک  ین طاهر بنح ناصر الدّونام ابوالفت

بته   به وزارت ستلطاش  ستنجر رستید و     363از سال روام الدّین ابوالقاسج درگزینی   وزیر سنجر   

علّامته  دس بنا به حت  ( 4:  7833) ریاحی زمین   فراهج آورده اس . وزارت کرد  ت بیس  سال مدّ

ه نومتته متد   343تتا   363باید میاش سال های   این مجموعهبا توجّه به دیباچه ی کتاب   رزوینی  

  .بامد

 336ی پتس از نتام ستلطاش ستنجر)متوفّ      کته  «اعتاله اهلل »و «د اهلل ملکهخلّ»ی همچوشیهای دعا جمله

است   مه هنگام تدوین مقدّسنجر در سلطاش  بیانگر حیات   دهمذکر   کتاباین  ی مهدر مقدّ هت. .(

 بامد. می هت. . 336ربل از سال   مه نگارش مقدّ و بر این دالل  دارد که

عتبه به معنی آستانه ی در اس  و جمع آش عتبات می بامد و کتبه نیز  به معنی نویسندگاش  و جمع 

در التجتا   کات  اس  و روی هج رفته یعنی آستانه ای که نویستندگاش بایتد آش را ببوستند و بته آش    

 (   10:  7836آورند.) ممیسا   



 

 

این کتاب   دارای انشایی مصنوع و متزیّن و مقتروش بته اطنتاب و آراستته بته ستجع و در نهایت          

 (.  423: 7830سالس  و جزال  اس  .) رستگار فسایی   

برای نص  افراد مختلف در   کتاب عتبه  فرامینی اس  که از طرف حکوم   ی بخش عمده 

و مامل نامه ها و فرماش های دیوانی و مشتمل بر سی و مش  متفاوت نومته مده اس  سم  های

  که  ا ادبی هج در ادامه به آش ضمیمه مدهامّ افزوش بر آنها  مماری از نامه های عادی  .نامه اس  

 آموزش نامه نگاری بوده اس .     آش و گویا هدف اصلی  مامل مص  و چهار نامه اس 

د که تمامی منشورهای دیوانی که در بخش اوّل این کتاب آمده   در زماش حیات به نظر می رس

سلطاش سنجر صادر و نومته مده اس  و بخش دوم کتاب   که مامل اخوانیات و نامه های 

  هنگامی که   در اواخر عمر یا پس از مرگ سلطاش سنجر  می بامدخصوصی منتج  الدّین 

) بازگشته و امور دیوانی را ترک گفته   نومته مده اس . -جوین -منتج  الدّین  به زادگاه خود 

د رزوینی و به کومش محمّ ی مهممسی با مقدّ 7861سال  در این کتاب ( 78:  7811فروزانی   

  اس اربال به چاپ رسیده اس . عبّ

 اندیشته هتای     بخشی نامی از افکار کاتت  یتا بته عبتارتی    اس   آمده کتاب اینفرامین آش چه در 

که مخص ماه یا وزیر صادر می کرده   یاسی حاکج بر زماش وی و بخشی دیگر  دستورهایی بودهس

  اوامر ماه یا وزیر در رال  رسمی نامه نگاری یا فرماش نگاری ریخته می متده   اند. به طور معمول

کیمانته  آیات ررآنی  احادیث  امثال یا کلمتات ح با کمک    ص ادبی خودو دبیر  با استفاده از تخصّ

  دریقتاً افکتار   نیز  ی آش چه صرفاً از رلج کات  تراوش می کردهحتّ پس .  اس آش را ارائه می کرده 

 حاکج بر دستگاه و درگاه را منعکس می کرده اس . 

تترین و ستودمندترین منتابع و م ختذ تتاریخی عصتر        یکتی از مهتج      کتتاب می تواش گف  که این 

  او را بته بلنتدی مقتام     سیاری بعد از نویسنده ی کتتاب ب نویسندگاشو  دمو سلجوری محسوب می

ستوده اند و کتاب عتبة الکتبة را از جمله سرمشق هایی ممرده اند کته مطالعته ی آش بتر مترسّتالش     

. از جمله  و این مجموعه را همچوش سرمشقی  برای تعلیج انشا تلقّی می کردند واج  و الزم اس 

د عوفی اس  که در لباب االلباب می نویسد: افاضل دهتر   انصتاف   ی این افراد   سدید الدّین محمّ

داده اند که در میداش بالغ    سواری مهج تر از بدیع اتابک جوالش نکرده اس  و یکراش ستبق  را  

 ( 11: 7883در موک  نظج و نثر    مثل او بر روی مدّعیاش برنتاخته.) عوفی   



 

 

و سالس  این کتاب را ستوده است  و آش   ی خود   جزال  سعد الدّین وراوینی نیز در مرزباش نامه

  مجموعی از مکاتبات منتجت  بتدیعی است  کته بته      ئل را چنین توصیف می کند : و از ربیل رسا

بدایع و روایع کلمات مشحوش اس  و لطف از متان  در آویخته و جزال  با سالس  آمیختته و آش  

عتبه را بسی بوسیده اند و بته مرارتی غایتاتش نرستیده و     آش    را عتبه ی کتبه نام کرده.کتّاب محقّق

میوه ای اس  از طل  غتوانی افکتار دبیرانته.) وراوینتی          که مغنی اند گروهی آش را غنیه خوانده

7822  :70   )  

 عتبة الکتبة:کلّی فرامین  

   مامل چهار بخش عمده اس : کلّی به طور این کتاب   فرامین 

ی که دید و بینش سیاسی در ارتباط با دول  و حکومت  و روابطتش بتا    کلّ ی همابتدا یک مقدّالف: 

 مردم یا علما در آش ارائه مده اس . 

نام و ویوگی های مخصی که به عنواش امیتر  راضتی  محتست  یتا منصت          بعد ی در مرحلهب: 

و منصت    وی بر وظیفهی   و تجربه تسلّ   دیگری انتخاب مده آمده که ضمن آش  دانش  مدیریّ

 ه ررار گرفته اس . مورد نظر مورد توجّ

  ها و تکالیفی که بر دوش وی نهاده مده به تفصیل یا به اجمتال  ولیّؤسوم از مس ی در مرحلهج: 

 سخن گفته مده اس . 

ی موجود در مهر خواسته مده تا با تمام وجود در نهای   از سایر طبقات و نهادهای دولتی و ملّد: 

طاع  کرده و او را در کارهایش یاری رسانند تتا بتوانتد وظتایفش را بته ختوبی      از وی حمای  و ا

 انجام دهد. 

