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چکیده

این مقاله به بررسی سیر تحول پژوهشها دربارۀ سیر الملوک از آغاز تا پای ان س ال 0911ش و آسیبشناس ی آنه ا
پرداخته و بهدنبال پاسخ به این پرسشها است .0 :چه رو یکرده ایی در مقال ههای م رتب ب ا س یر المل وک از آغ از
( )0941تا پایان سال 0911ش وجود داشته است؟  .1بسامد کدام رو یکردها بیشتر ب وده و لت ت آن چیس ت؟ .9
دالیل تغییر رو یکردهای مقالهها به سیر الملوک در دورههای مختتف چه بوده است؟ مجموع مقالهها در ای ن ح وزه،
 111لنوان بوده که در تحتیل و بررسی آنها به مضمون ،منابع ،رو یکرد ،نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف پژوهش و
میزان اهمیت آن ،تأثیرپذیری از منابع پیشین و اشتمال بر نکات جدید و بکر توجه شده است .رو یکرده ا ب ه ترتی ب
بسامد لبارتند از سیاسی ،تطبیقی ،مذهبی ،نظریه ،توصیفی ،تاریخی ،انتقادی ،ادبی ،زندگینامهای و نسخهشناختی.
از جمته لوامل مهم و مؤثر بر سیر تحول رو یکرد مقالهها میت وان ب ه چ اع لب اق اقب ال از س یر المل وک در س ال
0911ش ،انتشار کتاب خواجه نظامالمتک طوسی و طرح اندیشۀ سیاسی ایرانشهری در س یر المل وک در ده ۀ  01و
فضای سیاسی و اجتمالی ایران در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد اشاره کرد .در بخش نتایج ،دستهبندی بس امدی رو یکرده ا و
تحتیل آنها ،توزیع زمانی رو یکردها در دهههای مختتف ،برشمردن لوامل مؤثر بر سیر تح ول رو یکرده ا و تحتی ل
آنها آمده است .در بخش پایانی که به آسیبشناسی پژوهشها اختصاص یافته ،اصتیترین ایرادها در پژوهشه ای
مرتب با سیر الملوک بیان شده است.
کلیدواژهها :خواجه نظامالمتک ،سیر الملوک ،کتابشناسی توصیفی و انتقادی ،آسیبشناسی پژوهشها.
* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول 1511/11/11 :؛ تاریخ تصویب نهایی.1511/10/01 :
 . 0نویسنده مسئول.
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Abstract
This article surveys the evolution of research on Siyasatnama from the beginning to
the end of 2019 while analyzing their shortcomings to address these questions: 1.
What approaches have been adopted in studies on Siyasatnama from the beginning
(1963) until 2019? 2. Which approaches are more frequent and what is the reason
behind this popularity? 3. What factors have prompted a shift in research approach to
Siyasatnama at different periods? A total of 209 articles in this field were subjected to
analysis to investigate their content, sources, approach, strengths and weaknesses.
Also, the impact of previous sources and the inclusion of new and original points
were taken into account. According to their frequency, they embraced political,
comparative, religious, theoretical, descriptive, historical, critical, literary,
biographical, and codicological approaches, respectively. Among the factors
underlining the evolution of the approach in articles, Abbas Iqbal’s version of
Siyasatnama in 1941, the book of Khajeh Nizam al-Mulk Tusi and the discussion of
political ideas of Iranshahri in Siyasatnama’s in the 1990s as well as the sociopolitical
atmosphere of Iran in the second half of the nineties could be mentioned. In the
results section, the frequency of each approach and their analysis, the temporal
distribution of approaches in various decades, and the factors associated with the
evolution of approaches and their critique are discussed. In the final section, which is
dedicated to an analysis of research flaws, the main criticisms leveled against research
on Siyasatnama are proposed.
Keywords: Khajeh Nizam al-Mulk, Siyasatnama, Descriptive-critical bibliography,
Analysis of research gap
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مقدمه
سیاستنامه (سیر الملوک) رسالهای است دربارۀ سیاست و آداب کشورداری از خواجه نظامالمتک طوسی
ً
که احتماال در سال  554ق و در دورۀ ستطنت دودمان ستجوقی نوشته شده اس ت .اهمی ت ای ن کت اب ت ا
بدانجاست که در ایران ،لالوه بر کتابها ،پایاننامهها و رسالهها ،از حدود س ال 1450ش ،پژوهشه ای
ً
نسبتا زیادی دربارۀ آن در قالب مقاله منتشر و در سالهای اخیر بر تعداد آنه ا اف زوده ش ده اس ت .تع داد
مقالههای نوشته شده تا پایان سال 1441ش  014لنوان بوده است 0.در سال 1414ش مقال های ب ا لن وان
خواجه نظامالملک و حسن صباح نوشته شد که بهطور مستقیم ربطی به سیر الملوک ندارد و دربارۀ خواجه
نظامالمتک است .همچنین مقالههای بعد از آن به ترتی ب در س الهای  1401 ،1404 ،1414و 1441ش
منتشر شدهاند 1.این سیر ادامه یافت تا اینکه در سال 1450ش مجتبی مینوی در دانش گاه مش هد ،برگزی دۀ
کتاب مفصتی را که دربارۀ دوران خواجه نظامالمتک و اثرش تألیف کرده بود ،در قالب سخنرانی ارائه ک رد؛
ً
این سخنرانی بعدا در کتاب نقد حال منتشر شد.
با توجه به اهمیت کتاب سیر الملوک بهلنوان متنی ش اخ

در می ان اندرزنام هها و همچن ین انج ام

پژوهشهای فراوان مبتنی بر این متن در دیگر رشتهها مانند روانشناسی ،لتوماجتمالی ،لتومسیاسی ،فق ه
و اص ول و حقوق ،این اثر برای این پژوهش انتخاب شده است تا تحقیقی جامع دربارۀ پژوهشهای م رتب
با آن در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.
پیشینۀ پژوهش
دربارۀ کتابشناسی توصیفی تحتیتی سیر الملوک تاکنون پژوهشی ص ورت نگرفت ه اس ت .درب ارۀ مت ون
دیگر تعداد زیادی کتابشناسی انجام شده که از جمتۀ مهمت رین آنه ا «س عدیپژوهی در س دۀ چه ارده
هجری» 9در سال 1455ش و «مقالهشناسی توصیفی انتق ادی فردوس ی و ش اهنامه ب ر اس اق فهرس ت
مقاالت ایرج افشار تا پایان دفتر پنجم (1451ش)» 4در سال 1415ش است.
 .0از مجموع  014مقاله 18 ،لنوان ،همایشی و  104لنوان در نشریات لتمی پژوهشی و غیرلتمی پژوهشی منتشر شده است.
 .1لنوان این مقالهها به ترتیب تاریخی لبارتند از «خواجه نظامالمتک»« ،مباحث تاریخی :وفات ستطان متکشاه ستجوقی»« ،زندگانی خواجه نظامالمت ک» و
«منشور وزارت خواجه نظامالمتک».
 .9کاووق حسنلی ،سعدی پژوهی در سدۀ چهارده هجری (بررسی انتقادی رویکردهای سدۀ چهارده به سعدی و آثار او) ،پایاننامۀ دکت ری ،دانش کدۀ ت
ادبی ات
دانشگاه شیراز1455 ،ش .کتابشناسیهای دیگر با این موضوع لبارتند از .1 :زینب نوروزی ،بررسی تحلیلی توصیفی مق ات اارس ی مرب وه ب ه نظ امی در
ایران ( ،)0811 0831پایاننامۀ دکتری ،دانشکدۀ ت
ادبیات دانشگاه شیراز1417 ،ش .0 .مرضیه خافی ،مقالهشناسی توصیفی انتقادی اردوسی و شاهنامه از سال
 0830تا  ،0831پایاننامۀ دکتری ،دانشکدۀ ت
ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد1441 ،ش.
 .4زهرا ت
سیدیزدی ،مقاله شناسی توصیفی انتقادی اردوسی و شاهنامه بر اساس اهرست مقات ایرج ااشار ت ا پای ان دات ر پ نج ( ،)0831پایاننام ۀ دکت ری،
ت
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد1415 ،ش.
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تحقیق حاضر اگرچه شباهتهایی در فرم و محتوا با پژوهشهای پیشین در ح وزۀ کتابشناس ی دارد،
نسبت به آنها جامعتر است؛ یعنی مؤلفهها به صورت جزئی بیان شده است .همچنین رویکرده ا ب ه س یر
الملوک در مقاالت از بیشترین بسامد به کمترین بسامد مرتب و نشان داده شده است .افزون ب ر آن ،هم ۀ
لوامل تأثیرگذار در سیر تحول رو یکرده ا ب ه س یر المل وک تعی ین و بررس ی و در نهای ت ،مقال هها در آن
آسیبشناسی شده است.
روش پژوهش
شیوۀ گردآوری اطاللات کتابخانهای بوده است .جستوجوی مقالهها بر اساق سایتهای معتبر پژوهشی
انجام شده است 0.در جمعآوری آنها از پایگاههای اینترنت ی ن ورمگز ،1اق آی دی ،9پرت ال ج امع لت وم
انسانی ،4سیویتیکا ،5مرکز اطالعرسانی لتوم و فناوری ،6مگیران 0و پایگاه اس تنادی لت وم جه ان اس

الم1

استفاده شده است .در برخی از موارد به کتیدواژههای مرتب در گوگل نیز مراجعه شده و م داخل م رتب ب ا
موضوع در دانشنامۀ زبان و ادب اارسی هم استفاده شده است.
روش ما در این پژوهش ،توصیفی تحتیتی و انتقادی است .تحتیل و بررسی مقالهها ذیل شش مؤلف ۀ
 .1مضمون اصتی  .0منابع اصتی  .4رویکرد  .5نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف پژوهش و میزان اهمی ت
آن  .7میزان تأثیرپذیری از منابع پیشین و  .8اشتمال بر نکات جدید و بکر صورت گرفته است .رویکردها به
سیر الملوک از بیشترین به کمترین فراهم آمده که به ترتیب بسامد لبارتاند از  .1سیاس ی  .0تطبیق ی .4
مذهبی  .5نظریه  .7توص یفی  .8ت اریخی  .5انتق ادی  .1ادب ی  .4زندگینام های  .11نسخهش ناختی .در
ادامه ،همۀ لوامتی که در سیر تحول رویکردها به سیر الملوک تأثیرگذار بودهاند ،تعیین و بررس ی ش دهاند.
پایانبخش این جستار آسیب شناسی مقالههای مرتب با سیر الملوک است.

