ابوالفضل کاوندی کاتب * ،1محمدرضا حافظنیا  ،2حاتم قادری ،3غالمحسین
4

غالمحسینزاده

 .1دکترای جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2استادتمام جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .4دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تربیت مدرس
پذیرش 1331/4/24

دریافت1331/3/23 :

چکیده
اندرزنامههای سیاسی مرحلهای مهم از توسعة اندیشة سیاسی و ارائة کارویژههای سنتی دستگاه حکومت در جهاان
حکومتهای استبدادی و خودکامه ،بود؛ لذا با شکلگیری کشورهای مدرن در جهان ،تاریخ استفاده از ایا ساب
نگارشی نیز پایان یافت .اندرزنامههای سیاسی متونی در زمینة آیی های عملیاتی کشورداری و روشهاای مللاو
ادارة حکومت هستند .در ایران و جهان اسالم ،ای سنت ادبی از محبوبیت ویژهای برخوردار بود .تااکنون مااا ت
و کتا های زیادی در ارتباط با ای سنت ادبی بهویژه از دیدگاه اندیشة سیاسی بهنگارش درآمده است؛ اما در ای
مااله کوشش میشود به روش توصیفی ا تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی تحلیلای ایا مناابع و
نیز فلسفة پیدایش و توسعه ،ماهیت ،اهداف ،ویژگیها و کارکردهای اندرزنامههای سیاسی پرداخته شود .همچنای
نشان داده می شود که مهمتری کارویژة اندرزنامههای سیاسی ارائة طرحهای عملیاتی کشورداری باه حکوماتهاا
بوده است.
واژههای کلیدی :اندرزنامههای سیاسی ،حکومت ،اندیشة سیاسی و کشورداری.
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هستند که قرنها نگارش آنها تداوم یافت .ریشة پیدایش اندرزنامههای سیاسی وجود شکل سنتی حکومت ،یعنای
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 .8مقدمه
اندرزنامههای سیاسی سنتی ارزشمند دربارة روند تکامل حکومات در سادههاای میاانی اسات
( )Chopin, 1999: 87که هم در اروپا و هم در جهان اسالم شاکوفا شاد (.)Dakhlia, 2002: 1203
در هر دو سنت ،ای شیوه در قرنهای هشتم و نهم میالدی ظهور و در قرن یازدهم و سایزدهم
توسعه یافت ( .)Black, 2011: 114اندرزنامهها در اروپا تا دورة رنساان

و در جهاان اساالم تاا
نیافت ( Dakhlia, 2002:

قرن نوزدهم ادامه یافت ()Blaydes et al., 2013: 3؛ اما محتوای آنها بسط
 .)1194انبوهی از اندرزنامه های سیاسی در ایران و جهان به یادگار مانده است .شناخت اهداف،
کارکردها ،فلسفه ،ماهیت و ویژگیهای اندرزنامهها نشان میدهد ای متون الزامی اساسی بارای
حکومتهای سنتی بوده که با روندی مشخص تا ظهور حکومت مدرن ادامه یافتند .نیاز اساسی
حکومت و مردم برای بیان خواستهای خود در قالب ی

زبان همهفهم و دوسویه و اساتابال

کمنظیر از آن ،سبب توسعة ای سنت که شد.
فراوانی تعداد اندرزنامهها باعث افزایش پرسشها و مسئلهها از اهداف و تعااری
آنها شده است

(2009: 524

دقیا

 .)Marlow,در اندرزنامههای اروپایی ،بیشتر بحث از اندیشة سیاسی

است؛ اما برخی ملالعات اندرزنامه ها را در ردة آموزشی ،توسعة ادبی و عرصة فرهنگی قلمداد
میکنند .دربرابر ،اندیشمندان حوزة ملالعات خاورمیانه اندرزنامهها را در وهلة نخست پدیدهای
فرهنگی و نه منبع اطالعات سیاسی ،آموزشی و ...درنظر میگیرند .همچنی اندرزناماههاا منباع
پژوهش مهمی در اندیشة سیاسی خاورمیانه هستند و بیشتر بهعنوان ی

سالح در درگیریهای

سیاسی مورد توجه قرار گرفتهاند ( .)Darling, 2013: 224تااکنون مااا ت و کتاا هاای زیاادی
دربارة سنت ادبی اندرزنامهنویسی سیاسی باهنگاارش درآماده اسات .در ماالاة حارار تاالش
میشود تا ابعاد فلسفی ،ماهیتی ،کارکردها ،اهداف و ویژگیهای اندرزنامههای سیاسی با نگاهی
عملیاتی به موروع بررسی شود؛ چراکه اعتااد نگارندگان بر ای است که برجساتهتاری نااش
اندرزنامههای سیاسی ،ارائة طرحهای عملیاتی به حکومتهاست و همی مسئله سابب توساعة
مشترک جهانی و که اندرزنامهها در میان بسیاری از فرهنگها ،بهویژه در ایران و اسالم ،شده
است.
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 .2مبانی نظری
 .8 -2اندرز و اندرزنامهنویسی سیاسی
اندرز بیشتر به سخنانی اخالقی و دینی اطالق میشود کاه از ساوی شاخص برجساتهای نظیار
پادشاه ،روحانی بلندمرتبه و بزرگان جامعه خلا

به فرزند ،ندیمان و مردم جهان و در هدایت

پیروان بیاان شاود (تکمیالهماایون43 :1313 ،؛  .)Shaked & Safa, 2011: 11انادرز بیشاتر
بهصورت وصیتنامه نوشته میشد؛ مانند اندرز پدر به فرزندش و یاا فاردی ساالخاورده باه
اعضای نسل بعد ( )Crone, 2004: 149و اصو ً نوعی رهنمود برای تحا هدفی خاص اسات

(قادری .)111 : 1931 ،اندرز بهسبب درونمایة آموزشی خود که حاصل تجرباه و نگااه باه
گذشااته اساات ،آیناادهنگاار اساات و اغلااب طی ا وساایعی از مورااوعات را دربرماایگیاارد:
اندرزنامههایی که در حوزة اخالق ،رفتار و آدا مردمی اسات و اصالالحاً مایتاوان آنهاا را
اندرزنامههای عمومی ،مردمی یا اجتماعی نامید؛ اندرزناماههاای سیاسای کاه حااکم و دساتگاه
سیاسی را خلا

قرار میدهند؛ و گاه اندرزنامههای چندمنظوره.

عناوی گوناگونی بارای اندرزناماههاا در مناابع مختلا

ایرانای ا اساالمی آماده اسات.

اندرزنامه و پندنامه (باه فارسای) ،نصایحتالملاوک ،اد الملاوک ،التاا فای اخباار الملاوک،
اخالقالسللنه ،میزانالملوک ،سیرالموک و آدا الملوک (به عربی) ،سیاستنامه ،شریعتناماه و
نصیحتنامه (فارسی ا عربی) از آن جمله اسات .عنااوی عربای و فارسای ا عربای در مناابع
اسالمی شناختهشدهتر هستند؛ چراکه در عنوان کتا ها قرار گرفته و نشان از تنوع منابع در ای
حوزه هستند .عنوان اندرزنامة سیاسی ،در پژوهشهای نوی  ،باهتاازگی دربرابار عنااوی کلای
اندرزنامههایی با محتوای سیاسی قارار گرفتاه اسات .در امپراتاوری عثماانی ،بیشاتر از عناوان
«نصیحت نامه» استفاده شده است .متخصصان ملالعات خاورمیانه ای آثار را پند به پادشااهان

1

و ادبیات اندرزی 2نامیدهاند ( )Jónsson, 2006: 157که برپایة عنوان نصایحتالملاوک مشاهور
امام محمد غزالی و اندرزنامهی خواجه نظام المل طوسی است؛ نامی کاه بار کااربردی باودن
آن ها تأکید دارد؛ درحالی که اندیشمندان اندرزنامههاای اروپاا را در ردة اندیشاههاای سیاسای
تاسیمبندی میکنند (.)Darling, 2013: 225

در منابع تی نیز ،عناوی گوناگونی به اندرزنامههاا دادهاناد ( .)Jónsson, 2006: 156در
غر

تی ای متون که باید تصاویر ایادئال پادشااه را ارائاه دهناد ،باا وا ة
3

عاام speculum
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(بااهمعنااای آینااه) همااراهانااد کااه در اسااالم از مفهااوم «توصاایههااای دادهشااده بااه پادشاااه
(نصیحتالملوک)» استفاده میشود .ایدة هر دو ارائة دستورهای اخالقی اسات ( Aigle, 2007:
 .)18نام ای سب

