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سير تكوين و گونهبندي سنت ايراني
اندرزنامههاي سياسي در جهان

ابوالفضل كاوندي كاتب ـ دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر محمدرضا حافظنياـ استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر حاتم قادري ـ استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر غالمحسين غالمحسينزاده ـ استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
چكيده

انبوهي از اندرزنامههاي سياسي در تاريخ ايران و جهان به يادگار مانده است .با شناخت هدفها ،كاركردها،

فلسفه ،ماهيت و ويژگيهاي كلي اندرزنامهها روشن ميشود كه نگارش اين متون ،يك الزام اساسي براي حكومتهاي
سنتي بوده كه با يك الگو و روند مشخص تا پيدايش حكومت مدرن ادامه يافته است .نقطه آغاز اندرزنامهنويسي
و كانون گسترش آن در جهان سياسي پيش از دوران مدرن ،ايران است .نياز حكومت و مردمان به بيان خواستهاي

خود با زباني همه فهم و دوسويه و استقبال كم مانند از آن ،ماية توسعه اين سنت كهن شد .در اين نوشتار با روش

پژوهش توصيفي ـ تحليلي ،درپي معرفي گونهبندي جغرافيايي ،تاريخي و محتوايي اندرزنامههاي سياسي در جهان
هستيم .همچنين ،نشان داده ميشود كه چرا اندرزنامهنويسي ،از جهان باستان تا زمان پاگرفتن حكومتهاي مدرن
ادامه يافته و همواره مورد استقبال حكومتهاي مطلقه و تاريخي بوده است.
درآمد

نگارش اندرزنامههاي سياسي ،گامي مهم در
راه توسعه انديشه سياسي و نشان دادن كارويژههاي
سنتي دستگاه سياسي حكومت در جهان بوده كه
سدهها ادامه يافته است .ريشه پيدايش اندرزنامههاي
سياسي ،شيوة سنتي حكومت ،يعني حكومت خودكامه
بود و از همينرو ،با سربرآوردن كشورهاي مدرن
در جهان ،تاريخ مصرف اين شيوة نگارشي نيز پايان
يافت .اندرزنامههاي سياسي ،متوني در زمينه آيينهاي

كشورداري و روشهاي مطلوب اداره حكومت است و
بر سر هم ميتوان گفت كه اندرزنامهنويسان حكومت
و مناسبات سياسي را ميشناختهاند و آنچه را كه
ميتوانسته در روند رابطه حكومت و مردمان و در
بهبود اوضاع كشور كارساز باشد ،با نرمي و لطافت به
نظم و نثر خطاب به فرمانروا ،از ديد خود يا از ديد
جامعه ،بيان كردهاند .بهسخن ديگر ،اندرزنامهها گوياي
«آرزوها ،خواستها ،هدفها و انديشه نخبگان سياسي،
فرهنگي و اجتماعي جامعه در برخورد با حكومت
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و كشور است» .اندرزنامهها ماهيت پوزيتيويستي و
واقعگرايانه دارد؛ يعني اندرزها برآمده از تجربيات
گوناگوني است كه بارها تكرار شده و بهصورت قانوني
طبيعي درآمده ،هرچند ضمانت اجرا ندارد.
تاكنون مقالهها و كتابهاي بسيار در پيوند با سنت
ادبي اندرزنامهنويسي سياسي به نگارش درآمده است.
در اين نوشتار كوشيدهايم با تحليلي تاريخي و با
مقياس جهاني به موضوع اندرزنامهها ،سير تكوين و
گونهبندي تاريخي ،جغرافيايي و محتوايي اين سنت
ايراني جهانشمول بپردازيم .اينكه تأكيد ميشود
اندرزنامهنويسي سنتي جهاني است ،از آنروست كه
كمابيش همة حكومتهاي باستاني و تاريخي بويژه پس
از اسالم به اين موضوع توجه ويژه داشتهاند .نكته
ديگر آنكه ايرانيان در نگارش و توسعه اندرزنامههاي
سياسي همواره پيشگام بودهاند و نوآوري كردهاند و در
بسياري از اندرزنامهها ميتوان اثري از انديشه سياسي
و فرهنگي ايراني يافت .نكته پاياني نيز ادامه يافتن اين
سنت ادبي و سياسي در ايران و جهان است .نوشتن
اندرزنامههاي سياسي در ايران باستان ،دوران اسالمي،
در اروپا ،آسيا ،امپراتوريهاي روم ،سلجوقي ،مغولي و
عثماني ،پادشاهي صفوي و تا پايان دوران قاجار دنبال
شده است.

اندرزنامههاي سياسي در ايران باستان
توجه به اندرز در ايران ،پيشينهاي به درازاي
تاريخ دارد .اين سنت در دوران اسالمي ادامه يافت
و بسياري از اديبان و بزرگان ايراني بدان روي آوردند
(خوئيني و رحمتيان115:1394 ،؛ تفضلي-205:1386 ،
202؛ محمدي ماليري260:1384 ،؛ صفا363:1368 ،؛
مرسلپور و ديگران90:1391 ،؛ اعواني207:1377 ،؛
اماني چاكلي و منافي113:1394 ،؛ يلمهها84:1391 ،؛
روزبهاني و اميرحيدري149:1393 ،؛ علي مددي،
108:1394؛ ريپيكا172:1383 ،؛ Bosworth, 1983:488؛
Leder, 1999: 127؛ Crone, 2004: 149؛

Marlow

 .)2009:527ميتوان گفت كه ايرانيان از رواجدهندگان
اصلي اندرزنامهها بودهاند (يلمهها84:1391 ،؛ تاجيك

● با شناخت هدفها ،كاركردها ،فلسفه ،ماهيت
و ويژگيهاي كلي اندرزنامهها روشن ميشود
كه نگارش اين متون ،يك الزام اساسي براي
حكومتهاي سنتي بوده كه با يك الگو و روند
مشخص تا پيدايش حكومت مدرن ادامه يافته
است .نقطه آغاز اندرزنامهنويسي و كانون گسترش
آن در جهان سياسي پيش از دوران مدرن ،ايران
است .ايرانيان در نگارش و توسعه اندرزنامههاي
سياسي همواره پيشگام بودهاند و نوآوري كردهاند
و در بسياري از اندرزنامهها ميتوان اثري از
انديشه سياسي و فرهنگي ايراني يافت.
نشاطيه102:1394 ،؛ )Marlow, 2009: 527
اندرزنامهها با كلمات قصار و پندهاي خردمندانه،
و با داستانهاي روشنگرانه تاريخي ،جرياني ادبي در
فارسي ميانه بود .هرچند شمار آثار پهلوي برجا مانده
در اين زمينه اندك است ،اما از آنها بسيار گفته شده
و قهرمانان ياد شده در آنها ،چهرههايي برجسته در
ادبيات عرب و اندرزنامهها شدهاند .حكمت دنيوي،
كشورداري عملي و رفتار مالحظهكارانه در سياست و
جنگ ،موضوع اندرزنامهها بود (تفضلي180:1386 ،؛
كريستينسن80:1350 ،؛ ميرباقري فرد و ديگران ،ج
اول69:1381 ،؛ مـشـتاق مهر85:1385 ،؛(Crone,
2004:149; Bosworth, 1983: 488

ابوعلي مسكويه ( 320-420هـ.ق) ،مترجم برجسته
آثار پهلوي در دوران اسالمي ،در كتاب جاويدان خرد
يا الحكمة الخالده ،ترجمة اندرزنامههاي پهلوي را
زير عنوان «آدابالفرس» آورده است .جاويدان خرد
در موضوع حكمت عملي از زبان پهلوي به عربي
است (ميرفخرايي109:1391 ،؛ تفضلي-205:1386 ،
185؛ مشتاقمهر .)85:1385 ،در كتيبههاي بازمانده
از روزگار هخامنشيان نيز ميتوان مضمون سياسي و
اندرزنامهاي آنها را بازجست .كتيبه بيستون متعلق به
داريوش هخامنشي (521ـ 486پيش از ميالد) با اندرز
پايان مييابد:
«اي آنكه پس از اين شاه خواهي بود با همه توان
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از دروغ بپرهيز .اگر ميانديشي چه كنم تا كشورم سالم
بماند ،دروغگو را باز پس آر ،با دروغگو و آنكه بيداد
كند دوست مباش ،از آنان با شمشير بازخواست كن».
اوستا ،زمينة اصلي اندرزهاي پهلوي است
(فوشهكور18:1377 ،؛ روزبهاني و اميرحيدري،
155:1393؛ ميرفخرايي108:1391 ،؛ (de Menasce,
 .1958:38گذشته از منابع ايراني ،ميتوان جاي پاي
منابع يوناني ،رومي ،مصر باستان ،خاورميانه و هندي را
نيز در اندرزنامههاي ايراني ديد (فوشهكور18:1377 ،؛
(Marlow,2009:527; Al-Azmeh,1997:7

در ميان شاهان ساساني ،اردشير بابكان (پادشاهي
 224-241ميالدي) و خسروانوشيروان (پادشاهي
 531-579ميالدي) بيش از ديگران به سنت اندرز
احاطه داشتند (تفضلي215:1386 ،؛ .(Aigle, 2007:23
سنت ادبي اندرزنامهنويسي از راه ترجمة عهد اردشير
گسترش پيدا كرد و به اندرزنامهها راه يافت (عباس،
 .)57:1348اردشير نيز مانند خسروانوشيروان از يك
شخص خردمند (تنسر) مشورت ميگرفت و اين يك
سنت ايراني بود ) .(Aigle,2007:23رسميت بخشيدن
به دين زرتشت و پيوند دادن دين و سياست از
مهمترين كارهايي بود كه از زمان وي آغاز شد و در
سراسر دوران ساسانيان ادامه يافت .اردشير دستور داد

● ميتوان گفت كه اندرزنامهنويسان حكومت
و مناسبات سياسي را ميشناختهاند و آنچه را
ميتوانسته در روند رابطه حكومت و مردمان و
در بهبود اوضاع كشور كارساز باشد ،با نرمي و
لطافت به نظم و نثر خطاب به فرمانروا ،از ديد
خود يا از ديد جامعه ،بيان كردهاند .بهسخن ديگر،
اندرزنامهها گوياي «آرزوها ،خواستها ،هدفها و
انديشه نخبگان سياسي ،فرهنگي و اجتماعي
جامعه در برخورد با حكومت و كشور است».
اندرزنامهها ماهيت پوزيتيويستي و واقعگرايانه
دارد؛ يعني اندرزها برآمده از تجربيات گوناگوني
است كه بارها تكرار شده و بهصورت قانوني
طبيعي درآمده ،هرچند ضمانت اجرا ندارد.
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اوستا را گردآوري كنند ،فيلسوفان و مترجمان را از
ديگر كشورها به ايران جلب كرد و همچنين شماري از
دانشمندان را به كشورهاي ديگر گسيل داشت (همايي،
146:1366ـ .)143امروزه اندرزنامههاي سياسي مهمي
بهصورت نامه ،عهد ،توقيع ،خطبه و ...از وي برجا
مانده است.
«كارنامه اردشير بابكان» تنها اثر تاريخي به زبان
پهلوي است .اين كتاب كه چه بسا در اواخر روزگار
ساساني نوشته شده ،داستان اردشير بابكان و چگونگي
رسيدن او به پادشاهي است (صفا .)132:1363 ،پارهاي
از خطابههاي اردشير بابكان در برخي از كتابهاي ادبي
و تاريخي پس از اسالم همچون شاهنامه فردوسي
و مروجالذهب مسعودي نقل شده است (همايي،
 .)197:1366مسعودي بخشهايي از نامههاي اردشير
به نزديكان و كارگزاران خود و جهشياري ،بخشي
از نامه اين شاه را خطاب به وزيرانش نقل كرده
است .مهمترين نامه منسوب به دوران اردشير« ،نامه
تنسر» است كه با اندرزنامه اردشير هماننديهايي دارد
(تفضلي .)227:1386 ،اندرزنامه اردشير كه در برخي
از منابع اسالمي بهصورت عهد اردشير آورده شده ،نه
تنها مورد توجه شاهان ساساني قرار گرفت ،بلكه در
دوران اسالمي نيز توجه خلفا را به خود جلب كرد
(اماني چاكلي و منافي .)112:1394 ،عهد اردشير از
برجستهترين و نخستين اندرزنامههاي ساساني بود كه
به عربي برگردانده شد .حتي پارهاي از پژوهشگران،
ترجمة عهد اردشير را پيش از آغاز نهضت ترجمه و
در اواخر دوران امويان دانستهاند (عباس.)64:1348 ،
اندرزهاي اردشير الگويي براي انديشة سياسي در دوران
اسالمي فراهم آورد (مرسلپور و ديگران.)90:1391 ،
خسرو انوشيروان در آثار بعدي اسالمي ملقب به
دادگر است .در زمان او ،زمينة نهضت علمي و ايراني
آماده گشت (همايي146:1366 ،ـ .)145انوشيروان
از آموزش و اندرزهاي وزير خود ،بزرگمهر ،بهره
ميجست .بزرگمهر به او فهماند كه قدرت انسان در
دانش اوست و دانش منشاء حكمت است (Aigle,
 .)2007:23اندرزنامههاي فراواني در پيوند با خسرو
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انوشيروان برجا مانده كه چه بسا نقطه تازگي و
دگرگوني در تاريخ ساساني است (yarshater,
) .2006:161يكي از آنها ،پندنامه منسوب به انوشيروان
است .اصل پهلوي اين پندنامه از ميان رفته است ولي
شاعري به نام بديع يا بدايعي بلخي (سده چهارم هـ.ق)
آنرا به شعر آورده و آنرا راحةاالنسان ناميده است.
«كارنامه انوشيروان» اثر ديگري است كه ترجمه عربي
آنرا ابن مسكويه در كتاب خود آورده است؛ همچنين
آثاري چون نامههاي انوشيروان پس از رسيدن به
پادشاهي به چهار پادوسبا ِن چهار ناحيه كشور؛ خطبه
انوشيروان پس از رسيدن به پادشاهي كه در شاهنامه
و تاريخ طبري آورده شده و توقيع (جمله يا جمالت
كوتاه حكمتآميز) انوشيروان كه مفصلترين مجموعه
توقيعات به فارسي و دربرگيرنده  173پرسش و پاسخ
است در كتابي بهنام «دستورنامه كسري» يا «توقيعات
انوشيروان» گرد آمده است (تفضلي243:1386 ،ـ239؛
همايي146:1366 ،ـ .)139همة اينها از نوع اندرزهاي
سياسي و براي اداره شدن بهتر كشور بوده است.
خداي نامه (شاهنامه = كتاب پادشاهان) متعلق به
سه تن از نويسندگان فارسي ميانه (دانشور ،فرخان مغ
و رامين) در دوران فرمانروايي واپسين پادشاه ساساني،
يزدگرد سوم (652ـ 633ميالدي) است .كتاب ،تاريخ
ايران را از زمانهاي افسانهاي تا مرگ خسرو پرويز
در  628ميالدي پوشش ميدهد (ريپيكا134:1383 ،؛
همايي202:1366 ،؛  .(Bosworth, 1983:488خداي
نامه سرچشمه اندرزنامههاي باستاني بهشمار ميآيد
) .(Darling, 2013:227عبداهلل ابن مقفع در سدة دوم
هجري آنرا به عربي ترجمه كرد و در  346هجري،
چند تن از زرتشتيان آنرا براي حاكم توس ،ابومنصور
محمدبن عبدالرزاق به فارسي برگرداندند .مأخذ مهم
فردوسي و دقيقي همين كتاب بوده كه مفقود گشته
است (بيات63:1377 ،؛ ريپيكا134:1383 ،؛ همايي،
202:1366؛  .(Aigle, 2007:23گذشته از اندرزنامههاي
يادشده در دوران ساساني ،ميتوان به موارد زير نيز
اشاره كرد كه در زمينه آيين كشورداري آموزنده است:
هرسپندان (موبدان موبد شاپور دوم
اندرز آذرباد َم َ
ساساني ( 309-379ميالدي))؛ اندرز زادان فرخ در
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● ابوعلي مسكويه ،مترجم برجسته آثار پهلوي در
دوران اسالمي ،در كتاب جاويدان خرد يا الحكمة
الخالده ،ترجمة اندرزنامههاي پهلوي را زير
عنوان «آدابالفرس» آورده است .جاويدان خرد
در موضوع حكمت عملي از زبان پهلوي به عربي
است .در كتيبههاي بازمانده از روزگار هخامنشيان
نيز ميتوان مضمون سياسي و اندرزنامهاي آنها
را بازجست .كتيبه بيستون متعلق به داريوش
هخامنشي (521ـ 486پيش از ميالد) با اندرز
پايان مييابد:
«اي آنكه پس از اين شاه خواهي بود ،با همه توان
از دروغ بپرهيز .اگر ميانديشي چه كنم تا كشورم
سالم بماند ،دروغگو را باز پس آر ،با دروغگو و
آنكه بيداد كند دوست مباش ،از آنان با شمشير
بازخواست كن».
اوستا ،زمينة اصلي اندرزهاي پهلوي است.
تأديب پسرش؛ اندرز اوشنردانا؛ اندرز مهرآذر گشنسب
فر َمدار به بزرگمهر؛ كتاب ششم دينكرد؛ عهدها و
وصيتهاي پادشاهان ساساني مانند عهد شاپور و پسرش
هرمز؛ نامهها ،مانند نامه قيصر روم به شاپور اول
ساساني و پاسخ شاپور به او؛ نامههاي بهرام گور به
بزرگان كشور و كارگزارانش در شهرهاي گوناگون؛ نامه
خسرو پرويز به جانشينش شيرويه؛ خطبههاي پادشاهان
ساساني به هنگام تاجگذاري؛ آييننامهها؛ عهد شاپور
و پسرش هرمز؛ پندنامه يا يادگار بزرگمهر؛ مزدكنامه؛
يادگار زريران؛ خسرو كواتان و پسرش (خسرو پسر
قباد)؛ فرهنگ پهلوي و پرسشهاي اسكندر از ارسطو كه
بسياري از اين رسالهها دربرگيرندة جملهها و عبارتهاي
كوتاه مستقل است (تفضلي 204:1386 ،تا 238؛ ناتل
خانلري203-224:1365 ،؛ همايي121-201:1366 ،؛
فوشهكور 25:1377 ،تا .)41