بامد  در چند زمینه اس : امتارت  می  منتخبی از فرامین دیواش رسائل سلطاش سنجر  این فرامین که 

وزارت طغترا و نقابت     و ریاس  مهرها  رضاوت  مغل تدریس  اوراف  حستبه  خطیت   نیابت    

  ( 683: 7833) جعفریاش   . ...سادات و

در یک طبقه بندی دیگر   می تواش با بررسی بینش های موجود در این کتتاب   آنهتا را  بته بیتنش     

 مدیریتی تقسیج کرد.سیاسی و   اخالری  -های دینی    تربیتی

 عتبة الکتبة :در فرامین  بینش های دینی 

 کتاب را مامل موارد زیر دانس :  به طور کلّی می تواش بینش های دینی در فرامین این



 

 

 : هنگام انجام کار و مسؤولیّتعفّت در  ، ایمان و تقوا ودیانت  أکید برت -الف

سپردش منهاج حق   به مرتبه ای رسیده که ارواح اتقیاء سلف بر  در عفاف و دیان  و محیی الدّین  

ر و امانت  بزرگتوار   بته دست      (. زمام آش کار نامتدا  1:  7834) بدیع جوینی    وی آفرین خوانند

(.باید که در کلّ احوال   تقوا و خشتیّ  ایتزد تعتالی     3) هماش :  مهام  و دیان  و عفّ  او دادیج

  .( 77) هماش :  پیش دل دارد

طریتق دیانت  ستپرد و ... در هتر        باید که در تحویالت  به ور  انتقال ملک از یکی بته دیگتری  

تاج التدّین متی بایتد تتا هتر کته را در       ( .  64) هماش :  متهدّی بگمارد ناحیّتی   نایبی سدید متدیّن

غزارت فضل و صالب  دین و کمال و عفّ  مایسته تر بینتد   استباب تکفّتل آش مهمّتات دینتی را      

تولیّ  رضاء الّا به  متدیّنی عالج عفیف مستیقظ متحلّی بته خصتال   (.  61تقلید او می کند ) هماش : 

باید که فرزند عماد الدّوله   نتوّاب و متصترّفاش متتدیّن    ( .  31) هماش :  ش فرمودحمیده حوال  نتوا

 ( .  11کوتاه دس  بگمارد.) هماش : 

و در آشککار و ناکان   و مراقبت جانب ایزد  از خداوند در راه انجام مسؤولیّت توفیقطلب  -ب

 او در همه حال :از  سپاسگزاری

. گزاردش مکر نعم   ( 3بر ارام  مرای  آش مهج... ) هماش : باید که از خدای تعالی توفیق خواهد 

 70ایزدی را ابواب و اسباب اس    یکی از آش جمله   تمشیّ  امور دین و مریع  اس  ) هماش : 

ذات الصّدور اس  پیش دل دارد ه باید که در کلّ احوال   تقوا و خشی  ایزد تعالی را که علیج ب . (

در (. 77  و عدّت روانی کار در دنیا و رستگاری در عقبی دانتد) همتاش :   و مرارب  جان  او را آل

اعالء لواء دین و مریع  کومیدش و مرارب  جان  ایزدی برزیدش و... به جایی رسیده کته پیتراش از   

و  می فرماییج تا مرارب  جان  ایزد را در کلّ احوال   سرّا( .  73وی استفادت باید کردش ) هماش : 

 و جهرا (. باید تا جان  ایزد تعالی را در هر حال  که بامد سرّا 71) هماش : مهمتر کارها داند عالناا

و او را    جان  او را عزّ و عال پیش خاطر  و دل داردمرارب  کند ... و در هر کاری که خواهد کرد 

هر حال  که بامد    باید که در( .  68مطّلع مناسد ) هماش :    تبارک اسمه بر هر چه کند و اندیشد

نگاهدام  جان  آفریدگار عزّ اسمه سب  رستگاری خویش داند و بی گماش بامد که ایتزد تعتالی   

استبقاء دول  و استدام  آش از نتتایا   باید (. 61مطّلع اس ) هماش :  در جملگی احوال بر اسرار او

. باید کته در جملگتی    ( 61) هماش :  و ثمرات مواظب  بر مکر و حمد او تبارک و تعالی مناسیج 



 

 

احوال   مرارب  جان  ایزدی را معار و دثار سازد و متیقن بامد که  بر هر چه کند از خیر و متر    

(.  44مصاب و معار  خواهد بود و به سؤال و جواب از نقیر و رطمیر مخاط  و مسؤول ) هماش : 

ی احتوال مراربت  نمایتد و از آش    باید که }راضی مجد الدّین محمّد{ جان  ایزد عزّ اسمه در همه 

(. راضتی بایتد کته در هنگتام احکتام       43آفریدگار بامد اندیشه کند ) هماش :    روز بزرگ که داور

(. ثبات دول  در طل  رضاء حتق   ستبحانه و    37خویش از حکج داور حق می اندیشد ) هماش : 

اظب  برین سیرت و افاض  ستجال  از باری عزّ و عال توفیق مو( .  38تعالی پیوسته اس  ) هماش : 

می فرماییج تا امیتر جتالل التدّین      ( .  33عدل و ر ف  به کافّه ی زیردستاش می خواهیج ) هماش : 

 22حلی  احوال و عمده ی حصول آمال خویش سازد ) هماش :    مرارب  و اتّقاء جان  ایزد تعالی

 . ( 23 و زیر دستاش مرارب  نماید ) همتاش : ( . باید که جان  ایزد تعالی در همه ی احوال با رعایا 

در هر چه سازد و پردازد مرارب  کنتد   و اعالنا جان  ایزد تعالی را سرّا باید که } اینانا رتلغ بلکا{

فرزند عماد الدّوله   باید اساس این ( .  16و تقوا و خشی  را پیرایه ی حال خویش سازد ) هماش : 

 ( .               13بر مرارب  جان  ایزد تبارک و تعالی نهد ) هماش :     امارت و ایال  در مهر و والی

و عکدول   در احکام شرعی ئمّهو پیروی از نصّ قرآن و سیر و سنن امراقبت بر امور اوقاف  -ج

 : نکردن از احکام شرعی

مصالح فقها و مدرسه و اوراف و ترتی  هر چه بتداش مضافست  و منستوب   در عهتده ی علتج و      