نگارش ( )speculumاز تاریخ اروپای قرونوسلی گرفته شده اسات کاه در

آن ،اندرز بهمثابة آینهای بود که در آن پادشاه به خودش نگاهی میافکند و تاالش مایکارد تاا
ظواهرش را بهبود بخشاد ( .)Crone, 2004: 149در انگلیسای از ایا گوناه آثاار باه ،advice
 des conseils littératureو les miroirs

 advice literatureو mirror for princes؛ در فرانساه
 des princesو در آلمااانی  fürstenspiegelیاااد ماایشااود .ایا مورااوع نشااان ماایدهااد کااه
اندرزنامهها به فرهنگها و زبانهاای گونااگون راه یافتاه و در آنجاا نیاز شاناخته شاده اسات
( .)Leder, 1999: 120در ترجمههای اخیر از منابع تی  ،مترجمان معادل عربی «مرآتا ماراء»
و معادل فارسی «آینة شاهان» را قرار دادهاند که در عنوان منابع ایرانی ا اسالمی مشاهده نشده؛
لذا اصالحات نامأنوسی هستند.
اندرزنامهها ی

مرحلة واسله در توسعة اندیشة سیاسی اساالم هساتند کاه درنهایات در

نظریههای سیاسی خواجه نصیرالدی طوسی و اب خلدون بهتکامل
 .)48خوانندگان مدرن گاه از محبوبیت ای سب

میرساند ( Yavari, 2008:

نگارشهاا در شاگفتاناد .اگرچاه برخای از

آنها (بهویژه اندرزنامههای فارسی) شااهکارند ،بسایاری از اندرزناماههاا راعی و کلیشاهای
هستند .آن ها معمو ً حاکمان را به پارسایی و یادآوری روز داوری اندرز میکنند .هدف اصالی
آن تأمل پادشاه و یا دیگر خوانندگان در خود است .اما بعید است که بتوانناد بار دولات تاأثیر
بگذارند ( .)Crone, 2004: 150اندرزنامهها ارزش بسیار ناچیزی برای نظریاة حکومات دارناد

(روزنتال)11 :1311 ،؛ اما مهارت های اجتماعی ،مدیریت شخصی ،هنار ماذاکره و چگاونگی
رودرویی با گروههای مختل مردم را میآموزانند و اغلب گفتمانی از دوستی و آشتی ،فرهنگ
معاشارت و آیای هاای اجتمااعی را دربرمایگیرناد ( .)Black, 2011: 114اندرزناماههاا آیناة
تمامنمایی از واقعیت زندگی سیاسی هستند که در آنها قانون ،بهعنوان سیستم ارتباطی مادون،
ناش چندانی ندارد .اندرزنامهها بهدنبال گسترش گنجینة دانستههاای حاکماان

( Leder, 1999:

 )147و بهمنزلة ی سب متنوع ادبی عمال مایکنناد ( .)Leder, 2015: 94حااکم باا پاذیرش
سخاوتمندانة چنی اثری ،تعهد و شایستگیهای شخصی خود را بازتاا مایداد ( Blaydes et
.)al., 2013: 4
4
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اندرزنامهنویسی سیاسی پدیدهای مختص ایران و جهان اسالم نیست؛ بلکه سنتی مشاترک
و که میان بسیاری از فرهنگهاست .آفرینش اندرزنامهها در دورة ساساانی روی

داد ( Luce,

 .)2010: 1916ای سانت با قرآن کریم ،سایرة پیاامبر اکارم (ص) ،سانت ،احادیاث،
شرححال انبیا و بزرگان ،مسائل فاهی و الهیات ،روشها و اصاول اساالمی ،قاانون دولاتهاا،
مشاورهای سیاسی مورد عالقة مسلمانان و داستان که پادشاهان پیش از اساالم ایاران باههام
آمیخت .متمرکز کردن قدرت در سرزمی های مرکزی مسلمانان در اواسط قرن یازدهم تا ظهور
مغول ،عثمانی و امپراتوری صفوی در قرن شانزدهم که در آن هنگام پرو ة امپراتوری بازسازی
شد ،ادامه یافت ( .)Ohlander, 2009: 240اندرزنامههاای سیاسای در قارنهاای هشاتم و نهام
میالدی ظهور و در قرن یازدهم و سیزدهم میالدی توسعه یافت؛ دقیااً زمانی کاه شاکاف میاان
حکااام اروپااایی و مساالمان درحااال ظهااور بااود ( .)Blaydes & Chaney, 2013: 16ساانت
خاورمیانهای و اروپایی اندرزنامهها سرچشمة مشترک و باستانی دارناد؛ اندرزناماههاای باابلی،
هندی ،ایرانی (بسیاری از شاهنامهها و خادایناماههاا) ،یوناانی ،رومای و بیزانسای

( Darling,

 .)2013: 227اندرزنامهها در اروپا تا دورة رنسان و در جهان اسالم تا قارن ناوزدهم مایالدی
ادامه یافات ()Blaydes et al., 2013: 3؛ اماا محتاوای آنهاا توساعه نیافات ( Dakhlia, 2002:
 .)1194مشهورتری اندرزنامههای سیاسی سیاستنامه از خواجه نظامالمل

طوسای و دیگاری

شهریار اثر ماکیاولی است.
درمجموع اندرزنامه نویسان حکومت و مناسابات سیاسای را مایشناساند و آنچاه را کاه
میتواند در روند ارتباط حکومت و مردم و همچنی بازتاا ایادههاا ،آرزوهاا ،خواساتههاا و
برداشتهای مردم در بهبود اوراع کشور مؤثر باشد ،با بیانی نارم و للیا و البتاه در اشاکال
گوناگون نظم و نثر و خلا

به حاکم ،حال از دید خود و یا از دید جامعه ،ارائه میدهناد .باه

عبارت دیگر ،اندرزنامهها «آرزوها ،خواستها ،اهداف ،ایدهها و امیال نخبگان سیاسی ،فرهنگی
و اجتماااعی جامعااه در برخااورد بااا حکوماات و کشااور اساات» .اندرزنامااههااا دارای ماهیاات
پوزیتیویستی و واقعگرایانه هستند؛ یعنی حاصل تجربیات گوناگونی هستند که بارها تکرار شده
و بهصورت قانونی طبیعی درآمدهاند ،اما رامانت اجارا ندارناد .بناابرای تفااوت انادرزها باا
صورت های قانونی امروزی و دی در همی اجباری نبودن است که عمل نکردن بدان مجازات

5
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و عاوبت درپی ندارد؛ بلکه عمل به آنها از آنجا که تکرار واقعیتهای زندگی انساانی اسات،
میتواند برای رسیدن به جامعة آرمانی مللو مورد نظر نویسندگان راهگشا باشد.
 .2 -2تجارب تحقیقاتی
اندرزنامههای سیاسی بیشتر از جنبة ملالعات سیاسی ،فلسفی ،ادبی و تاریخی بررسی شادهاناد.
استفان لِدِر 4در ماالهای با عنوان «نگاهی به نصیحتنامههای عربی و فارسی» که به زبان آلمانی

منتشر شده ،مشروعیت ،اخالق امرا و حکمت سیاسای را در اندرزناماههاای اساالمی ا ایرانای
بررسی کرده است .دنی ایگل 5در ماالهای به زبان فرانسه با عنوان «مفهوم قادرت در اساالم:

پندنامههای اخالق حکومتی ایرانی و نظریههای اهلسنت (از قرن  11تا  14میالدی)» ،پا

از

بیان برخی ویژگیهای ادبیات اندرزی در دورة ساساانی و تاأثیر قابال توجاه آنهاا ،برخای از
پندنامههای اخالقی را معرفی میکند که در قرونوسلی در ایران نگاشته شادهاناد و باهعناوان
شاخصهای ای جریان فکری شناخته میشوند.
اَن کِی اس لمبتون 1ماا ت و کتا های زیادی درماورد اندرزناماههاای سیاسای نوشاته و
بیشتر از دید اندیشة سیاسی و نظریة حکومت در اسالم به آنها پرداخته است .شارل هانری دو