اندرزنامههاي سياسي در دوران اسالمي
رسالهها دربارة هنر حكمراني اسالمي در سدههاي
ميانه از محبوبيت بسيار برخوردار بود و در داراالسالم
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به نگارش در ميآمد .سنت اندرزنامهنويسي از ديدگاه
فرهنگي بويژه در ايران ،آسياي مركزي ،بخشهاي
مسلماننشين هند و آناتولي رواج داشت (Aigle,
 .)2007:17اندرزنامهها ،خيلي زود بويژه در اواخر
دوران بنياميه و اوايل دوران عباسي در جهان اسالم
گسترش يافت (.)Abbés,2010:373 Luce,2010:1916
اندرزنامهها از چند نظر تمدن در دوران اسالمي را
درخشان كرده است .نخست ،مالحظات اخالقي و
معنوي كه راهنمايي حاكم در سياستهايش مفروض
دانسته شده است و بيش از آنكه جنبه كاربردي
براي حكومتها داشته باشد ،جنبة تئوريك دارد .دوم،
اطالعات اندرزنامهها درباره اقدام نهاد دولتي ،هميشه
در سطح نظري نيست .سوم ،اندرزنامهها اطالعاتي
هرچند كوچك و بيارزش ،درباره زندگي زير نظر
پادشاهان و نجيبزادگان بهدست ميدهد .سرانجام،
اندرزنامهها خطوط با ارزش پژوهش ميان فرهنگي
است ) .(Bosworth, 1970:25به هر روي ،در سراسر
سدة نخست و بخشي از سده دوم ،تنها محور علوم
مسلمانان ،قرآن بود (همايي .)274:1366 ،بدين سان،

● در ميان شاهان ساساني ،اردشير بابكان و خسرو
انوشيروان بيش از ديگران به سنت اندرز احاطه
داشتند .سنت ادبي اندرزنامهنويسي از راه ترجمة
عهد اردشير گسترش پيدا كرد و به اندرزنامهها
راه يافت .اردشير نيز مانند خسروانوشيروان از
يك شخص خردمند (تنسر) مشورت ميگرفت
و اين يك سنت ايراني بود .رسميت بخشيدن
به دين زرتشت و پيوند دادن دين و سياست از
مهمترين كارهايي بود كه از زمان وي آغاز شد
و در سراسر دوران ساسانيان ادامه يافت .اردشير
دستور داد اوستا را گردآوري كنند ،فيلسوفان و
مترجمان را از ديگر كشورها به ايران جلب كرد
و همچنين شماري از دانشمندان را به كشورهاي
ديگر گسيل داشت .امروزه اندرزنامههاي سياسي
مهمي بهصورت نامه ،عهد ،توقيع ،خطبه و ...از
وي برجا مانده است.
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ورود اسالم به اندرزنگاري را بايد رويدادي اساسي
دانست (فوشهكور .)8:1377 ،نويسندگان پندنامههاي
اخالقي اين امكان را داشتند كه سخنان حكماي قديمي
ايراني را با اوضاع روزگار خود تطبيق دهند .احاديث
پيامبر(ص) و امام علي(ع) در كنار قرآن ،بخشي از
بافت مكتوب اسالم را تشكيل داد و كمكم جايگاه
ويژهاي به آن اختصاص داده شد ).(Aigle,2007:25
در اندرزنامههاي اسالمي ،از منابع كالسيك بويژه
آثار افالطون ،نظريه اخالقي ارسطو ،آثار سياسي
و شبهارسطويي و همچنين از نظريههاي ساسانيان
دربارة پادشاهي ،ادبيات شفاهي عربها و اندرزهايي از
شاهان و خليفهها بهره گرفته شده است (Bosworth,
;1970:25, Gutas, 1981: 59; Darling, 2013:231

.)Lambton, 1971: 419-442; Marlow, 2013b
قديميترين پندنامههاي اخالق حكومتي كه بهدست
ما رسيده ،از سدة هشتم ميالدي به زبان عربي است
( .)Gutas,1981:49-86گويا اندرز سياسي اسالمي
نخستينبار از يك وصيتنامه كوتاه و سپس نامهها و
سفارشهاي خلفاي نخستين به جانشينان و پيروانشان
برداشت شده است (نامههاي امام علي(ع) به
كارگزارانش ،عمر به فرمانداران و جانشينش ،معاويه
به زياد و يزيد ،منصور به مهدي و مأمون به معتصم).
هنگامي كه سليم ،منشي خليفه هشام (724-43م)،
ترجمه نامههاي به ظاهر متعلق به ارسطو خطاب به
اسكندر را ويرايش كرد ،اين نامهها به گونه گسترده
خوانده و يكي از آنها بنماية كتاب «سراالسرار» شد؛
اثري سياسي ،اندرزي و مشاورهاي كه در سدههاي
مياني در اروپا ،با عنوان «اسرار پنهان» محبوبيت بسيار
يافت و به زبانهاي گوناگون ترجمه شد .ديگر آثار
يوناني بويژه كتاب The Oikonomos of Bryson
(سدة دوم ميالدي) در زمينه مديريت خانداني و نامه
 388( Themistiusميالدي) به جولين ) (Julianمرتد
نيز ترجمه شد ).(Crone,2004:151
ولي شيوة نگارش اندرزي ،خيلي زود با سنت ايراني
گسترش يافت .در سدة دهم ميالدي ،نويسندگان ايراني
همراه دولت بودند ،بهگونهاي كه ابنالداياي مصري
ناگزير شد از يونانيان در برابر اتهامات حقارتآميز در
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اين زمينه دفاع كند .ابنالدايا سه عهد (وصيتنامه) تازه
از تمثال جمهوري افالطون را استخراج كرد .همچنين
مترجمان ناشناخته سه وصيتنامه از پادشاهان ايران را
در دسترس قرار دادند .شماري آثار جديد هم توسط
ايرانياني تصنيف شد كه به عربي مينوشتند (Crone,
) .2004:152بنابراين متون فارسي و عربي اهميت
بااليي در زمينه اندرزنامه و برسرهم فرهنگ در دوران
اسالمي يافت .ادبيات نو فارسي نيز از زمان پيدايش
در سدههاي دهم و يازدهم ،بياني بازتابگونه از
اندرزنامه با ميراث ايراني داشت (فراي51:1960 ،ـ)42
كه بهصورت ترجمه و اقتباس به عربي راه يافت
(محمدي.)1:1964 ،
گسترش اندرزنامهها پس از اسالم ،از اندرز يك
فرمانده ايراني به نام طاهر ذواليمينين به فرزندش عبداهلل
( 207هـ.ق822/ميالدي) آغاز ميشود .وي ،بنيادگذار
سلسله طاهريان در خاور ايران است (اللهياري و
ديگران16:1389 ،؛ (Bosworth, 1983:488, Crone,
 .2004:152اين نمونة نخست ،مانند بيانيهاي اسالمي
براي درك حكومتداري است .نويسنده با اقتدار يك
وصيتكننده يا پدر سخن ميگويد .اين متن هر چند
قديميترين پندنامه به زبان عربي براي اميران نيست،
ولي با توجه به اسناد در دسترس ،نخستين متني است
كه كاركردهاي حاكميت را آنگونه كه در نوشتههاي
عبدالحميدالكاتب (وزير مروان بن محمد واپسين خليفه
اموي) ،ابن مقفع و نيز وصاياي سياسي قديميتر مورد
بحث بوده ،مشخص كرده است .اثر طاهر ،تصويري
جامع از يك حاكم ايدهآل بهدست ميدهد .وي با
به نمايش گذاشتن خودباوري مايه گرفته از اسالم،
پيامدهاي ناگزير حاكميت ايدهآل اسالمي را مطرح
ميكند :اساس و حق حاكميت ،خواست خداوند
است؛ اين مسئوليتي است كه خالق بر عهده مخلوق
برتر گذاشته است؛ وظايف او از سوي خدا تعيين شده
و اندازة قدرت حاكم نيز مشخص است .اصل برتر اين
است كه قانون خدا به رسميت شناخته شود (Leder,
).1999:129
وصاياي سياسي خليفه دوم عباسي المنصور (دوران
حكومت  754-775ميالدي) ،از قديميترين وصاياي
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● «كارنامه اردشير بابكان» تنها اثر تاريخي به
زبان پهلوي است .اين كتاب كه چه بسا در اواخر
روزگار ساساني نوشته شده ،داستان اردشير بابكان
و چگونگي رسيدن او به پادشاهي است .پارهاي
از خطابههاي اردشير بابكان در برخي از كتابهاي
ادبي و تاريخي پس از اسالم همچون شاهنامه
فردوسي و مروجالذهب مسعودي نقل شده است.
مهمترين نامه منسوب به دوران اردشير« ،نامه تنسر»
است كه با اندرزنامه اردشير هماننديهايي دارد.
اندرزنامه اردشير كه در برخي از منابع اسالمي
بهصورت عهد اردشير آورده شده ،نه تنها مورد
توجه شاهان ساساني قرار گرفت ،بلكه در دوران
اسالمي نيز توجه خلفا را به خود جلب كرد .عهد
اردشير از برجستهترين و نخستين اندرزنامههاي
ساساني بود كه به عربي برگردانده شد .حتي
پارهاي از پژوهشگران ،ترجمة عهد اردشير را
پيش از آغاز نهضت ترجمه و در اواخر دوران
امويان دانستهاند .اندرزهاي اردشير الگويي براي
انديشة سياسي در دوران اسالمي فراهم آورد.
اسالمي بهشمار ميآيد .اين وصيت شباهتهايي با
اندرزنامه اردشير ساساني دارد .هر دو ،با اثرپذيري از
باورهاي ديني و اوضاع اجتماعي و بهمنظور اصالح
امور سلطنت و مملكت نوشته شده است (اماني چاكلي
و منافي112:1394 ،؛ .(Leder,1999:129
چنين مينمايد كه يك ايراني اديب و كارگزار
دولتي بهنام عبداهلل ابن مقفع (مرگ  140هجري
قمري) در دوران عباسي با ترجمه آثار پيش از اسالم
ايران و تأليفات گوناگون ،در زمينه اندرزنامهنويسي،
در ادبيات اسالمي و عربي پيشتاز بوده است (لمبتون،
115:1374؛ محمدي ماليري25:1352 ،؛ ترابي فارساني
و غندي(Sourdel,1954:319; Darling, 2013:229; ،
;1983:488

Bosworth,

;1962:71

Rosenthal,

) Luce, 2010: 1916ابنمقفع ،آثاري به عربي نوشت
كه بيشتر سياسي بود ) .(Sourdel, 1954:323نقش او
بعنوان مترجم ،فعاليتهاي ادبي وي را نه تنها با منابع
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پهلوي و ساساني ،بلكه از راه كلـيلـه و دمـنه بـا منابـع
هـندي نـيز پـيـونـد داد ;(Dakhlia, 2002:1192

2004:151,

Crone

;488

1983:

Bosworth,

) .Bosworth, 1970:25او «خداينامه (شاهنامه) را كه
گاهشمار سلطنتي در روزگار ساسانيان بود ،ترجمه
كرد و به آن عنوان «سيرالملوك العجم» داد .ترجمه
اندرزهاي اردشير ،نامه تنسر و كارنامه اردشير بابكان
كه سرشار از اندرزهاي سياسي است ،از ديگر آثار
اوست (لمبتون111:1374 ،؛ همايي203:1366 ،؛ بيات
 ،63:1377ريپيكا(Bosworth, 1983: 149:1383 ،
 .)488; Darling,2013:229ابن مقفع با نوشتن «رساله
في الصحابه»« ،االدب الكبير» و «االدب الصغير» نقشي
برجسته در بهرهبرداري از دستاوردهاي فرهنگي ايران
باستان ) (Bosworth, 1983:488و تكامل نظريههاي
اسالمي دولت بازي كرد (لمبتون .)111:1374 ،تدوين
مقررات و ضوابطي منسجم براي تعيين مرز اختيارات
و اقتدار خليفه ،براي برخي از كساني كه با مسايل
مذهب و حكومت درگير بودند ،از نيازهاي مهمي بود
كه ابن مقفع آنرا برآورده ساخت (لمبتون.)110:1374 ،
ترجمه عربي كتاب كليلهودمنه ،جايگاه اين اثر را در
ادبيات جهان تثبيت كرد ) (Dakhlia, 2002:1192و
نقطه آغاز اندرزنامهنويسي در ادبيات عربي شد .به نظر
ميرسد كه ترجمه اين آثار از فارسي ميانه به عربي،
پس از آن مبناي ترجمه از عربي به فارسي نو شده
باشد ).(Bosworth, 1983:491

● خسرو انوشيروان در آثار بعدي اسالمي ملقب
به دادگر است .در زمان او ،زمينة نهضت علمي
و ايراني آماده گشت .انوشيروان از آموزش و
اندرزهاي وزير خود ،بزرگمهر ،بهره ميجست.
بزرگمهر به او فهماند كه قدرت انسان در دانش
اوست و دانش منشاء حكمت است .اندرزنامههاي
فراواني در پيوند با خسرو انوشيروان برجا مانده
كه چه بسا نقطه تازگي و دگرگوني در تاريخ
ساساني است .يكي از آنها ،پندنامه منسوب به
انوشيروان است.

ابن مقفع كتاب االدب الكبير را در زمينه رفتار پادشاه
ايدهآل و درباريانش نوشت .شايد اين اثر همدوره با آثار
كارولونژي در اروپا باشد ) .(Darling,2013:229كتاب
يك مقدمه و سه بخش دارد .االدبالكبير تا اندازهاي
با كتاب االدبالصغير كه آنهم به وصف شاهزادگان
ميپردازد ،ناهمگون است .در بخش االدبالكبير ،چهره
حاكم ،چهرة پادشاهي مطلق است كه خدا ترس و با
كفايت و رهبري خوب و هوشيار است .اما تصوير
او در بخش دوم كتاب ،خودكامهاي مستكبر است كه
كار كردن با او خطرناك است .در هيچ يك از اين
دو بخش ،توجهي به رفاه و آسايش رعايا نميشود
و عدالت نقش جنبي دارد (لمبتون .)115:1374 ،به
باور ابن مقفع ،پادشاه دادگر ،سزاوار اطاعت است،
ولي ويژگي مهم سلطان ،بيشتر علم است تا عدالت.
او مينويسد :مناسبترين فرد براي زمامداري كسي
است كه از موهبت دانش برخوردار باشد .از ديد او،
پادشاهي سهگونه است :نخست برپايه مذهب ،دوم
برپايه قدرتطلبي ،سوم بر پايه هوسهاي فردي؛ كه او
نخستينگونه را بهترين ميداند (لمبتون116:1374 ،؛
.(Aigle, 2007:26
كتاب رسالهالصحابه ،دربرگيرندة سفارشهاي
برجسته عملي در زمينه اداره كارهاي سياسي و نظامي
به خليفه عباسي بود ) .(Bosworth, 1983:488در اين
كتاب كه براي خليفه المنصور (دوران حكومت -775
 )754نوشته شده ،توفيق يك حكومت ،در بازسازي
و تقويت قدرت مركزي و ايجاد «ثبات» در جامعه
فرض ميشود .وي پيشنهاد ميكند براي كل حاكميت،
قانوننامهاي متناسب مبتني بر دين ايجاب شود .اين
طرح ،حتي زماني كه از سوي خليفه جدي گرفته شد،
تحقق نيافت (لمبتون114:1374 ،؛ ;(Aigle,2007:26
) .Leder, 1999:137ابن مقفع از سنت ايرا ِن پيش از
اسالم الهام ميگيرد و «اعتدال» را الزم ميداند (لمبتون،
112:1374؛  .(Aigle,2007:26از ديد او ،تعليم قرآن،
آموزش سنت ،حفظ معيارهاي امامت ،كمال و پرهيز
از افراد مسئوليتناپذير ،از وظايف حكومت است
(لمبتون.)114:1374 ،
پس از دست يافتن مسلمانان به ايران و روم ،لزوم
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تدبير زندگي سياسي و اداري احساس شد .بنابراين از
اواخر دوران اموي اين تدابير از راه ترجمه آثار و بويژه
اندرزنامههاي سياسي و به كار گرفتن نيروهاي بومي
مورد استفاده قرار گرفت .پيشينه ايراني اندرزنامهها و
تجربهگرايي مثبت مسلمانان انكارناشدني است (قادري،
121:1391؛ فوشهكور19:1377 ،؛ فيرحي271:1388 ،؛
طباطبايي86:1390 ،؛ ريپيكا112:1383 ،؛ رستموندي،
446:1388؛ لمبتون109:1374 ،؛ تانل خانلري،
307:1365؛ اللهياري و ديگران16:1389 ،؛ يوسفيراد،
125:1383؛ (Bosworth,1970:25; Crone,2004: 152
اين روند با روي كار آمدن عباسيان و با حضور برمكيان
به اوج رسيد (فيرحي )271:1388 ،و چه بسيار آثار
ايراني كه نوشته شد ).(Crone,2004:151
از سوي ديگر ،با افت قدرت زرتشتيان در ايران،
برخي كسان تالش براي ثبت و ضبط ادبيات مقدس
زرتشتي را ،پيش از آنكه يكسره نابود شود ،بويژه به
زبان فارسي ميانه و با خط پهلوي آغاز كردند .براي
ايرانيان مشاركت مستقيم در برگرداندن متون از زبان
فارسي به عربي ،در دوران عباسي اهميت بسيار يافت
(ريپيكا149:1383 ،؛ رجايي(Bosworth, 17:1372
 .1983:487بنابراين كمتر كتاب عربي تأليف شده در
نخستين سدههاي دوران اسالمي را مييابيم كه در آن
از منابع ايراني نقل نشده باشد (تفضلي)202:1386 ،؛
براي نمونه ،آثاري چون تاريخ يعقوبي ،المعارف
ابنقطيبه ،االخبارالطوال دينوري ،سني الملوكاالرض
واالنبياء حمزه اصفهاني ،تاريخالرسل و الملوك طبري،
مروجالذهب مسعودي و آثارالباقيه بيروني كه ريشه
اطالعاتشان از ابنمقفع است .اما به ظاهر ،در ديگر
بخشها از منابع ديگر و شايد هم از منابع شفاهي بهره
گرفته شده است ) .(Bosworth,1983:489گنجانده
شدن اين مواد و اطالعات در نوشتههاي اسالمي،
كمكي چشمگير به روشن ساختن برخي از جنبههاي
تاريخ ملي ايرانيان كرده است .برخي آثار در اين زمينه
برجسته است :التاج جاحظ ،مفتاحالعلوم خوارزمي و...
(تفضلي214:1386 ،؛  .)yarshater,2006:364مترجمان
اندرزنامههاي پهلوي به عربي ،برپاية فهرست ابننديم،
ابن مقفع ،ابان الحقي ،ابوسهل فضل بن نوبخت ،سهل
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● خداي نامه (شاهنامه = كتاب پادشاهان) متعلق به
سه تن از نويسندگان فارسي ميانه (دانشور ،فرخان
مغ و رامين) در دوران فرمانروايي واپسين پادشاه
ساساني ،يزدگرد سوم است .كتاب ،تاريخ ايران
را از زمانهاي افسانهاي تا مرگ خسرو پرويز در
 628ميالدي پوشش ميدهد .خداي نامه سرچشمه
اندرزنامههاي باستاني بهشمار ميآيد .عبداهلل ابن
مقفع در سدة دوم هجري آنرا به عربي ترجمه كرد
و در  346هجري ،چند تن از زرتشتيان آنرا براي
حاكم توس ،ابومنصور محمدبن عبدالرزاق به
فارسي برگرداندند .مأخذ مهم فردوسي و دقيقي
همين كتاب بوده كه مفقود گشته است.
بن هارون ،بالذري ،ريحاني و عمربن فرخان بودهاند
(فوشهكور .)44:1377 ،اصل پهلوي هيچ يك از اين
آثار برجاي نمانده و اكنون ترجمه عربي و گاه فارسي
آنها را در دست داريم (تفضلي214:1386 ،؛ بيات،
.)63:1377
مسعودي در سال  303هـ.ق در استخر فارس،
در دست يك خانوادة قديمي ،كتابي دربارة تاريخ و
بناهاي پادشاهان ايران ديد؛ كتابي با نقاشي چهرههاي
پادشاهان ساساني ،دربرگيرندة اطالعاتي كه در ديگر
كتابهاي فارسي همچون خداينامه و آييننامه نبود .اين
كتاب ،نسخه عربي از يك كتاب اصلي فارسي در خزانه
پادشاهي ايران (در تيسفون يا در خود فارس) بود كه
به دستور هاشم بن عبدالملك ،خليفه اموي ترجمه
شده بود .اگر روايت درست باشد ،نشانة عالقه عربان
به افسانههاي فارسي و گذشته تاريخي ايران پيش از
ابنمقفع است .پيامد اين عالقه عمومي به ايران باستان،
در بخش گستردهاي از تاريخ و گاهشماري جهاني از
سدة نهم به بعد و حتي عالقه به افسانههاي پيشدادي و
كياني ديده ميشود ).(Bosworth, 1983:489
كتاب «تاجنامه» بيشتر دربارة زندگي
خسروانوشيروان است (تفضلي248:1386 ،؛ همايي،
204:1366؛  .(Bosworth,1983:488نويسنده كتاب
معلوم نيست و نگارش آنرا به اشتباه به جاحظ نسبت
دادهاند ) (Crone,2004:152اين كتاب ،دربرگيرنده
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چند رساله درباره سندهاي پادشاهي ،آييننامهها
و فرمانهاست (ريپيكا .)112:1383 ،در اين كتاب،
ويژگيهايي چند براي حاكم بيان شده و او با نيروي
تفويض شده از سوي خداوند فرمان ميراند .عدالت
پادشاه بر اين پايه است كه در جامعه به هر كس
وضعي همچون وضع خود بدهد (لمبتون127:1374 ،؛
 .(Aigle,2007:26تاجنامه در دوران اسالمي مورد
توجه اديبان قرار گرفت و كتابهايي با اين نام به عربي
تأليف شد كه مهمترين آنها كتاب «التاج فياالخالق
الملوك» منسوب به جاحظ است (تفضلي250:1386 ،؛
 .(Bosworth,1983:489بخش بزرگي از كتاب التاج
دربرگيرندة قوانين و نظاماتي است كه در زمان خلفاي
عباسي وجود داشته است (بيات .)147:1377 ،در
سدة نهم ميالدي ،التاج و ديگر آثار ايراني بر همه
كساني كه در ردههاي گوناگون در بخشهاي مركزي و
شرقي جهان اسالم به آنها دسترسي داشتند اثر گذاشت
.(Bosworth, 1983:489
گذشته از جاحظ ،ابويوسف ( 113-182هـ.ق)
كتاب «الخراج» را براي راهنمايي هارونالرشيد نوشت
و به او هديه كرد .ابويوسف مانند ابنمقفع تجربه
حكومتي و اجرايي داشت ،اما بعنوان قاضي خدمت
كرده بود .او در  166هـ.ق قاضي بغداد شد و چندي
پس از آن ،بعنوان سرپرست دستگاه قضايي كشور،
نخستين كسي بود كه لقب قاضيالقضات گرفت .او
از شاگردان ابوحنيفه بود .الخراج راهنماي اجرايي و
اداري است و تا آنجا كه از اوضاع تاريخي معيني سخن
ميگويد و راهكارهاي خاصي پيشنهاد ميكند ،به
كتاب «رساله الصحابه» ابنمقفع شباهت دارد (لمبتون،
 .)116:1374الخراج كتاب اندرزي به عربي است كه