... تا از خدای توفیق خواهد بر ارام  مرای  آش   چناش که حجّ  ورف بداش ناطق دیان  او کردیج

باید که محیی الدّین   مبانی  ( . 3) هماش :  ی سلف به وی رسیده اس ئمّه اس  و از سیر و سنن ا

مرستلین  هر چه سازد و کند   بر نصوص ررآش مجیتد   کتالم رّب العتزّه نهتد و... بته اخبتار ستیّد        

ی ستلف  ئمّه باید که ارتدا به آثار ا ( . 76متمسّک بامد و احکام مرعی بر مقتضی او راند ) هماش : 

باید که از احکتام رضتایای مترع اجتنتاب و عتدول       ( . 76) هماش :  در حکومات از واجبات داند

بر اساس   ول  کارهای الیق دیان  باید بر رضیّ  مریع  راند که ملک و د( .  76نکنند) هماش : 

. اگر گمانی برد که نه بر وفق ررآش و نه مناست  اخبتار پیتامبر      دین و مریع  مبنی و مرتّ  اس 

استکشتاف احتوال    ( . 64) همتاش :   کاری ساخته   زجر بی ابقا و تعریک بی اغضاء از فرایض داند

 64) هماش :  س  اوراف و رسانیدش محصوالت به مصارف وجوب بر مرای  وارفاش از لوازم مرع ا

متیقّظ و متأمّل بامد و رطع و فصتل آش بته نتصّ     باید  در هر داوری که خصماش پیش او رانند  ( . 



 

 

ررآش مجید   کالم عّز اسمه و اخبتار ستیّد المرستلین و آثتار و کتت  خلفتاء دیتن و طریقت  امتام          

ردوه سازد و به اخبتار ستیّد   رآش مجید را رباید که در همه ی معانی    ( . 43ابوحنیفه کند ) هماش : 

را مقتفی بامد تا رضایا و احکام او از طعتن و  ئمّه باید که آثار ا ( . 37المرسلین ارتدا کند ) هماش : 

یکی از مصالح دینی و مهمّتات مترعی   ترتیت  کتار اورتاف       ( . 36) هماش :  اعتراض مصوش ماند

بایتد چنتاش ستازد کته     ( .  34همتاش :   اس  که سب  بقاء آثار خیر و اعالم معار مرعیات است  ) 

 یئمّه ا رضایا و احکام او مناس  و مطابق نصوص ررآش مجید بامد و در همه ی احتوال ارتتدا بته   

  ( . 31سلف صالح کند ) هماش : 

گیرنکده ی آن   عاکده  قضاوت و امارت و تصدّی هر شغلی ، امانتی از جانب خداست که بر -د

 ب است:ل و معاقودر دنیا و آخرت ، مسؤ

باید که محیی الدّین   خویشتن را در این جهاش و آش جهاش   صاح  عهده ی این امان  داند و بته  

(  77مسؤول و معار  ) همتاش :    و حسنات سیّئات جواب آنچه گفته بامد و کرده   مخاط  و از 

ای از آش   مثتاب و معارت  گتردد و در هتر دو ستر     ئ  باید داند که بر خیر و مر و احساش و اسا. 

« ) یتره   یره و من یعمل مثقتال ذرّة مترا   فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا» مسؤول و بداش مخاط  مود 

باید به مرای  این امان  بزرگ که در گردش او کرده مد و در عرصات روز بزرگ از  ( . 61هماش : 

اجبتی ریتام نمایتد )    آش مسؤول خواهد بود و بدانچه کرده بامد از نیک و بد  مثاب و معار    به و

فرزند عمادالدّوله باید بداند که او در معرض کار بزرگ و نازک آمتد و بتر هتر چته     ( .  43هماش : 

بر نیکی و بدی از مجلس مجازی و معات  خواهد بتود   و آجال گوید و کند و سازد   در دنیا عاجال

  مثتاب و معارت  )   ئ  ش و استا و در عقبی از آش مسؤول و بر نقیر و رطمیر افعال و اروال از احسا

 ( .  13هماش : 

در تفکوی    و سکادات  برگزیدن افراد دارای اصالت  خانوادگی و از خانکدان هکای بکزر     -ه

 اعمال دینی : 

( .  70باید اجتباء و اصطفاء اهل بیوتات را واج  و متعیّن دانیج ) هماش :    در تفویض اعمال دینی

دیاش در امتهار م ثر و فضائل و امتمال بر مفاخر و محامتد چته   و پومیده نیس  که از خانداش صاع

مذکور و مشهور به صتدد جالیتل اعمتال      صی  منتشر مدس  و همواره اکابر و اماثل آش خانداش 

و ملوک و سالطین اسالم ما  به روزگار ایشتاش تقترّب و تتیمّن نمتوده و تربیت  و       …دین بوده اند



 

 

از مبد  طلوع رای  دول  الی یومنا هذا  ارتدا درین معنی به اسالف تقوی  ایشاش به فال دامته و ما 

چتوش  ( . و  70ایتج ) همتاش :    خویش دامته و هرگز آش خانداش را از اعزاز و تبجیل خالی نگذامته

منشأ و منبع علوم دینی و مهب  و مغرس کرام  و فضل یزدانی اس     خانداش سمعانی در خراساش

عالمی متبحّر و صاح  ریاستی از آش خانداش بته انتواع    لج و فتوای آش بهو همواره صدر و مسند ع

ین علوم و آداب از ارراش و اکفا متفرّد و آراسته بودس  و اجل امتام زاهتد تتاج االستالم رتوام التدّ      

خانتداش   عقد آش ی که واسطه -ادام اللّه تأییده  -د بن منصور السمعانی ابوسعد عبدالکریج بن محمّ

خلفتی صتد     …ار و آثار آداب و علوم او در ارطار آفا  مایع و منتشر و پدر خویش رااس  و انو

کرد که معتمداش را فرستتادیج و بتر ستبیل اعتزاز و اکترام بته         ر ی چناش ارتضا …و وارثی مستحق

ن گردانیدش محراب و منبتر و اعمتال   استحضار او مثال دادیج و به تفویض منص  آبا و اجداد و مزیّ

چتوش  ) هماش : ( .  به مکاش او موعود فرمودیج.   راس    استحقا  اوارث و رضیّ به حقّ دینی که

حقو  استالف در اختالف رعایت  فرمتودش و جتاه و        از عادات دول  ما معهود و متعارف اس  

  رستال    ی ت و دوحته نبتوّ  ی چتوش از متجره  . و  ( 12)هماش : جای پدراش به فرزنداش سپردش 