فوشهکور 1مفاهیم اخالقی در ادبیات فارسی را از قرن نهم تا سایزدهم مایالدی بررسای کارده
است .کتا او از مسئلة اندرزنامههای سیاسی فراتر میرود و بیشتر در حاوزة ادبیاات اخالقای
است .لوئی مارلو 1با ماا ت متعدد ،گذشتهاز اندرزنامههای سیاسای در ایاران در چاارچوبی
بسیار متفاوت دیگر اندرزنامهها را نیز ملالعه کرده است .ماریا ساابتنلی 3نیاز در چشامانادزی
متفاوت ،عالقة خود به ای نوع ادبیات را نمایانده و ارتباطات با مبانی ارری جامعة ایرانای در
دورههای تیموری و صفوی را نشان داده است.
 .8 -2 -2میثمی با شناسایی فن خطابه در اندرزنامهها

ملالعات کارول هلینبرند 11دربارة برخی آثار عربی و فارسی غزالی ،شناسایی کاربرد ف خلابه

در اندرزنامه ها و ملالعة تلبیای آن توسط میثمی 11و مشاهدة عزیزالعظماه 12از رشاد و نفاو

بیشتر اندرزنامهها بهطوری است که موروع و انر آنها به پند و موعظه محدود میشاود و باه
ناش علما در ترکیب آثار اندرزی توجه کردهاند .داگالس هاوارد 13در ملالعات خود در زمیناة
1
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نصیحت نامه های عثمانی ،بر ناش ای نوع در پیشبُرد طرح سلسلة عثمانی تأکید کارده اسات.
لیندا دارلینگ 14،استاد علوم سیاسی دانشگاه آریزونای امریکا ،در ماالهای کاه در ساال 2113م

نوشته است ،نگاهی جهانی به اندرزنامهها دارد.
سعید امیر ارجمند به فهم گستردة ایدههای سیاسی و آمیختگی پیچیدة آن با حساسیتهاای

فرهنگی در اندرزنامهها پرداخته است .آثار نویساندگانی همچاون پاتریسایا کارون 15و آنتاونی

بل  11هم اندرزنامهها را در چارچو

ملالعات تاریخی اندیشة سیاسای قارار مایدهناد .اماا

کاملتری ملالعات اندرزنامهها به منابع آلمانی اختصاص دارد؛ از جمله ریشتر )1332( 11کاه
خالصه ای مفید از ای انر را با مراجعة خاص به نصیحتالملوک امام محمد غزالی ارائاه داده
است .ملالعات باگلی ،)1314( 11پیار هاادوت 13کاه اندرزناماههاای سیاسای مصار باساتان،
بی النهری  ،یونان ،روم عتی  ،بیزان

و غر

تی را شامل میشود و استفان لدر ( )1333که

پیشتر اشاره شد ،از آن جمله است.
در منابع فارسی نیز پژوهشهایی دربارة اندرزنامهها صورت گرفته است .احمد تفضالی باه
معرفی اندرزنامههای پهلوی ایران و ارائة تفاسیری ادبی از آنها پرداخته اسات .حااتم قاادری،
سیدجواد طباطبایی و داوود فیرحی اندرزنامه هاای سیاسای را باا تِام اندیشاة سیاسای ملالعاه
کردهاند .در ای زمینه ،پژوهشهای دانشگاهی در قالب رساله و پایاننامه هم انجام شده اسات.

اب مافع و ناش او در انتاال و استمرار اندرزنامههای سیاسی از ایران باستان به دوران اساالمی
از اساالم،

عنوان پایان نامة حس کاظمی است که به اب مافع ،جریانساز اندرزنامهنویسی پا
اختصاص دارد .آسیبشناسی سیاسی از دیدگاه برجستهتاری اندرزناماهنویساان عهاد تارک و
مغول در ایران ،خواجه نظام المل  ،امام محمد غزالی و باباافضل کاشانی نوشتة ماراد حادادیان
به آسیبشناسی سیاسی در قرنهای چهارم ،پنجم ،ششم و هفاتم هجاری قماری پرداختاه کاه
انعکاس آنها در اندرزنامهها رخ نموده است .محمدعلی قاسمی نیز در رسالة خود باه ملالعاة
تلبیای نامة تنسر و سیاستنامه از دیدگاه اعتماد سیاسی و انسانشناسی پرداخته است.
 .3 -2فلسفة پیدایش و توسعة اندرزنامهها
اندرزنامهها صورت سادة اندیشههای سیاسی ،به دور از مفاهیم بسایار ساخت فلسافه ،الهیاات
سیاسی ،حاوق و یا متون عملی سیاسی بهصورت مستایم هساتند (.)Genet, 2003: 531 - 541
1
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ای سب از نگارش تا زمان ایجاد کشورهای مدرن در جهان ،یعنی تا قرن هفادهم در اروپاا و
تا قرن نوزدهم در خاورمیانه ،ادامه یافت .از ای پ دیگر حفظ قدرت برای یا نفار کاه باا
نظرات شخصیاش به امور کشور رسیدگی کند ،بیمعنا بود و روشهای تازهای بارای حفاظ و
یا بهدست آوردن قدرت در آینده ایجاد شد ( .)Darling, 2013: 240درواقع در همة مناطای که
تحت سللة حکومت استبدادی بودند ،ردپای اندرزنامهنویسی یافات مایشاود

( Aigle, 2007:

 .)17بنااابرای ریشااة پیاادایش اندرزنامااههااای سیاساای وجااود شااکل ساانتی حکوماات ،یعناای
حکومتهای خودکامه در جهان است که بدون داشت قوانی مشخص و مدون ( Leder, 1999:
 )147و تنها براساس منویات شخصی پادشاه اداره میشادند .در اندرزناماههاا ،سلسالهاماوری
نگاشته شده که اگر پادشاه میخواهد در قدرت باقی بماند ،باید به آنها

عمل کند ( ÓTuathail

 .)et al., 2003: 8پیدایش ،رشد و توسعة اندرزنامهها تحت تأثیر ای مسئله و باهمنظاور اظهاار
نظر و تنظیم قوانی و آیی های کشورداری و روشهای مللو ادارة حکومات تاابع دو علات
مهم زیر است:

 .1نیاز طبیعی حکومت و دساتگاه سیاسای باه مشاروعیت و خاطمشایهاای روشا سیاسای
بااهصااورت راهنمااایی ،مشاااوره و آمااوزش باارای ادارة بهتاار کشااور ،تاادوی ماااررات،
ساختارسازی منسجم ،حفظ و تمرکز قدرت ،باای حکومات ،ایجااد ثباات ،ترسایم حااکم
ایدئال از پادشاهان خودکامه ،رقابت با کشورها و قدرتها و دیگر اهداف مورد نظر؛

 .2خواست مردم برای توسعة عاالیی کشاور ،برقاراری امنیات و عادالت ،زنادگی انساانی و
مللو  ،روابط حسنة حکومت با مردم ،تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی حاکم ،بیان دغدغههاا،
اصالح ورع موجود و رسیدن به ایدهها و اهدافی همچون رفاه و آسایش.
اندرزنامهها مخاطبان بیشتری حاداقل در ایاران و اساالم داشات .دلیال ایا مهام طارح
عملیاتی موروع و راههای رسیدن باه حکومات مللاو

از طریا توصایه باه امارا براسااس

تجربهگرایی است .صورت مهم دیگر توسعة اندرزنامهها ،توجه به

دانش اسات ( Aigle, 2007:

 .)26ای دانش و خردمندی بهسبب لازوم تادبیر زنادگی سیاسای و اداری احسااس مایشاد.
اندرزها نیز صورتی از دانش در ادبیات تعلیمی بهشمار میآیناد کاه حاصال تجرباه و اندیشاة
نخبگان جامعه هستند و ی مجرای مهم دکتری مذهبی برای رسیدن به قدرت بودند ( Black,
 .)2011: 113اندرزنامهها بهدنبال کش

حایات رفتار درست در سیاسات هساتند کاه اجارای
1
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آنها میتواند از نظر نویسندگان ،حکومت را با آسیب کمتری مواجاه ساازد و از نظار حکاام،
تصویر مللو
بود خو

و مشروعی از آنها در ا هان ترسیم کند .به هر روی ،اندرز دادن حاکم ممکا

باشد؛ اما برای ساخت

کشوری قدرتمند کافی نبود.