 .0آخرین تاریخی که در آن جستوجو انجام شده ،یکم شهریور  1444است.
2.Noormags.ir
3. SID.ir
4. Ensani.ir
5. Civilica.com
6. Ricest.ac.ir
7. Magiran.com
8. Isc.gov.ir
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9ـ خواجه نظامالملک طوسی
1ـ 1ـ زندگینامه
ابولتی حسنبن لتیبن اسحاق متق ب ب ه خواج ه نظامالمت ک در 511ق در ط وق زاده ش

د 0.او دوران

کودکی خود را در شهر طوق سپری کرد و بعد از آموختن لتوم و فنون زمانه ،به سمت دبیری و بعد از آن به
مقام وزارت برگزیده شد .دوران وزارت خواجه نظامالمتک بیست و نه سال بود؛ حدود  11س ال وزی ر ال ب
ارسالن و حدود  11سال وزیر متکشاه 1.خواجه نظامالمتک در طول دوران وزارت خود ،افزون بر رتق و فتق
امور کشور ،به تأسیس نظامیهها در شهرهای مختتف از جمته نیشابور ،بصره ،بغداد ،ه رات ،بت خ ،آم ل و
طبرستان همت گماشت که در نوع خود کاری ماندگار و کمنظیر بوده است9.

1ـ 2ـ آثار
بر اساق آخرین پژوهشها آثار منظوم یا منثور زیر به خواجه نظامالمتک نسبت یافته است:
 .1سیر الملوک؛
 .0وصیتنامۀ خواجه نظامالمتک4؛
 .4ربالیاتی که لوفی در لباب اتلباب 5به او نسبت داده است؛
 .5دستورالوزارة یا وصایای نظامالملک.6
1ـ 3ـ سیر الملوک
کتابی است دربارۀ سیاست و امور کشورداری که به دستور متکشاه ستجوقی در نیمۀ دوم قرن پ نجم نوش ته
شده است .سیاستنامه « ابتدا پنجاه و چهار باب و فصتی بوده و اکنون مجموع آن در پنجاه فصل اس ت».0
در همه جای این کتاب ،احادیثی از رسول خدا (ص) ،حکایات تاریخی و امث ال آم ده اس ت ت ا خوانن دۀ
کتاب «به وقت خواندن مالل نگیرد و به طبع ،نزدیکتر باشد» 1.نثر سیر الملوک ساده ،زیبا و روشن اس ت
و جمالت آن کوتاه و خوشآهنگ 1.همچنین به گواهی بهار در سبکشناسی ،سبک سیر الملوک اختالط ی
 .0ابوالحسن بیهقی مؤلف تاریخ بیهق تاریخ والدت وی را 511ق دانسته است (ابنفندق ،تاریخ بیهق.)58 ،
 .1نظامالمتک حسن بن لتی طوسی ،سیرالملوک (سیاستنامه) ،بهتصحیح محمود لابدی (تهران :سخن1441 ،ش) ،بیست و دو و بیست و هشت.
 .9صفا در این باره به نقل از سبکی در طبقا الشااعیه آورده است که خواجه نظامالمتک اولین کسی نیست که این مدارق را تأسیس کرده است؛ بتکه اهمی ت
کار او در ایجاد نهضت جدید و نظم و ترتیب تازه در مدارق بوده است؛ ذبیح الته صفا ،تاریخ ادبیا در ایران (تهران :امیرکبیر 0748 ،شاهنشاهی).047/0 ،
 .4رک  :خردنامه ،بهکوشش منصور ثروت (تهران :امیرکبیر1485 ،ش).47 44 ،
 .5سدیدالدین محمد لوفی ،لباب اتلباب ،بهتصحیح ادوارد براون (لندن :گیب.85 88/1 ،)1418 ،
 .6نظامالمتک حسن بن لتی طوسی ،دستورالوزارة ،نسخۀ خطی (تهران :کتابخانۀ مجتس شورای اسالمی) ،تاریخ کتابت 1154ق ،شمارۀ .511
 .0ت
محمدتقی بهار ،سبکشناسی یا تاریخ ّ
تطور نثر اارسی (تهران :تزوار1441 ،ش).111 /0 ،
 .1نظامالمتک ابولتی حسنبن لتیبن اسحاق طوسی ،سیرالملوک (سیاستنامه) ،بهتصحیح محمود لابدی (تهران :سخن1441 ،ش).0 ،
 .1غالمحسین یوسفی ،دیداری با اهل قل (مشهد :دانشگاه فردوسی1477 ،ش).151/1 ،
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بین تاریخ بلعمی و تاریخ بیهقی است .نثر روان و لبارات لطیف ،لغات لربی در آن کم و ته ی از س جع و
موازنه و جمتههای مترادف است 0.از گذشته ت اکنون تردیدهایی دربارۀ این کت اب و انتس اب آن ب ه خواج ه
نظامالمتک طوسی وجود داشته است 1.با وجود این تردیدها ،سیر الملوک همچنان مورد توج ه بس یاری از
محققان بوده است و تحقیقات گستردهای بهویژه در سالهای اخیر دربارۀ آن انج ام ش ده ک ه نش اندهندۀ
اهمیت آن بهعنوان میراثی ادبی و فرهنگی در میان ایرانیان است.
2ـ تحلیل مقالهها
رویکردهای مقالههای مرتب با سیر الملوک لبارت اند از  .1سیاسی  .0تطبیق ی  .4م ذهبی  .5نظری ه .7
توصیفی  .8تاریخی  .5انتقادی  .1ادبی  .4زندگینامهای و  .11نسخهشناختی .تعداد اندکی از مقالهها یک
ً
رویکرد و غالبا چند رویکرد دارند.
جدول شمارۀ  :1توزیع تعداد رویکرد مقالهها
تعداد

درصد

تعداد

رویکرد
یک

41

54.75

دو

44

55.54

سه

14

4.14

چهار

4

1.55

پنج

4

1.55
مجموع مقالهها014 :
93
44.49

1.44

3

1.44

3

9.09

19

91
43.54

100
50
0

نمودار شمارۀ  :1توزیع تعداد رویکرد مقالهها
 .0بهار ،سبکشناسی یا تاریخ ّ
تطور نثر اارسی.111 111/0 ،
 .1لابدی ،سیرالملوک ،سی و یک سی و دو.
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در ادامه ،رویکردها همراه با تحتیل دادههای مرتب و بررسی روند کمی (افزایش ی ا ک اهش) و لوام ل
تأثیرگذار بر کیفیت و کمیت آنها و جدول توزیع زمانی در دهههای مختتف آمده است .نکت ۀ بس یار مه م
دربارۀ لوامل تأثیرگذار بر کیفیت و کمیت هر رویکرد ،برگزاری همایشها ،کنگرهه ا و کنفرانسه ا در ده ۀ
 41بوده است .همچنین ذیل هر بخش ،جدولها و نمودارهای توزیع هر رویکرد در دهههای مختتف آمده
است.
2ـ 1ـ رویکرد سیاسی
پژوهشهایی که محور اصتی آنها ،اندیشۀ سیاسی خواجه نظامالمتک در سیر الملوک بوده ،مانن د دی دگاه
او درب ارۀ مفه وم ل دالت و ی ا نگ اه او ب ه دخال ت زن ان در ام ور حک ومتی و نی ز ش یوهها و روشه ای
حکومتداری خواجه نظامالمتک در سیر الملوک ذیل این رویکرد قرار گرفته است.
مجموع مقالهها با رویکرد سیاسی در بازۀ زمانی موردنظر 154 ،مورد بوده است .این رویکرد بیشترین
بسامد را داشته و  10.55درصد مقاالت را به خود اختصاص داده است .در سه مقالۀ نخست 0که در ده ۀ
 51نوشته شده ،به اندیشۀ سیاسی خواجه نظامالمتک در امر حکومتداری اشاره شده است (دیدگاه خواجه
نظامالمتک دربارۀ زن و لدالت و  .)...در سال 1454ش مقال ۀ «مفه وم ل دالت در سیاس تنامۀ خواج ه
نظامالمتک» با تأثیر از مقالۀ مینوی به بررسی مفهوم لدالت در اندیشۀ سیاسی خواجه نظامالمتک در س یر
الملوک و متون پیش از آن پرداخته است که گامی جدی در شروع نوشتن مقالهها با این مض مون ب ه ش مار
ً
میآید؛ در حقیقت مضمون مقالهها با رویکرد سیاسی در دهۀ  ،51لموما تفکر سیاسی خواجه نظامالمتک
و دیدگاه او دربارۀ لدالت بوده است .در دو دهۀ  11و  ،41افزون بر این مض امین ،دی دگاه خواج ه درب ارۀ
امور اقتصادی ،امنی ت ،فس اد ،حق وق م ردم ،چگ ونگی م دیریت سیاس ی وی و توج ه وی ژه ب ه اندیش ۀ
ایرانشهری 1بسیار پررن گ ش ده اس ت .نوش تن مقال هها ب ا رویک رد سیاس ی از نیم ۀ اول ده ۀ  11رش د
چشمگیری داشته است؛ بهطوریکه تا پایان سال 1441ش 184 ،لنوان مقاله مبتنی بر این رویک رد نوش ته
شده است .لامل بسیار مهم و تأثیرگذار در انتشار مقالهها با رویکرد سیاسی ،آثار طباطبایی ،ب هویژه کت اب
خواجه نظامالملک بوده است .طرح اندیشۀ سیاسی ایرانشهری خواجه نظامالمتک در سیر الملوک از سوی
او سبب شده است که بسیاری از مقاله ها به تکرار این موضوع یا نقد آن بپردازند .دو مقالۀ اولی که در نیم ۀ