لطف مستوفی یافته و به حلی و حلل ازهار و انوار علوم و  ی بهره  ماخی یافته مود از فیض الهی 

ل چنتین  اجال اعزاز و…ر گشتهی مده و به نفحات نسیج صنع ایزدی متعطّآداب و لباب الباب متحلّ

)همتاش :  . …ن بامتد واج  و متعتیّ    خالیقی ه ت بر کافّنبوّ ی مجرهی رسال  و ثمره  ی دوحه

 رده است  کته اگتر از   نکت    ضتمان   سلطاش در عین اعتقاد به حفظ برخی از حقتو  متوروثی  ( 88

عمل جرجاش ی  فرزندی خطا سرزد  باز کار پدر را در دستاش وی باری گذارد. در حکمی که درباره

 صادر مده  به تفصیل در این باره صحب  مده و از جمله چنین آمده اس : 

ه د یول ابه بود که چوش والیت  جرجتاش بت   یکی از کارداناش و برکشیدگاش و برآوردگاش ما امیر محمّ

ایال  او تفویض کردیج  در خدم  ما و رعای  رعایا و اظهار حصاف  و حسن سیرت و ستریرت  

و از جهت  آش   …کار او به خیر و خوبی گذم  ی فاتحه و خاتمه  رماد رف . الجرم  ی جاده بر

منصت    …ماندگاش رعای  فرماییج ی ما آش اس  که حقو  گذمتگاش درباره ی که از عادت ستوده

یک چند  …ندش حسن ارزانی دامتیج و او را به انواع مواه  و عواید اختصاص فرمودیجاو به فرز

درین معار می بود و از خویشتن رمدی همی نمود و به مزید عنایت  و عاطفت  مخصتوص متی     

  و رتب  او بتداش متی   گش  تا آش ور  که خویشتن را بسطتی و ثروتی دید  زیادت از آش که همّ

 ( 71)هماش : . …ناش طغیاش به دس  میطاش دادع مغرور گش  و   رسید
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خانداش ریاس  به مازندراش  خاندانی اس  که ذکر بزرگواری آش در ارالیج عتالج منتشتر مدست  و    

رم  در ارطار جهاش مترراً و غربتاً مستتفیض گشتته و هتر یتک از       اخبار مرف و ردم  و وفور ح

و از ایتن   …بر معاصراش هماش فضیل  مقدّم دامتست     افاضل و اماثل آش خانداش در عهد خویش

. …  او منطبق گشتس  و زباش هتا بته ثنتا و محمتدت او منطلتق متده      وال و محبّدل ها بر  جه 

ه بوده و به عنواش یک امتیتاز از آش در  در این زمینه  انتخاب سادات  همواره مورد توجّ( 62)هماش : 

منصت    ی د بودش یک ویوگی رابل ذکر بوده است . از جملته دربتاره   سیّ و حکج یاد می مده اس 

 ین آمده اس : د ظهیر الدّفرد منتخ  امام سیّ ی ربارهد   تدریس در بلو

لطتف   ی بهتره   ماخی یافته مود از فیض الهی   رسال   ی ت و دوحهنبوّ ی چوش از مجره و…

ی مده و به نفحتات  مستوفی یافته و به حلی و حلل ازهار و انوار علوم و آداب و لباب الباب متحلّ

ت بر نبوّ ی مجرهی رسال  و ثمره  ی جالل چنین دوحها اعزاز و…ر گشتهنسیج صنع ایزدی متعطّ

 .( 88)هماش :  ...ن بامدخالیق واج  و متعیّی ه کافّ

 مشاورت با بزرگان و علما در مشکالت و معضالت شرعی : -و

ی سلف در حکومات از واجبات داند و در مشکالت و معضالت مرعیات بتا  ئمّه اید ارتدا به آثار اب

و کبار علما مشاورت نماید تا کردار و گفتار او در حقایق و درایق مریع  از زیغ و زلتل  ئمّه اماثل ا

 . ( 76)هماش : مصوش بامد 

تکا هنگکام بلکون آناکا و      و امکین  اموال ایتام و سپردن آن به افراد معتمدمیراث ها و  حفظ  -ز

 : و اموال مسلمانان  رعایت وصیّت ها و حفظ اقرارات

و در صیان  ودایع  اندحفظ اموال ایتام و سپردش به امناء و ثقات تا به ور  ایناس رمد از فرایض د

حجّ  ها و وصایات و اررارات و سجلّات و امثال این احتیاط واج  مناسد  ... تا اموال مسلماناش 

یابتد و وارث غایت  بامتد   آش را بته مشتهد ثقتات       باید اگر ترکه ای . ( 76)هماش : مضبوط بامد 

و به مهر راضی و تاج الدّین مخزوش و مختوم دارند تا ور  حضور وارث مستحق  آش  تفصیل  کند

در کار ترکات و اموال یتامی و رستانیدش بته مستتحقّاش   بایتد     . ( 76:  )هماشرا به وی تسلیج کنند 

بایتد کته تقویت     . ( 61)هماش : تیقّظی هر چه تمام تر برزد تا دست  مستتأکله از آش کشتیده متود    

رهای دینی و تمشی  رضایا و احکام مرعی   عین فرض داند تا اموال مسلماناش و حقو  ارامتل  کا

 .( 44)هماش : و ایتام ضایع و مستهلک نگردد 
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لوم شرعی و تشیید قواعد دینی و گرامی داشت قضات و علمکا  زنده نگه داشتن عتقویت و  -ح

 و بزرگان :

و علما که میراث ئمّه باید که در احیای معالج مرعی و تشیید رواعد دینی و توریر و تبجیل رضاة و ا

 .( 71)همتاش :  داراش پیغمبرانند مبالغ  نماید و ایشتاش را در تنفیتذ رضتایا و احکتام تقویت  کنتد       

و علما که اساس دین اسالم به ایشاش راسی و راسو اس  از واجبات ئمّه تفویض اعمال مرعی به ا

ی دیتن مقصتور   ئمّه . همّ  ما بر تمهید امور دینتی و تبجیتل و تتوریر اکتابر و ا    ( 86)هماش : بامد

 31)هماش : مجلس رضا را منقاد بامند و مرع را مطواع  باید که همگناش   فرماش .( 83)هماش : اس 

و علما و صلحا و مشایو و اهتل بیوتتات متتوفّر    ئمّه باید بر احترام و توریر و اعزاز از سادات و ا .(