 .4 -2ماهیت اندرزنامهها

 .8ماهیت اخالقی و تعلیمی :اندرزنامهها بهطور کلی نخست دارای ماهیات اخالقای و تعلیمای
هستند (تفضلی3 :1311 ،؛ فوشهکور3 :1311 ،؛ ریپیکا33 :1313 ،؛

;Bosworth, 1970: 25

 .)Chopin, 1999: 90; Shaked & Safa, 2011: 11گاه نیز اندرزنامهها را ارتباط متاابال میاان
اخالق و قدرت میدانند؛ بهویژه هنگامی که رقابت رهبران برای رسیدن به قدرت باا تکیاه بار
قدرت نظامی و اتحادهای سیاسی باشد (.)Leder, 2015: 104

 .2ماهیت سیاسی :مهمتاری سرشات اندرزناماههاای سیاسای اسات؛ چراکاه اندرزناماههاا در
زمینههایی همچون فلسفه و اندیشة سیاسای ،قادرت سیاسای ،ترسایم الگاوی حکومات و
پادشاه ایدئال ،ارائة قواعد و آیی های کشورداری ،ساختارسازی ،روشهاای مللاو

ادارة

حکومت و کشور ،مشروعیتبخشی به حکومت و دستگاه سیاسای ،تأثیرگاذاری بار رفتاار
سیاسی ،چگونگی مناسبات حکومت بهویژه با مردم ،بیان دغدغههاای سیاسای و حفاظ یاا
اصالح ورع سیاسی موجود دارای نظر هستند .همچنی حکومت و حاکم مخاطاب اصالی
و در کانون مباحث اندرزنامههاست.
 .3ماهیت اجتماعی :هرچند حاکمان مخاطبان اصلی اندرزنامههای سیاسی هستند ،درواقاع روی
صحبت اندرزنامهها روابط حاکم با مردم و نحاوة اداره جامعاه و چگاونگی رهباری ماردم
است .اندرزنامهها چگونگی رودرویی با گروههای مختلا ماردم را آماوزش مایدهناد و
اغلب گفتمانی از دوستی و آشتی ،فرهنگ معاشرت و آیی های اجتماعی را دربرمایگیرناد
( .)Black, 2011: 114اندرزنامهنویسان نیز آنچه را که در روند ارتباط حکومات و ماردم و
همچنی بازتا

ایدهها ،آرزوها ،خواستها و برداشتهای ماردم در بهباود اورااع کشاور

مؤثر باشد ،بیان میکنند .بنابرای اندرزنامهنویسی تأثیرگذاری بر رفتار سیاسای و چگاونگی
مناسبات حکومت بهویژه با مردم ،جلب وفاداری آنها ،ماردمداری ،عادالت ،رفااه ماردم و
آبادانی ای جهانی است (.)Blaydes et al., 2013: 4
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 .4ماهیت دینی :سرشت دینی اندرزنامهها سبب شده است تا برخی اندرزنامهنویساان ،باهویاژه
مسلمانان همچون غزالی ،بیان کنند که حاکم بیش از آنکه دربرابر مردم مسئول باشاد ،بایاد
درماابل خداوند پاسخگو باشد ( .)Leder, 1999: 133درواقع زمینهها و انگیزههای دینی در
تاویت خواست پیدایش و تداوم اندرزنامهها تأثیر انکارناپذیری داشات

( Dakhlia, 2002:

.)1193

 .5ماهیت فرهنگی :اندیشمندان حوزة ملالعاات خاورمیاناه اندرزناماه هاا را در وهلاة نخسات
پدیدهای فرهنگی درنظر میگیرند ( .)Darling, 2013: 224درواقاع حفاظ و توساعة سانت
فرهنگی از کارویژههای اندرزنامههای سیاسی بود ( .)Genet, 2003: 531 - 541همی نگااه
فرهنگی به اندرزنامهها سبب توسعه و انتاال مفاهیم سیاسی بهصورت نرم از دورة باساتانی
ایران به دورة اسالمی و بعدها پایداری سنت فرهنگی ایرانی ا اسالمی در مواجهه با ترکاان
و مغو ن شد.
 .6ماهیت ادبی :سرشت ادبی اندرزنامه ها سبب استابال حکومت و مردم از اندرزناماههاا شاده
اسات .درواقاع رعایات آدا ادبای ( )Leder, 1999: 122و مصالحتگرایای نویساندگان
( )Ferster, 1996: 8بارای ارائاه باه پادشااه خودکاماه ،توجاه حکوماتهاا و نیاز توساعة
اندرزنامهها را درپی داشته است؛ لذا نویسندگان ایا آثاار بیشاتر از میاان علماا ،ادیباان و
کارگزاران حکومتی ادیب بودند.
 .7ماهیت تجربی و عملیاتی :اندرزنامهها حاصل تجربه و نگاه به گذشته است .در ای درونمایه
فرض بر ای است که اوراع و احوال تکارار مایشاود (فوشاهکاور 12 :1311 ،ا  )11و
بهصورت قانونی طبیعی درمیآید؛ لذا اندرزنامهها ماهیت تجربی مییابند (رجاایی:1312 ،
11؛ مادم91 :1939 ،؛  .)Ohlander, 2009: 239; Fodor, 1986: 219ای تجربای باودن
برای عملیاتی و کاربردی کردن اندرزنامههاست کاه از نظار نویساندگان و مخاطباان دارای
اهمیت اسات (لمبتاون41 :1911 ،؛ ;Genet, 2003: 531 - 541; Rosenthal, 1962: 62
.)Bosworth, 1970: 25
 .5 -2کارکردها و نتایج عملکردی اندرزنامههای سیاسی
بهنظر میرسد مهمتری نتایج عملی و کارکردهای اندرزنامهها به ای شرح است:
11
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 .1استابال حکومتها از اندرزنامه هاای سیاسای و برقاراری پیوناد میاان نخبگاان سیاسای،
مذهبی ،ادبی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه با دستگاه سیاسی؛

 .4توسعة فرهنگی و ادبی و اشتراک جهانی ای سانت؛ باهعباارتی زباان مشاترک جهاانی و
تاریخی اندرزنامهها بیش از تفاوتهای میان آنهاست و باهگوناهای ویاژه ایا سانت را
تداوم داده است؛

 .9توسعه و بیان نرم نظریهها و اندیشههای متعدد سیاسای در اندرزناماههاا باهخصاوص در
دوره های بحرانی سیاسی و ایدئولو ی

و گاه تاابل آنها با یکدیگر؛ میتوان ای روند را

در اندرزنامهها پیگیری کرد؛
 .1چندگانهگرایی بهلحاظ فرهنگی و تلفی نمادها ،افسانهها ،داستانها و ...در اندرزناماههاا و
نیز استفاده از سرچشمه ها و منابع مشترک و متعدد؛ برای نمونه در سیاستنامهی خواجاه
نظامالمل  ،همزمان از منابع ایرانی ،اسالمی ،یونانی ،رومی ،ترکی و حتی عباری اساتفاده
شده است؛

 .5مشروعیتبخشی به حکومت هاای اساتبدادی ،حااکممحاوری در اندرزناماههاا و تثبیات
موقعیت حاکم؛
 .6کارکرد آموزشی اندرزنامهها ،بهویژه برای حکام قدرتمند؛

 .1کارکرد رسانهای اندرزنامهها و بیان دیدگاهها و آیی های کشورداری مورد نظار حکومات
به مردم؛
 .8هضم نیروهای مهاجم و بیگانه بهویژه در ایران و خاورمیانه و تاویت روحیة ی پارچگی،
خواه ملی و خواه دینی؛ درواقع تاویت احساس وابساتگی باه گردهماایی و واقاعگرایای
سیاسی برآمده از نوع وحدت (ملی ،سرزمینی ،دینی ،اساتانی ،پادشااهی و )...ماورد نظار
اندرزنامهنویسان؛
 .3بیان دغدغههای سیاسی و حفظ یا اصالح ورع سیاسی
 .11رشد بوروکراسی و آدا تشریفات درباری بااینکه اندرزنامهها تأکید بر مردمداری دارند؛
()ÓTuathail et al., 2003: 9؛

 .11حفظ ،تمرکز و تأکید بر قدرت سیاسی و تاویت ای اندیشه در میان حکومتها؛

 .14تالش برای اقناع مخاطبان و تاویت استفاده از حکمت و دانش عملی کشورداری؛
 .19رشد و تاویت مصلحتگرایی و مصلحتاندیشی در جامعه؛
11
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 .11تاویت نیروها و انگیزههای دینی جامعه و آسمانی جلوه دادن حکومت؛
 .15ایجاد تفکر برای اصالح امور سللنت و مملکت و نه حذف یا تغییر نظام سیاسی؛
 .16تاویت اندیشة تجربهگرا و تاریخمحور در جامعه.
 .6 -2اهداف اندرزنامههای سیاسی

 .1راهنمایی ،مشاوره و آموزش بهویژه با ماهیت سیاسی به حاکم و گاه کاارگزاران حکاومتی
(شرفی31 :1331 ،؛ مرسالپور و دیگاران83 :1931 ،؛
)2006: 155؛ آموزشی که حاصل سنت و تجربه است.