 .0این سه مقاله لبارتند از« .1 :خواجه نظامالمتک طوسی» مجتبی مینوی؛ « .0پیر سیاست» غالمحسین یوسفی و « .4نگاهی به سیاستنامه ،آدابنامۀ حکومت
فئودالی» حسن انوری.
 .1بهرغم نوشتهها و سخنرانیهای متعددی که دربارۀ اندیشۀ ایرانشهری بهویژه در سالهای اخیر منتشر شده است ،هنوز بهطور دقیق مؤلفههای این اندیشه تبیین
ً
ً
نشده و طرفداران آن غالبا از بیان یک ستسته گزارههای تکراری که تقریبا بازنویسی یا بازگویی همان نوشتهها و سخنان س یدجواد طباطب ایی اس ت ،گ امی فرات ر
نگذاشتهاند.
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دوم دهۀ ( 11شروع از سال 1418ش) نوشته شده از سخنان طباطبایی متأثر نبوده است ،0اما سومین مقال ه
(مبانی مدیریت سیاسی در اندیشۀ خواجه نظامالمتک طوسی) سخنان طباطبایی را دربارۀ اندیش ۀ سیاس ی
ایرانشهری تکرار کرده است و بعد از آن بیشتر مقالههایی که رویکرد آنها سیاس ی اس ت ،نکت ۀ جدی دی
ندارند .انتشار مطالب تکراری در بتند م دت ،آس یبهایی ج دی ب ه تحقیق ات دیگ ر در ای ن ح وزه وارد
میک ند؛ چرا که پژوهشگرانی که قصد تحقیق در این حوزه را دارند ب ا انب وهی از مطال ب تک راری روب هرو
خواهند شد؛ مطالبی که نهتنها دستاورد جدید و نکات تازه ندارند ،بتکه در پیشینۀ پژوهش ،تحقیقاتی مشابه
ً
و کامال بیهوده و بیاهمیت بهشمار میآیند.
مقالههای مهم ذیل رویکرد سیاسی لبارتند از« .1 :خواجه نظامالمت ک طوس ی» (1450ش) مجتب ی
مینوی؛ « .0نگاهی به سیاستنامه ،آدابنامۀ حکومت فئ ودالی» (1454ش) حس ن ان وری؛ « .4مفه وم
لدالت در سیاستنامۀ خواجه نظامالمتک» (1454ش) محمود امیدساالر؛ « .5نق دی ت اریخی ب ر س یر
المتوک» (1458ش) لتی رض اییان؛ « .7من درجات ضدش یعی سیاس تنامه از آن خواج ه نظامالمت ک
نیست» (1451ش) لتی ابوالحسنی؛ « .8آیین گفتگو در آیینۀ سیاست ،نگ اهی تحتیت ی ب ه سیاس تنامۀ
خواجه با توجه به مؤلفههای گفتوگوی فرهنگها» (1417ش) مصطفی گرجی؛ « .5اندیشۀ ایرانشهری و
خواجه نظامالمتک» (1411ش) نیره دلیر و الهیار ختعتبری؛ « .1اقطاع نظامی در لص ر پادش اهان ب زر
ستجوقی و نقش وزیر نظامالمتک در پیدایش و تحول آن (504ق1145/م 518ق1140 /م)» (1441ش)
لتیان لب دالفتاح الج الودی؛ « .4سیاس تنامه» (1441ش) س یدجواد طباطب ایی؛ « .11رابط ۀ دیان ت و
سیاست در جامعۀ ستجوقی ،تضاد اجتمالی و فرهنگی ایدئولوژی خواجه نظامالمتک و خالفت لباس ی»
(1445ش) توموکو شیمویاما؛ « .11بررس ی مقایس های «وی ژۀ زب ان» ق درت در سیاس تنامه و نص یح
المتوک» (1447ش) ل یال دروی ش لتیپ ور آس تانه و لتیاکب ر ب اقری ختیت ی؛ « .10تحتی ل و بررس ی
بخشهای دوگانۀ سیر المتوک دربارۀ منصب وزارت و امر مشاورت» (1447ش) نی ره دلی ر؛ « .14گس ترۀ
سیاست جنایی در سیر المتوک» (1448ش) فاطمه نوری و ابوالحسن ش اکری؛ « .15تس اهل و م دارا در
اندیشۀ خواجه نظامالمتک طوسی» (1445ش) رضیه موسویفر؛ « .17خواجه نظامالمت ک؛ اص الت ام ر
سیاس ی و جایگ اه سیاس تنامه در اندیش ۀ سیاس ی» (1445ش) رض ا نص یری حام د؛ « .18ض رورت
مطالعات تاریخی ایدئولوژی خواجه نظامالمتک طوسی» (1445ش) توموکو شیمویاما؛ « .15رویکردهای
خواجه نظامالمتک طوسی در سیاست خارجی» (0911ش) مقصودلتی صادقی.
 .0این دو مقاله لبارتند از« .1 :قدرت و ت
امنیت در سنت سیاستنامهنویسی :مطالعۀ سیرالمتوک خواجه نظامالمتک» ت
محمدلتی قاسمی و « .0ت أمتی ب ر چ اع
تازهای از «سیرالمتوک» ت
محمدافشین وفایی.
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جدول شمارۀ  :0توزیع زمانی مقالهها با رویکرد سیاسی
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نمودار شمارۀ  :0توزیع زمانی مقالهها با رویکرد سیاسی
2ـ 2ـ رویکرد تطبیقی
مقصود ما از رویکرد تطبیقی مقاالتی است که در یکی از این دو دسته قرار میگیرند .1 :تطبیق بین چاعها
 .0تطبیق یک مفهوم در سیر الملوک با دیگر متون و یا در اندیشۀ خواجه نظامالمتک با دیگ ر اندیش مندان.
گفتنی است پژوهشهایی که به مقایسۀ دو نیمۀ کتاب ،مقایسۀ یک حکایت در سیر المل وک و متن ی دیگ ر
پرداختهاند و یا بر اساق مؤلفههای یک نظریه سیر الملوک را بررسی کردهاند ،ذی ل رویک رد تطبیق ی ق رار
نگرفتهاند .از مجموع  014مقاله 75 ،لنوان با رویکرد تطبیقی نوشته شده اس ت؛ یعن ی  07.14درص د.
رویکرد تطبیقی از سال 1481ش با تطبیق میان چاعهای مختتف سیر الملوک آغ از ش د .از ده ۀ  11ب ه
بعد ،نوشتن مقالههایی با رویکرد تطبیقی یعنی تطبیق سیر الملوک با متون تاریخی ی ا اندرزنام های دیگ ر،
رشد چشمگیری داشته است؛ بهطوریکه موضوع غالب مقالههای دهۀ  41بررسی تطبیقی از این نوع ب وده
است.
اگرچه بخش زیادی از مقالهها با رویکرد تطبیقی ،ذیل دستۀ دوم (تطبیق یک مفهوم در سیر المل وک ب ا
دیگر متون و یا در اندیشۀ خواجه نظامالمتک با دیگر اندیشمندان) قرار گرفتهاند ،اما بیشتر آنها دربارۀ سیر
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الملوک دستاورد جدیدی نداشتهاند و اهمیت آنها تنها از این جهت بوده که اشتراکها و تفاوتهای دو ی ا
ً
چند اندیشه یا دو یا چند متن را مطرح کردهاند؛ درحالیکه اگر بررسیهای لمیقتری انجام میش د ،حتم ا
نتایج مهمتری نیز دربرداشت .نکتۀ مهم اینکه در پژوهش حاضر ،آن دسته از بررسیهای تطبیق ی اهمی ت
دارند که به نتیجۀ جدیدی انجامیده باشند نه اینکه در آن تنها مقایسهای س اده ص ورت گرفت ه باش د .ب رای
نمونه ،مفهوم لدالت در اندیشۀ خواجه نظامالمتک مطرح و در ادامه همین مفه وم در اندیش ۀ نویس ندهای
دیگر و تفاوتهایش با خواجه نظامالمتک ارائه شده است ،در حالیکه منظور ما از دستاورد جدید این نبوده
است .البته استثنا هم وجود داشته و آن هم وقتی بوده است که مفه ومی ک ه بررس ی ش ده در پژوهشه ای
پیشین به آن نپرداخته باشند ،مانند مقالۀ «مفهوم لدالت در سیاستنامۀ خواج ه نظامالمت ک» (1454ش)
که البته نتایج جدید هم داشته است0.