           .( 16)هماش :  بامد

 جلوگیری از ظلم و اجحاف توانگران در حقّ درویشان : -ط

مترکا و  نای    باید که کار رعایا بر منهاج انصاف و سنن سداد می گذارد و تستاوی میتاش اربتاب    

اسباب و امالک در عوارض نگاه می دارد تا از روی بر ضعیف   حیفی نرود و از توانگر بر درویتش  

             . ( 64)هماش : ظلمی نبامد

 قی در فرامین عتبة الکتبة :اخال -بینش های تربیتی 

 و سیرت نیکو: پسندیده و اخالق  آراستگی عامل حکومتی به وقار و تأمّل در کارها -الف

عمادالدّین   چناش که از رزان  و ورار او مألوف  و متعارف اس   باید در استماع دعتاوی   متثبّت    

عتدل و  . ( 78)همتاش :  ما را بر خصال حمیده ی او اعتماد تمام اس  . ( 77)هماش : و متأمّل بامد 

جز به واسطه ی والة کارداش نیکو سیرت و متصترّف ستتوده عقیتدت پستندیده      انصاف جهاش دار  

باید که چناش که از وفور علج و کمال و عفّ  و حستن ستیرت   . ( 80)هماش :  طریق  میسّر نگردد

راضتی  . ( 88)همتاش :   و معهودس  و معلتوم  در اعتنتا  رضتا کته امتانتی بتزرگ است  بکومتد        ا

ل حمیتده  مجدالدّین   استحقا  این تفویض دارد که در ورع از ارراش خویش ممیّزس  و بته خصتا  

او را به جه  مبامرت آش کار از نایبی مهج سدید نیکو ستیرت   .( 43)هماش :  متحلّی و موصوف 

باید چناش که از سداد و حسن ستیرت و ستریرت او معلتوم و     .( 38)هماش : ...چاره ای نتواند بود 

معتوّل در آش ختدم  و مهتجّ نتازک   بتر      . ( 31)همتاش :  معهود اس  این مهجّ دینی را پیش گیرد. 
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 باید که فرزند عمادالتدّین  .( 23)هماش : مهام  و غنا و حسن سیرت معین الدّین مقصور فرمودیج 

                         . ( 13)هماش :    در آنچه منود و به وی رسد   نیک متثبّ  و متأمّل بامد

 ظالم: وم ازو گرفتن حقّ مظل تساوی بین دو طرف دعویحقوق مردم و رعایت  -ب

عمادالدّین   باید که در دعاوی   وضیع و مریف و معروف و مجهول را در رضایا و احکام متساوی 

دادش و دس  ظلمه و متعتدّیاش از ضتعفا    . از آفریدگار توفیق خواستیج در انصاف( 76)هماش : دارد 

صتاح   . ( 73)همتاش :  کوتاه گردانیدش و هر کس را از مریف و وضیع بر اندازه ی او نگاه دامتن 

استماع سخن متظلّماش   نیک متیقّظ و متنبّه بامد و حقّ مظلوم از  دیواش مظالج را وصای  کند تا در

م باید که در اصغاء سخن متظلّج و انصاف مظلو. ( 60)هماش : ظالج بستاند و او را به انصاف رساند 

. باید که سویّ  میاش رعایا و اصحاب امالک نگتاه  ( 68)هماش : و انتصاف از ظالج مجهود بذل کند 

ریا ترجیح ننهد و همگنتاش را   . توانگر را بر درویش   به هوی و دارد و رنا روی بر ضعیف نیفکند

باید کته تعترّض ظالمتاش از مظلومتاش و تطتاول ارویتا از        .( 61)هماش : در خطاب متساوی گرداند 

نباید که از اغنیا بتر فقترا و از متجنّتده بتر رعایتا      . ( 48)هماش : ضعفا به کلّی زایل و منقطع گرداند 

      . ( 44)هماش : حیفی رود 

 : و شنیدن سخن متظلّمان رعایت عدل و انصاف -ج

آباء ما در ارام  عدل و اظهار آثار جمیل و تشیید راعده ی مسلمانی و تقویت  و تربیت  متریع     

از آفریتدگار توفیتق خواستتیج تتا آنچته در      . ( 74)هماش : محمّدی به ارصی االمکاش می رسیده اند 

از موجبتات ثبتات    .( 73)همتاش :  خاطرس  از عدل گسترانیدش و انصاف دادش و... به جتای آریتج   

دول  و نظام ممل مملک    بعد از تمهید رواعد عدل و تشیید ارکاش مترع   هتیچ کتار نیکتوتر از     

میاش ایشاش   متوسّطی عدل و حاکمی منصتف بامتد ... و   باید . ( 67)هماش : رعای  حقو  نیس  

. اساس دول  و بنیاد مملک  بتر افاضت  عتدل است      (68)هماش : العدل و االحساش  بإشّ اهلل یأمر 

. سایه ی عدل بر رعایا گسترانیدش و از معرّت و جتور عتدواش   مصتوش و محتروس     ( 46)هماش : 

 .      ( 20)هماش : دامتن از مفترضات اس  

 

      

 که ودیعه ی ایزدی هستند: ماربانی با رعایا و فراهم کردن آسایش آناا -د
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که  ودایع   رعایا را.( 74)هماش : باید کافّه ی خالیق را در ظلّ عاطف  و رحم  خویش مأوا دهد 

ایزد تعالی اند باید در مهاد معدل  و کنف عاطف  آسایشی فرمتاییج و تخفیتف و ترفیهتی حاصتل     

)همتاش :  باید همّ  بر نیکودام  خالیق که  ودایع ایزدی اند مقصور گرداند  .( 73)هماش : گردانیج

نکنند و خراج و اعشتار   حیف  رعایا جملگی والت و مقطعاش و گمامتگاش را تنبیه کند تا بر. ( 72

به ور  خویش به مجامله طل  می کنند و به زوایتد     ن بامدن و مقنّو رسوم دیوانی چناش که معیّ

خطاب نرانند و هر کس از ایشاش زیردستاش خویش را در کنتف عتدل و انصتاف مرفته و فتار  دل      

ن دل فتارغی و  رعایتا پیونتدد و متضتمّ    ی هتقدیج هرچه به تخفیتف کافّت   باید. ( 60)هماش : دارند 

ج اغنیتا بتر فقترا    تحکّت  آسایش ایشاش نماید از لوازم داند و در ازاح  رنا ارویتا از ضتعفا و ازالت    