Luce, 2010: 1916; Jónsson,

 .4حفظ قدرت سیاسی و تمرکاز و تأکیاد بار آن (طباطباایی45 :1311 ،؛ لمبتاون:1314 ،
112؛ فیرحی961 :9831 ،؛ قاادری118 : 1931 ،؛

Fodor, 1986: 219; Rosenthal,

.)1962: 62; Salinger, 1956: 24

 .9ترسیم الگوی حکومت و پادشاه ایدئال و رسیدن به آن (قادری111 :1331 ،؛ فوشهکور،
3 :1311؛ .) Aigle, 2007: 21; Leder, 2015: 94گاه اندرزنامهنویسان در آثارشان یا
حاکم آرمانی را هم معرفی میکنند تا صاورت واقعایتاری باه حکومات آرماانی دهناد؛
چنانکاه نظاامی در اساکندرنامه ،اساکندر ماادونی و فردوسای در شااهنامه ،فریادون و
انوشیروان را حاکمان آرمانی معرفی میکنند.
 .1اندرزنامهها در زمینة ارائة نظریه و تنظایم قواعاد ،قاوانی  ،سااختار ،مادیریت سیاسای و
آیی هاای کشاورداری و روش هاای مللاو

ادارة حکومات هساتند (فیرحای:9831 ،

961؛  .)Blaydes et al., 2013: 5; Chopin, 1999: 88; Crone, 2004: 150گاه هم برای

پاییندی به آنها نوشته میشدند.

 .5مشروعیتبخشی به حکومات و دساتگاه سیاسای (روزنتاال4 :1311 ،؛
.)2013: 4; Ohlander, 2009: 241
 .6تأکید بر عادالت (فوشاهکاور3 :1311 ،؛ طباطباایی:1311 ،

Blaydes et al.,

111؛ Fodor, 1986: 217 -

.)239; Aigle, 2007: 21

 .1حفظ و توسعه سنت فرهنگی ،ادبی و زبانی (امانیچاکلی و منافی112 :1334 ،؛
.)2003: 531 - 541; Rosenthal, 1962: 3
12
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 .8تأکید بر دی و گاه توأمان دانست آن با سیاسات (طباطباایی111 :1311 ،؛

Blaydes et

.)al., 2013: 2; Dakhlia, 2002: 1193

 .3تأکید بر مدارا و میانهروی (.)Ohlander, 2009: 240; Marlow, 2009: 527

 .11خِردورزی و ایجاد تعادل میان واقعیت و ایادئال (فوشاهکاور2 :1311 ،؛

Leder, 1999:

.)144

 .11توسعه و تکامل اندیشة سیاسای (طباطباایی45 :1311 ،؛

Yavari, Darling, 2013: 224

;.)2008: 48

 .14حفظ سنت (ریپیکا112 :1313 ،؛ اللهیااری و دیگاران11 :1313 ،؛

Ohlander, 2009:

.)240

 .19تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی و چگونگی مناسبات حکومات باهویاژه باا ماردم و وظاای
هری (قادری121 :1331 ،؛ )Aigle, 2007: 19؛ مهمتری بخش سیاست ،تاالش بارای
جلب وفاداری مردم و حفظ آن است (.)Leder, 1999: 144

 .11رسیدن به سعادت اخروی (مادم91 :1939 ،؛ قاسمی.)213 :1311 ،

 .15بیان دغدغه های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جغرافیایی و ...نویسندگان و دستگاه حاکم و
ارائة راهکار برای حل مسائل بهویژه در زمینة آبادانی ای جهانی و رفاه مادی (امانیچاکلی
و منافی112 :1334 ،؛ .)Ohlander, 2009: 240; Blaydes et al., 2013: 5

 .16حفظ یا اصالح ورع سیاسی (تاجی نشااطیه111 :1931 ،؛

ÓTuathail et al., 2003:

.)9

 .11اهداف شخصی اندرزنامهنویسان ،مانند تحکیم و تاویت پیوند میاان نویسانده و مخاطاب
اصلی و یاا خواننادگان حرفاهای و کساب منفعات (Marlow, Blaydes et al., 2013: 4
;.)2009: 527

 .18اندرزنامهها معایبی را که باعث سلب صالحیت حاکم میشوند ،بازگو کاردهاناد (
.)2007: 19; ÓTuathail et al., 2003: 9

 .7 -2ویژگیهای کلی اندرزنامههای سیاسی

13
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 .1تجربهگرا بودند (رجایی11 :1312 ،؛ رستموندی: 1988 ،
.)Ohlander, 2009: 239

111؛ ;Fodor, 1986: 219

 .4عینیت داشات و روشا باودن مفااهیم ،باه ویاژه آنجاا کاه ساخ از اماور ماردم اسات
(.)ÓTuathail et al., 2003: 9

 .9محتوا و مواد اندرزنامه هاا اساتناد باه آیاات ،احادیاث ،ساخنان بزرگاان ،کتاب ماادس،
رر المثلها ،اشعار ،روایات و داستانهای تاریخی از چهارههاای خاوشناام سیاسای و
فرهنگی و گاه از خود نویسنده برای انتاال مفاهیم مورد نظر است (لمبتاون23 :1314 ،؛

شرفی112 :1331 ،؛  .)Ferguson, 2010: 90ای ی

روش نویسندگی و استراتژی ادبی

است که نویسندگان برای جذا تر شدن تأیید ملالب خود بهکاار گرفتاهاناد (

Jónsson,

.)2006: 158

 .1نویسندگان اندرزنامهها بیشتر از میاان خانادانهاای حااکم ،نخبگاان سیاسای ،اجتمااعی،
فرهنگی و البته بیشتر از میاان کاارگزاران حکاومتی ادیاب
.)Blaydes et al., 2013: 4

هساتند ( ;Crone, 2004: 150

 .5اندرزنامهها بهلحاظ سیاسی برای حکومتها عملیاتی و کاربردی بودند (قاسامی:1311 ،
213؛ فیرحی51 :1311 ،؛

Genet, 2003: 531 - 541; Bosworth, 1970: 25; Darling,

.)2013: 237

 .6بر انتظام عملی و رعایت قواعد و آیی کشورداری ،آدا و سلسلهمراتب تأکید میکردناد
(رستموندی111 :1988 ،؛ .)Salinger, 1956: 24; Aigle, 2007: 19

 .1تأکیاد اخالقای اندرزناماههاا (فوشاهکاور:1311 ،

3؛ Crone, 2004: 150; Luce, 2010:

 .)1916گاه اندرزنامهها را ارتباط متاابل میان اخالق و قدرت هم تعری

میکنند؛ بهویژه

هنگامی که رقابت رهبران برای رسیدن به قادرت ،آنهام باا تکیاه بار قادرت نظاامی و
اتحادهای سیاسی ،باشد (.)Leder, 2015: 104

 .8حکومت و حاکم مخاطب اصلی و در کانون مباحث اندرزنامهها هساتند (زرگاریناژاد و
فروزش111 :1311 ،؛ .)Rosenthal, 1962: 3; Abbés, 2010: 373

 .3اندرزنامااههااا در زمینااة فلساافه و اندیشااة سیاساای نیااز هسااتند (فیرحاای:9831 ،
961؛ .)Rosenthal, 1962: 3; Dakhlia, 2002: 1194
14
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 .11اندرزنامهها به مادیگرایی ،آبادانی ایا جهاانی ،معیشات و رفااه ماردم نیاز نظار داشاتند
(.)Blaydes et al., 2013: 4; Crone, 2004: 150

 .11در آنها ،مصالح و منفعت مردم برتری داشت و بر مردمداری تأکید میشاد (مشاتاقمهار،
11 :1315؛ .)Leder, 2015: 95; Blaydes et al., 2013: 4