مقالههای مهمی ک ه رویک رد تطبیق ی داش تهاند ،لبارتان د از « .1نگ اهی دیگ ر ب ه سیاس تنام ه»
ت
(1481ش) یوسف حسین بک ار؛ « .0مفه وم ل دالت در سیاس تنامۀ خواج ه نظامالمت ک» (1454ش)
محمود امیدس االر؛ « .4سیاس تنامه چ اع ترکی ه از منظ ر نسخهشناس ی» (1414ش) لت ی ارطغ رل و
نصرالته صالحی؛ « .5تأمتی بر چاع تازهای از «سیر المتوک» (1418ش) محمدافشین وفایی؛ « .7جعل
کتاب در قرون میانه ،سیر المتوک (سیاس تنامه) اث ر نظامالمت ک» (1441ش) الکس ی ا .خیس ماتولین،
ترجمۀ مهدی رحیمپور؛ « .8بررسی مقایسهای «ویژۀ زب ان» ق درت در سیاس تنامه و نص یح المت وک»
(1447ش) لیال درویش لتیپور آستانه و لتیاکبر باقری ختیتی؛ « .5بررسی تطبیق ی و موض ولی ارته ه
شاسترۀ کاوتیتیه و سیاستنامۀ خواجه نظامالمتک طوسی» (1447ش) نازنین ختیتیپور و محمدتقی راشد
محص ل؛ « .1مص تحتبینی و واق عگرایی در اندیش ههای سیاس ی ماکی اولی و خواج ه نظامالمت ک»
(1448ش) محمدجواد سام خانبانی و لباق خائفی؛ « .4نقد روایت خواجه نظامالمتک درب ارۀ م زدک و
مزدکیان» (1445ش) روزبه زرینکوب و سعید حسینی.
جدول شمارۀ  :4توزیع زمانی مقالهها با رویکرد تطبیقی
دهه

نیمۀ اول

نیمۀ دوم

51

-

-

71

-

-

81

1

-

 .0در مقالۀ «آداب متکداری در سیرالمتوک و لهدنامۀ مالک اشتر»1445( ،ش) اثر غالمحسن حسینزاده ش انهچی تنه ا تفاوته ا بی ان ش ده و ه یی نتیج ۀ
جدیدی ندارد.
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نمودار شمارۀ  :5زیردستههای رویکرد تطبیقی
2ـ 3ـ رویکرد مذهبی
توجه پژوهشگران به اختالفات مذهبی خواجه نظامالمتک با معتقدان دیگر مذاهب در سیر الملوک و ت أثیر
تعصب مذهبی وی بر مطالبی که در این باره در سیر الملوک آورده ،موضوع بسیار مهمی است که دستمایۀ
نوشتن مقاالتی با این مضمون بوده است .هرچند بخش کمی از مقالهها به این موضوع پرداختهاند و تنها در
دهۀ  41این روند رو به افزایش بوده است ،اما این بدان معنا نیس ت ک ه هم ۀ پژوهشه ا دس تاورد ت ازهای
داشتهاند ،بتکه بیشتر آنها مطالب منابع پیشین را در این باره تکرار کردهاند .مجم وع مقال هها ب ا رویک رد
مذهبی 48 ،لنوان یعنی  15.00درصد بوده است.
از مهمترین مقاالتی ک ه ب ا رویک رد م ذهبی نوش ته ش دهاند ،میت وان ب ه ای ن م وارد اش اره ک رد.1 :
«مندرجات ضدشیعی سیاستنامه از آن خواج ه نظامالمت ک نیس ت» (1451ش) لت ی ابوالحس نی؛ .0
«زمینهها و بنیانهای فکری و مذهبی اندیشۀ سیاسی خواجه نظامالمت ک» (1445ش) س ارا موس وی؛ .4
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«تساهل و م دارا در اندیش ۀ خواج ه نظامالمت ک طوس ی» (1445ش) رض یه موس ویفر؛ « .5ض رورت
مطالعات تاریخی ایدئولوژی خواجه نظامالمتک طوسی» (1445ش) توموکو شیمویاما.
جدول شمارۀ  :5توزیع زمانی مقالهها با رویکرد مذهبی
دهه

نیمۀ اول

نیمۀ دوم

51

1

1

71

-

-

81

-

-

51

-

1

11

0

4

41

11

15

تعداد کل48 :
17

20

11
3

2

1

1

1

10
0

1390

1380

1370

1360

1350

1340
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2ـ 4ـ رویکرد نظر یه
پژوهشهایی که بر محور نظریهها (ادبی و غیرادبی) سیر المل وک را تحتی ل و بررس ی کردهان د ،ذی ل ای ن
رویکرد قرار گرفتهاند .رویکرد نظریه به دو دسته تقسیم میشود .1 :نظری ههای ادب ی (روایتشناس ی)؛ .0
نظریههای غیرادبی (سیاسی ،لتوم اجتمالی و روانشناسی) .مجموع مقالهها با رویک رد نظری ه  04لن وان
یعنی  14.15درصد بوده است .این رویکرد تنها رویکردی است ک ه نقط ۀ آغ از آن ،ده ۀ  ،11آن ه م ب ا
نوشتن یک مقاله در این باره ،بوده است .نکتۀ بسیار مهم این است که رویکرد نظریه از دهۀ  11به بعد جزو
رویکردهای غالب یک دوره بوده است که بسیاری از پژوهشهای دانشگاهی بر این مبنا به انجام رسیدهاند؛
اگرچه سیر الملوک در مقایسه با دیگر متون کالسیک مانند شاهنامه ،کمت ر ب ا ای ن رویک رد بررس ی ش ده
است؛ اما در دهۀ  01 ،41مقاله با این رویکرد نوشته شده که در نوع خود جالب توجه است؛ به بیان دیگر،
پژوهشگران از رویکرد غالب پژوهشی در یک دوره تأثیر پذیرفت ه و س یر المل وک را ب ر اس اق آن بررس ی
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کردهاند که از این نظر حائز اهمیت است و نقطۀ لطفی به شمار میآید .در بررسی انجام شده مشخ

شد

که اگرچه تعداد مقاالت با رویکرد نظریههای غیرادبی نسبت به نظریههای ادبی بیشتر است ،دستاورد ت ازه
و نکات جدید در مقالههای مبتنی بر نظریههای ادبی بیش از دستۀ دیگر بوده است.
مقالههای مهم با رویکرد نظریه لبارتاند از« .1 :ساختار متن و روایت در حکایتهای سیاس تنامه»
(1440ش) فرزانه لبدالتهی؛ « .0بررسی مقایسهای «ویژۀ زبان» قدرت در سیاستنامه و نصیح المتوک»
(1447ش) لیال درویش لتیپور آستانه و لتیاکبر باقری ختیتی؛ « .4بازی ابی مؤلف ههای کمین هگرایی در
خردهحکایتهای سیاستنامه» (1447ش) فاطمه تقینژاد رودبن ه؛ « .5گس ترۀ سیاس ت جن ایی در س یر
المتوک» (1448ش) فاطمه نوری و ابوالحسن ش اکری« .7 ،تحتی ل س اختاری لنص ر زم ان در روای ات
سیاستنامه بر مبنای نظریۀ ژرار ژنت» (1445ش) فرشته محجوب؛ « .8تحتیتی تاریخی ادبی ب ر فن ون
نوشتاری سیاست نامه (با استناد بر نظریۀ هنر نویس ندگی از ایزاب ل زیگت ر)» (1445ش) حام د بهش تی و
محمود مهماننواز؛ « .5تطبیق روای ی حکایته ای مش ترک سیاس تنامه و نص یح المتوک» (1445ش)
مریم حقی؛ « .1خواجه نظامالمت ک؛ اص الت ام ر سیاس ی و جایگ اه سیاس تنامه در اندیش ۀ سیاس ی»
(1445ش) رضا نصیری حامد.
جدول شمارۀ  :7توزیع زمانی مقالهها با رویکرد نظریهها
دهه

نیمۀ اول

نیمۀ دوم

51

-

-
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-

-

81

-

-
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نمودار شمارۀ  :5زیردستههای رویکرد نظریه
2ـ 5ـ رویکرد توصیفی
رویکرد توصیفی رویکردی است که در آن ،همه ی ا فص ولی از س یر المل وک توص یف میش ود .مجم وع
مقالهها با رویکرد توصیفی 11 ،لنوان بوده و با  1.81درصد در جایگاه پنجم رویکردها قرار گرفت ه اس ت.
بهطورکتی ،توجه به مطالب سیر الملوک و توصیف فصول آن در بیشت ر مقال هها بهص ورت گ ذرا و کوت اه
بهچشم میخورد؛ اما تعداد اندکی از آنها بهطور مطتق با این رویک رد نوش ته ش دهاند .دو مقال ۀ نخس ت
دربارۀ سیر الملوک که در دهۀ  51نوشته شدهاند ،افزون بر دیگر رویکردها رویکرد توصیفی نیز دارن د .ای ن
مقالهها لبارتاند از« :خواجه نظامالمتک طوسی» نوشتۀ مینوی و «پیر سیاست» اث ر یوس فی .مقال ههای
«سیاستنامه (سیر المتوک خواجه نظامالمتک ب ه کوش ش دکت ر جعف ر ش عار)»« ،سیاس تنامۀ خواج ه
نظامالمتک طوسی (آشنایی با متون کهن از میراث پیشینیان»« ،قصۀ جنگ (به توص یف سیاس تنامه)»،
ً
«سیر المتوک و گزیدۀ لطار» و «کتاب» صرفا رویکرد توصیفی دارند.
جدول شمارۀ  :8توزیع زمانی مقالهها با رویکرد توصیفی
دهه