● در سراسر سدة نخست و بخشي از سده دوم،
تنها محور علوم مسلمانان ،قرآن بود .بدين سان،
ورود اسالم به اندرزنگاري را بايد رويدادي
اساسي دانست .نويسندگان پندنامههاي اخالقي
اين امكان را داشتند كه سخنان حكماي قديمي
ايراني را با اوضاع روزگار خود تطبيق دهند.

شماره  / 307بهار و تابستان 1396
به روايات و احاديث تكيه دارد .هدف ابويوسف نشان
دادن مسئوليت حاكم ،اعتراض به شيوههاي مرسوم،
نشان دادن وظايف رعايا در برابر امام و ...است (لمبتون،
 .)117:1374به هر روي ،ابويوسف با آنكه بسياري از
اصول حكومت ساساني را در كتاب خود آورده ،اما به
نظام ساساني اعتراض دارد و بر نقش خليفه كه نمايندة
خدا دانسته ميشده تأكيد ميكند.

اندرزنامههاي فارسي ،از آغاز اسالم
تا روزگار سلجوقيان
پس از رسيدن اسالم به ايران ،بسياري از شاعران
و نويسندگان ايراني در آثار خود به اندرز پرداخته و
در اين زمينه ميراثي ارزشمند از خود به يادگار نهادهاند
) .(Dakhlia,2002:1192در اين ميان نقش وزيران
و منشياني چون برمكيان ،خاندان سهل ،ابوعبداهلل
جيهاني ،ابوالفضل بلعمي ،ابوالفضل بيهقي ،ابوالعباس
اسفرايني ،احمدبن حسن ميمندي و ...چشمگير است.
در سرودههاي پيشگامان شعر فارسي در سدة سوم،
كموبيش نشانههايي از ادب تعليمي ديده ميشود .با
پا گرفتن واقعي شعر فارسي (سدة چهارم) ،آموزشهاي
اخالقي و توجه به آموزههاي حكمي ،اندرز ،سفارش
به پرهيزگاري و ...در سرودههاي نامدار اين دوران
همچون رودكي ،كسايي ،شهيد بلخي و نيز آثاري
چون آفريننامة ابوشكور بلخي و شاهنامة فردوسي
ديده ميشود (روزبهاني و امير حيدري)149:1393 ،
و ميتوان گفت در ديوان كمتر شاعري است كه
مضامين اندرزي و اخالقي يافت نشود ،زيرا اندرز از
برجستهترين درونمايههاي ادب فارسي است و ايرانيان
همواره در اين زمينه پيشگام و سرمشق بودهاند.
كساني چون فوشهكور ( ،)60:1377آيگل
) ،(Aigle,2007:24مسكوب ( ،)584:1377خوئيني و
رحمتيان ( ،)115:1394ميرباقريفرد و ديگران (ج،1
 ،)228:1381شاهنامه فردوسي را در شمار اندرزنامهها
آوردهاند .بايد گفت كه شاهنامه نه تنها خود يك
اندرزنامه ،كه يكي از مهمترين منابع اندرزنامههاي
ايراني است .فردوسي در شاهنامه ،هم خود و هم

شماره  / 307بهار و تابستان 1396
از زبان شخصيتهاي اصلي كه برپايه منابعي چون
خداينامه به نظم كشيده شده است ،به پند و اندرز
دادن براي رسيدن به زندگي خوب پرداخته است .در
واقع ،فردوسي به شيوه خود ،مجموعههاي معروف
اندرزنامههاي سياسي را آورده است (فوشهكور،
 :)21:1377اندرزهاي انوشيروان ،بزرگمهر ،اردشير،
ارسطو و ...از آن جمله است.
اندرزنامههاي سياسي از آغاز دوران سلجوقي تا فرو
افتادن عباسيان
تأثير سلجوقيان در تاريخ ادبي ايران ،از سلسلههاي
پيشين بيشتر بوده است (بيات .)86:1377 ،در سدههاي
چهارم و پنجم هـ.ق ،اين قوم تركنژاد بر بخش بزرگي
از سرزمينهاي اسالمي چيره شدند و ايرانيان در
حكومت سلجوقيان نقش ديوانساالر يافتند .اندرز دادن
به پادشاهان ،در سنجش با گذشته ،افزايش چشمگير
يافت ،شايد به اين دليل كه اندرز دادن ،شيوهاي
كارساز براي رسيدن به محافل و دواير قدرت بود
(ترابيفارساني و غندي91:1394 ،؛ .(Black,2011:113
در اين سدهها ،سبك اندرزنامههاي مستقلي مانند
قابوسنامه ،سياستنامه و نصيحتالملوك پديد آمد.
بهنظر ميرسد هنگامي كه پايههاي خالفت به لرزه
افتاد ،نياز به بازگويي آرمانهاي كهن دولت احساس
شد .مفهوم ايراني پادشاه خيرخواه (نيكانديش) ،با
باور به خداوند و همخواني با قرآن و سنت بازپروري
شد ).(Bosworth,1970:26
استقرار امپراتوري سلجوقي ،از ديدگاه فرهنگي،
زبان عربي را از صحنه راند و فارسي ،زبان ديواني
و فرهنگي ايران بويژه پس از تازش مغول شد (ناتل
خانلري313:1365 ،؛ بازورث و ديگران.)72:1390 ،
در اين دوران ،مفاهيم سياسي وضع شده دوگانگي
مادي و معنوي يافت (پيامبر و پادشاه ،خليفه و
سلطان) .بنابراين نقش سياسي سلجوقيان بسيار مهم
بود .آنان عنوان سلطان را ساختند كه تا پايان سدة
دوازدهم ميالدي به گستردگي براي حاكمان محلي
مستقل به كار گرفته ميشد .اين قاعده از سدة يازدهم
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● شيوة نگارش اندرزي ،خيلي زود با سنت ايراني
گسترش يافت .مترجمان ناشناخته سه وصيتنامه
از پادشاهان ايران را در دسترس قرار دادند.
شماري آثار جديد هم توسط ايرانياني تصنيف
شد كه به عربي مينوشتند .بنابراين متون فارسي و
عربي اهميت بااليي در زمينه اندرزنامه و برسرهم
فرهنگ در دوران اسالمي يافت .ادبيات نو فارسي
نيز از زمان پيدايش در سدههاي دهم و يازدهم،
بياني بازتابگونه از اندرزنامه با ميراث ايراني
داشت كه بهصورت ترجمه و اقتباس به عربي
راه يافت .گسترش اندرزنامهها پس از اسالم ،از
اندرز يك فرمانده ايراني به نام طاهر ذواليمينين به
فرزندش عبداهلل آغاز ميشود.
پيوسته در ادبيات اندرزي و سنت اسالمي رخ نمود
و با سنت ايراني حق الهي حكومت پيوند يافت
) .(Arjomand,2013:90مفهوم خليفه ـ امام در مقام
رهبر روحاني و معنوي و مفهوم سلطان بعنوان رهبر
دنيوي و اجرايي براي بسياري از مسلمانان مطرح شد
(بازورث و ديگران )71:1390 ،ماوردي در بغداد از
سنت سياسي خالفت دفاع كرد ،اما اين سخن ،ديگر از
سوي ايرانيان و تركان سلجوقي پذيرفتني نبود .غزالي
شيوهاي معتدلتر در پيش گرفت و همچنان بر سنت
سياسي خالفت در برابر سلطنت تأكيد كرد .اما خواجه
از سوي حكومت سلجوقي و طغرل مأموريت يافت
اين تداخل را بهصورت سياستنامه تبيين كند .از ديد
او ،سلطان منتخب مستقيم خداوند بود ،قدرت مطلقه
داشت و عدالت را در حكومت دنيوي برقرار ميكرد.
سي سال وزارت در دوران سه پادشاه سلجوقي ،گواه
پذيرش خواجه نظامالملك طوسي است.
سلجوقيان از هواداران بزرگ ادبيات فارسي و تا
اندازهاي ادبيات عرب بودند .بزرگترين استادان شع ِر
ستايشي در اين دوران ،بيگمان جبههاي بيباك پديد
آوردند و باورهاي فلسفي ،هشدارها و اندرزها را
در سرودههايشان گنجاندند (ريپيكا.)343:1383 ،
سدة پنجم ،سدة شكوفايي ادبيات اخالقي ايران
است (فوشهكور .)43:1377 ،شعر و نثر فارسي در
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دوران سلجوقي روزگاري پر فروغ به خود ديد و
ادبيات اخالقي ـ اندرزي بويژه اندرزنامههاي سياسي
رونق گرفت بهگونهاي كه ميتوان گفت سنت
اندرزنامهنويسي در آن دوران به اوج رسيد .ادبيات
اخالقي در آن دوران در هر دو بخش شعر و نثر بوده
است ،هرچند اندرزنامهنويسي به نثر قابل قياس با شعر
اندرزي در آن دوران نميتواند باشد.
كتابهايي چون سندبادنامه (هفت وزير)،
بختيارنامه (كتاب ده وزير) ،طوطينامه و ...روزگاري
مردمپسندترين مجموعههاي داستاني با درونمايه
اخالقي بوده و نشانههاي فراواني از خاستگاه هندي
و ساساني ـ ايراني آنها به دست است (ريپيكا،
 .)409:1383اما منصور حالج ،اندرزگوي پرشور و گرم
روي آن دوران بوده (ريپيكا )416:1383 ،كه ايدههاي
سياسي نيز داشته است .ابوسعيد ابوالخير ،عينالقضات
همداني ،خواجه عبداهلل انصاري ،ابوالقاسم قشيري نيز
در زمره اندرزنامهنويسان برجسته اخالقي آن دوران
بودهاند .شاعران در روزگار سلجوقي كه در آثارشان
پند و اندرز و ارزشهاي اخالقي به چشم ميخورد،
نظامي گنجوي (اسكندرنامه بهترين اثر وي در زمينة
خلق جامعه و حاكم آرماني است) (ريپيكا388:1383 ،؛

● چنين مينمايد كه يك ايراني اديب و كارگزار
دولتي بهنام عبداهلل ابن مقفع در دوران عباسي
با ترجمه آثار پيش از اسالم ايران و تأليفات
گوناگون ،در زمينه اندرزنامهنويسي ،در ادبيات
اسالمي و عربي پيشتاز بوده است .ابنمقفع،
آثاري به عربي نوشت كه بيشتر سياسي بود .نقش
او بعنوان مترجم ،فعاليتهاي ادبي وي را نه تنها
با منابع پهلوي و ساساني ،بلكه از راه كلـيلـه
و دمـنه بـا منابـع هـندي نـيز پـيـونـد داد.
او خداينامه (شاهنامه) را كه گاهشمار سلطنتي
در روزگار ساسانيان بود ،ترجمه كرد و به آن
عنوان «سيرالملوك العجم» داد .ترجمه اندرزهاي
اردشير ،نامه تنسر و كارنامه اردشير بابكان كه
سرشار از اندرزهاي سياسي است ،از ديگر آثار
اوست.
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اسماعيلي ،)94:1395 ،ناصرخسرو ،ظهيري سمرقندي،
سنايي ،المعي گرگاني ،ازرقي هروي (شاعر منظومه
سندبادنامه) ،نظامي عروضي ،معزي نيشابوري ،انوري،
رشيدالدين وطواط ،اسدي توسي (وفات  465هجري
در منظومه گرشاسبنامه) سوزني سمرقندي و ...هستند.
اما اندرزنامههاي سياسي برجسته در آن دوران به شرح
زير است:
قابوسنامه را بيشتر بعنوان نخستين پندنامه اخالق
حكومتي به زبان فارسي ميشناسند .قابوسنامه يك
مرجع و منبع الهام مهم در ادبيات اخالقي ايران است
) .(Aigle,2007:27نويسنده كتاب ،عنصرالمعالي
كيكاووس بن اسكندربن قابوس بن وشمگير (-492
 412ه.ق) ،از شاهزادگان زياري است .اميران زياري در
سدههاي چهارم و پنجم در بخشهايي از شمال ايران
حكومت ميكردند .دوران حكومت عنصرالمعالي كوتاه
بود و چنين پيداست كه امراي سلجوقي ملك آنان را
تصرف كردهاند .وي قابوسنامه را به نام گيالنشاه،
پسرش ،در  44باب نوشت تا تجربياتش را به او منتقل
كند .سال تأليف كتاب 475 ،هـ.ق است .موضوع كتاب
حكمت عملي و مشتمل بر تدبير منزل و سياست مدن
است .قابوسنامه از حيث شناسايي تمدن قديم و علم
زندگي و دستور زندگي سودمند و دربرگيرندة اطالعاتي
درباره تمدن پيش از تازش مغول است (ميرباقري فرد
و ديگران .)38:1389 ،سخنان و انديشههاي كاووس تا
اندازهاي به اندرزهاي منسوب به ابوتمام طايي (-231
 188هـ.ق) و بُحتُري ( 206-286هـ.ق) از شعراي
بزرگ عرب شباهت دارد (همان .)247:1381 :وي
خودكامهاي سنگدل و بيرحم و از شعوبيان بود كه به
سنتهاي باستاني بومي وابسته بود (ريپيكا.)405:1388 ،
قابوسنامه سه بار به زبان تركي ترجمه شده كه يكي
از ترجمهها توسط احمدبن الياس به فرمان سلطان
مراد دوم پادشاه عثماني و ترجمه سوم براي حسن
پاشا والي بغداد انجام گـرفـته است .در  1886ميالدي
هـم آ .كري ،خاورشناس فرانسوي ،كتاب را به فرانسه
ترجمه كرد .قابوسنامه تاكنون هفت بار در ايران و هند
چاپ شده است (بيات.)192:1377 ،
سيرالملوك (سياستنامه) اثر خواجه نظامالملك
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طوسي ( 408-485هـ.ق) ،بهترين الگوي
اندرزنامهنويسي سياسي درنظر گرفته ميشود
(طباطبايي19:1367 ،؛ قادري125:1391 ،؛ (Darling,