 .14کر وقایع بدون اشاره به منبع آن؛ لذا بهلحاظ تاریخی و استنادی گاه دارای ابهام هستند و
گاهی اشتباهات تاریخی در کتا ها وجاود دارد (شارفی112 :1331 ،؛

Yavari, 2008:

.)47

 .19امروزه داستانها و حکایات گفتهشده در اندرزنامهها اهمیت دارد (.)Marlow, 2009: 523

 .11تنظیم و نگارش اندرزنامهها عمدتاً در دوره های بحرانی ،تهدید و انتاال تااریخی قادرت
بوده است (.)Black, 2011: 113

 .15تعداد آنهاا زیااد اسات (صافا314 :1311 ،؛

Dakhlia, 2002: 1194; Jónsson, 2006:

.)153

 .16تنوع در مفاهیم ارائهشده مشاهده میشاود (میرفخرایای115 :1331 ،؛
.)531

Marlow, 2009:

 .11اندرزنامهها در جهان و در میان همة فرهناگهاا فراگیار هساتند (شارفی112 :1331 ،؛
.)Darling, 2013: 223; Abbés, 2010: 373

 .18امتداد اندرزنامهها در ی خط تاریخی و یا بهعبارتی همیشگی باودن آن از دوران باساتان
تا دورة مدرن اروپا و حتی تا قرن بیستم در میان مسلمانان (صفا314 :1311 ،؛ Blaydes
.)& Chaney, 2013: 16

 .13انتاال تجار  ،توصی

و تفسیر دیدگاه شخصای نویسانده (میرفخرایای.)115 :1331 ،

شماری از نویسندگان دیدگاههای مشخصی در برخای اماور مملکتای داشاتند و از شایوة
زندگی و عمل سیاسی حکومت آگاه باوده و یاا حتای شخصااً حکوماتداری کاردهاناد
(.)Leder, 1999: 127

 .41اندرزنامهها ریشههای باستانی (بهویژه سنت ایرانی و یونانی) داشاتند (طباطباایی:1311 ،
111؛ .) Genet, 2003: 531-541; Crone, 2004: 150

15
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 .41برای اقناع مخاطبان بهویاژه از طریا اساتد ل تاالش مایکردناد

( ;Leder, 1999: 124

.)Ohlander, 2009: 240

 .44اندرزنامهها صورت داستانی و گاه شعرگونه داشتند و بناابرای هماهفهام و سااده بودناد
(ریپیکا33 :1313 ،؛.) Aigle, 2007: 19; Blaydes et al., 2013: 4
 .49مصلحتگرایی نویسندگان و بیان غیرمستایم و ادبی ملالب بهدلیال اینکاه در خلاا

باه

پادشااه نوشاته مایشادند ( .)Black, 2011: 114; Leder, 1999: 121باه همای دلیال
اندرزنامهها بهصورت ادبی ارائه مایشادند ( .)Marlow, 2009: 530یکای از نشاانههاای
مصلحتاندیشی در اندرزنامهها استفادة مشخص از نالقول افراد قدرتمناد و خاوشناام،
بیشتر از گذشتة دور ،و داستان هایی است که در زمان و مکان دور از نویسنده و مخاطاب
وی قرار گرفتهاند .بنابرای برای ملالعة اندرزنامههاا گااه بایاد آنهاا را رمزگشاایی کارد
(.)Ferster, 1996: 4 - 8

 .41باا مفااهیم سانتی ادبای ارتبااط داشاتند (طباطباایی111 :1311 ،؛
.)Ferguson, 2010: 91

;Blaydes et al., 4

 .45با بسترهای اجتماعی ،فرهنگی ،جغرافیایی ،سیاسی و ایدئولو ی جامعاه در دورة نگاارش
آشنا بودند (.)Yavari, 2008: 47; Leder, 1999: 121

 .46دارای زمینهها و انگیزههای دینی بودند (رساتمونادی111 : 1988 ،؛ فیرحای:9831 ،
961؛ .)Marlow, 2009: 528
 .41اندرزنامهها خردگرا بودند (فوشاهکاور2 :1311 ،؛ Marlow, 2009: 525; Leder, 1999:
.)144; Ohlander, 2009: 240
 .1 -2تقسیمبندی اندرزنامهها

اندرزنامههای سیاسی را برخی در حوزة فلسفه (فیرحای961 :9831 ،؛ اللهیااری و دیگاران،

11 :1313؛ ،) Dakhlia, 2002: 1194; Jónsson, 2006: 153برخی در حوزة اخالق (تفضالی،
3 :1311؛ فوشهکور3 :1311 ،؛ ریپیکاا33 :1313 ،؛

Black, 2011: 114; Ohlander, 2009:

 )240; Luce, 2010: 1916و بعضی هم در حوزة ساختارسازی سیاسی ،آیای و قاانوننویسای

(شرفی112 :1331 ،؛ ;Chopin, 1999: 88; ÓTuathail et al., 2003: 9; Salinger, 1956: 24
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Downloaded from clrj.modares.ac.ir at 11:19 IRST on Wednesday October 23rd 2019

بررسی تحلیلی اندرزنامههای سیاسی

فصلنامة پژوهشهای ادبیات تطبیقی

 )Aigle, 2007: 19قرار دادهاند .اما مشهورتری دستهبنادی در حاوزة اندیشاة سیاسای اسات

(طباطبااایی45 :1311 ،؛ قااادری121 :1331 ،؛

;Leder, 2015: 95; Yavari, 2008: 48

 .)Darling, 2013: 224; Rosenthal, 1962: 62محدود کردن ادبیات اندرزی فاط به حاوزهای
خاص بسیار دشوار است؛ چراکه اندرزنامهها همپوشانی بسیاری با انواعی از آثاار دیگار دارناد
( .)Marlow, 2009: 526اندرزنامهها نهتنها در محتوا و درونمایة عاالنی با آثار فلسفة سیاسای
و اخالقی تفاوتهای زیادی دارند ،بلکه در اشکال و سب

ادبی هم متفاوت هستند ( Marlow,

 .)2009: 525سیاستنامهنویسان کمتر به فلسفه تمایل داشتند و حتی مانند آنهاا سیساتماتی

نماایاندیشاایدند (قاساامی .)213 :1311 ،تفاااوت شاایوههااای فلساافة سیاساای و فااااهتی بااا
اندرزنامهنویسی در طرح عملیاتی موروع و راههاای رسایدن باه حکومات مللاو از طریا
توصیه به اُمراست .اندرزنامه ها مخاطبان بیشتری حداقل در ایران و اسالم داشتند؛ چراکه اساس
آن بر تجربهگرایی بود و به ریز امور و چگونگی ادارة بهتر کشور میپرداخت .بناابرای محاور
اندرزنامه نویسی آیی کشورداری و مدیریت سیاسای فضاسات تاا فلسافة وجاودی و چرایای
حکومت.
برای شناخت بهتر اندرزنامهها ،تاکنون تاسیمبندیهای گوناگونی از خاود آنهاا صاورت
گرفته است .یکای از روشهاای دساتهبنادی آنهاا از نظار صاورت و محتواسات کاه شاامل
اخااالقنویساای (گلسااتان سااعدی) ،دستورنویساای (سیاسااتنامااهی خواجااه نظااامالمل ا ) و

سیره نویسی (کارنامة اردشیر بابکان) است (رجایی .)44 : 1919 ،روش دیگار ،تاسایمبنادی
اندرزنامهها براساس جایگاه اجتماعی پدیدآورندگان اسات (قاادری118 : 1931 ،؛ Leder,
 )1999: 125که میتوان آنها را به شش رده تاسیم کرد:

 .1اندرزهای پادشاهان و خلفا به جانشینان و مردم که در منابع ،آنها را بهناام وصایت و عهاد
بازمیشناسانند؛ مانند عهد اردشیر ،اندرز انوشیروان ،عهد منصور عباسای و انادرز امپراتاور
کنستانتی هفتم روم.
 .2اندرزنامههای سیاسی که وزرا ،بهویژه وزرای ایرانی ،نوشتهاند؛ مانند تنسر ،بزرگمهر ،خواجه
نظامالمل

طوسی ،خواجه نصیرالدی طوسی و خواجه رشیدالدی فضلاهلل همدانی.