نیمۀ اول

نیمۀ دوم

51

1

0
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-
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نمودار شمارۀ  :1توزیع زمانی مقالهها با رویکرد توصیفی
2ـ 6ـ رویکرد تار یخی
رویکرد تاریخی رویکردی است که موضوع یا مضامین آن ،طرح و بررسی اشکاالت تاریخی سیر الملوک و
شرح دوران زندگی خواجه نظامالمتک بوده است .به سخن دیگر ،در مقالههای ب ا رویک رد ت اریخی ب ه دو
موضوع پرداخته شده است .1 :ت اریخ دوران زن دگی و وزارت خواج ه نظامالمت ک طوس ی؛  .0اش کاالت
تاریخی سیر الملوک .مقالههایی که در آنها اشکاالت تاریخی مطرح شده ،نسبت به مقالههای دس تۀ اول،
از اهمیت بیشتری برخوردارند .مجموع مقالهها با رویکرد ت اریخی 15،لن وان یعن ی  1.14درص د ب وده
است .لامل تأثیرگذار در آغاز نگارش مقالهها با این رویکرد ،چاع لباق اقبال آشتیانی در س ال 1401ش
و نگاه انتقادی او به مسائل تاریخی سیر الملوک بوده است .این رویکرد نیز رون دی همچ ون رویکرده ای
پییشین دارد و از دهۀ هشتاد به بعد بر تعداد مقاالت با این رویکرد افزوده شده است .البته هم ۀ مقال هها ب ا
رویکرد تاریخی دستاورد جدیدی نداشتهاند؛ جز اینکه در بیشتر آنها تنها به تاریخ دوران زن دگی خواج ه
نظامالمتک پرداخته و مطالبی تکراری و اضافی ارائه شده است .از میان آنها ،تنها شمار معدودی به نکات
مهمی دربارۀ مسائل یا اشتباههای تاریخی سیر الملوک اشاره داشتهاند.
مهمترین مقالههایی که در آنها اشکاالت تاریخی مطرح شده است لبارتند از« .1 :نگ اهی دیگ ر ب ه
ت
سیاست نامه» (1481ش) یوسف حسین بکار؛  .0باستانشناسی تاریخنگ اری اس المی و افس انۀ زن دگی
خواجه نظامالمتک» (1454ش) نگین ی اوری و لت ی رض اییان؛ « .4نق دی ت اریخی ب ر س یر المت وک»
(1458ش) لت ی رض اییان؛ « .5من درجات ضدش یعی سیاس تنامه از آن خواج ه نظامالمت ک نیس ت»
(1451ش) لتی ابوالحسنی؛ « .7سیر المتوک به قتم امیرالشعرا محمد معزی نیش ابوری و انتس اب آن ب ه
نظامالمت ک :دالیت ی ب ر چ اع اص الح ش ده» (1447ش) الکس ی خیس ماتولین؛ « .8س یر المت وک
نظامالمتک :اغالط ،مجعوالت و لامل آنها» (1441ش) مرتضی دانشیار.
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جدول شمارۀ  :5توزیع زمانی مقالهها با رویکرد تاریخی
دهه
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نمودار شمارۀ  :11زیردستههای رویکرد تاریخی
2ـ 7ـ رویکرد انتقادی
در رویکرد انتقادی ،پژوهشگران به نقد آرای خواجه نظامالمتک در سیر الملوک و یا نقد دیدگاه پژوهشگران
دربارۀ سیر الملوک پرداختهاند .مجموع مقالهها با این رویکرد 11 ،لنوان یعنی  7.08درص د ب وده اس ت.
آغاز رویکرد انتقادی در نیمۀ دوم دهۀ  11با انتقاد به اندیشۀ سیاسی خواج ه نظامالمت ک در س یر المل وک
آغاز شده و در همۀ مقالههای بعدی نیز پژوهشگران به نق د دی دگاه خواج ه نظامالمت ک نس بت ب ه زن ان،
تعصب مذهبی ،شیوۀ ممتکتداری و بررسی تناقض میان مؤلفههای اندیشۀ ایرانش هری و اندیش ۀ سیاس ی
خواج ه نظ امالمت ک پرداختهان د .تنه ا در دو مقال ۀ «بررس ی تطبیق ی دو سیاس تنامه :س یر المت وک و
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نصیح المتوک» و «نقد و بررسی مبانی نظری مدیریت اجرای ی در س یر المت وک» اف زون ب ر ای ن م وارد،
نگارندگان بر اساق سیر الملوک به نقد تصویر خواجه در آثار دیگر پژوهشگران و مستشرقان و رویکرد آنان
در این زمینه پرداختهاند .از مجموع  10مقاله با رویکرد انتقادی ،تنه ا چه ار مقال ۀ «اندیش ۀ ایرانش هری و
خواج ه نظامالمت ک» (1411ش)« ،نق د و بررس ی مب انی نظ ری م دیریت اجرای ی در س یر المت وک»
(1448ش)« ،خواج ه نظامالمت ک؛ اص الت ام ر سیاس ی و جایگ اه سیاس تنامه در اندیش ۀ سیاس ی»
(1445ش) و «سیر المتوک نظامالمتک :اغالط ،مجعوالت و لامل آنه ا» (1441ش) نکت ههای مه م و
جدیدی ارائه کردهاند.
جدول شمارۀ  :1توزیع زمانی مقالهها با رویکرد انتقادی
دهه
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نمودار شمارۀ  :11توزیع زمانی مقالهها با رویکرد انتقادی
2ـ 8ـ رویکرد ادبی
رویکرد ادبی لبارت است از طرح و بررسی ویژگیهای ادبی ،زبانی ،واژگانی و نحوی و بهطورکتی ،مسائل
سبکشناختی .مجموع مقالهها با این رویکرد 1 ،مورد یعنی  4.10درصد است .نوشتن نخستین مقالهها با
رویکرد ادبی از نیمۀ اول دهۀ  41آغاز شد؛ اگرچه پیشتر در برخی از مقالهها ،اشارهای کوتاه به نث ر کت اب
شده بود .به نظر میرسد سه لامل در کمتوجهی پژوهشگران به بررسی ادب ی س یر المل وک نق ش بس زایی
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داشته است .1 :نثر ساده؛  .0استخراج ویژگیهای سبکی سیر الملوک در سبکشناسی بهار به طوریک ه در
اغتب پژوهشها با رویکرد ادبی ،همان مطالب بس یافته است؛  .4غتبۀ رویکرده ای سیاس ی ،تطبیق ی،
مذهبی و نظریه در نتیجۀ فضای پژوهشی غالب در دانشگاهها.
جدول شمارۀ  :4توزیع زمانی مقالهها با رویکرد ادبی
نیمۀ دوم
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نمودار شمارۀ  :10توزیع زمانی مقالهها با رویکرد ادبی
2ـ 9ـ رویکرد زندگینامهای
مرز باریکی میان این رویکرد و رویکرد تاریخی وجود دارد؛ با ای ن تف اوت ک ه در رویک رد زندگینام های
ً
صرفا دربارۀ زندگی خواج ه نظامالمت ک طوس ی توض یح داده ش ده اس ت .مجم وع مقال هها ب ا رویک رد
زندگینامهای 8 ،لنوان یعنی  0.15درصد است .رویکرد زندگینامهای از نخس تین مقال هها درب ارۀ س یر
الملوک آغاز شده است .میتوان گفت مطالب زندگینامهای خواجه نظامالمتک در مقالهها با این رویکرد،
ً
ً
صرفا تکرار مطالب آثار پیشین است و دربردارندۀ نکته یا دستاورد جدی دی نیس ت .پژوهش گران ص رفا در
مقدمۀ کار خود به آن پرداخته و بیشتر به دیگر رویکردها توجه داشتهاند .سه مقال ۀ «خواج ه نظامالمت ک
طوسی» (1450ش) مینوی؛ «پیر سیاست» (1455ش) یوسفی و «خواجه نظامالمتک طوسی» طباطب ایی
مهمترین مقالهها با این رویکردند.
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جدول شمارۀ  :11توزیع زمانی مقالهها با رویکرد زندگینامهای
دهه
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نمودار شمارۀ  :14توزیع زمانی مقالهها با رویکرد زندگینامهای
2ـ 11ـ رویکرد نسخهشناختی
رویکرد نسخهشناختی دربردارندۀ مقالههایی است که به دستنویسها و مسائل مرتب با نس خههای س یر
الملوک پرداختهاند .این رویکرد با مجموع پنج مقاله کمترین بسامد یعنی  0.44درص د را در می ان دیگ ر
رویکردها به خود اختصاص داده است .چنانکه در جدول زیر اشاره شده ،دو مقاله در دهۀ  11و سه مقال ه
در دهۀ  41به این موضوع پرداختهاند 0.نکتۀ مهم این اس ت ک ه هم ۀ مقال هها ب ا رویک رد نسخهش ناختی
دربردارندۀ نکات مهم و بدیعاند.
جدول شمارۀ  :11توزیع زمانی مقالهها با رویکرد نسخهشناختی
دهه