2013:235; Simidchieva, 2004:97; Aigle,2007:28

و منبع اصلي براي بررسي سازمان سياسي دولتهاي
مسلمان در خاور زمين است (بارتولد )80:1366 ،كه
در  479هـ.ق به دستور ملكشاه سلجوقي (85ـ465
هـ.ق92 /ـ1073م) براي شناخت الگوي خوب
كشورداري نوشته شده است .خواجه نظامالملك،
از  455هـ.ق 29 ،سال وزير بلندپايه سلجوقيان بود.
سياستنامه نه تنها از ديد ادبي و تاريخي ،كه از ديدگاه
سياسي ،انديشهاي و آيين كشورداري ،از برجستهترين
اندرزنامههاي ايراني ـ اسالمي است .كتاب  50فصل
دارد و در هر فصل به موضوعي ويژه پرداخته شده
است .اثر نظامالملك طوسي ،تمركز ويژه بر اندرز
درباره حكومت ،جزييات سطوح گوناگون آن و
چگونگي كنار آمدن با جريانهاي سياسي و مسايل
اجتماعي دارد ) .(Darling,2013:234هيوبرت دارك در
ديباچهاي بر آن نوشته است« :اين كتاب هم پند است
و هم حكمت و هم مثل و هم تفسير قرآن و هم اخبار
پيغامبر عليهالسالم و هم قصص انبيا و هم سير اوليا
و هم حكايات پادشاهان عادل» (طوسي.)21:1389 ،
انديشههاي خواجه گذشته از اينكه در سياستنامه،
برآمده از تجربههاي عملي خود او در زمينه سياست و
نيز برخي از اصول سياست و حكومت اسالمي است
(حلبي469:1372 ،؛ سياستنامه ،)22:1389 ،آشكارا
رنگ ايراني دارد (طباطبايي )94:1388 ،و ميتوان
نشانههايي زيادي از الگوهاي كهن كشورداري ايراني
(بويژه آنچه در نامه تنسر ،اندرزنامه اردشير بابكان و
شاهنامه فردوسي آمده است) در آن يافت؛ هرچند
هيوبرت دارك مصحح سياستنامه (طوسي)22:1389 ،
و فيرحي (169:1389ـ ،)168به تأثير انديشههاي ايران
باستان در سياستنامه خواجه نظامالملك اعتقاد ندارند.
خواجه درباره ريز و درشت كارهاي كشور نظر دارد.
او وظايف حاكم ،محتسب ،قاضي ،خطيب و ...را يك
به يك برميشمارد و جامعه آرماني و كشور اسالمي
را با نگاهي به دين ،تاريخ و ايران ميجويد .ديدگاه
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● ابن مقفع با نوشتن «رساله في الصحابه»،
«االدب الكبير» و «االدب الصغير» نقشي برجسته
در بهرهبرداري از دستاوردهاي فرهنگي ايران
باستان و تكامل نظريههاي اسالمي دولت بازي
كرد .ترجمه عربي كتاب كليلهودمنه ،جايگاه اين
اثر را در ادبيات جهان تثبيت كرد و نقطه آغاز
اندرزنامهنويسي در ادبيات عربي شد .به نظر
ميرسد كه ترجمه اين آثار از فارسي ميانه به
عربي ،پس از آن مبناي ترجمه از عربي به فارسي
نو شده باشد.
اصلي خواجه بر تجربهگرايي است ،خواه اين تجربه
در نزد پادشاهان ايران باشد ،خواه اميران اسالمي ،خواه
بنياسرائيل و خواه سالطين ترك غزنوي.
ابوحامد محمد غزالي (505ـ 450هـ.ق) مشهور
به امام محمد غزالي ،نويسنده يكي از مشهورترين
اندرزنامههاي سياسي بهنام «نصيحتالملوك» (تأليف در
حدود  503هجري) است ) .(Darling,2013:235كتاب
گويا به محمدبن ملكشاه يا سلطان سنجر سلجوقي اهدا
شده است .غزالي از پركارترين نويسندگان در دوران
سلجوقي بوده و بيشترين آثارش به زبان عربي است.
اما سه اثر كيمياي سعادت ،نصيحتالملوك و نامههاي
او به فارسي است (ميرباقريفرد و ديگران.)54:1389 ،
غزالي يك عالم الهيات برجسته ،حقوقدان و صوفي
بود كه قلمرو انديشههايش از ايران فراتر ميرفت.
او اهل خراسان بود و به درخواست نظامالملك در
مقام استاد به نظاميه بغداد رفت ).(Aigle,2007:32
غزالي بزرگترين كالمشناس مسلمان و در همان
حال اصالحگر مذهب سنت (ريپيكا)410:1383 ،
و از بانفوذترين علما و دينشناسان در قرون وسطي
بود .وي در نصيحتالملوك شرح دقيقي از وظايف
حاكمان ،وزيران و ديوانساالران ،از ديدگاه اسالمي در
قالب تمثيل و داستان به دست ميدهد .از ديد غزالي،
حاكم بيش از آنكه در برابر مردمان مسئول باشد ،بايد
در برابر خداوند پاسخگو باشد ).(Leder,1999:133
غزالي شالوده نظري رابطه ميان خالفت و سلطنت
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و همكاري ميان خليفه و سلطان را در نوشتههاي
خود اعالم داشت (بازورث و ديگران.)121:1390 ،
وي بيشتر با وظايف عملي و كاربردي حاكم سروكار
داشت تا طرح يك نظريه بنيادي درباره حكومت
(لمبتون207:1374 ،؛  .(Darling, 2013شارل هانري
دو فوشه كور در كتاب اخالقيات ،به گستردگي به
«نصيحتالملوك» پرداخته است .تا سده دوازده ميالدي
پندنامههاي اخالقي ايراني ،غير از نصيحتالملوك
غزالي ،در پوشش اسالم ،به سنت ساساني حكومت
وفادار ماندند ).(Aigle,2007:34
مرزباننامه تقليدي از كليله و دمنه است كه اسپهبد
مرزبان پسر رستم پسر شهريار پسر شروين در پايان
سده دهم و آغاز سده يازدهم ميالدي آنرا به گويش
طبري نوشته است .دو ترجمه از اين كتاب به زبان
فارسي در دست است :نخست «روضهالعقول» كه
در پايان سده ششم هـ.ق به خامه وزير سلجوقيان
محمد پسر غازي ملطيوي دبير و وزير سليمانشاه از
ملوك سلجوقي آسياي صغير و دوم مرزباننامه است
كه به خامه سعدالدين وراويني آذرآبادگاني به تاريخ
1210-25/607-622م نگاشته شده است (ريپيكا،

● با افت قدرت زرتشتيان در ايران ،برخي كسان
تالش براي ثبت و ضبط ادبيات مقدس زرتشتي
را ،پيش از آنكه يكسره نابود شود ،بويژه به زبان
فارسي ميانه و با خط پهلوي آغاز كردند .براي
ايرانيان مشاركت مستقيم در برگرداندن متون از
زبان فارسي به عربي ،در دوران عباسي اهميت
بسيار يافت .بنابراين كمتر كتاب عربي تأليف شده
در نخستين سدههاي دوران اسالمي را مييابيم كه
در آن از منابع ايراني نقل نشده باشد؛ براي نمونه،
آثاري چون تاريخ يعقوبي ،المعارف ابنقطيبه،
االخبارالطوال دينوري ،سنيالملوكاالرض
واالنبياء حمزه اصفهاني ،تاريخالرسل و الملوك
طبري ،مروجالذهب مسعودي و آثارالباقيه بيروني
كه ريشه اطالعاتشان از ابنمقفع است.
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408:1383؛ ميرباقريفرد و ديگران  .)82:1389اين
كتاب هم در شمار اندرزنامههاي سياسي است.
ابنمسكويه (معلم سوم) شهرتش بيشتر به سبب
تأليف كتاب با ارزش و مهم «تجارباالمم» است .اين
كتاب از مهمترين اسناد تاريخي و از كهنترين آثاري
است كه در آن به فلسفة تاريخ توجه و علل پيروزيها و
شكستها بررسي شده است .ابن مسكويه در اين كتاب
اوضاع سدههاي چهارم و پنجم را به خوبي تجزيه و
تحليل كرده است .وي در انديشة فلسفي از ارسطو
و افالطون متأثر بود و در حوزه اسالم به فيلسوفاني
چون كندي ،ابوعثمان دمشقي و ابوالحسن عامري نظر
داشت .از ابنمسكويه آثار زيادي برجا مانده كه پس
از تجارباالمم ،كتاب «تهذيب االخالق» او اهميت
بسيار دارد .خواجه نصيرالدين طوسي بر پايه اين
كتاب ،اثر معروف خود «اخالق ناصري» را تأليف كرد
(ميرباقريفرد و ديگران.)257:1381
دو رساله مهم پرتونامه و الواح عمادي اثر سهروردي
داراي وجوه سياسي فلسفه اشراقي است .سهروردي
انديشمندي آرمانگرا بود كه حكومت حكيمي متألّه را
تنها نظام سياسيِ آرماني ميدانست .از همينرو ،وي با
همنشيني با حاكمان و تدوين رسالههاي سياسي براي
ايشان ،آنان را با الگوي حكومتداري آشنا ميكرد
(بستاني21:1394 ،؛ ضيائي .)112:1378 ،بيشتر آثار
فلسفي بويژه پس از سده چهارم ،فاقد اشارات صريح
سياسي است كه علت ،اوضاع خاص سياسي در آن
زمان است (ضيائي .)114:1378 ،فعاليتهاي اسماعيليان
و جدال آنان با سلطنت سلجوقي و خالفت بغداد و
درگير شدن مسلمانان در جنگهاي صليبي ،فضايي
پرتنش پديد آورده بود (بستاني.)22:1394 ،به هر
روي اندرزنامهنويسي شيخ اشراق ،برخالف بسياري
از اندرزنامهنويسان ايراني ،همچنان در چارچوب
انديشة سياسي آرماني او باقي ميماند و ميتوان آنها
را آميزهاي از سنت كهن اندرزنامهنويسي براي شاهان
و فلسفه سياسي اشراقي دانست .الگوي سهروردي
بيش از آنكه با اندرزنامههاي كالسيك ايراني همخوان
باشد ،با كوشش افالطون براي راهنمايي برخي از
فرمانروايان و آموزش فلسفه به آنان درخور سنجش
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است .كوشش سهروردي نيز همانند افالطون ،بيهوده
بود ،زيرا در الگوي اشراقي ،واقعيت سياسي و آرايش
نيروهاي موجود نقشي ندارد ).(Ziai,1992:336
الماوردي (متوفي  450هـ.ق در بغداد) براي
جاللالدوله (دوران حكومت 1044ـ )1027از اميران
آلبويه اندرزنامهاي نوشت كه شامل اخالق و آموزههاي
سياسي در نظامي منطقي بود ).(Leder,1999:132
ماوردي شافعي بود و در چند شهر منصب قضاوت
يافت .او همچنين در نقش مشاور القادرباهلل
(422ـ381هـ.ق) و القائمباهلل ( 422-67هـ.ق)) خلفاي
عباسي ظاهر شد .كتاب «االحكامالسلطانية» ماوردي،
سندي كليدي در زمينه تئوري حكومت است كه مورد
پذيرش فقهاي سده پنجم به بعد بود ولي نظريهپردازان
بعدي پيشرفت چنداني نسبت به آن نداشتند (لمبتون،
 .)159:1374در احكامالسلطانيه ،مشروعيت از تبعيت
كامل ،يعني تقديس قدرت حاكميت از راه رعايت
اصول مذهبي ناشي ميشود .اين مسئله در نمونههاي
بعدي اندرزنامهها معمول نيست .با كاهش قدرت خلفا
در سدة دهم ميالدي و با سربرآوردن حكومتهاي محلي
كه به ظاهر زيرنظر دستگاه خالفت اداره ميشدند و
در واقع قدرتهاي مستقلي بودند ،در اندرزنامهها سنت
ديگري براي مشروعيتبخشي به حكومت پديد
آمد .ماوردي نويسنده آثاري بنيادي در زمينه تئوري
خالفت با درنظر گرفتن واقعيتهاي سياسي است
) .(Leder,1999:131هدف ماوردي ،تحكيم جايگاه
امام در برابر فرسودگي و ربايش قدرت بود .اختالف
نظر اصلي ميان خليفه و آلبويه آن بود كه آنان براي
خليفه در زمينه كشورداري چندان نقشي قايل نبودند
و در اين زمينه صالحيت او را نميپذيرفتند (لمبتون،
167:1374ـ.)160
از ديدگاه زماني ،اندرزنامههاي عربي از زمان
پيدايش نخستين آثار مستقل به زبان عربي در نيمه دوم
سدة هشتم ميالدي تا واپسين نمونههاي نوشتاري عربي
در سدة پانزدهم ميالدي ادامه مييابد .شكل طبيعي
پيدايش آثار متنوع ادبي در اين بازه طوالني شايد
در سادهترين حالت با نام بردن از مهمترين نمونههاي
آن روشن شود ) .(Leder,1999:125محمودالحسن
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● مسعودي در سال  303هـ.ق در استخر فارس،
در دست يك خانوادة قديمي ،كتابي دربارة
تاريخ و بناهاي پادشاهان ايران ديد؛ كتابي با
نقاشي چهرههاي پادشاهان ساساني ،دربرگيرندة
اطالعاتي كه در ديگر كتابهاي فارسي همچون
خداينامه و آييننامه نبود .اين كتاب ،نسخه عربي
از يك كتاب اصلي فارسي در خزانه پادشاهي
ايران (در تيسفون يا در خود فارس) بود كه به
دستور خليفه اموي ترجمه شده بود .اگر روايت
درست باشد ،نشانة عالقه عربان به افسانههاي
فارسي و گذشته تاريخي ايران پيش از ابنمقفع
است .پيامد اين عالقه عمومي به ايران باستان ،در
بخش گستردهاي از تاريخ و گاهشماري جهاني
از سدة نهم به بعد و حتي عالقه به افسانههاي
پيشدادي و كياني ديده ميشود.
المرادي ( 1096ميالدي) كتاب «االشارات» را نوشت.
كتاب دربارة خيزش حكومت المراويد در شمال آفريقا
است و سراسر آن برپايه سنتهاي حكمت سياسي،
اصول اخالقي و فلسفه است .نمونه ديگر ،قاضي
مسلمان اسپانيايي طرطوسي ( 1059-1126ميالدي)
است .وي در  1122ميالدي رساله مفصلي به نام
«سراجالملوك» دربارة اصول حكومت نوشت .كتاب
او نشانههايي از گرايش نويسنده به مسايل فقه اسالمي
دارد ) .(Leder,2015:97-98سراجالملوك ،دربرگيرنده
تئوريهاي حكومت و ويژگيهاي حاكم موفق است .در
اين اثر ،پادشاه آرماني در پرتو آميزهاي از سنت اسالمي
و سنتهاي باستاني ايران توصيف ميشود .اندرزنامه
طرطوسي بيشتر به نصيحتالملوك غزالي نزديك است.
آثار غزالي در اسپانيا شناخته شده بود .نقد فلسفي او
شامل تهافه الفالسفه (تناقضگويي فيلسوفان) در سال
 1180ميالدي در اسپانيا با تهافت التهافت ابنرشد
رد شد .طرطوسي تكذيبيهاي هم بر احياءالعلومالدين
غزالي نوشت ).(Darling, 2013: 232-233
نمونه ديگر ،الوزيرالمغربي (متوفي در 1027
ميالدي  418/هجري) از خانواده وزيران ايراني تبار
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است كه اندرزنامه سياسي او «كتاب فيالسياسه» نام
داشت .او همچنين نوشته خود با عنوان «پيرامون
حكمراني صحيح» را به نصرالدوله احمدبن مروان
(دوران حكومت  )1011-1061والي دياربكر در
بينالنهرين عليا تقديم كرد .جانمايه اثر المغربي،
نخست زندگي شخصي حاكم (اصالح الشخص نفسه)
و سپس هدايت زيردستان به تفكيك در دربار ،افراد
قرار گرفته در حوزه قدرت و مردمان عادي است .در
اينجا تمركز نويسنده بر قوانين زندگي و جهتگيري
وي بر پايه واقعيتهاي زندگي و نه هنجارهاي اسالمي
است ) .(Leder,1999:142الطالبي ،المرادي ،ابنعربي،
ابنرشد و ابنابيالربيع از ديگر انديشمندان و فيلسوفان
عرب مسلمان در سدههاي پنجم ،ششم و هفتم هـ.ق
هستند.

اندرزنامههاي سياسي در اروپا
اروپاييان نزديك به هزار اندرزنامه و اثر در زمينه
انديشه سياسي در قرون وسطي و در اوايل دوران
مدرن نوشتند .ارزش علمي اين آثار در سنجش با
اندرزنامههاي خاورميانه در همان دوران ،بيشتر است
) .(Darling,2013:223منابع اندرزنامههاي اروپايي،
آثار كالسيك مانند نوشتههاي سنكا (فيلسوف رومي)،
پلوتارك ،سيسرو و بويژه پس از سده سيزدهم ميالدي،
بازيابي فلسفه عملي ارسطو ،متون مقدس و نمونههايي