 .3اندرزنامه های استانداران و فرمانداران ،مانند اندرز طااهرب حسای  ،انادرز کایکااووس و
اندرز سبکتکی .
11
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 .4دارندگان مناصب دولتی و اجرایی ،مانناد عبدالحمیادبا یحیای کاتاب ،ابا مافاع ،الاوزیر
المغربی ،هندوشاه نخجوانی ،ماکیاولی و آی علی در عثمانی.
 .5قضات ،دانشمندان و علما ،مانند غزالی ،ماوردی ،ابویوس
 .1ادیبان ،مانند اب ظفر ،اب عربشاه و سعدی.

و طرطوسی.

 .3یافتههای پژوهش
بهمنظور بررسی دقی تر محتوای اندرزنامه های سیاسی تاریخ و ادبیات ایران و با توجه به تعداد
بسیار آن ها ،آثار چهار وزیر ایرانی در ادوار مختل  ،شامل تنسر ،خواجه نظاام الملا

طوسای،

خواجه نصیرالدی طوسی و خواجه رشیدالدی فضال اهلل همادانی ،باه عناوان محاور پاژوهش
انتخا شدند .هر چهار نویسنده از اندرزنامه نویسان سیاسی برجسته به شمار می آیند و همزمان
تجربة عملی در سیاست دارند .آثار آن ها باا توجاه باه صاورت هاای واقعای تار بارای تلبیا
سیاست ها و اندیشه ها و میزان تحا ای سیاست ها بهویژه در بستر جغرافیایی و در چهار دورة
متفاوت و مهم ایران ،قابل توجه و تأمل هستند .با ملالعة ای آثاار ،ابعااد متفااوتی پایش روی
قرار گرفت .نامة تنسر به گشنسب متعل به دورة ساسانی بود .برای ملالعه و فهام بیشاتر ،آثاار
دیگر ای دوره ،همچون کارنامة اردشایر بابکاان و عهاد اردشایر نیاز ملالعاه شاد .از خواجاه
نظامالمل طوسی در دورة سلجوقی ی اثر شاخص بهنام سیاستناماه (سایرالملوک) و اثاری
دیگر بهنام دستورالوزرا باقی مانده که هار دو واکااوی شادند .خواجاه نصایرالدی طوسای از
پرکارتری نویسندگان است .در میان آثار پرشمار وی ،سیزده اثار باا عنااوی اخاالق ناصاری،
اخالق محتشمی ،نصیحتنامه ،رسم و آیی پادشاهان قادیم راجاع باه مالیاات و مصاارف آن،
اساااسا قتباااس ،رسااالة تااو و تباارا ،تجریاادا عتااد ،رسااالة قواعدالعاائااد ،رسااالة اماماات و
انی اللالبی (آدا المتعلمی ) و بهویژه چهار اثر اول در زمرة اندرزنامهاند کاه همگای ملالعاه
شدند .خواجه رشیدالدی فضل اهلل همدانی آخری وزیری است که در مااله به آن پرداخته شد.
دو اثر جاامع التاواریخ و باه ویاژه مکاتباات رشایدی کاه صاورتی کاامالً اندرزناماه ای دارناد،
یادداشتبرداری شدند.
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فصلنامة پژوهشهای ادبیات تطبیقی

با توجه به اینکه هدف مااله ،بررسی تحلیلی اندرزناماههاای سیاسای در ارتبااط باا ماولاة
مُل داری (کشورداری در معنای نوی ) است و نیز باعنایات باه محتاوای اندرزناماه هاا ،بارای

شناخت و ملالعة بهتر ،شاخص گذاری عملیاتی انجام شد؛ به ایا ترتیاب کاه باا طراحای 41
شاخص ،در ابعاد ششگانة حیاتی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و جغرافیایی ،مجماوع
ملالعات و یادداشتبرداریها از آثار هر چهار نویسنده در زیر هری

از ای شااخصهاا قارار

گرفت .ابعاد و شاخصها در داخل جدولی قرار داده شد .فرایند پاژوهش متکای بار ملالعاات
کتابخانهای (اسنادی) بود و داده ها براساس مت خوانی و فایشبارداری گاردآوری شاد .ساپ
براساس تحلیل محتوا ،تکرار وا گان و استنادات مورد بررسای ،اهمیات هار شااخص از نظار
هری از اندرزنامهنویسان سنجش شد .با توجه به حجم با ی استنادات و آثاار ماورد ملالعاه،

در اینجا فاط نتایج کر میشود .شاخصهای طراحشده  41مورد باود و در ابعااد شاشگاناه،

براساس استنادات به آنها وزن داده شد.
براساس ای وزن ،رتبة هری

از شاخص ها تنها در درون ابعاد ششگانه تغییر یافت .بارای

مثال ابعاد جغرافیایی کشورداری ،دارای نُه شاخص است .پراهمیت تری شاخص از نظر هری
از نویسندگان ،وزن نُه و کم اهمیت تری  ،وزن ی را خواهاد داشات .اگار شاخصای اساتنادی
نداشت ،وزن آن صفر خواهد بود .مثال دیگر ،بررسی ابعاد اقتصادی کشورداری است .درحالی
که آسایش و رفاه جامعه مهمتاری اولویات در آثاار خواجاه رشایدالدی فضالاهلل همادانی و
همچنی اندرزها و دستورهای وی به حکام و پادشاه مغولی اسات ،ایا شااخص در آثاار وی
کمتری اهمیت را دارد .در جدولی که در ادامه مشاهده میشود ،بهطور کامل ابعاد ،شاخصهاا،
تفاوت ها و تشابهات و همچنای میاانگی عاددی هریا

از شااخص هاا آماده اسات .از 41

شاخص مورد بررسی 34 ،شاخص در نامة تنسار 33 ،شااخص در آثاار خواجاه نظاام الملا

طوساای 41 ،شاااخص در آثااار خواجااه نصاایرالدی طوساای و  41شاااخص در آثااار خواجااه

رشیدالدی فضلاهلل همدانی استناددهی شدند .برای فهم بهتر ،چند مثال دیگر از جدول میتوان
ارائه کرد .در بررسی ابعاد حیاتی اندرزنامههای سیاسی در آثاار چهاار وزیار ،برقاراری امنیات
عمومی در داخل کشور ،مهمتری اولویت خواجهنظامالمل

طوسی در دورة سالجوقی اسات؛

درحالی که ای شاخص برای تنسر در رتبة دوم اهمیت ،بارای خواجاهنصایرالدی طوسای در
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رتبة سوم و برای خواجه رشیدالدی فضلاهلل همدانی در رتبة چهارم اهمیت قرار دارد .عادالت
و دی مهمتری اولویت مشترک در همة آثار اندرزنامهنویسان مورد بررسی است.
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ابعاد ،شاخصها ،تفاوتها و تشابهات میان آثار اندرزنامهنویسان مورد مطالعه
ابعاد

ش

عنوان شاخصها

(کشورداری)
1
2
3

باای کشور ،حکومت و
ملت
حفاظت از ی پارچگی
سرزمینی یا تمامیت ارری
حفاظت و دفاع از استاالل،

3
5
1

نصیرالدی

رشیدالدی

طوسی

طوسی

فضلاهلل

1

3

همدانی
3

نظامالمل

1
2

3
4

5
1

میانگی

مُل داری

خواجه
تنسر

خواجه

خواجه

1715
375
5725

موجودیت و ارزشها و رفع
4
ابعاد حیاتی

5
1
1
1

تهدیدات خارجی
پاسداری از مرزها و
پیرامون کشور
برقراری نظم ،ثبات و امنیت
عمومی در داخل کشور
حفاظت از منافع ملی ،شأن
و منزلت کشور
روابط خارجی شایسته با
کشورها
تالش برای حفظ و پیشبُرد