نیمۀ اول

نیمۀ دوم

51

-

-

71

-

-

81

-

-

 .0در دهۀ  11دو مقاله با لنوان «سیاستنامه» چاع ترکیه از منظر نسخهشناختی و «تأمتی تازه بر چاع تازهای از سیرالمتوک» و در دهۀ  41سه مقال ه ب ا لن وان
«جعل کتاب در قرون میانه ،سیرالمتوک (سیاستنامه) اثر نظامالمتک»« ،سیرالمتوک به قتم امیرالشعرا ت
محمد مع زی نیش ابوری و انتس اب آن ب ه نظامالمت ک:
دالیتی بر چاع اصالح شده» و «سیرالمتوک نظامالمتک :اغالط ،مجعوالت و لامل آنها» با رویکرد نسخهشناختی نوشته شدهاند.
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نمودار شمارۀ  :15توزیع زمانی مقالهها با رویکرد نسخهشناختی
به طور خالصه جدول و نمودار توزیع رویک ردی مقال هها و ج دول و نم ودار توزی ع زم انی آنه ا در
دهههای مختتف به شرح زیر است:
جدول شمارۀ  :12توزیع رویکردی مقالهها
رویکرد

تعداد

درصد

 1سیاسی

154

10.55

 0تطبیقی

75

07.14

 .0 .1تطبیق بین یک مفهوم در سیر الملوک

71

با دیگر متون و یا در اندیشۀ خواجه
نظامالمتک با دیگر اندیشمندان
 .0 .0تطبیق بین چاعها

5

 4مذهبی

48

15.00

 5نظریه

04

14.15

 .1 .5نظریههای غیرادبی

11

 .0 .5نظریههای ادبی

11

 7توصیفی

11

1.81

 8تاریخی

15

1.14

 .1 .8تاریخ دوران زندگی و وزارت خواجه

11

نظامالمتک طوسی
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 .0 .8اشکاالت تاریخی

5

 5انتقادی

11

7.08

 1ادبی

1

4.10

 4زندگینامهای

8

0.15

 11نسخهشناختی

7

0.44

مجموع مقالهها:
014

5 2.39

6 2.87

8 3.82

115.26

178.13

188.61

2913.87

3617.22

5425.83

173
82.77

200
100
0

نمودار شمارۀ  :17توزیع رویکردی مقالهها
جدول شمارۀ  :14توزیع زمانی مقالهها در دهههای مختتف
دههها

تعداد

درصد

41

5

1.41

51

0

1.48

61

1

1.51

71

5

4.45

81

40

17.40

91

184

55.44
مجموع مقالهها014 :

163
77/ 99

200
32 15/ 32

7 3/ 34

1 0/ 48

2 0/ 96

4 1/ 91
0

نمودار شمارۀ  :18توزیع زمانی مقالهها در دهههای مختتف
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9ـ سیر تحول رویکردها
اولین کسی که به طور جدی به بحث دربارۀ خواجه نظامالمتک و سیر الملوک پرداخت ،مجتبی مینوی بود.
او در سال  1450ش در دانشگاه مشهد ،برگزیدۀ کتاب مفصتی را که دربارۀ دوران خواجه نظامالمتک تألیف
کرده بود ،خطابهوار ایراد کرد 0.رویکردهای این سخنرانی که در سال 1471ش در کت اب نق د ح ال منتش ر
شد ،لبارتند از :زندگینامهای ،تاریخی ،توص یفی ،سیاس ی و م ذهبی ک ه ب هلنوان اول ین مقال ه ،بیشت ر
ً
رویکردها را داراست .بعد از آن مقال های تقریب ا ب ا هم ان محت وا از س وی غالمحس ین یوس فی در س ال
1455ش به نگارش درآمد و سپس ،دو مقالۀ دیگر نیز در همین دهه نوشته شد 1.از این میان ،مقال ۀ حس ن
انوری که در مقدمۀ چاع ش عار از س یر المل وک آم ده ،دی دگاه متف اوتی را درب ارۀ س یر المل وک ،یعن ی
«حاکمیت فئودالیزم خواجه نظامالمتک طوسی» مطرح کرده است.
نخستین رویکرد به سیر الملوک که درصد باالیی را به خود اختصاص داده ،رویکرد سیاسی است .این
رویکرد از دهۀ  51تا اواخر دهۀ  ،51روند آرامی داشت؛ اما از دهۀ  11به بعد در بیشتر مقال هها رویک رد
غالب است؛ بهطوریکه در دهۀ  41در تعداد قابلتوجهی از مقالهها ،این رویکرد مطرح شده است .پس از
رویکرد سیاسی ،رویکرد تطبیقی از دهۀ  81آغاز شد و در دهۀ  41به اوج خود رسید .رویک رد م ذهبی در
دهههای  51 ،51و  11روند افزایشی بسیار آرامی داشت؛ اما از اوایل دهۀ  41به تدریج بر تعداد آن افزوده
شد .رویکرد نظریهمحور نیز مانند رویکرد تطبیقی در دهۀ  11و البته کمی دیرتر از آن با نگارش یک مقال ه
آغاز شد و بعد از آن در دهۀ  41به اوج خود رسید .رویکرد توصیفی روند افزایشی یا کاهش ی نداش ت و از
آغاز یعنی دهۀ  51تا پایان دهۀ  41تعداد اندکی از مقالهها با این رویکرد نوشته شدهاند .رویک رد ت اریخی
نیز از دهۀ  11به بعد سیر صعودی داشته است .رویکردهای انتقادی ،ادبی ،زندگینامهای و نسخهش ناختی
به ترتیب همین روند (افزایش کمی از دهۀ  11به بعد) را داشتهاند .بهطورکتی ،روند انتشار مقال هها درب ارۀ
سیر الملوک از اوایل دهۀ  11سیر صعودی داشته و تا پایان سال 1441ش به رشد قابلتوجهی رسیده است.
بر اساق آنچه تاکنون دربارۀ بسامد رویکردها در دهههای مختتف گفته شد ،لوامل مختتف ی در س یر
تحول رویکردها به سیر الملوک اثرگذار بوده است .چنانکه گذشت ،یکی از این لوامل چاع این اثر توس
لباق اقبال در سال 1401ش بود .او در این چاع با نگاهی انتق ادی ،اش تباههای ت اریخی کت اب را م ورد
توجه قرار داده و همین موضوع سبب شده اس ت ک ه تع دادی از مقال هها ب ا ای ن رویک رد نوش ته ش وند و
پژوهشگران به مسائل تاریخی کتاب بپردازند و آن را بس دهند .بخش زیادی از مقالههایی که ذیل رویکرد
 .0مجتبی مینوی« ،خواجه نظامالمتک طوسی» ،نقد حال( 074 141 ،تهران :خوارزمی1471 ،ش).5 ،
« .1نگاهی به سیاستنامه ،آدابنامۀ حکومت فئودالی» و «سیاستنامه (سیرالمتوک خواجه نظامالمتک بهکوشش جعفر شعار)».
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تاریخی قرار گرفتهاند چنانکه در توضیح رویکرد تاریخی گفته شد تاریخ دوران زندگی و وزارت خواج ه
نظام المتک را بررسی کرده و نکتۀ تازه و مهمی ندارند؛ اما شمار دیگری از ای ن مق االت ک ه ب ه اش کاالت
تاریخی مربوطاند ،از جه ت آنک ه نگ اه انتق ادی لب اق اقب ال ب ه اش کاالت ت اریخی ای ن اث ر را ت داوم
بخشیدهاند ،اهمیت دارند.
لامل دیگر انتشار کت اب طباطب ایی ب ا عن وان خواج ه نظامالمل ک طوس ی و ط رح اندیش ۀ سیاس ی
ایرانشهری در سیر الملوک (دهۀ  )51از سوی او بوده است .تا پیش از آنکه توجه جدی ب ه کت اب خواج ه
نظامالملک صورت گیرد ،روند نوشتن مقالهها دربارۀ سیر الملوک بسیار آرام بوده است ،ام ا از اوای ل ده ۀ
هشتاد تا پایان سال 1445ش تولید مقالهها دربارۀ سیر الملوک افزایش یافت .از آن زمان تاکنون بیشتر این
مقاالت تکرار سخنان طباطبایی دربارۀ اندیشۀ ایرانشهری و تعداد کمی از آنها در رد دیدگاههای او در ای ن
باره بوده است 0.در مقالههایی که با رویکرد سیاسی نوشته شده این موضوع بسیار پررنگ است.
نکتۀ دیگر فضای سیاسی و اجتمالی ایران در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد اس ت .در نیم ۀ دوم ای ن ده ه رواج
مفاهیمی مثل اهمیت دولت ،لدالت ،مردمساالری و مؤلفههایی که مرتب با جامعۀ مدنی بوده ،سبب شده
تا این مفاهیم در سنت ایرانی اسالمی گذشته بررسی شوند؛ بدین معنا که مؤلفههای جامعۀ مدنی در نیمۀ
دوم دهۀ هفتاد ،در سنت ایرانی اسالمی چگونه تبیین شده است .بنابراین ،رجوع به آثاری ک ه در بردارن دۀ
این مؤلفهها بوده فزونی گرفته که یکی از این آثار ،سیر الملوک بوده است .این لوامل در رشد کمی مقالهها
تأثیر گذار بوده تا آنجا که از اوایل دهۀ هشتاد روند تولید مقالهها با توجه به سیر الملوک با شتاب بیشت ری
ادامه یافته است .همچنین تشویق به چاع مقالهها از سال 1410ش از سوی وزارت لتوم و سپس اجب اری
شدن چاع مقالهها برای دفاع از رساله و اثر آن بر ارتقاء و ترفیع استادان ،از نیمۀ دوم دهۀ  11آغاز شد که از
لوامل تأثیرگذار بر این روند به شمار میآید .همچنین برگزاری همایشها ،کنگرهها و کنفرانسها لامل مهم
دیگری در افزایش کمی مقالهها بوده است .در سال 1440ش اولین مقالۀ همایشی «ساختار متن و روای ت
در حکایتهای سیاستنامه» نوشته شد و پس از آن ،در سالهای  1444تا 1441ش 17 ،مقالۀ همایش ی
ً
دیگر تألیف شده است؛ اگرچه این مقاالت غالبا تکراری ،ضعیف ،شتابزده و غیرمفیدند؛ اما نیمی از ک ل
مقالهها دربارۀ سیرالملوک را شامل میشوند.