ده و ارباب حواالت دیوانی بته  و گزیدگاش حشج و متجنّمبالغ  کند و نگذارد که از جه  مجتازاش 

رعایا که ودایع ایزدند جز در کنف کفایت  و   ( 47)هماش : خطاب رود  عوارض و علف با آش رعایا

آسوده دامتتن رعایتا و بتر    . ( 20)هماش : مفق  او مرفّه و فار  دل نتوانند بود حرز رعای  و مهاد 

 احوال ایشاش مفق  نمودش و ترتی  مصالح ایشاش فرمتودش و از معترّت جتور و عتدواش مصتوش و     

باید که فرزنتد عمادالتدّین    در حفتظ و    . ( 20)هماش : محروس گردانیدش از لوازم و مفترضاتس  

عایا مبستوط گردانتد و   حراس  خراساش و رعایا به غای  مجتهد بامد و جناح معدل  بر کافه ی ر

                                              . ( 13)هماش :  ابواب تطاول و تعرّض بر ایشاش فرو بندد.

 :  و فراهم کردن اسباب فران دل آناا ئمّهقضات  و ااحترام و تعظیم سادات و علما و  -ه

                  و رضاة و اهل صالح   متوفّر بامد ه و علمااعزاز ائمّ باید که بر احترام و توریر و تعظیج سادات و

ملک بر مرارب  جان  ایزد سبحانه و تعالی نهادش و اعالی ی اساس دول  و راعده . ( 68)هماش : 

و  مقدّم مهمات گردانیتدش و بتر تتوریر و تبجیتل ستادات        اعالم دین و احیای معالج و مراسج مرع

ر   تتوفّ نّعلوم مریع  و هداة و مرمداش مسالک و منتاها ست   ی انبیاءاند و خزنه ی علما که ورثه

نمودش و به امادت درجات و انال  طلبات و اعداد اسباب فترا  دل ایشتاش اهتمتام فرمتودش مثمتر      

ه و علمتا کته   ل و اعتزاز ائمّت  اجال. ( 88) هماش : ثبات دول  و موج  دوام نظام ممل ملک بامد. 

ثبتات دولت  و موجبتات نظتام متمل       رواعد مترع انتد  از دواعتی    ی علوم دین و حفظه ی خزنه

ه ائمّاش و مشاهیر آش والی  و سادات و رضاة و اعیباید که بر احترام .  ( 81) هماش : مملک  بامد. 

 .  ( 48) هماش : مشایو آنجا متوفّر بامد  و علما

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p16
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p4
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p4
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/011/10.htm#p4


 

 

 سیرتی: سداد ، تدبیر ، کاردانی ، هوشیاری و نیکو شاامت،علم ،  داشتن  -و

باید که چناش که از وفور علج و کمال عفّ  و حسن سیرت او معهود اس  و معلوم   در اعتنا  این 

کفای  و حسن ستیرت و کتاردانی و    ما اعتماد بر مهام  و غنا و( .  86) هماش : مهجّ دینی بکومد

این کار را در عهتده ی تتدبیر و کتاردانی و    ( .  42) هماش : کوتاه دستی ابوالعال مقصور گردانیدیج 

باید که متصترّفاش و تیمتارداراش کتارداش صتافی      ( . 38) هماش : هومیاری و نیکو سیرتی او کردیج 

   ( .  33) هماش : عقیدت خوب سیرت کوتاه دس  بگمارد 

 و متجاوز به حقوق مردم :ئن گوشمالی دادن و تنبیه افراد خا -ز

باید که تعرّض ظالماش از مظلوماش و تطاول ارویا از ضعفا را به کلّی زایل و منقطتع گردانتد ... و در   

باید که مفسداش و متعدّیاش ( . 48) هماش : برسد رمع  و رهر مفسداش و متعدّیاش به همه ی غای  ها 

 (. 36) هماش : ا مزجور و مقهور کند 

  مشورت با افراد کاردان و باتجربه : -ح

باید که در مصالح مهر و والی  و معظمات خطوب و ررارات نوّاب را بگوید تا با ایشاش مشتورت  

او باید که  احترام سادات از  ( . 48) هماش :  کنند و ترتی  آش به صواب دید و موافق  ایشاش کنند

فرایض داند و سخن ایشاش در مصالح به واج  اصغا کند و بر کار گیرد ... و در آنچه به مشتاورت  

جتواب   و مفاوض  ارباب تجارب و مقدّماش و معتبراش حاج  افتد   بعد از مشاورت حکج کنتد و 

حرم  امرا و مشاهیر که در خدم  او منتظج اند از حشج خراساش و عترا  و  (.   13) هماش : دهد 

کتردش بتا ایشتاش از     طبقتات ایشتاش موفتور دارد  و مشتاورت     مازندراش برحس  درجات و تفاوت

ل کنتد و آش  نیتک تأمّت    نیک بشنود و در آش    ات مصالح داند و از هر کس آش چه نیک بگویدمهمّ

بعد از اجال  ر ی و معاودت در مشاورت با   چه زبده و خالصه بامد و به مصلح  مقروش نماید 

صواب و سداد بامد و از بر سنن   گیرد تا آش چه رود بر کار  روزگار دیده ی مخلصاش تجربه یافته

 (. 60) هماش :  خطا و خلل مصوش و محروس.

 

 

 انتشار و باقی ناادن نام نیکو از خود : -ط
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علّماش و مستفیداش از اراصی به رغبتتی صتاد    باید که ذکر جمیل   هر روز منتشرتر می گرداند تا مت

می خواستیج که ابوبکر بن عمادالتدّین   (. 3) هماش :  بداش بقعه ی علج و خطّه ی مرع می متابند .

باید که آثار ستوده  (. 81) هماش : صی حاصل آید و ذکر جمیل منتشر گردد را از این تبعات   تمحی

   (. 36) هماش : در همه باب   ظاهر و منتشر گرداند 

 در فرامین عتبة الکتبة : و سیاسی  بینش های مدیریتی

  : امور در همه ی صواب دید فرد گماشته شده از جانب سلطانتبعیّت از نظر و  –الف  

و مشتاهرات ایشتاش رواش   متصرّفاش اوراف بر حس  امارت و صواب دید محیی التدّین   جرایتات   

) هماش دارند... و در عمارت مدرسه و اصالح هر چه از آش مسترم گردد   به ور  ایستادگی نمایند 

الدّین اماره کند و مصلح  بیند   عتدول ننماینتد و   باید که در همه ی معانی از آنچه محیی (.  3: 

(. فرماش چناش اس  که کافته ی اعیتاش و معتبتراش و     1) هماش : متابع ر ی و ممتثل حکج او بامند. 