4
1
3
2
1

3
3
4
1
5

2
1
1
1
5

4
1
3
2
1

3725
175
2715
4
3

منافع شهروندان و حاوق
آنها در داخل و خار از
3
1
ابعاد سیاسی

2

کشور
توسعه و تاویت قدرت
حفظ قدرت سیاسی
اندیشة سیاسی و

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1725

3

1

1

4

5715

مابولیتبخشی به حاکمیت
3

سیاسی
ورع قانون و حاکمیت آن

4

در جامعه

21
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4

2

1

2

3

375

مرکزی و تنظیم روابط بهینه
میان دستگاههای اجرایی و
5

سیاسی
مدیریت سیاسی فضای ملی

1

5

5

1

1

و تعیی مدیران سیاسی
کارآمد ملی ،منلاهای و
1

محلی
نظارت عالیه بر تمام امور

1

4

1

1

5715

سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و نیز داراییهای
1

کشور
دیوانسا ری آسان،

1

1

1

2

1725

شهروندمحور ،پاسخگو،
1

دانشبنیان و انعلافپذیر
مشارکت سیاسی ،حاوق

5

2

1

1

375

متاابل مردم و حکومت و
1
2

انتاال سالم قدرت
نظام قضایی قابل اعتماد و
تضمی عدالت اجتماعی
تضمی ی پارچگی افراد

5
3

5
1

5
2

5
2

5
2

ملت با احترام به وجود تنوع
ابعاد اجتماعی

3

قومی و مذهبی
توسعة انسانی ،مشارکت

2

3

3

4

3

جامعه ،خانواده ،مالکیت،
زنان ،اقلیتها ،نهادهای
4

عامالمنفعه و...
نحوة تعامل با مخالفان و

4

4

4

3

3715

ناراریان داخلی و جذ
5

حداکثری آنان
تنظیم روابط بی اجزای

1

22
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فصلنامة پژوهشهای ادبیات تطبیقی

ملت (اقوام ،ادیان و )...و
بخشهای جغرافیایی کشور
1

با یکدیگر
تعمی  ،تحکیم ،اعتال ،اشاعه

4

4

4

4

4

و حفاظت از هویت،
ارزشها ،باورها و فرهنگ
ابعاد فرهنگی

2

عمومی
ارتاای اندیشه و تأمی

3

2

1

1

1715

نیازهای روحی و معنوی
3

جامعه
تضمی ررایت مردم از

1

1

2

3

175

حکومت و تاویت ح
4
1
2
3

وفاداری به کشور
تأمی خیر عمومی و اعتالی
بشر
جمعآوری مالیات
آسایش ،آموزش ،بهداشت و
نیازهای مادی جامعه
تدوی استراتژی،

2

3

3

2

275

1

1

1

5

5715

5

3

2

1

4

1

2

4

3

2725

برنامهریزی ،پیشرفت و
ابعاد اقتصادی

4

اهداف کشور
سازماندهی ،ساماندهی و

3

5

5

4

4725

پیشبُرد جریانهای کالن
5

اقتصادی و مهار فساد
تمرکززدایی و کاست از
وظای

1

1

1

1

175

دولت بهویژه با

کارآفرینی ،بازارمداری و
1

مردمسپاری امور
بهرهگیری از دانش ،فناوری

4

و تجربه در مدیریت سیاسی
و شناخت داراییهای کشور

23
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2
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1
2
3
4

آبادانی و پیشرفت
مدیریت و حفاظت از
بنیادهای زیستی کشور
شناخت ظرفیتهای

3

1

1

3

175

1

3

3

3

1715

1

3

4

2

2725

1

1

5

1

475

سرزمینی و بهرهبرداری
مللو
5
ابعاد جغرافیایی

1
1
1

از منابع زیرزمینی و
روزمینی

سرزمی  ،میراث همگانی و
برقرای پیوندی عاطفی با آن
ایجاد وحدت سرزمینی و
نفو میان همة مناط کشور
ایجاد راهها
ایجاد ساختها و

1
1

2
1

1
1

1
5

1
475

5

5

2

4

4

1

4

3

1

5725

چشماندازهای مللو
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی (سکونتگاهها،
هستههای سیاسی ،نظامی،
3

مراکز علمی و فرهنگی و)...
بهرهگیری از موقعیت کشور

1

1

1

1

1715

در توسعة مناسبات
بی المللی

 .4نتیجهگیری
اندرزنامه هاای سیاسای صاورت سااده و هماهفهام اندیشاة سیاسای هساتند .ریشاة پیادایش
اندرزنامههای سیاسی وجود شکل سنتی حکومت ،یعنی حکومتهای استبدادی و خودکاماه در
جهان ،است .درواقع اندرزنامهها کتا هایی هستند که پادشاه را بارای بااقی مانادن در قادرت
کم میکنند و بهمنظور بیان نظر و تنظیم قوانی و آیی های کشورداری و روشهای مللاو
ادارة حکومت از سوی حکومات و ماردم پذیرفتاه شادهاناد .داناشمحاوری و تجرباهگرایای
اندرزنامهها ویژگی مهم آنهاست که ماهیت سیاسی ،اخالقی ،تعلیمی ،اجتماعی ،فرهنگی و گاه
24
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تاسیمات کشوری

بررسی تحلیلی اندرزنامههای سیاسی

فصلنامة پژوهشهای ادبیات تطبیقی

دینی دارند .ای تجربه گرایی سابب شاده تاا محوریات اندرزناماههاا بیشاتر در زمیناة تنظایم
کارویژههای حکومت و اصول و اهداف مدیریت سیاسی فضا و ارائة آیی کشورداری مللاو
و ایدئال باشد .توسعة جهانی ای متون گواه ای مللب اسات .مشاروعیتبخشای باه دساتگاه
سیاسی ،تأکید بر قدرت سیاسی و فاط درخواست برای اصالح وراع سیاسای موجاود بادون
هیچگونه تغییری در آن ،ترسیم الگوی حکومت و پادشاه آرمانی و بیاان دغدغاههاای سیاسای،
اجتماعی ،فرهنگی ،جغرافیایی و ...نویسندگان و دساتگاه حااکم در دورة نگاارش اندرزناماه و
ارائة راهکار برای حل مسائل بهویژه در زمینة آبادانی ای جهانی و رفاه ماادی ،از اهاداف مهام
دیگری است که بر عملیاتی بودن اندرزنامهها تأکید میکند.
با بررسی آثار چهار وزیر اندرزنامهنوی  ،نکتة اساسی ای است که تشابهات میان آثار فوق
بیشتر از تفاوت های میان آن هاست؛ به ویژه آنکه تاریباً دربارة هماة شااخص هاای طارحشاده،
دارای رأی و نظر هستند .تفاوت های میان اندرزنامه ها فاط در جزئیات ،اولویت ها و در کیفیت
و کمیت ارائهشده دربارة شاخصها قابل ردیابی است.
هدف غایی ای آثار برقراری نظم و ثبات منلای است .برای ای منظور نخستی گام وجود
حکومتی عادل ،آگاه ،متدی و فره مند است .گرایش همة اندرزنامه ها به وجود حکومت مرکزی
قدرتمند و متمرکز است که جایگزی آن بی نظمی خواهد بود .مورد دیگار عملیااتیاندیشای و
ارائة طرح های کاربردی به ویژه دربارة توسعه و آبادانی کشور است که جلوة قدرت و فره مندی
حکومت تلای می شود .عدالت ،تنها ابزار سنجش صالحیت حکومت است که هیچ جاایگزینی
نخواهد داشت .مهم تری ناش مردم همراهی و حمایت از حکومت است .اندرزنامه ها راهکاار
اناالبی ندارند و اصالحگری نرم در زیر سایة حکومت (حتی اگار مغاو ن باشاند) اساتراتژی
کلی آنان است .تشابهات فراوان اندرزنامه ها در ارائة دستورها و توصیه های عملی حیرت انگیاز
است .تفاوت آن ها در امور جزئی و بیشتر به نحوة نگارش و مثال های ارائاهشاده اسات .ابعااد
سیاسی اندرزنامه ها از ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی قویتر هستند و ای نشاان مایدهاد
حکومت و باای آن تا چه اندازه برای اندرزنامهنویسان اهمیت داشته است.
پینوشتها
1. advice for kings
2. advice literature
3. conseils donnés au prince
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صص 211ا .211

 کارنامة اردشیر بابکان ( .)1315از مت پهلوی .ترجمه و تصحیح قاسم هاشمی ناژاد .تهاران:نشر مرکز.
 لمبتون ،آن.کای.اس .)1314( .دولات و حکومات در اساالم .ترجماه و تحایا سایدعباسصالحی و محمدمهدی فایهی .تهران :مؤسسة چاپ و نشر عرو .
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و اسماعیل رروانی .تهران :خوارزمی.

 نصیرالدی طوسی ،خواجه محمدب محماد ( .)1335رساالة امامات .باهکوشاش محمادتایدانشپژوه .تهران :دانشگاه تهران.
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محمدجواد هنى تهرانى .قم :حا ق.
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