● پس از رسيدن اسالم به ايران ،بسياري از شاعران
و نويسندگان ايراني در آثار خود به اندرز پرداخته
و در اين زمينه ميراثي ارزشمند از خود به يادگار
نهادهاند .در اين ميان نقش وزيران و منشياني
چون برمكيان ،خاندان سهل ،ابوعبداهلل جيهاني،
ابوالفضل بلعمي ،ابوالفضل بيهقي ،ابوالعباس
اسفرايني ،احمدبن حسن ميمندي و ...چشمگير
است .در سرودههاي پيشگامان شعر فارسي در
سدة سوم ،كموبيش نشانههايي از ادب تعليمي
ديده ميشود.
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چون سليمان و داوود نبي و نيز كتابهاي بزرگان
مسيحي ،بويژه آمبروز و آگوستين بود (Blaydes and
) .others, 2013:5پژوهشهاي كالسيك نولدكه دربارة
رمان اسكندر مقدوني ،نمايان ساخت كه خاستگاه
داستانهاي عربي و سرياني ،كمابيش نسخههاي پهلوي
است .بنابراين سهم ادب و فلسفه يوناني ـ هلـني در
ادبيـات انـدرزنامهاي بـسيار مهم است (فوشهكور،
7:1377؛ تفضلي201:1386 ،؛ (De menasce,
 .1958:52; Bosworth, 1970:25در پرتو اندرزنامههاي
كهن فارسي ،ميتوان برخي از قطعات هسيودوس و
سقراط را از نو خواند (فوشهكور)7:1377 ،؛ همچنانكه
پندهاي هرمس (يوناني) در همه اندرزنامههاي بزرگ و
قديم عربي جايگاهي بس مهم دارد (همان.)99 :
اندرزنامههاي اروپايي كمابيش همزمان با
اندرزنامههاي خاورميانه آغاز ميشود .گزارش
نگارش اندرزنامهها در اروپا ،ترسيم توسعه عقالني
است )، (Dakhlia,2002:1192; Jónsson,2006:156
اما روايت منسجمي از اين توسعه و اوضاع سياسي
و اجتماعي وجود ندارد .اندرزنامهها ،در سرزمينهاي
اسالمي بيشتر شناخته شده است ).(Darling,2013:229
برسرهم ،آثار اروپايي فشردهتر و كليتر از آثار نوشته
شده در خاورميانه است )(Darling,2013:234
همسانيهايي ميان اندرزنامههاي اروپايي و بسياري از
اندرزنامههاي اسالمي وجود دارد .نشان دادن سيماي
پادشاه عادل بعنوان كسي كه نگهدارنده و هماهنگكننده
نظم اجتماعي است ) ،(Forhan,2002,35پايبندي او به
فضيلتهاي بنيادي (دادگري ،ميانهروي ،خويشتنداري،
دليري ،بردباري و احتياط) ،مشورت با كاردانان و
شنيدن نظرهاي خوب ،دوري از تظاهر و رسيدگي به
امور مادي و معنوي جامعه ;(Born,1928: 470-504
) ،Blaydes and others, 2013:5ايمان شخصي پادشاه
و گسترش مسيحيت توسط وي ،از ويژگيهاي اين
اندرزنامههاست .در بسياري از اندرزنامههاي اروپايي،
فرمانروا باالتر از قانون دانسته شده و آمده است كه شاه
آرماني بايد از قانون بعنوان يك فضيلت و باور پيروي
كند (.)Born,1928:470-504
اندرزنامهها در سنت اروپايي ،بر نگارش فلسفه
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سياسي تمركز دارد :كتابهايي با اطالعات و رهنمودهاي
سودمند براي خانوادههاي پادشاهي از جمله اينكه
چگونه بر رقيبان و دشمنان سياسي خود چيره شوند،
چگونه يك مدير شايسته برگزينند و حتي چگونه با
خداوند سخن گويند .ايدههاي سياسي و فرهنگي رايج
در زمان نگارش ،در اين كتابها نمود دارد .اندرزنامههاي
مسيحي ،به ساختن تصويري آرماني از پادشاه گرايش
دارند ،اما نويسندگان مسلمان بيشتر با بهرهگيري از
داستانها و افسانهها ،به مقايسه آنها با جهان واقعي
پرداخته و بهدنبال انتقال انديشه و نيز هنر اداره كشور
هستند .مهمترين تفاوت اندرزنامههاي مسيحي و
اسالمي در شيوه اندرز دادن به فرمانروايان و اندازة
بيپرده بودن اندرزهاست .نويسندگان مسيحي در زبان
سياست صراحت بيشتري از خود نشان دادهاند و در
سدة نهم ميالدي ،اين صراحت بيشتر بهچشم ميآيد
 )Blaydes and others, 2013:1-3(.كارولنژيها در
سدههاي هشتم و نهم ميالدي داراي اندرزنامه بودند
) .(Chopin, 1999:88كشيشان در آن دوران بهصورت
شخصي و گسترده در نوشتن اندرزنامهها با هدف
تعيين فرمانرواي مسيحي آرماني ،مشاركت داشتند
) .(Canning, 1996:47اين اندرزنامه بيش از هر چيز
بر اخالق تأكيد داشتند ()Falkowski, 2008: 5-26
و در آنها به روابط ميان كليسا و پادشاه ،اصالحات
اخالقي ،نقش پادشاه بعنوان جانشين مسيح و ضرورت
عمل كردن او به فضايل پرداخته ميشد (Darling,
)« .2013:229نهاد سلطنت» ،بارزترين پندنامه در دوران
كارولنژي است كه يوناس اورلئان ( 760-843ميالدي)
آنرا نوشته است ).(Aigle, 2007:31
بخش ديگر به اندرزنامههاي بيزانسي در زمينه اداره
كردن امپراتوري مربوط ميشود .امپراتور كنستانتين
هفتم در حدود  950ميالدي براي پسر فاسد خود
يك راهنماي عملي نوشت .كنستانتين در كتاب خود،
گزارشها و اسنادي از فرمانروايان و فرمانداران با
اطالعات در زمينه روابط خارجي امپراتوري ،ارتباطات
جغرافيايي ،تاريخ و سياست در روزگار خود گرد
آورد .اين كتاب با دبيرخانه عربي برابري ميكرد و بيش
از آنكه دربرگيرندة مطالب سياسي باشد ،دربرگيرندة
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● با پا گرفتن واقعي شعر فارسي (سدة چهارم)،
آموزشهاي اخالقي و توجه به آموزههاي حكمي،
اندرز ،سفارش به پرهيزگاري و ...در سرودههاي
نامداران اين دوران همچون رودكي ،كسايي ،شهيد
بلخي و نيز آثاري چون آفريننامة ابوشكور بلخي
و شاهنامة فردوسي ديده ميشود و ميتوان گفت
در ديوان كمتر شاعري است كه مضامين اندرزي
و اخالقي يافت نشود ،زيرا اندرز از برجستهترين
درونمايههاي ادب فارسي است و ايرانيان همواره
در اين زمينه پيشگام و سرمشق بودهاند.
مطالب اداري بود .اين كتاب با اندرزنامه سراالسرار

همدوره بود ) .(Darling, 2013:230سينيسيوس،
فوتيوس اول ،ككاومنوس و توماس مگيستر از ديگر
نويسندگان اندرزنامه در دوران بيزانس بودهاند.
سنت سكوالر ادبيات اندرزي در اروپاي باختري
در سده دوازدهم با كتاب حجيم «پوليكراتيكوس» جان
سالزبري  1115/20-1180ميالدي) آغاز شد .اين اثر در
زمينه انديشه سياسي و اندرزي ;(Darling, 2013:232
) ،Canning, 1996:133در سال  1159ميالدي تكميل
و به توماس بكت (اسقف اعظم كليساي كانتربري)
هديه شد ) .(Chopin,1999:89اين كتاب بيشتر يك اثر
كلي فلسفي بود دربارة رسوم سياسي زمان ،برپايه عالقه
شخصي نويسنده ) .(Canning, 1996:133سالزبري در
اين اثر وظايف فرمانروايان را نهتنها براي خوب بودن،
بلكه براي خوب پيشرفت كردن و برپا كردن جامعهاي
با انصاف و عدالتمحور برشمرده و از اوضاع و
رفتارها در روزگار خود سخت انتقاد كرده است.
سالزبري برخالف اندرزنويسان پس از خود ،كوشيده
است ميان ايدههاي مذهبي و سنتي با بهرهگيري از
نوشتههايي از سيسرو ،افالطون و ديگر منابع التين و
يوناني و همچنين كتابهاي مقدس و پدران كليسا پيوند
برقرار كند ).(Darling,2013:232
يك نكته شگفتانگيز آن است كه هرچند آثار امام
محمد غزالي ،خواجه نظامالملك طوسي و طرطوسي
خيلي پيش از كتاب سالزبري نبوده و پيوندي مستقيم
هم با نوشتههاي او نداشته ،اما شباهتهايي ميان آنها
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وجود دارد .سالزبري ايران و اسپانيا را هم نديده بود.
او به سيسيل رفت (مانند دانشمند همعصرش آدالرد
بث ،مشهور شده بهعلت ترجمه آثاري از اقليدس
و خوارزمي) ،جايي كه ميتوانست اندرزنامههاي
خاورميانه را ببيند يا درباره آنها بحث و جدل كند .سفر
او پيش از نگارش يا در حين نگارش پوليكراتيكوس
بوده است ) .(Darling, 2013:234ابنظفر سيسيلي
( 1104-1172ميالدي) مسلمان ساكن سيسيل كه
معروف به ماكياولي اعراب است ،در سدة دوازدهم
كتاب «سلوان المطاع في عدوان األتباع» را براي حاكم
مسلمان سيسيل ،قاسم القرشي نوشت .اين كتاب
ميتواند در شمار اندرزنامههاي سياسي قرار گيرد .از
سوي ديگر ،همدوره بودن سالزبري و ابنظفر سيسيلي
ميتواند دليل آشنايي وي و اروپاييان با انديشههاي
سياسي و اندرزنامههاي مسلمانان باشد.
نويسندگان اروپايي سدة دوازدهم از اثر سالزبري
الهام نگرفتند ،اما سنت اخالقي اندرزنامهنويسي را
ادامه دادند .در پايان سدة دوازدهم ميالدي ،نوشتن
اندرزنامهها به زبانهاي محلي آغاز شد و اندرزنامههاي
التين در دوران رنسانس دوباره اهميت يافت .سدة
سيزدهم ،زمان رونق انفجارگونه اندرزنامههاي اروپايي
بود ) (Chopin, 1999:90كه بيشتر به زبانهاي بومي
نوشته ميشدند و از اثر سالزبري كه بيشتر بر سياست
تأكيد داشت تا بر اخالق ،پيروي ميكردند .نكتة جالب
اينكه سدة سيزده ،دوران نگارش گستردة اندرزنامههاي

● بايد گفت كه شاهنامه نه تنها خود يك
اندرزنامه ،كه يكي از مهمترين منابع اندرزنامههاي
ايراني است .فردوسي در شاهنامه ،هم خود و هم
از زبان شخصيتهاي اصلي كه برپايه منابعي چون
خداينامه بهنظم كشيده شده است ،به پند و اندرز
دادن براي رسيدن به زندگي خوب پرداخته است.
در واقع ،فردوسي به شيوه خود ،مجموعههاي
معروف اندرزنامههاي سياسي را آورده است:
اندرزهاي انوشيروان ،بزرگمهر ،اردشير ،ارسطو
و ...از آن جمله است.
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سياسي در خاورميانه هم بوده است .اين اندرزنامهها
بسيارند اما به اندازه اثر خواجه نظام يا غزالي در سدة
يازدهم برجسته نيستند .شباهتهاي بسيار ميان اين آثار
و آثار اروپايي وجود دارد و عجيب اينكه براي مقايسه
يا رديابي ارتباط ميان آنها تالشي نشده است .سدة
سيزدهم زمان تركيب سنت كهن اندرزنامهنويسي با
يك بازخواني تازه از اندرزنامة ارسطو توسط توماس
آكويناس و اگيديوس كولونا (هر دو در سال 1280
ميالدي) بود .اين تأثير در ميان مسلمانان و مسيحيان
اسپانيا هم رفتهرفته رخ مينمود .يك تفاوت مهم ميان
آثار اروپايي و خاورميانهاي در سدههاي دوازدهم و
سيزدهم ميالدي اين است كه به ظاهر ،جز حكومت
سلطنتي ،نوع ديگري از حكومت در خاورميانه قابل
تصور نبوده است .مسلمانان به جاي كوشش براي
رسيدن به بهترين شيوة حكومت ،در پي ايجاد سلطنت
بهتر بودند؛ درحالي كه اروپا در سدههاي چهاردهم
و پانزدهم ،با جمهوري يا امپراتوري شدن پادشاهيها،
ميرفت تا بر جهان تسلط يابد (Darling, 2013:234-
.)236
عنوان اندرزنامه در كتابها با درونمايه سياسي،
نخستين بار از سوي يك نويسنده ناشناس نروژي پيش
از  1260ميالدي به كار رفت ).(Darling, 2013:229
همچنين كتاب «درباره سلطنت براي پادشاه قبرس»،
ميان سالهاي  1271و  1273ميالدي براي پادشاه هيو
سوم نوشته شد .بخش نخست كتاب را كه نزديك
به دو چهارم كتاب است آكويناس و بقية آنرا پتولمي
لوكا ( 1236-1327ميالدي) نوشت؛ همچنان كه گيلز
رم (آگيديوس رومانوس  1243-1316ميالدي) رساله
خود «درباره دولت شاهزادگان» را در سال 1280
ميالدي براي پادشاه آينده فرانسه ،فليپ چهارم نوشت
) .(Canning,1996:129آكويناس ناقل اصلي ايدههاي
سياسي ارسطويي به قرون وسطي نبود .اين نقش را
گيلز رم ،با كتاب درباره دولت شاهزادگان بازي كرد.
اين كتاب ،اثرگذارترين نمونه اندرزنامه در قرون
وسطي است كه نخست در سال  1286ميالدي به
زبان فرانسه و سپس به ديگر زبانهاي مهم محلي در
اروپاي باختري ترجمه شد .اين اثر بسيار خواندني
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است و با استانداردهاي قرون وسطي نظاممند بهشمار
ميرود ،هرچند اثري است كه براي مخاطبان دولتي
خاص نوشته شده است ) .(Canning,1996:133در
سال  1280ميالدي ،دانشمند انگليسي روگر باكون
كتابي به نام «رهبران حكومت» نوشت و تا اندازه
زيادي از سراالسرار الگوبرداري كرد .در آن دوران
از كتاب سراالسرار نزديك به هزار نسخه به زبانهاي
اروپايي وجود داشت كه رقم چشمگيري است
).(Darling,2013:231
در بسياري از اندرزنامهها در اروپاي قرون وسطي،
سدة پانزدهم بخشي از دوران رنسانس درنظر گرفته
شده است .به سخن ديگر ،پژوهشگران در نخستين
دههها در تاريخ مدرن اروپا ،بر آن بودهاند كه كار
اندرزنامهنويسي با ماكياولي در ابتداي سدة شانزدهم
آغاز ميشود.
ماكياولي كتاب شهريار را در سال  1513ميالدي
نوشت و به سنتهاي پيشين اندرزنامهنويسي نزديك
شد ) .(Darling,2013:240كتاب شهريار ماكياولي
از مشهورترين اندرزنامههاي سياسي است (ترابي
فارساني و غندي .)73:1394 ،اين رسالة بسيار كوتاه
در اندك زمان به بيشتر زبانها ترجمه و در سراسر اروپا
منتشر شد .كتاب  26فصل دارد و دربرگيرنده سفارشها،
پندها و نمونههايي از تجربه در زمينه كشورداري است.
ماكياولي انديشههاي متفاوتي دارد و از سياست تمركز
قدرت دفاع ميكند .اراسموس و گيوم بوده را نيز
ميتوان در شمار اندرزنامهنويسان اروپايي در سدة
شانزدهم دانست (.)Genet,2003:531-541
اندرزنامههاي سياسي در قرون وسطي بيشتر
براي ديوانيان و ناظر به زندگي سياسي و روابط
خانوادگي آنان و موضوع زن بود .نويسندگان اين
اندرزنامهها ،جنبههاي اخالقي و اقتصادي مباحث
ارسطو از حكومت را گرفتند ،درحاليكه بسياري از
آثار اخالقي خاورميانه دربرگيرندة مفاهيم مذهبي بود.
چنين مينمايد كه اروپاييان گرچه به آثار دربارة اصول
اخالقي مسلمانان عالقه نداشتهاند ،اما به ادبيات اندرزي
سياسي خاورميانه عالقمند بودهاند .بسياري از آثار در
اين زمينه به زبانهاي اروپايي ترجمه شد و دولتمردان

151
● سلجوقيان از هواداران بزرگ ادبيات فارسي و
تا اندازهاي ادبيات عرب بودند .بزرگترين استادان
شعرِ ستايشي در اين دوران ،بيگمان جبههاي
بيباك پديد آوردند و باورهاي فلسفي ،هشدارها
و اندرزها را در سرودههايشان گنجاندند .سدة
پنجم ،سدة شكوفايي ادبيات اخالقي ايران است.
شعر و نثر فارسي در دوران سلجوقي روزگاري
پر فروغ به خود ديد و ادبيات اخالقي ـ اندرزي
بويژه اندرزنامههاي سياسي رونق گرفت بهگونهاي
كه ميتوان گفت سنت اندرزنامهنويسي در آن
دوران به اوج رسيد .ادبيات اخالقي در آن دوران
در هر دو بخش شعر و نثر بوده است ،هرچند
اندرزنامهنويسي به نثر قابل قياس با شعر اندرزي
در آن دوران نميتواند باشد.
اروپايي همچون مازارين و كولبرت نسخههايي از اين
آثار را گردآوري كردند ).(Darling, 2013:241
به هر روي ،انديشمندان ،اندرزنامههاي اروپايي
را در رده آثار در زمينه انديشههاي سياسي درنظر
ميگيرند ) (Darling,2013:225كه تا دوران رنسانس
ادامه مييابد (Jónsson, 2006: 153; Blaydes and
) .others, 2013:3بسياري از اندرزنامههاي اروپايي به
التين نوشته شده و براي مردمان در هرجا شناخته شده
بود .مطالعات تطبيقي اندكي در اروپا روي اندرزنامهها
انجام گرفته است و بسياري از پژوهشگران به اين
موضوع پرداختهاند كه اندرزنامهها چه چيزهايي را
دربر ميگيرد .عالقه اين پژوهشگران ،توسعه تئوري
سياسي در اروپا و نه تأثير اين تئوري يا ادبيات بر
سياست است ) .(Darling,2013:225در اروپا ،پيش
از آغاز سده هجدهم ،به دو دليل عمده از اهميت
اندرزنامهها كاسته شد :نخست پيدايش صنعت چاپ و
معرفي سبكهاي تازة ادبي و ديگر ،مطرح شدن موضوع
ائتالف يا تقسيم قدرت سياسي ميان افراد گوناگون؛
روشهاي تازهاي براي نگهداشت قدرت يا به دست
آوردن آن در آينده مورد توجه قرار گرفته بود و به
جاي اوكلو ،هابز و به جاي ماكياولي ،كانت سربرآورده
بودند ).(Darling, 2013:240
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اندرزنامههاي سياسي در شرق
پيش از اسالم ،ايرانيان از هنديان نيز در زمينه
اندرزنامهنويسي الهام گرفتند (همايي146:1366 ،؛
تفضلي204:1386 ،؛ فوشهكور18:1377 ،؛
ريپيكا134:1383 ،؛ ميرباقريفرد و ديگران،
74:1389؛ ;(Darling,2013:229 leder,2015:94

;Crone,2004:152

;Bosworth,1970:25

 Aigle,2007:17؛ هرچند اين الگوبرداري اندك
بود ).(Marlow, 2009:527; Ohlander, 2009:240
كتابها نخست به پارسي و سپس از پارسي به زبان
تازي برگردانده شد .مانند كليله و دمنه ،دو كتاب از
سندباد بويژه افسانه بلوهر و بوداسف به اروپا رسيده
و هنوز با نام برلئام و جوزافت پرآوازه است (ريپيكا،
 .)134:1383اساس كتاب شرح زندگي بوداست
(تفضلي .)301:1386 ،بدينسان ،اين فرض كه سنت
اندرزنامهنويسي بويژه اندرزنامهنويسي سياسي از هند
گرفته شده ،تقويت ميشود؛ هرچند بايد دانست كه
بسياري آثار از جمله نامه تنسر پيش از آنها نوشته شده
است.
كليله و دمنه از مهمترين كتابهاي كهن با درونمايه
سياسي و اخالقي است .فراهم آورندة اين كتاب،
حكيمي هندي موسوم به بيدپاي است كه آنرا براي
دابشليم كه پس از اسكندر متولي امور هندوستان شده
بود ،نوشته است .اصل كتاب به سانسكريت بوده و
در حدود سدة ششم ميالدي بهدست برزويه حكيم

● قابوسنامه را بيشتر بعنوان نخستين پندنامه
اخالق حكومتي به زبان فارسي ميشناسند.
قابوسنامه يك مرجع و منبع الهام مهم در ادبيات
اخالقي ايران است .موضوع كتاب ،حكمت عملي
و مشتمل بر تدبير منزل و سياست مدن است.
قابوسنامه از حيث شناسايي تمدن قديم و علم
زندگي و دستور زندگي سودمند و دربرگيرندة
اطالعاتي درباره تمدن پيش از تازش مغول
است.