از سادات و علما و مشایو و ... متولّی عمتل رضتا عمادالتدّین را ادام اللّته تأییتده      مشاهیر نیشابور   

  (. 76ش : ) همابا مجلس رضا که به اهتمام او مفوّض مد کنند   دانند و در اعمال مرعی   رجوع

 پذیرش مسؤولیّت از جانب سلطان ، با شادمانی و رضا : -ب

می فرماییج تا به اهتزازی تمام   معانق و مالبس آش مغل خطیر گردد و تحمّتل و تکمّتل آش متغل    

  (.  77) هماش : بزرگوار پیش گیرد 

 رعایت حقوق گذشتگان درباره ی بازماندگان :  -ج

از عادت ستوده ی ما آنس  که حقو  گذمتگاش درباره ی ماندگاش رعای  فرماییج و فطام خلف از 

 (. 71) هماش : انعام سالف در حقّ سلف روا نداریج 

 دلجویی کردن از مردم و رفع دشمنی در میان آناا :   -د

رکن بزرگ تر در ضب  والی  و نظج ممل مصالح   تألیف و استمال  دل ها مناسد و البتته رضتا   

) لفتی و مکامتفتی بامتد  ندهد که میاش حشج و خدم و عبید و موالی   به هیچ نتوع از انتواع   مختا   

  (.  60 هماش : 

 بر عاده گرفتن مراقبت از رعایا در مقابل آزار و بی عدالتی : -ه

ناواج    به همه ی غای  ها برسد در نیکو دام  رعایا و صیان  ایشاش از رسوم جایز و محدثات 

(. چوش اصناف رعایا   حقتو  دیتواش از    68) هماش : که عمده ی مصالح ایشاش در ذمّ  او کردیج 
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بته زوایتد بتا     ه ور  خویش گزارده بامند   نگتذارد کته  خراج و اعشار و رسوم مراعی و غیر آش ب

ایشاش خطابی رانند و امالک و اسباب و موامی ایشتاش را از حکتج اعتراضتات و تکلیتف ناواجت       

) نگذارد که از متصرّفاش و گمامتگاش   بر رعایا حیفتی و تطتاولی رود    . ( 68) هماش : مصوش دارد 

 (. 61هماش : 

همکه ی  همراهی و راهنمایی قضات و حکّام در امضای احکام و باخبر بکودن از احکوال و    -و

 کارهای آناا :

و رضاة و حکّام را بر تنفیذ رضایا و امضای احکام و استخالص حقتو    معتاوش و مربّتی بامتد و     

و در مجلس حکج هر یک   نایبی عالج متیقّظ بنشاند تا از هر همواره از احوال ایشاش مستخبر بامد 

افق مرع نبامد   به تتدارک آش  کاری که گزارند و هر حکمی که کنند باخبر بامد و اگر دریقه ای مو

باید تاج الدّین از احوال دیواش محنگی همواره باخبر بامد تا با مردماش (. 64) هماش : مشغول گردد 

تا به هتر موضتعی از نتواحی متهر   نتایبی خردمنتد هومتیار        خطاب ناواج  نرانند و می فرماییج 

 (. 61 ) هماش : بر سنن سداد می گذارد  شپرهیزکار گمارد تا کارهای مسلمانا

 : و تنبیه راهزناش  دزداشو جاش مردم از تاراج  ایمن دامتن راه ها و صیان  مال -ز

در نگاه دامتن مسالک و مناها مسلماناش و سابله و مجتازاش و حفظ و صیان  دماء و اموال ایشتاش  

 از فتک و نه  و تاراج دزداش و راهداراش   هر جدّ و جهدی که ممکن اس  به جتای آرد و چتوش  

) ة و اعیاش والی    حکج سیاس  و متریع  بتر وی رانتد      به اتّفا  رضا دزدی یا راهزنی را بیابد

با ید مناها مسلماناش و مجتازاش در آش والی  از دزد و راهزش و اهتل عیتث و فستاد     (. 63هماش : 

ش در کنف اماش و سالم  می توانند گذمتن و با دزداش و راهتداراش در حتدود و   پاک بامد و مردما

حصتیل  باید ایمن دامتتن راه هتا و ت   (. 63) هماش : محابا و مدارا روا ندارد    تقدیج حکج سیاس 

فرا  دل تجّار و مجتازاش و غریباش از لوازم ممارد... و عسس گمامتن در هر مهر و به هر موضعی 

که مظنّه ی عیث و فساد بامد از واجبات ممرد   چناش که از ور  آش که مستلماناش در مستاجد از   

 44 ) هماش : وط بامد بنماز فار  موند تا به ور  انفجار صبح   بازارها و محلّ  ها محفوظ و مض

تغافل و تساهل نکنتد و ابقتا و اغضتا       در حکج سیاس  و مریع  راندش بر مفسداش و راهزناش(. 

و ساختگی اسباب معتاش و   جایز ندارد و بر تقدیج هر چه مستدعی خفض عیش و رفاهی  رعی 
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فراغ  و استقام  احوال ایشاش و مقتضی امن و سکوش والی  بامد توفّر نماید و انتشار مت ثر آثتار   

 (.  44 ) هماش : عدل و انصاف در ارطار دیار ممالک مغتنج مناسد

و تنبیکه   آگاهی مداوم از قیمت اجناس و برخورد با محتکران و گران فروشان و کم فروشان -ح

 : آناا 

در کار عیار و سکّه ی دینار و درم باید احتیاطی تمام می کند تا به زیوف و نبهرجتات   مستلماناش   

ی متوجبی آستمانی از محتکتراش و    زیاش زده نگردند و از احوال اسعار همواره متفحّص بامتد تتا بت   

متربّصاش در آش تفاوتی پدید نیاید و از رخص به غال نگراید و تعدیل موازین و مکاییتل از مهمّتات   

تعلّق به دیتواش ریاست  دارد و بته مصتالح کافته ی رعایتا        در هر کار که آش (. 63) هماش : ممرد 

بازگردد   چوش نگاه دامتن سّکه و عیتار از رلت  و نبهتره و تستویه ی متوازین و تعتدیل مکاییتل        

و از  احتیاطی تمام کند تا ستد و داد مسلماناش بر راعده ی راستی و بر جاده ی مترع مستلمانی رود  