 .0اثر دیگرش درآمدی السفی بر اندیشۀ سیاسی ایران در سال 1485ش از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بینالمتتی وزرات امور خارجه منتشر شد .در این کتاب
یک فصل با لنوان «خواجه نظامالمتک طوسی و اندیشۀ سیاسی ایرانشهری» به خواجه نظامالمتک اختصاص داده شده که بع دها تفص یل آن در س ال  1457در
کتاب خواجه نظامالملک طوسی آمده است .گفتنی است که غالب پژوهشها از دهۀ  51به بعد افزون بر استفاده از کتاب درآم دی الس فی ب ر اندیش ۀ سیاس ی
ً
ایران ،توجه ویژهای به کتاب خواجه نظامالملک طوسی داشتهاند و به جرأت میتوان گفت :غالبا از آن کتاب رونویسی کردهاند.
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لامل دیگر غتبۀ یک یا چند رویکرد در پژوهشهای دانشگاهی در یک دوره بوده است؛ تا پیش از ده ۀ
 ،11هیی مقالهای با رویکرد نظریه (شامل روایتشناسی ،تحتیل انتقادی گفتمان ،تحتیل جامعهش ناختی،
روانشناختی و  )...به بررسی سیر الملوک نپرداخته بود .در این دهه ی ک مقال ه و س پس در ده ۀ 05 ،41
مقاله با این رویکرد نوشته شده که درخور توجه است .نیمی از پژوهشهای انجام شده ب ا رویک رد نظری ه،
ً
دربردارندۀ مطالب تکراریاند که نشان میدهد پژوهشگران صرفا برای نوشتن مقالهای در قالب نظری ه ،ب ه
انجام پژوهش پرداختهاند؛ فارغ از اینکه پیشینۀ آن موضوع را (پژوهشه ایی ک ه ب ا رویک رد نظری ه نوش ته
نشدهاند؛ اما به همان نتایجی رسیدهاند که در رویکرد نظریه حاصل شده است) مد نظر داشته باشند .افزون
بر رویکرد نظریه بهلنوان رویکرد غالب در یک دوره ،توجه پژوهشگران به رویکرد تطبیقی در پژوهشه ای
مرتب با سیر الملوک نیز از دهۀ  81آغاز شده و پیش از آن مقالهای با این رویکرد نوشته نش ده اس ت .ای ن
رویکرد همچون رویکرد نظریه ،دو زیردسته دارد (که پیشتر توضیح داده شد) که در دستۀ اول یعن ی تطبی ق
یک مفهوم در سیر الملوک با دیگر متون و یا در اندیشۀ خواجه نظامالمت ک ب ا دیگ ر اندیش مندان ،بیشت ر
پژوهشها تنها از این نظر که اشتراک و افتراق دو متن یا دو اندیشه را نشان داده ،ممکن است اهمیت داش ته
باشند؛ اما نکتۀ جدیدی دربارۀ سیر الملوک و خواجه نظامالمتک به دست ندادهاند.
4ـ آسیبشناسی مقالهها
مهمترین آسیبها و ایرادهای مقاالت دربارۀ سیر الملوک لبارتند از:
4ـ 1ـ تکرار مطالب
نقطۀ ضعف اغتب مقالهها تکراری بودن مطالب آنهاست .یکی از لتل تأثیرگذار در این امر لدم توج ه ب ه
پیشینۀ پژوهش بوده است .بیتوجهی بعضی از پژوهشگران به این مسأله سبب ش ده اس ت ک ه دس تهای از
ً
مقالهها صرفا شرح و بس مطالب پیش از خود باشند؛ چه به صورت رونویس ی و چ ه ب ه ص ورت تک رار
مطالب به زب انی دیگر .در بهترین حالت ،مطالب تکراری را به زبان دیگر با لن اوین جدی د و ی ا در قال ب
نظریه مطرح کردهاند .در بیشتر مقالهها ،جمالتی دربارۀ زندگینامۀ خواجه نظامالمتک ،توصیف مطالب و
ویژگیهای سبکی سیر الملوک بسیار تکرار شده است؛ درحالیکه اگر پژوهشگران به پیشینۀ پژوهش توج ه
میکردند ،از تکرار بیهوده احتراز میکردند .همچنین این تکرارها به موارد دیگر از جمته اندیشۀ ایرانش هری
خواجه نظامالمتک ،دیدگاه وی نسبت به زنان ،تعصبات مذهبی ،دیدگاه خواجه دربارۀ لدالت و بهطورکتی،
مطالب مربوط به اندیشۀ سیاسی او در سیر الملوک نیز تعمیم یافته است.
از آنجا که بخش زیادی از مقالههای چاع شده در همایشها و مقالهها با رویکرد تطبیقی و نظریه،
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مشتمل بر مطالب تکراری و بیهودهاند ،برای تفکیک آنها از یکدیگر ،ابت دا تک رار مطال ب در مقال هها ب ا
رویکردهای مختتف (بهجز مقالههای همایشها ،رویکرد تطبیقی و نظریه) بررسی شده ،سپس این مس أله
در مقالههای همایشها ،مقالهها با رویکرد تطبیقی و نظریه بهطور مجزا نشان داده شده است .نکتۀ مهم این
است که بعضی از مقالهها در این سه بخش مشترکاند؛ زیرا بهلنوان نمونه ،مقالهای با رویکرد نظریه هم در
همایش چاع شده و هم بررسی تطبیقی در آن انجام شده است.
جدول شمارۀ  :15تکرار مطالب
آسیبشناسی

تعداد

درصد

تکرار مطالب

71

05.57

27.75

58

100
0

نمودار شمارۀ  :15تکرار مطالب
4ـ 1ـ 1ـ تکرار مطالب در مقاالت همایشها
تعداد کل مقالههای چاع شده در همایشها ،کنفرانسها و کنگرهها 18 ،مقاله است که همگی در دهۀ 41
منتشر شدهاند .در این می ان 57 ،مقال ه ب ه همایشه ا و کنفرانسه ای مختت ف و  51مقال ه ب ه هم ای
بینالمللی هزارۀ خواجه نظامالملک طوسی در سال  1445مرب وط ب وده اس ت .در بررس ی ای ن مقال هها،
مشخ

شد که بیشتر آنها به دلیل شتابزدگی و لدم بررسی دقیق پیشینۀ پژوهش و تنها ب ا ه دف ارائ ۀ

مقاله در همایش ،در قالب مطالبی تکراری ،ضعیف و بدون اهمیت ارائه شدهاند .با توجه به نت ایج حاص ل
شده به جرأت میتوان گفت که برگزاری همایشها ،کنفرانسها و کنگرهها (در حوزۀ بررسی س یر المل وک)
ً
نهتنها دستاورد مهمی برای پژوهشهای مرتب با سیر الملوک نداش ته اس ت ،ص رفا ب ه انتش ار انب وهی از
مطالب تکراری ،سطحی و بیهوده در این حوزه انجامیده است .ای ن مس أله در بتندم دت آس یبی ج دی و
اساسی بر پیکرۀ پیشینۀ پژوهش در این حوزه وارد خواهد کرد.
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جدول شمارۀ  :17تکرار مطالب در مقالههای همایشها

تعداد

آسیبشناسی

درصد نسبت به مقالههای
همایش

درصد نسبت به
مجموع مقالهها

تکرار مطالب در
مقالههای همایشها

85

55.41

77.9

40.17

100

67

32.05

50

0

نمودار شمارۀ  :11تکرار مطالب در مقالههای همایشها
4ـ 1ـ 2ـ تکرار مطالب در مقالهها با رویکرد تطبیقی
از مجموع  014مقاله  75لنوان با رویکرد تطبیقی نوشته شده است .تعداد زی ادی از مقال هها ب ا رویک رد
تطبیقی دربارۀ سیر الملوک دستاورد جدیدی نداشتهاند .در بررسیهای تطبیقی میان دو یا چند متن ،اهمیت
مقاله تنها به سبب معرفی متن دیگر یا بیان وجوه اشتراک و افتراق ب ا س یر المل وک اس ت .در  41م ورد از
مقالهها با این رویکرد ،مطالب تکراری دربارۀ خواجه نظامالمتک و س یر المل وک مط رح ش ده ک ه نق دی
جدی به این نوع از پژوهشهاست.