ايراني ،به فارسي پهلوي ترجمه شده است .ابن مقفع
در سدة دوم هجري اين كتاب را از پهلوي به عربي
ترجمه كرد .بعدها ،كساني آنرا به نظم كشيدند ،برخي
دوباره آنرا نقل و تأليف كردند و بعضي نيز كتابهايي
به همان سبك نوشتند .در گذر زمان مطالبي بر كتاب
افزوده و بالغ بر  21باب شد (همايي.)202:1366 ،
كليلهودمنة ابنمقفع چند بار ديگر ترجمه شد كه از
آن جمله ميتوان داستانهاي بيدپاي ترجمه محمدبن
عبداهلل بخاري و «انوار سهيلي» ترجمه مالحسين
كاشفي واعظ سبزواري و «عيار دانش» ترجمه يكي از
وزيران اكبرشاه در هندوستان را نام برد (ميرباقريفرد
و ديگران .)74:1389 ،ترجمه ابوالمعالي نصراهلل منشي
(سده ششم هجري) بر همه ترجمههاي ديگر برتري
دارد .نسخه منظوم كليلهودمنه اثر رودكي نيز گم شده
است (ريپيكا.)408:1383 ،
به هر روي اندرزنامهها دوباره به دست مسلمانان
از اسپانيا تا هند و از آسياي مركزي تا صحرا گسترش
يافت ) (leder,2015:94و از سوي هنديان ،چينيان،
مغوالن و اسالوها مورد استقبال قرار گرفت .تأثير
اندرزنامهها از خاورميانه بهسوي شرق ،بيشتر است.
گرچه چينيان اندرزنامههاي سياسي ندارند ،اما تفسيرها
و گزارشها روي آثار كالسيك كنفسيوس ،منسيوس
و سنت هندي با سنت خاورميانه گره خورده است.
اندرزنامههاي نوشته شده بهدست مسلمانان هند در
قرون وسطي ،شباهت بسيار به اندرزنامههاي ايراني
و عربي دارد .از سدة دوازدهم ميالدي ،سفارشها و
پندهاي عدالتمحور اندرزنامههاي سياسي خاورميانه
را نه تنها در آثار مسلمانان هند ،بلكه در ادبيات جنوب
شبه قاره نيز ميتوان ديد ).(Darling,2013:234
برجستهترين انديشمند سياسي هند در سدة چهاردهم،
ضياءالدين برني بود كه منابع خاورميانهاي را به خوبي
ميشناخت .تأكيد او در كتاب فتاواي جهانگيري بر
عدالت بود اما براي رسيدن به حكومت موفق ،قدرت
را مد نظر داشت .وي را ماكياولي شبهقاره ناميدهاند
).(Syros,2012:546
در طول سدة پانزدهم ،اندرزنامههايي به سبك ايراني
در خاوردور نوشته شد .اندرزنامههاي تيموري ،هندي
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و حتي اندرزنامههاي شيبانيان در آسياي مركزي از آن
جمله است ) .(Darling,2013:238كتاب «آدابالملوك
و كفايهالمملوك» (به فارسي) اثر محمدبن منثور ملقب
به مباركشاه غوري و معروف به فخر مدبر (1260
ميالدي) در هند يك الگو از سياستنامة خواجه
نظامالملك بود .(Luce, 2010:1918) .از ديگر مقلدان
خواجه در هند ،ابوالفضل عالمي ( 1602ميالدي) بوده
كه كتاب معروفي به نام «آيين اكبري» دربارة مفهوم
و قواعد پادشاهي و سلطنت دارد ).(Leder,2015:97
مباركشاه(سدة هفتم هجري) هم كتاب «آدابالحرب
و شجاعه» را به نام شمسالدين ايلتتمش پادشاه
هندوستان در بيان اوصاف پسنديده اميران و وزيران
و فرماندهان ،شيوه اختيار كردن وزير ،شيوة فرستادن
رسول و ...در سي و چهار باب نگاشت (ميرباقريفرد
و ديگران .)213:1389 ،اندرزنامهنويسي در هند از سدة
هفدهم ادامه يافت و شكوفا شد ،اما در سدة هجدهم از
اهميت آن كاسته شد ).(Darling,2013:240
اندرزنامهنويسي در جنوب خاوري آسيا ،بويژه در
اندونزي نيز رواج داشت .كتابهاي مهم «تاجالسالطين»
نوشته بخاري جواهري و «بستانالسالطين» از نورالدين
رانيري هر دو در سده هفدهم ميالدي ،از مهمترين
آثار اندرزي سياسي در اين منطقه است .هر دو كتاب
با اثرپذيري از اندرزنامههاي ايراني بويژه كليلهودمنه و
سياستنامه خواجه نظامالملك طوسي نوشته شده و
سلطاننشين مسلمان سوماترا (پادشاهي آچه) مشوق
اصلي نويسندگان اين كتابها بوده است.
در كاشغر ،يوسف خاص حاجب نويسنده يك
پندنامه اخالقي به نام «علمالسعاده» (قوتادغوبيليگ)
است .اين اندرزنامه در سال  462هـ.ق (1069
ميالدي) به زبان تركي اويغور نوشته شده و آنرا
ميتوان نخستين كتاب تركي ـ اسالمي دانست .يوسف
آنرا به خاقان تاوغاج بوغراخان ابوعلي حسن فرزند
سليمان ارسالنخان تقديم كرد .خاقان مسلمان ترك،
اثر با ارزش او را پسنديد و به آن بها داد و مقام او را
از صدارت تا رتبة «خاص حاجبي اعالء» ارتقا داد.
) .(Aigle,2007:18پندنامه اخالقي كوچك ديگري هم
در نيمه نخست سدة دوازدهم ميالدي توسط ظهيري
سمرقندي نوشته شده كه در آن از «قوة قهريه» سخن
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● سيرالملوك (سياستنامه) اثر خواجه نظامالملك
طوسي ،بهترين الگوي اندرزنامهنويسي سياسي
درنظر گرفته ميشود و منبع اصلي براي بررسي
سازمان سياسي دولتهاي مسلمان در خاور زمين
است كه در  479هـ.ق به دستور ملكشاه سلجوقي
براي شناخت الگوي خوب كشورداري نوشته
شده است .خواجه نظامالملك ،از  455هـ.ق29 ،
سال وزير بلندپايه سلجوقيان بود .سياستنامه نه
تنها از ديد ادبي و تاريخي ،كه از ديدگاه سياسي،
انديشهاي و آيين كشورداري ،از برجستهترين
اندرزنامههاي ايراني ـ اسالمي است.
بهميان آمده است .ظهيري رييس دستگاه حكومتي يكي
از فرمانروايان قراختايي در چين شمالي (آسياي مركزي)
بود .وي همچنين كتاب ديگري بهنام سندبادنامه را به
همان فرمانروا تقديم كرد ).(Aigle,2007:29

اندرزنامههاي سياسي در دوران ايلخاني
مرحله ديگري از نگارش اندرزنامههاي سياسي
در سال  1258ميالدي پس از تصرف بغداد به دست
مغوالن و سقوط خليفه عباسي شكل گرفت .ايران به
مدت چند دهه بهدست يك قدرت غيراسالمي افتاد .از
سدة سيزدهم ميالدي ،پندنامهها و رساالتي در زمينه
اخالق حكومتي در قلمرو فرهنگي ايران نوشته شد ،اما
ديگر خبري از آثار بسيار بزرگ پيش از سدة سيزدهم
نبود ) .(Aigle,2007:37سدة سيزدهم ،دوره مصالحه
و آشتي ميان اسالم ،سنت و آيينهاي يوناني ـ ايراني
بود .اين نكته را ميتوان در آثاري مانند «بحرالفوايد»
از نويسندهاي ناشناخته و «مرصاد العباد من المبدأ الي
المعاد» از نجمالدين رازي ديد .نويسندگان چنين
آثاري ،مانند نويسندگان اروپايي ،بيشتر از روحانيون
بودند كه بعنوان كاتبان درباري ورزيده و آموزش
ديده در سنت ايراني ،از نمونههاي ساساني و گاه از
كتاب مقدس يا نمونههاي تاريخي استفاده ميكردند
) .(Darling,2013:235بحرانهاي سياسي ـ اجتماعي
ناشي از حضور مغوالن ،سقوط خوارزمشاهيان،
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فروپاشي خالفت عباسي ،باال گرفتن جنگهاي صليبي
در مرزهاي غربي جهان اسالم ،ناكارآمدي دستگاه
حكومت ايلخانان و ...نخبگان ايراني را واداشت تا با
بهرهگيري از امكانات موجود ،راهكاري براي بهبود
اوضاع بجويند (شرفي .)97:1390 ،بنابراين در اين
دوران شاهد انبوهي از كتب اندرزي و اندرزنامههاي
سياسي هستيم.
پس از سقوط بغداد ،ابن تيميه انديشمند نامدار
حنبلي ،در جريان واپسين حمالت مغوالن به ايران،
در سوريه به جهاد پرداخت و عقايد سياسي خود را
در كتابهاي گوناگون تشريح كرد (Aigle,2007 b:89-
 .)120ابنتيميه دوران پيامبر و اصحابش را دوران طاليي
اسالم ميداند و بر آن است كه اتحاد واقعي جامعه ،تنها
در آن دوران بوده است .فضاي ميان سياست و شريعت
در يكي از آثار او به نام «كتاب السياسه الشرعيه» از
ميان رفته است .اين اثر رسالهاي در باب اصول عمومي
«حكومت الهي» است .ابنتيميه در سراسر اين كتاب
بر ضرورت قوه قهريه كه براي حفظ نظم سياسي
گريزناپذير است تأكيد ميكند ).(Aigle,2007:38
گفته ميشود كه به چنگيزخان ،كسي جز مادرش
مشورت نميداده است ،ولي بازماندگان چنگيز كه در
سدههاي سيزدهم و چهاردهم ميالدي بر خاورميانه
فرمان ميراندند به اندرز منشيان و بلندپايگاني كه
بيشتر از ايرانيان بودند نياز داشتند .بنابراين اندرزهاي
ايراني بار ديگر كاربرد يافت و بسياري از اصول اداري
عملي در اندرزنامهها گنجانده شد .ادبيات توسعه
يافتهتر در زمينه سياست ،مانند آثار خواجه نصيرالدين

● انديشههاي خواجه گذشته از اينكه در
سياستنامه ،برآمده از تجربههاي عملي خود او
در زمينه سياست و نيز برخي از اصول سياست
و حكومت اسالمي است ،آشكارا رنگ ايراني
دارد و ميتوان نشانههايي زيادي از الگوهاي
كهن كشورداري ايراني (بويژه آنچه در نامه تنسر،
اندرزنامه اردشير بابكان و شاهنامه فردوسي آمده
است) در آن يافت.
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طوسي ،واعظ كاشفي و ...از سده پانزدهم ميالدي
رخ نمود .همزمان ،آثار سياسي تازهاي هم از روي
اندرزنامههاي قديمي نوشته و الگوبرداري شد .در
قاهره ،كتابهايي چون« :آثاراألول في ترتيبالدول» به
قلم العباسي ( 1310ميالدي) با الگوبرداري از ارسطو
و «بدائعالسلك في طبائعالملك» به خامه ابنازرق
( 1491ميالدي) با الگوبرداري از ابنخلدون نوشته شد
).(Darling,2013:237
برخي از اندرزنامههاي نگاشته شده در دوره ايلخاني
تنها يك نسخه خطي دارد كه گوياي محدود بودن دامنة
توجه به اين متون است؛ هرچند برخي استثناها هم
وجود دارد .كمتوجهي به اينگونه پندنامهها ،چه بسا به
اين دليل بوده كه عقايد سياسي و داستانهاي ذكر شده
در آنها ،بيشتر برگرفته از متون پيشين بوده است .گذشته
از آن ،اين متون اطالعات كمي دربارة دورهاي كه در
آن نوشته شده بهدست ميدهد (Marlow,2004:169-
) .193به هر روي آنچه در انديشه اندرزنامهنويسان اين
عصر ميگذرد ،تقويت نظريه حكومت متمركز بر پايه
انديشه ايرانشهري ،به منظور بهبود بخشيدن به اوضاع
و كاهش آسيبهاي اجتماعي پس از يك دوره ويراني و
آشفتگي است (شرفي .)93:1390 ،به نمونههايي چند
از اندرزنامهها در دوره ايلخاني ميتوان اشاره كرد.
مهمترين و نخستين اثر« ،اخالق ناصري» نوشته خواجه
نصيرالدين طوسي ( 597-672هـ.ق) است .كتاب
بيانگر يك حالت گذار و مرحله تازه و تكامليافتهاي
از سنت نگارش پندهاي سياسي است(Yavari,2008
 «:48;Marlow,2004:193).اخالق ناصري» چنان كه
بايد مورد مطالعه قرار نگرفته ،درحالي كه الگويي براي
متون بعدي در اين سبك بوده است ).(Aigle,2007:20
كتاب با بازخواني تازه از انديشههاي ارسطو،
اندرزنامهاي سياسي است كه شكل فلسفي يافته است.
خواجه پيرو فارابي بوده (لمبتون )144:1374 ،و كتاب
را در سال  1260ميالدي نوشته است .طوسي سنت
اندرزنامهنويسي را با نگارش كتابچهاي در مورد ماليات
آغاز كرد .كتاب دربرگيرندة پندها و دستورهايي در اين
باره بود كه چگونه ميتوان دريافت ماليات را تضمين
و كشور را خوب اداره كنند ).(Darling,2013:237
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كتابي به نام «نصيحتنامه» نيز منتسب به وي در دست
است (نفيسي .)139:1363،خواجه نصيرالدين در كتاب
اخالق ناصري از متن منقول طهارتاالعراق مسكويه
بهره گرفته است (فوشهكور.)98:1377 ،
يكي از كتابهايي كه بهصورت اندرزنامه و دربارة
كشورداري و حكومتداري صحيح است ،كتاب تاريخ
فخري است .كتاب عربي الفخري يا «منيته الفضال
فيتواريخ الخلفا و الوزرا» اثر محمدبن علي بن طباطبا
معروف به ابنطقطقي در سدة هفتم به نام و براي حاكم
موصل نوشته شده است .اين كتاب به دو بخش تقسيم
ميشود .بخش نخست اندرزنامهاي مشتمل بر سياست
مدن و بخش دوم شامل تاريخ مختصري از دول
اسالمي است .اهميت اين كتاب بيشتر بهعلت همان
بخش نخست است كه درباره اصول كشورداري است
(مرسلپور و ديگران89:1391 ،؛ بيات200:1377 ،؛
روزنتال.)55:1388 ،
«جوامعالحكايات و لوامع الرويات» در سال 630
هجري توسط سديدالدين محمد عوفي بخارايي فراهم
آمد .كتاب دربرگيرندة بيش از دو هزار داستان ادبي و
تاريخي و سخت آموزنده و خواندني است (براون،
164:1368؛ ميرباقري فرد و ديگران207:1389 ،؛
بيات .)274:1377 ،فخرالدين هندوشاه نخجواني،
منشي و مؤلف نامدار سده هفتم و هشتم هجري ،كتاب
«تجاربالسلف» را كه ترجمهاي آزاد از «منيه الفضال في
تاريخ الخلفا و الوزراء» ابنطقطقي بود ،به نصرتالدين
احمد پسر يوسفشاه حاكم لرستان پيشكش كرد
(ميرباقريفرد و ديگران .)256:1389 ،شمسالدين
محمد معروف به شمس منشي ،فرزند هندوشاه
نخجواني هم در سدة هشتم هجري كتاب «دستور
الكاتب في تعيين المراتب» را تأليف و به سلطان اويس
جالير ( 757-777هـ.ق) اهدا كرد .كتاب اطالعات
سودمندي درباره تشكيالت اداري و طبقات ديوانيان
چون شاهان ،وزيران ،كارگزاران ،اصناف ،مشاغل
گوناگون و روابط آنها دارد (ميرباقريفرد و ديگران،
 .)276:1389كتاب در ردة اندرزنامههاي سياسي جاي
ميگيرد.
كمالالدين حسين واعظ كاشفي سبزواري كتاب
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● اندرزنامهنويسي شيخ اشراق ،برخالف بسياري
از اندرزنامهنويسان ايراني ،همچنان در چارچوب
انديشة سياسي آرماني او باقي ميماند و ميتوان
آنها را آميزهاي از سنت كهن اندرزنامهنويسي براي
شاهان و فلسفه سياسي اشراقي دانست .الگوي
سهروردي بيش از آنكه با اندرزنامههاي كالسيك
ايراني همخوان باشد ،با كوشش افالطون براي
راهنمايي برخي از فرمانروايان و آموزش فلسفه
به آنان درخور سنجش است .كوشش سهروردي
نيز همانند افالطون ،بيهوده بود ،زيرا در الگوي
اشراقي ،واقعيت سياسي و آرايش نيروهاي موجود
نقشي ندارد.
«انوار سهيلي» را با افزودههايي به مجموعه داستانهاي
كليلهودمنه نوشت و آنرا به شيخ احمد سهيلي از
بلندپايگان در دربار سلطان حسين بايقرا تقديم كرد
(ريپيكا .)559:1383 ،انوار سهيلي به نام «همايوننامه»
به تركي ترجمه شد و آن ترجمه به فرانسه رفت و
به دستور لويي چهاردهم و بهدست گاالن به زبان
فرانسه درآمد و مايه شهرت كليلهودمنه و انوار
سهيلي شد (واعظ كاشفي :1350 ،مقدمه  .)95واعظ
اثري اخالقي و سياسي هم به سبك اخالق ناصري
به نام «اخالق محسني» نوشت ).(Darling,2013:237
اين سومين كتاب درباره اخالق است .نخستين آنها
اخالق ناصري خواجه نصيرالدين طوسي و دومين آن
اخالق جاللي دواني است (ريپيكا .)559:1383 ،اخالق
محسني اندرزنامهاي سياسي است كه سياست و قدرت
را با اخالق پيوند ميزند .در واقع ،در روزگاري كه
رفتار حاكمان ،اوضاعي بحراني پديد آورده ،كاشفي
در چارچوب سنت فكري ايراني ،در پيش گرفتن
سياستي اخالقي را سفارش ميكند و مشروعيت و
دوام حكومت را در گرو رعايت اصول اخالقي ميداند
(تاجيك نشاطيه.)95:1394 ،
جاللالدين دواني (درگذشت )1502-3/908
«اخالق جاللي» يا «لوامع االشراق في مكارماالخالق» را
بر پايه نظريه اخالقي خواجه نصيرالدين طوسي نوشت.
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اين كتاب متكلفترين كتاب اخالق است (ريپيكا،
 .)560:1383دواني در اواخر سدة پانزدهم در قلمرو
آققويونلوها از اندرزنامة ارسطو به اسكندر و دايره
عدالت از سراالسرار الگو گرفت ).(Darling,2013:237
دواني بر حسامالدين چلبي ،نويسنده سدة شانزدهم
اثر مستقيم گذاشت و نوشتهاش شكل فلسفي داشت
).(Darling,2013:229
سعدي (تولد  606هجري) ،بوستان را به نام اتابك
ابوبكر بن سعد و گلستان را به نام پسرش سعد از
اتابكان سلغري فارس نوشته است .گلستان هشت
باب و يك ديباچه دارد و از سياستنامههاي ادبي
است (تاجيك نشاطيه .)102:1394 ،نصيحتالملوك،
ديگر اثر مهم سعدي ،رسالهاي درباره سياست است.
بهارستان جامي ،پريشان قاآني (شاعر دوران قاجار) و
منشآت قائم مقام فراهاني از مهمترين نظيرههاي گلستان
بهشمار ميروند (ريپيكا .)457:1383 ،سعدي مقتداي
اسدي طوسي در آيين كشورداري است (ميرباقريفرد
و ديگران .)97:1389 ،از شاعران پندآموز همروزگار
سعدي ،ميتوان به اوحدي مراغهاي (با آثاري چون
مثنوي جامجم ،آيينه جهاننما) و اوحدي كرماني
(مصباحاالرواح) اشاره كرد.