راش انتهاز فرص  نکنند و بی سببی سماوی   مستلماناش را بته   اسعار همیشه مستخبر بامد  تا محتک

  (. 63) هماش : بالء غالء مبتلی نکنند 

بته اغتراض ختویش غتالء استعار       در مهر باید منادی فرستد تا در کار اسعار   احتیاط تمام کنند و

  (. 44) هماش : مأکوالت نجویند و تعدیل مکاییل و موازین از مفترضات دانند 

 ی هر ناحیه :مساعدت و مطاوعت گماشته ی سلطان  از سوی اکابر و علما –ط 

سبیل مشاهیر و اکابر و علما و اعیاش این اس  که این تفویض و تقلید را به اهتتزاز و ارتیتاح تلقّتی    

کنند و به مرای  اعزاز و رسج نثار تهیّ  ریام نمایند و در مساعدت و مطاوع  جان  محیی التدّین  

باید که همگی در اعتزاز مقتدم او بتداش والیت    مبالغت  هتا        (. 3) هماش : طریق اخالص سپرند 

نمایند و به غای  هر تکلّفی برسند و جانت  او را متورّر و محتترم دارنتد و در مصتالح و مهمّتات       

) یرند و امر و نهتی او را منقتاد و مطتواع بامتند     رجوع به او کنند و سخن او در  بشنوند و برکار گ

آش  -تأییدهج  ادام اللّه  -عامل و محنه و اعیاش و معتبراش جرجاش و نواحی آش  سبیل (. 62 هماش : 

ین استبشاری تمام نمایند و به تصدّر و تقدّم او استظهاری هر کدام تمام تر تاج الدّاس  که به مقدم 

دارند و مقام او را در آش دیار و ریام او را به مصالح خویش از الطاف و مواهت  ایتزدی داننتد و در    

اری ین کت بیفزایند و بی مشورت و استصواب تاج الدّ -میّد اللّه ارکانها  -دعوات خیر دول  راهره 

بی مفاوض  و مشاورت او خوض ننمایند و در حاجتاتی    نکنند و در هیچ مغل مرعی و معاملتی 
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که به ما دارند به سفارت و وساط  رساالت و کت  او توسّل کنند و دیتواش بته سترای او دارنتد و     

کارها علی العموم و علی الخصوص ی نقی  و عسس نگمارد و در همه   محنه بی صواب دید او 

ین بیند  عدول نکنند و رؤسا و زعمای تاج الدّ ئ ن دو کار که نازک تر بامد از آش چه ر ی صادری

ع ریاس  و زعام  نکنند و از استتبداد  نواحی ده ها منشور از دیواش او خواهند و بی اجازت او تورّ

 ( 61)هماش : . …و استقالل بپرهیزند

  و محلّ خرج عوایدی آناا:    اوقاف تفحّص در احوال  -ی

ص احوال اوراف مشغول گردد و ورف ها به تفحّ  ل و تفکر درین باب که فرموده مدو بعد از تأمّ

گذمته معلوم کند تا به کدام   احوال هر یک بداند و محصوالت و ورف نامه ها باز طلبد و کیفیّ

رفق مارط کرده بامند و  فاش کار براف آش چگونه بودس   اگر متصرّضق دامتس  و مکس تعلّ

مغل بر ایشاش تقریر می کند و به تازگی مرط احکام به    مص ّ استحقا  رسانیده محصول به

آش چه از تعریک واج   جای می آورد و اگر به خالف این بوده بامد  حال به دیواش باز نماید تا

اوراف اس  به معتمدی کارداش خدای ترس معتبر ز که ا مود فرموده آید و در مستقبل هر موضعی

. …تهاوش نکند و از خیان  و اختزال دور بامد  می ستاند که در تیمار دام    می سپارد و حجّ
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 نتیجه گیری

اخالرتی     –بینش هتای سیاستی   تربیتتی      می تواش به  عتبة الکتبة کتاب فرامین  ی مطالعهبا      

حکومت    و متردم افکتار و اندیشته هتای     نشانگرهمگی که  کرد  برخورد مدیریتی و دینی بسیاری

سب  ثبتات دولت     که عدال رعای  چوش :   بینش هایی در آش زماش اس  سلطاش سنجر سلجوری

رعای  حقو  مردماش به عنتواش مصتدا     .ل  اس اجهاش داری  افاض  عد ی راعده ینلاوّ و اس 

جز با رعای   که اساس پادماهی و جهاش داری بر آباد ساختن اس  عدل  سب  ثبات دول  اس .

احیای معالج دیتن و مترع و    ی ملک بر پایه ی ل  و راعدهاساس دو عدل و انصاف ممکن نیس .
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بقای دولت  و   حدود الهی اس . احترام به عالماش دین  سب  ثبات دول  و مملک  اس . ی ارامه

رعایت     مکر نعم  های الهی اس  و بهترین مکرگزاری از نعم  های الهتی   ی دوام آش  نتیجه

و تمهید مصالح مترعی از دالیتل بستط  مملکت  و     تشیید رواعد امور دینی  حقو  مردماش اس .

دوام دول  و نظتام   ق مکر نعم  های خداوندی اس .یمصاداز    تمشی  امور دین و دول  اس 

  ثبتات و دوام دولت     مملک  از آثار و نتایا رعای  احوال رعایاس  که یک تکلیف الهتی است .  

در تمتامی ادیتاش و مکاتت      و الهتی  ییفبر دو مفهوم عدل و احساش اس  که رعای  آنها تکلمتّکی 

مصتدا  ظتل      خود را دارد. سلطاش پسندیده اس  و هر کسی برای اجرای آش  نظر و طریق خاصّ

ی همته   و همتراه بتا    اللّه فی االرض بوده و ملک و دولت  را خداونتد در اختیتارش نهتاده است      

 . و...   ول خواهد بودؤدر برابر خداوند مس خود   کارگزاراش

  آمتده  مفهتوم عتدل است . ایتن مفهتوم       کتتاب   این بیشترین مفهومی که در فرامینی تواش گف  م

مفهوم احساش  به عنواش دو پایه و استاس بترای   با و به همین دلیل  همراه  می بامدبرگرفته از ررآش 

نی نویسنده در همین فرامین  مصادیق رومت همچنین می بینیج که جهاش داری از آنها یاد مده اس . 

  و مقابلته بتا ظلتج را بته     حفظ اصول عدال   تأمین امنیّ  رعای  احکام مرعی از رعای  حقو   

 دس  داده اس . 
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