جدول شمارۀ  :18تکرار مطالب در مقالهها با رویکرد تطبیقی
درصد نسبت به مجموع
درصد نسبت به مقالهها
تعداد
آسیبشناسی
مقالهها
با رویکرد تطبیقی
تکرار مطالب در
مقالهها با رویکرد
تطبیقی
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نمودار شمارۀ  :14تکرار مطالب در مقالهها با رویکرد تطبیقی
4ـ 1ـ 3ـ تکرار مطالب در مقالهها با رویکرد نظر یه
مقالههای مبتنی بر رویکرد نظریه  04مورد است .در بررسی این مقالهها مشخ

شد که دس تهای از آنه ا

( 11مقاله) نهتنها نکتۀ جدیدی نسبت به پژوهشهای پیش از خود ندارند ،بتکه با گنجاندن مطالب تکراری
در قالب نظریه ،مقالههایی غیرمفید پدید آوردهاند .از لتل مهم آن این اس ت ک ه رویک رد نظری ه ب هلنوان
رویکرد غالب در یک دوره بالث شده برخی از پژوهشگران با بیتوجهی به پیش ینۀ پ ژوهش تنه ا درص دد
نوشتن مقالههایی با رویکرد نظریه باشند.

جدول شمارۀ  :15تکرار مطالب در مقالهها با رویکرد نظریه
درصد نسبت به
درصد نسبت به
تع
آسیبشناسی
داد
تکرار مطالب در

مقالهها با رویکرد نظریه

11

مقالهها با رویکرد نظریه

مجموع مقالهها
1.81

80.18

100

62.06
8.61
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4ـ 2ـ عدم انسجام مطالب
بررسی دقیق و منظم مطالب در یک پژوهش برخاسته از نظم ذهنی نگارندۀ آن است .این مه م در تع دادی
از مقالههای موردبحث رلای ت نشده و سبب شده است با مقاالتی که مطالب را بدون هیی نظم و ترتیبی ی ا
با مطالب تکراری ذکر کردهاند ،مواجه شویم؛ البته درصد کمی از مقالهها ( 7مقاله) فاقد انسجاماند.
جدول شمارۀ  :11لدم انسجام مطالب

آسیبشناسی

تعداد

لدم انسجام مطالب

7

درصد
0.44

5
2.39

10
5
0

نمودار شمارۀ  :01لدم انسجام مطالب
نتیجهگیری
این پژوهش سیر تحول مقالههای مرتب با سیر الملوک از آغاز ت ا پای ان س ال 1441ش را بررس ی ک رده و
لوامل مؤثر بر آن را نشان داده است .تا زمان مذکور تعداد مقالههای نوشته شده در این باره  014لنوان بوده
است .در این راستا تمام مقالههای انتشار یافته بر اساق سیر زمانی ،دستهبندی و با ذکر مشخصات دقی ق،
این موارد برای هر یک مشخ

شده است .1 :مضمون اصتی  .0منابع اصتی  .4رویکرد  .5نقد و بررس ی

نقاط قوت و ضعف پژوهش و میزان اهمیت آن  .7میزان تأثیرپذیری از منابع پیش ین  .8اش تمال ب ر نک ات
جدید و بکر.
در بررسی رویکردها به سیر الملوک مشخ

شد که رویکردها به ترتیب بسامد لبارتند از .1 :سیاسی

( 10.55درص د)؛  .0تطبیق ی ( 07.14درص د)؛  .4م ذهبی ( 15.00درص د)؛  .5نظری ه (14.15
درص د)؛  .7توص یفی ( 1.81درص د)؛  .8ت اریخی ()1.14؛  .5انتق ادی ( 7.08درص د)؛  .1ادب ی
()4.10؛  .4زندگینام های ( 0.15درص د) و  .11نسخهش ناختی ( 0.44درص د) .بن ابراین ،رویک رد
سیاسی با بیشترین بسامد در جایگاه نخست و رویکرد نسخهشناختی با کمت رین بس امد در جایگ اه آخ ر
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قرار دارد .نکتۀ دیگر اینکه هر مقاله مشتمل بر یک یا چند رویکرد بوده اس ت .مقال ههای ی ک رویک ردی،
 54.75درصد ،دو رویکردی 55.54 ،درصد ،سه رویکردی 4.14 ،درص د و چه ار و پ نج رویک ردی،
 1.55درصد بوده است .مقالهها با دو رویکرد بیشترین بسامد را دارند و مقال ههایی ک ه ب ا چه ار و پ نج
رویکرد نوشته شدهاند ،کمترین بسامد را به خود اختصاص دادهاند.
آغاز نوشتن مقالهها دربارۀ سیر الملوک از دهۀ  51بود و در این ده ه  5مقال ه ( 1.41درص د) در ای ن
موضوع به نگارش درآمده است .مینوی و یوسفی نخستین پژوهشگرانی بودند که ب ه پ ژوهش درب ارۀ س یر
الملوک در قالب مقاله پرداختن د .پ س از آن ،در ده ۀ  0 ،71مقال ه ( 1.48درص د) ،ده ۀ  1 ،81مقال ه
( 1.51درصد) ،دهۀ  5 ،51مقاله ( 4.45درصد) ،دهۀ  40 ،11مقاله ( 17.40درص د) و در ده ۀ ،41
 184لنوان مقاله ( 55.44درصد) دربارۀ سیر الملوک نوشته ش ده اس ت .در ای ن می ان ،کمت رین تع داد
مقالهها در دهۀ  81و بیشترین آنها در دهۀ  41نوشته شدهاند.
بنابراین ،کمیت مقالهها از دهۀ  11تاکنون سیر صعودی داشته است .لوامل مهم و مؤثر بر سیر تح ول
رویکرد مقالهها لبارتند از .1 :چاع لباق اقبال از سیر الملوک در سال 1401ش؛  .0انتشار کتاب خواجه
نظامالملک طوسی و طرح اندیشۀ سیاسی ایرانشهری در س یر المل وک در ده ۀ 51؛  .4فض ای سیاس ی و
اجتمالی ایران در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد؛  .5تشویق به چاع مقالهها از سال 1410ش از سوی وزارت لتوم و
سپس اجباری شدن چاع مقاله ها برای دفاع از رساله و تأثیر آن بر ارتقاء و ترفیع اس تادان از نیم ۀ دوم ده ۀ
11؛  .7برگزاری همایشها ،کنگرهها و کنفرانسها؛  .8غتبۀ یک یا چند رویکرد در پژوهشهای دانشگاهی
در یک دوره .افزون بر این نتایج ،در آسیبشناسی مقالهها مشخ

شد که تکرار مطال ب و ل دم انس جام

مطالب اصتیترین ایرادهایی است که نگارندگان به آنها ت وجهی نداش تهاند و نتیج های ک ه از آن حاص ل
شده ،بهدست دادن مطالبی تکراری یا پراکنده و غیرمفید دربارۀ سیر الملوک بوده است.
نتایج نشان میدهد که هرچند مقاالت دربارۀ سیر الملوک ،بهویژه از نیمۀ دوم دهۀ  11به بعد ،رش دی
روز افزون و چشمگیر داشته است ،اما در بیشتر آنها یافتۀ جدیدی مطرح نشده و بنابراین ،بهطورکتی رشد
کمی مقاالت به رشد کیفی نینجامیده است .به نظر میرسد از جمته لوامل مهم و م ؤثر در اف زایش تع داد
مقاالت ،تشویق به چاع مقاله از س ال 1410ش ب دین س و از س وی وزارت لت وم ،برگ زاری همایشه ا،
کنگرهها و کنفرانسها و اجباری شدن چاع مقاله برای دفاع از رساله و پایاننامه و تأثیر آن بر ارتقاء و ترفیع
استادان بوده است .در این میان برگزاری تعداد زیاد همایشها کمیت مق االت منتش ر ش ده را اف زایش داده
است؛ بااین همه ،تأثیری بر رشد لتمی در معنای کیفی آن نداشته و سبب شده است که انبوهی از مقالههای
تکراری و فاقد محتوای جدید تولید شود .هرچند بخشی از مقالههای همایشی حرف و یافتۀ تازهای دارن د و
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نمیتوان از آنها چشم پوشید ،اما غالبا چنین نیستند .اصتیترین آسیبی که در این پژوهشه ا وج ود دارد،
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ارائۀ مطالب تکراری است که معتول شتابزدگی نویسندگان و لدم توجه به پیشینۀ پژوهش است.
در فرایند افزایش تعداد مقاالت منتشر شده مسألۀ سرقت لتمی نیز از جایگاه ویژهای برخوردار اس ت.
اجبار دانشجویان به چاع مقالهها برای دفاع از رساله و پایاننامه یا اجبار خارج از لرف استادان به نوش تن
و انتشار مقاله برای دریافت ترفیع یا ارتقا سبب شده است که بسیاری از مقالهها رونویسی و کپیب رداری از
منابع دیگر (بدون ذکر منبع) و یا ارائۀ مطالب تکراری به بیانی دیگر و ذیل لناوین جدید باشد.
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