● اروپاييان نزديك به هزار اندرزنامه و اثر در
زمينه انديشه سياسي در قرون وسطي و در اوايل
دوران مدرن نوشتند .ارزش علمي اين آثار در
سنجش با اندرزنامههاي خاورميانه در همان
دوران ،بيشتر است .پژوهشهاي كالسيك نولدكه
دربارة رمان اسكندر مقدوني ،نمايان ساخت كه
خاستگاه داستانهاي عربي و سرياني ،كمابيش
نسخههاي پهلوي است .بنابراين سهم ادب و
فلسفه يوناني ـ هلـني در ادبيـات انـدرزنامهاي
بـسيار مهم است .در پرتو اندرزنامههاي كهن
فارسي ،ميتوان برخي از قطعات هسيودوس و
سقراط را از نو خواند؛ همچنانكه پندهاي هرمس
(يوناني) در همه اندرزنامههاي بزرگ و قديم
عربي جايگاهي بس مهم دارد.
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خواجه رشيدالدين فضلاهلل همداني (648-717
هـ.ق) نيز وزير ،پزشك و تاريخنگار در دستگاه
ايلخاني بود كه به دستور غازانخان كتاب جامعالتواريخ

را به رشته تحرير درآورد .جامعالتواريخ هرچند اثري
تاريخي است ،اما صورتبنديهاي اندرزي نيز در
آن ميتوان ديد .عبدالرحمان جامي «بهارستان» را
در سال  892هجري به تقليد از گلستان سعدي در
هشت روضه و براي فرزند ده سالهاش ،ضياءالدين
يوسف نوشت و آنرا به نام سلطان حسين بايقرا كرد
(ميرباقريفرد و ديگران« .)416:1389 ،تحفهاالحرار»
و «خردنامه اسكندري» نيز از آثار جامي است كه
مطالب اخالقي و اندرزي دارد« .لمعات» فخرالدين
عراقي همداني« ،انيسالناس في اخالق» كتابي به تقليد
از قابوسنامه نوشته شده در سال  830هـ.ق توسط
شجاع شيرازي براي شاه شيخ ابواسحاق اينجو حاكم
فارس« ،ذخيرهالملوك» از ميرسيدعلي همداني (-786
 714هـ.ق) ،شرح نهجالبالغه ازابنابي الحديد (-655
 586هـ.ق) نويسنده تاريخ شاهي و وصاف شيرازي،
«لطائف الحكمه» از سراجالدين ابوالثناء محمودبن ابي
بكر االرموي (سده هفتم) ،تحفهالنصايح اثر محمد
يوسف (سده هشتم هجري) ،دو رساله از شاه نعمتاهلل
ولي (سدة هشتم هجري) به نام «نصيحتالملوك» و
«نصيحتنامه» ،آداب سلطنت اثر هبهاهلل حسيني معروف
به شاهمير (سده نهم) ،تحفهالملوك و سيرالملوك اثر
ميرنظامالدين عليشير نوايي (سده نهم هجري) ،تاريخ
جهانگشا از عطاملك جويني« ،برزونامه» از شمسالدين
محمد كوسج (سدة هشتم هجري)« ،سلوكالملوك» از
فضلاهلل بن روزبهان خنجي به زبان عربي و اخالق
منصوري از صدرالحكما ميرغياثالدين منصور حسيني
دشتكي شيرازي ،نصيحتنامه از محمدبن مغربي (سده
هشتم هجري) از پيروان مكتب ابن عربي مؤلف
طبقات ناصري ،آثار فخرالدين رازي ،آثار شاعراني
چون اميرخسرو دهلوي ،خواجوي كرماني و ابنيمين،
«اخالقاالشراف»« ،موش و گربه» و حتي «صد پند» عبيد
زاكاني نيز داراي ويژگيهاي اندرزي و سياسي است.
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اندرزنامههاي سياسي در امپراتوري عثماني
در عثماني و در نزد ترك زبانان آن امپراتوري
عناوين اندرزنامهها شناخته شده بود و براي
آنها بيشتر عنوان «نصيحتنامه» بهكار ميرفت.
اندرزنامهها در عثماني تحت تأثير اندرزنامههاي
ايراني پديد آمدند ) (Sariyannis,2015:20و كمابيش
از سدة چهاردهم ميالدي وارد ادبيات عثماني شدند
) .(Ferguson,2010:81بهنظر ميرسد اندرزنامه اصلي
آناتولي در دوران عثماني «كنزالكبري» اثر مصطفي
شيخاوغلو باشد كه به سال  1400ميالدي و به شيوهاي
فلسفي نوشته شد .مدت كوتاهي پس از وي (،)1411
احمدي ،يك شعر حماسي براي اسكندر كبير ،به
نام «اسكندرنامه» و با خاتمهاي براي چهار سلطان
نخست عثماني نوشت ) .(Fodor,1986:221پايان
اين كتاب بعنوان بخشي تاريخي درنظر گرفته شده،
اما بيشتر يك كار انتقادي و اثري در زمينه اندرزنامه
سياسي است كه ايدههاي سلطان مراد يكم را بازتاب
ميدهد ) .(Sariyannis,2015:21سه دهه بعد ،كتابي
به نام «كنزالسعادت» در زمينه اصول اخالقي به شيوة
اندرزنامههاي ايراني و از نويسندهاي ناشناس منتشر
شد .اثر ديگري به نام «مرآتالملوك» تلفيقي از سبكي
فلسفي با نصيحتالملوك غزالي را آماسي نوشت.
در سدة شانزدهم هم اندرزنامههايي سياسي
براي سالطين عثماني نوشته شد .سلطان سليمان به
اندرزهايي برگرفته از داستانهاي اسالمي و پيش از
اسالم نياز داشت .وزير بزرگ وي لطفيپاشا (-1562
 1488ميالدي) در بازنشستگي ،كتاب «آصفنامه» را
در سال  1545ميالدي با بهرهگيري از اندرزنامههاي
قديمي و تجربياتش نوشت .واقعگرايي لطفي پاشا،
بر نويسنده مهم بعدي اندرزنامه به نام مصطفي علي
( )1541-1600و كتابش «نشاطالسالطين» اثر گذاشت.
اندرزنامهها در سده هفدهم ميالدي در عثماني،
شامل آثار انتقادي بخشي از نخبگان دربارة بخش
ديگري از نخبگان است و رقابت آنان را در اين دوره
نشان ميدهد ( .)Tezcan,2013:141-149برخالف آثار
اروپايي كه تئوريك و فيلسوفانه بود ،اندرزنامههاي
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● پژوهشگران در نخستين دههها در تاريخ مدرن
اروپا ،بر آن بودهاند كه كار اندرزنامهنويسي با
ماكياولي در ابتداي سدة شانزدهم آغاز ميشود.
ماكياولي كتاب شهريار را در سال  1513ميالدي
نوشت و به سنتهاي پيشين اندرزنامهنويسي نزديك
شد .كتاب شهريار ماكياولي از مشهورترين
اندرزنامههاي سياسي است .اين رسالة بسيار
كوتاه در اندك زمان به بيشتر زبانها ترجمه و در
سراسر اروپا منتشر شد .كتاب  26فصل دارد و
دربرگيرنده سفارشها ،پندها و نمونههايي از تجربه
در زمينه كشورداري است .ماكياولي انديشههاي
متفاوتي دارد و از سياست تمركز قدرت دفاع
ميكند.
عثماني موضوعي و عملياتي بود .عثمانيان آثاري در
زمينه تئوريهاي سياسي توليد نكردند .در سدة نوزدهم
ميالدي ،اندرزنامههاي نو و كهنه عثماني در توسعه
انديشه سياسي مدرن درباره محدوديت دولت نقش
داشت ).(Darling,2013:225-241
ابن عطيه الحموي ،نويسنده سوري ،در دهه دوم
سدة شانزدهم ،تكاليف و وظايف امام را براي سلطان
سليم يكم شرح داد ) .(Leder,2015:98نقش اينگونه
سنت در تقويت سلسله عثماني درخور توجه است،
همچنين راهكارهايي كه آينعلي در كتاب «قوانين
آلعثمان» و علي چاوش در كتاب «صوفيا» (سدة
هفدهم) بهدست دادهاند .به هر روي اندرزنامهنويسان
ديگري چون سينان پاشا ،تورسان ،ساللزاده و بيتليسي
نيز در عثماني بودند كه سنت اندرزنامهنويسي سياسي
را با جديت دنبال كردند و آنرا تا سدة نوزدهم ميالدي
ادامه دادند ).(Fodor,1986:221

اندرزنامههاي سياسي از روزگار صفويان
تا پايان دوران قاجار
پس از پاگرفتن دولت شيعي صفوي ،اندرزنامهها
آكنده از احاديث شد و رنگ وبوي فرهنگ ايران باستان
را از دست داد؛ حتي كساني مانند لقمان حكيم جاي

158
بزرگمهر حكيم را در اندرزدهي گرفتند .مجلسي با
نوشتن حليهالمتقين ،جنبه حديثي و همچنين صبغه شيعي
اندرزها را در آدابنامهها پررنگ كرد .در دوران قاجار،
بسياري آثار تأديبي ـ تعليمي نوشته شد (ترابي فارساني
و غندي )79:1394 ،و در پرتو آشنايي و تعامل با غرب،
دگرگوني بنيادي در محتواي متون به لحاظ نوع نگرش
به انسان و حقوق انساني در جريان مشروطه و سالهاي
پيش و پس از آن پديد آمد (همان .)79:نويسندگان آثار
منثور در روزگار قاجار چنان در نگارش آثار تعليمي
ـ تأديبي كوشيدند كه كارشان به پرگويي نزديك شد
(همان )78:و گاه افسارگسيخته تملقگويي ميكردند
(زرگرينژاد .)43:1386 ،در ميان اندرزنامهها و آثار
سياسي در دوران قاجار ،كمتر اثري ميتوان يافت كه
عدالت را بعنوان اصل محوري در حكومتداري مطرح
نكرده باشد (زرگرينژاد.)47:1386 ،
«حبيبالسير» معروفترين اثر خواندمير (تولد 880
در هرات ،وفات  943در دهلي) دربارة رويدادها در
جهان از آغاز تاريخ بشر تا سال  930هـ.ق يعني سال
درگذشت شاه اسماعيل صفوي است .تأليفات ديگر
خواندمير عبارت است از آثارالملوك دربرگيرندة
مطالبي درباره كاركرد و سخنان خردمندان و پادشاهان
قديم؛ خالصهاالخبار كه فشردهاي از روضهالصفا و
دستورالوزرا است و شامل مطالبي در شرح حال
وزيران نامدار از آصف برخيا وزير حضرت سليمان و
بوذرجمهر وزير انوشيروان گرفته تا خواجه مجدالدين
غياثالدين پيراحمد خوافي وزير سلطان حسين

● در اروپا ،پيش از آغاز سده هجدهم ،به دو دليل
عمده از اهميت اندرزنامهها كاسته شد :نخست
پيدايش صنعت چاپ و معرفي سبكهاي تازة ادبي
و ديگر ،مطرح شدن موضوع ائتالف يا تقسيم
قدرت سياسي ميان افراد گوناگون؛ روشهاي
تازهاي براي نگهداشت قدرت يا به دست آوردن
آن در آينده مورد توجه قرار گرفته بود و بهجاي
اوكلو ،هابز و به جاي ماكياولي ،كانت سربرآورده
بودند.
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بايقرا؛ همچنين همايوننامه و مكارماالخالق (بيات،
.)171:1377
«نگارستان» اثر احمدبن محمد الغفاري (-975
 900هـ.ق) دربرگيرندة سيصد داستان تاريخي مربوط
به سلسلههاي گوناگون در خاور زمين است و تا
اندازهاي به جوامعالحكايات عوفي شباهت دارد (بيات،
« .)274:1377روضهاالنوار عباسي» ،اثر مالمحمدباقر
بن محمد مؤمن سبزواري (متوفي  1090هـ.ق)
معروف به محقق سبزواري ،كتابي است در زمره آثار
در زمينه اخالق و آيين كشورداري« .قواعد السالطين»
اثري از محمدعبدالحسين بن احمد علوي عاملي به
زبان فارسي و درباره اخالق سياسي است .اين كتاب
به سبك سياستنامههاي كهن نوشته شده و داستانهايي
از زندگي شاهان و اميران گذشته دارد .رساله «آيينه
شاهي» ،اثر مالمحسن فيض كاشاني (درگذشت
 1090هـ.ق)« ،قواعد سلطاني» اثر سلطان محمد
كاشاني« ،رياضالخلود» نوشتة عالمه مالابوبكر مصنف
چوري مريواني (درگذشت 1014هـ.ق) و ...از جمله
اندرزنامههاي سياسي در دوران صفوي است.
در دوران قاجار درباريان ،علما و حتي درويشان،
اندرزنامههاي بسيار نوشتند« .تحفهالملوك» اثر سيدجعفر
كشفي دارابي در سال  1233هـ.ق ،به درخواست
شاهزاده محمدتقي ميرزا ،به فتحعليشاه قاجار هديه
شد .اثر ديگر كشفي« ،ميزانالملوك و الطوائف و
صراطالمستقيم في سلوك الخالئف» نيز اندرزنامهاي
سياسي بهشمار ميآيد« .قانون سلطنت» يا «شمساالنوار»
اثر محمدهاشم آصف ملقب به رستمالحكما در آغاز
دوران قاجار تأليف شد .اندرزنامة «شيم عباسي» اثر
محمدصادق مروزي كوتاه اما اديبانه و پر از نكتههاي
كاربردي در سياست و كشورداري است« .تحفة
عباسي» نيز اثر ديگري از مروزي است كه به نام عباس
ميرزا نوشته شده و در آن لوازم فرمانروايي خوب
مطرح گرديده است (زرگرينژاد390:1372 ،ـ366؛
زرگرينژاد .)1395 ،از ديگر اندرزنامهها در اين دوران
ميتوان به «اندرزنامه يحيويه» اثر حسنعليخان اميرنظام
گروسي« ،چهار فصل سلطاني» يا «شيم فرخي» نوشتة
مالعباس ماكويي مشهور به حاجي ميرزا آقاسي،
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«خصايلالملوك» نوشته اسداهلل ابن عبدالغفار ابن آقايي
شهرخواستي مازندراني متخلص به نادر ،اندرزنامة ميرزا
قاضي محمدجعفر يزدي مشهور به ذوالرياستين ،رساله
«شرح عيوب» و «عالج نواقص مملكتي» اثر عليبخش
قاجار« ،قانون ناصري»« ،قانون مظفري» و ...اشاره كرد.
نتيجهگيري

اندرزنامههاي سياسي مقولهاي مهم در زمينه انديشه
سياسي و ابزاري براي نشان دادن راهكارهاي عملي به
حكومتها بوده است .در اين نوشتار نشان داده شد كه
اندرزنامهها چگونه به فرهنگها و زبانهاي گوناگون راه
يافته و شناخته شده است .هدف اصلي اندرزنامهها
بهصورت كتاب يا نوشتارهاي كوتاه و بلند ،به نثر يا
شعر ،راهنمايي پادشاه يا ديگر خوانندگان و واداشتن
آنان به تأمل در خود و در كارها بوده و بسياري از
مهارتهاي اجتماعي ،سياسي و مديريتي در آنها آموزش
داده شده است .اندرزنامهنويسي سياسي پديدهاي
مختص به ايران و جهان اسالم نبوده ،بلكه يك سنت
مشترك و كهن ميان بسياري از فرهنگها بوده كه از
دوران ساساني آغاز شده است .در اندرزنامههاي
سياسي ،حتي ميتوان روند تكامل حكومت بويژه در
سدههاي مياني در اروپاي مسيحي و جهان اسالم را
بازجست .اندرزنامهها در اروپا تا دوران رنسانس و
در جهان اسالم تا سدة نوزدهم ميالدي ،يعني هنگام
پيدايش حكومتهاي مدرن ادامه يافت .تأثير سنت
ايراني اندرزنامهنويسي در جهان ،نكتهاي شايان توجه
است و ردپاي انديشه و فرهنگ سياسي ايراني و بعدها
ايراني ـ اسالمي را ميتوان در اندرزنامهها در ديگر
سرزمينها يافت .انبوه اندرزنامههاي نوشته شده ،الگويي
از آيين كشورداري بومي ايراني و اسالمي پيش روي
قرار ميدهد كه دربردارندة آموزههاي ارزشمند و بسي
نكتههاي آموزنده و راهگشاست.
منابع
 -اسماعيلي ،زيبا (« ،)1395حقوق متقابل حاكم و مردم در

متون اندرزي با تكيه بر اسكندرنامه» ،حقوق ملل:)6(21 ،
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● در طول سدة پانزدهم ،اندرزنامههايي به سبك
ايراني در خاوردور نوشته شد .اندرزنامههاي
تيموري ،هندي و حتي اندرزنامههاي شيبانيان در
آسياي مركزي از آن جمله است .اندرزنامهنويسي
در جنوب خاوري آسيا ،بويژه در اندونزي نيز
رواج داشت .كتابهاي مهم «تاجالسالطين» نوشته
بخاري جواهري و «بستانالسالطين» از نورالدين
رانيري هر دو در سده هفدهم ميالدي ،از مهمترين
آثار اندرزي سياسي در اين منطقه است .هر دو
كتاب با اثرپذيري از اندرزنامههاي ايراني بويژه
كليلهودمنه و سياستنامه خواجه نظامالملك
طوسي نوشته شده و سلطاننشين مسلمان سوماترا
(پادشاهي آچه) مشوق اصلي نويسندگان اين
كتابها بوده است.
.93-116

 -اعواني ،غالمرضا ( ،)1377اخالق ،در دايرهالمعارف بزرگ

اسالمي ،زير نظر كاظم موسوي بجنوردي ،ج  .7چ  .2تهران:

مركز انتشارات دايرهالمعارف بزرگ اسالمي.

 اللهياري ،فريدون ،اصغر فروغي ابري و محسن مرسلپور(« ،)1389بازتاب كاركردهاي نهاد شاهي در نامه طاهر به
عبداهلل» ،گنجينه اسناد ،س  ،20دفتر چهارم .16-29 :

 -اماني چاكلي ،بهرام و رقيه منافي (« ،)1394مقايسه

جنبههاي مختلف اندرزنامه اردشير ساساني و وصيتنامه
منصور عباسي» ،سخن تاريخ 111 :)9(21 ،تا .133

 بارتولد ،واسيلي والديميروويچ ( ،)1366تركستاننامه،ترجمة كريم كشاورز ،تهران :آگاه.

 بازورث ،دارلي دران و ديگران ()1390؛ سلجوقيان ،ترجمهو تدوين يعقوب آژند ،تهران :مولي ،چاپ دوم

 -براون ،ادوارد ( ،)1368تاريخ ادبيات ايران ،از فردوسي تا

سعدي ،نيمه دوم ،ترجمه غالمحسين صدري افشار ،تهران:
مرواريد.

 بستاني ،احمد (« ،)1393انديشه سياسي ايرانشهري دردوره اسالمي» ،سياست نظري ،ش  ،15بهار و تابستان -155 :
.121

 بستاني ،احمد (« ،)1394سهروردي و اندرزنامه نويسياشراقي» ،سياست متعاليه 21 :)3(10 ،تا .38
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 -بيات ،عزتاهلل ( ،)1377شناسايي منابع و مآخذ تاريخ

ايلخاني» ،مطالعات تاريخ اسالم.93-114 :)3(10 ،

 -تاجيك نشاطيه ،نرگس (« ،)1394خوانش تفسيري اخالق

سياسي در ايران ،تهران :دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي.

ايران ،تهران :اميركبير.ج  1و 2

 -طباطبايي ،جواد ()1367؛ درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه

محسني به مثابه اندرزنامه سياسي عصر تيموري» ،مطالعات

)1388( ---------- -؛ درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي

 -ترابي فارساني ،سهيال و علي اكبر غندي (،)1394

 ،)1390( ---------- -خواجه نظامالملك؛ گفتار در

بر عصر قاجار)» ،تاريخ اسالم و ايران ،دانشگاه الزهرا (س)،

 -طوسي ،خواجه نظامالملك ()1389؛ سياستنامه ،به اهتمام

ميانرشتهاي در علوم انساني )7(3 ،تابستان .95-125 :1394

«آدابنامهها و جايگاه آن در تاريخنگاري اجتماعي (با تأكيد
س  )25( 27 ،25پياپي .65-102 :117

 -تفضلي ،احمد ( ،)1386تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم،

در ايران ،تهران :كوير.

تداوم فرهنگي ،تهران :نگاه معاصر.

هيوبرت دارك ،تهران :شركت علمي و فرهنگي.

 -صفا ،ذبيحاهلل ()1363؛ تاريخ ادبيات در ايران ،تهران:

به كوشش ژاله آموزگار ،تهران :سخن.
َ -ح َلبي ،علي اصغر ()1372؛ تاريخ تمدن اسالم ،تهران:

 -صفا ،ذبيحاهلل ()1363؛ حماسهسرايي در ايران ،تهران:

 -خوئيني ،عصمت و سجاد رحمتيان (« ،)1394بررسي

 -صفا ،ذبيحاهلل ()1368؛ تاريخ ادبيات در ايران ،تهران:

دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ،ش ،1

 -صفا ،ذبيحاهلل (« ،)1368اندرز» ،ايراننامه-404 :)7( 28 ،

 -رجايي ،فرهنگ ( ،)1372تحول انديشه سياسي در شرق

 -ضيايي ،حسين ( ،)1378سهروردي و سياست ،منتخبي از

 -رستموندي ،تقي ( ،)1388انديشه ايرانشهري در عصر

تهران :شفيعي.

 -روزبهاني ،سعيد و ابوالقاسم اميراحمدي (« ،)1393آموزههاي

امامي شوشتري ،تهران :بهمن.

اساطير.

مآخذ برخي از اندرزهاي شاهنامه» ،متنشناسي ادب فارسي،
پياپي 115 : 25تا .136

باستان ،تهران :قومس.

اسالمي ،تهران :اميركبير.

فردوسي .ج.2

اميركبير.

فردوسي .ج1

.383

مقاالت فارسي درباره شيخ اشراق ،به اهتمام حسن سيدعرب،
 -عباس ،احسان ( ،)1348عهد اردشير ،ترجمه محمدعلي

زهدي و اخالقي در شعر قرن چهارم با تكيه بر اشعار كسايي»،

 -علي مددي ،منا (« ،)1394تبارشناسي ادبيات تعليمي»،

 -روزنتال ،اروين آي جي ( ،)1388انديشه سياسي اسالم در

 -فراي ،ريچارد ن« ،)1960( .تولد دوباره پارسها در نقطه

 -ريپيكا ،يان ( ،)1383تاريخ ادبيات ايران ،ترجمه ابوالقاسم

 -فوشهكور ،شارل هانري ( ،)1377اخالقيات ،ترجمه

 -زرگرينژاد ،غالمحسين (« ،)1372تحول انديشههاي

نشر دانشگاهي.

دكتري ،تهران :دانشگاه تربيت مدرس.

تهران :دانشگاه مفيد.

ادبيات تعليمي )6(24 ،زمستان .149-172 : 1393

سدههاي ميانه ،ترجمه علي اردستاني ،تهران :قومس.
سري ،تهران :سخن .ج.1

سياسي در دوره قاجار (از آغاز تا پايان دوره ناصري)» ،رساله

پژوهشنامه ادبيات تعليمي.109-138 :)7(25 ،
عطف هزاره» ،در كتاب :اسالم .35

مجيدعلي اميرمعزي و عبدالحميد روحبخشان.تهران :مركز
 -فيرحي ،داوود ( ،)1388تاريخ تحول دولت در اسالم،

« ،)1386( ---------- -دفاع از سلطنت مطلقه ،تأملي بر

 -فيرحي ،داود ()1389؛ «خواجه نظامالملك و سياستنامه

 ،)1395( ---------- -سياستنامههاي قاجاري :سيويك

.168

انديشه.

ايران ،تهران :سمت.

انديشه ذوالرياستين» ،تاريخ.41-56 :)2(5 ،

اندرزنامة سياسي عصر قاجار (چهار جلد) ،تهران :نگارستان

 -شرفي ،محبوبه (« ،)1390اندرزنامهنويسي سياسي در عصر

نويسي در تمدن اسالمي» ،مهرنامه  )1(6آبان -169 : 1389
 -قادري ،حاتم ()1391؛ انديشههاي سياسي در اسالم و

 -كريستنسن ،آرتور ( ،)1350كارنامه شاهان ،ترجمه باقر

شماره  / 307بهار و تابستان 1396

161

امينخاني و بهمن سركاراتي (كميته استادان) ،تبريز :دانشگاه

 -همايي ،جاللالدين ( ،)1366تاريخ ادبيات ايران ،تهران:

 -دينوري ،ابوحنيفه ،اخبار الطوال ،ترجمه صادق نشات،

 -يلمهها ،احمدرضا (« ،)1391اندرزنامه ،رسالة تعليمي تازه

 -لمبتون ،آن.كي.اس ( ،)1374دولت و حكومت در اسالم،

.83-102

تبريز.

تهران :بنياد فرهنگ ايران.

كتابفروشي فروغي.

يافته از بسمل شيرازي» پژوهشنامة ادبيات تعليمي:)4(16 ،

ترجمه و تحقيق سيد عباس صالحي و محمد مهدي فقيهي،

 -يوسفيراد ،مرتضي (« ،)1383متدولوژي سياستنامه

 -محمدي ،محمد ( ،)1964الترجمه و نقل الفارسيه في القرون

- Abbés, Makram (2010), La pensée de la paix dans les

تهران :مؤسسه چاپ و نشر عروج.

االسالمي االولي ،الجزء االول :بيروت.

 -محمدي ماليري ،محمد ( ،)1352ادب و اخالق در ايران

پيش از اسالم ،تهران :وزارت فرهنگ و هنر.

 -محمدي ماليري ،محمد ( ،)1384فرهنگ ايراني پيش از

اسالم و آثار آن در تمدن اسالمي و ادبيات عربي ،تهران:

نشر توس.

 -مرسلپور ،محسن ،حسين شيرمحمدي و مرضيه شريفي

(« ،)1391بازيابي اندرزهاي اردشير ساساني در تاريخ فخري»،
تاريخ در آيينه پژوهش.89-100 :)9(1 ،

 مسكوب ،شاهرخ (« ،)1377تأملي در اخالق :از اوستا تاشاهنامه» ،ايراننامه ،ش 596:64ـ.579

 مشتاق مهر ،رحمان (« ،)1385حكمراني آرماني ايرانيان دراندرزنامههاي جاويدان خرد» ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي،

س  ،6بهار و تابستان ،صص .85-98

 -ميرباقري فرد ،سيدعلي اصغر و ديگران ( ،)1381تاريخ

ادبيات ايران ،تهران :سمت .ج.1

  ،)1389( ----------تاريخ ادبيات ايران ،تهران :سمت.ج .2

 ميرفخرايي ،مهشيد (« ،)1391بازتاب اندرزنامههاي پهلويدر ادب و حكمت ايران اسالمي» ،كهننامة ادب پارسي،

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي )3(1 ،بهار و
تابستان  107 :تا .119

 ناتل خانلري ،پرويز ( ،)1365تاريخ زبان فارسي ،تهران:نشر نو .ج.1

 -نفيسي ،سعيد ( ،)1363تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان

فارسي ،تهران :فروغي.

 -واعظ كاشفي سبزواري ،مالحسين ( ،)1350فتوتنامه

سلطاني ،به كوشش محمد جعفر محجوب ،تهران :بنياد
فرهنگ ايران.

نويسي» ،فصلنامة علوم سياسي ،ش .123-134 : 28

miroirs des princes arabes, dans le livre la Civilisation
Arabo- Musulmane au miroir de L’Universel, Paris:
Mangaïa.
- Aigle, Denise (2007 a), "La conception du pouvoir
dans l'islam, Miroirs des princes persans ET theories
Perspectives

si_ecles),

(XIe-XIVe

"sunnites

Medievales, vol. 31, 2007, pp 17- 44, https://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-00447399.
- Aigle, Denise (2007 b), The Mongol Invasions of
Bilād al-Shām by Ghāzān Khān and Ibn Taymīyah’s
Three “Anti-Mongol” Fatwas, Mamluk Studies
Review 11:2. pp 89–120.
- Al-Azmeh, Aziz. (1997). “Muslim Kingship: Power
and the Sacred” in Muslim, Christian and Pagan
Politics. I.B. Tauris.
- Arjomand, S. A (2013) “Perso-Islamicate Political
Ethic in Relation to the Sources of Islamic Law”, in: M.
Boroujerdi (ed.), Mirror for the Muslim Prince, Islam
and the Theory of Statecraft, New York, pp 83-106.
- Black, Antony (2011), The history of Islamic
political thought, from the prophet to the present,
second edition, Edinburgh University Press Ltd.
- Blaydes, Lisa et al (2013), “Mirrors for Princes and
Sultans: Advice on the Art of Governance in the Medieval
Christian and Islamic Worlds”, 2013: presented at the
annual meeting of the American Political Science
Association, Chicago IL, August 2013, http://citeseerx.
ist.psu.edu/viewdoc/versions?doi=10.1.1.689.4359
- Born, Lester Kruger (1928), “The Perfect Prince: a

162

1396  بهار و تابستان/ 307 شماره
- Ferguson, Heather (2010), Genres of Power:

Study in Thirteenth-and Fourteenth- Century Ideals”,

Constructing a Discourse of Decline in Ottoman

Speculum: A Journal of Mediaeval Studies 3 (4):

Nasihatname, Osmanli Arastırmaları, sayı xxxv, pp

470- 504.

81-116.

- Bosworth, C. E. (1970), "An Early Arabic Mirror

- Fodor, PÁL (1986), State and society, crisis and reform

for Princes: Ṭāhir Dhū l-Yamīnain's Epistle to His

in 15-17th Century Ottoman Mirror for princes, Acta

Son Abdullah" (206/821), Journal of Near Eastern

Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol.

Studies, 1(29)(Jan., 1970),: 25-41, Published by:

40, No. 2/3 (1986), pp. 217-240.

University of Chicago Press.

- Forhan, Kate Langdon (2002), The political theory

- Bosworth, C. E. (1983), "The Persian impact on

of Christine de Pizan, England, Burlington: Ashgate.

Arabic literature", in Arabic Literature to the end

- Genet, Jean-Philippe (2003), L’évolution du genre

of the Umayyad period, Edited by A. F. L. Beeston,

des Miroirs des princes en Occident au Moyen Âge,

T. M. Johnstone, R. B. Serjeant AND G. R. Smith,

Religion et mentalités au Moyen Âge : mélanges

Cambridge: Cambridge University Press.

en l’honneur d’Hervé Martin, sous la dir. de Sophie

- Canning, Joseph (1996), A history of medieval

Cassagnes-Brouquet, Amaury Chauou, Daniel Pichot...

political thought, 300–1450, London: Routledge.

[et al.], Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003,

- Chopin, Myriam (1999), "la prudence dans les miroir

p. 531-541.

aux prince", Chronicles Italiennes, N 60, pp 87- 98.

- Gutas, Dimitri (1981), «Classical Arabic Wisdom

- Crone, Patricia (2004), Medieval Islamic Political

Literature: Nature and Scope», Journal of the

Thought, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

American Oriental Society, Vol. 101, No. 1, Oriental

- Dakhlia, Jocelyne (2002), "Les Miroirs des princes

Wisdom, pp. 49-86. http://www.jstor.org/page/info/

islamiques: une modernité sourde?" In: Annales.

about/policies/terms.jsp

Histoire, Sciences Sociales. 57ᵉ année, N. 5, 2002.

- Howard, Douglas A. (2008), "From Manual to

pp. 1191-1206; doi: 10.3406/ahess.2002.280102.

Literatue: Two Texts on the Ottoman Timar System",

- Darling, Linda T. (2013), "Mirrors for Princes in

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung.

Europe and the Middle East: A Case of Historiographical

Volume 61 (1-2), 87-99, DOI: 10.1556/AOrient.

Incommensurability", In East meets West in the middle

61.2008.1-2.9.

ages and early modern times, e. by Classen, Albrecht,

- Jónsson, Einar Már (2006), Les «miroirs aux princes»

ISBN 978-3-11-032151-7, The University of Arizona,

sont-ils UN genre littéraire? Médiévales, 51, automne

Tucson, USA, pp. 223-242, https://www.academia.

2006, Presses Universitaires de Vincennes, pp. 153-

edu/4117152/Mirrors_for_Princes_in_Europe_and_

166.

the_Middle_East_A_Case_of_Historiographical_Inco

- Lambton, Ann K.S. (1971), "Islamic Mirrors for

mmensurability?auto=download 2016/8/1.

Princes". In Atti del Convegno Internazionale dul

- De Menasce, J. P. (1958). Une encyclopédie

Tema: La Persia del Medioevo. Accademia Nazionale

Mazdéene, le Denkart, Paris.

dei Lincei pp. 419- 442.

- Fałkowski, Wojciech (2008), "The Carolingian

- Leder, Stefan (1999), Aspekte arabischer und persischer

Speculum principis- The birth of gener, Medieval

Fürstenpiegel, In Erlesenes Sonderheft der Halleschen

Studies", Acta Poloniae Historica 98, PL ISSN 0001

Beitrage zur Orienrwissenschaft, Kongresses der Union

– 6829, pp 5-27.

1396  بهار و تابستان/ 307 شماره

163
- Sariyannis, Marinos (2015), Ottoman Political

Europeenne d'Arabisants ET Islamisants. Halle: Inst.

Thought up to the Tanzimat: A Concise History,

Fur Orientalistik, pp 120- 151.

Rethymno,

- Leder, Stefan (2015), "Sultanic Rule in the Mirror of

Greece:

Institute

for

Mediterranean

Studies.

Medieval Political Literature", Neguin Yavari, Regula

- Simidchieva, Marta. (2004). "Kingship and Legitimacy

Forster (eds.): Global Medieval: Mirrors for princes

in Nizam al-Mulk's siyssatnama, Fifth/Eleventh

revisited, Harvard: Harvard University Press (Ilex

century", in Writers and Rulers: Perspectives

Foundation) 2015, 93-111. http://www.orientinstitut.

on their Relationship from Abbasid to Safavid

org/fileadmin/user_upload/Leder/Leder_Sultanic_

Times (Literaturen Im Kontext. Arabisch - Persisch -

Rule.pdf. 2016/8/1.

Turkisch), by Beatrice Gruendler and Louise Marlow

- Luce, Mark David (2010), "Mirrors for Princes

(eds), Germany: reichert Verlag Wiesbaden.

Islamic", in Handbook of medieval studies: terms,

- Sourdel, Dominique (1954), La biographie d'Ibn al-

methods, trends, edited by Albrecht Classen, Berlin:

Muqaffaʿ d'après les sources anciennes Arabica, T. 1,

Walter de Gruyter GmbH & Co. KG.

Fasc. 3, pp. 307-323, published by: BRIL, http://www.

- Marlow, Louise (2004), "The Way of Viziers and the

jstor.org/stable/4054836.

Lamp of Commanders (Minhaj al-wuzara' wa-siraj al-

- Syros, Vasileios (2012), Indian Emergencis:

umara') of Ahmad al-Isfahbadhi and the Literary and

BARANÏ’S FATÄWÄ-I JAHÂNDÂRÏ, The dieases

Political Culture of Early Fourteenth-Century Iran",

of the body politic and Machiavelli accident, University

In: Writers and Rulers. Perspectives on Their

of Hawai’i Press: Philosophy East and West, Vol. 62,

Relationship from Abbasid to Safavid Times. p 193.

No. 4, pp. 545-573.

- Marlow, L. (2009), "Surveying Recent Literature

- Tezcan, Baki (2013), The Second Ottoman Empire:

on the Arabic and Persian Mirrors for Princes Genre,

Political and Social Transformation in the Early

History Compass", Journal Compilation, 2009

Modern World, Cambridge Studies in Islamic

Blackwell Publishing Ltd. p p523–538.

Civilization, New York: Cambridge University Press,

- ---------- (2013a). Mirrors for Princes. In The Princeton

DOI: https:// doi.org/ 10.1093/ ahr/ 118.1.291

Encyclopedia of Islamic Political Thought. Princeton

- Yarshater, Ehsan (2006), The Cambridge History of

University Press pp. 348{350.

Iran (Volume 3: the Seleucid, Parthian and Sassanid

- ---------- (2013b). "Advice and Advice Literature". In

periods), Cambridge: Cambridge University Press.

Encyclopedia of Islam. Vol. 3 Brill Online.

- Yavari, Neguin (2008), "Mirrors for Princes

- Ohlander, Erik (2009), Enacting Justice, Ensuring

or

al-Mulk's

Salvation: The Trope of the ‘Just Ruler’ in Some

Siyar al-mulūk, Reconsidered, Al-Masaq:" Journal

Medieval Islamic Mirrors for Princes, “The Muslim

of the Medieval Mediterranean, 20:1, 47-69, DOI:

world”, Hartford Seminary. Published by Blackwell

10.1080/ 09503110701823551.

Publishing Ltd., 9600 Garsington Road, Oxford, OX4

- Ziai, Hossein (1992), "Source and Nature of

2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148

Authority: A study of Suhrawardî's: Illuminationist

USA. pp. 237- 252.

Political Doctrine”, In, The Political Aspects of

- Rosenthal, Erwin I.J (1962), Political Thought in

Islamic Philosophy, edited by Charles Butterworth.

medieval Islam, Cambridge: Cambridge University

Cambridge: Harvard University Press, pp. 304-344.

Press.

a

Hall

of

Mirrors?

Niẓām

