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  چکیده
های اجتماعی ازتاب واقعیتتوان بو ادبیات را می تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارندادبیات و اجتماع 

 اجتماع بر نظام طبقاتی و حکومت استبدادی تأثیری است که ،گذاریتأثیر هایجلوه یکی ازدانست. 

 دهد.آن را در خود بازتاب می ترین نمود اجتماعیاصلی عنوانگذارد و ادبیات بهمی افراد روابطو 

مجزا  ۀعی است که در آن مردم به چند طبقیک سیستم فراگیر اجتما مراتبی(نظام طبقاتی )سلسله

 ای خود را برخوردار از حقوق کامل شهروندی دانسته و مابقیعده و بر اساس آن شوندتقسیم می

کلی طورید بر تفاوت، اختالف، تضاد، و بهپذیرش و تأک .سازندترین حقوق محروم میرا از ابتدایی

حکومت استبدادی گیری منجر به شکلی نظامچنین . استهای چنین نظامی ویژگی نابرابری از

 ینا. دهدتشکیل میترس را  آنو شاکله  است گوییس پادشاه و تکتقدّآن  هایمؤلفهشود که می

که  ایبه گونه ؛دگذارمی تأثیرشیوه بیان مطالب و خوی افراد، وخلق، اعتقادات ها ونظام بر نگرش

در خدمت  ها نیزتوصیهسوی وسمتیابد و گرایش می سوی بیان غیرمستقیم و پند و اندرزبه ادبی زبان

های سیاسی که با هدف اندرزنامه گیرد.جامعه قرار می و قدرتمند حاکمطبقه  و مصالح منافعتأمین 

توانند محمل مناسبی برای بازتاب این نوع از اند میتأثیرگذاری بر رفتار سیاسی حاکمان تدوین شده

توصیفی به لیلیای تحبا شیوهسعی دارد این مقاله رو، اجتماعی و نظام حکومتی باشند. ازاینساختار 

 ذیلعمدتاً  که تعلیمی نثر فارسیترین متون برجستهبررسی این تأثیرات و بازتاب آن در 
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 مقدمه

ای تنگاتنگ و متقابل است. ادبیات و هنر بیش از هر نهاد و عنصر رابطه ادبیات و اجتماع رابطه

ی ترین شیوهمتداول» جاکهازآنپذیرد. گذارد و از آن تأثیر میاجتماعی دیگر بر کل جامعه تأثیر می

مدارکی اجتماعی و تصاویری فرضی از  عنوانبهآثار ادبی  یافتن روابط ادبیات و جامعه، مطالعه

ها و مخصوصاً (، یکی از این آثار ادبی اندرزنامه110: 1373 )ولک،« واقعیت اجتماعی است

ها به ها که قدمت آنگیرد. اندرزنامههای سیاسی است که ذیل ادبیات تعلیمی جای میاندرزنامه

اند و عمده مطالب دادهادبیات تعلیمی را به خود اختصاص رسد بخش وسیعی از دوران باستان می

اندرزها مطالب » کهاین(. با توجه به 180: 1376 دهد )ر.ک: تفضّلی،ها را اخالقیات تشکیل میآن

« های دورنددهند و معرّف اندیشه، گفتار و کردار مردم در گذشتهاخالقی جامعه را بازتاب می

های سیاسی که توسط موبدان، شاهان و ز این میان، اندرزنامه( و ا108: 1391 )میرفخرایی،

اند و در واقع تعلیم آیین شهریاری خطاب به پادشاهان نوشته شده منظوربهمداران بزرگ سیاست

ترین (، همچنین یکی از مهم211: 1370 هستند )لمبتون،« نمایانگر اخالق عملی طبقات حاکم»

توانند بستر و آیند، میشهری در تاریخ ایران اسالمی به شمار میایراندهنده اندیشه های انتقالزمینه

محمل مناسبی را برای بررسی تأثیر نظام طبقاتی و استبدادی و بازتاب آن در ادبیات تعلیمی فراهم 

هجوم اعراب مسلمان و مغوالن، همچنین  ازجملههای متعدد خارجی به ایران، هجوم چراکهسازند، 

سو این ضرورت را نزد نخبگان ایرانی ایجاب نمود تا با به تحرک درآوردن ، از یکمهاجرت ترکان

داری نویسی، مقدمات آشناسازی آنان را با آداب حکومتشهری از طریق اندرزنامههای ایراناندیشه

شهری ایران داری فراهم آورند و از سوی دیگر، با مطرم کردن نظریه سلطنت بر پایه اندیشهو ملک

، در تشدید نظام ناخواهخواهاللهی سلطان است، ه اعتقاد به فرّه ایزدی و شاهی آرمانی و ظلّ ک

 استبدادی در جامعه نقش داشته باشند.

نظام طبقاتی یکی از ساختارهای اجتماعی مهم و کهن ایران، مخصوصاً در دوره ساسانیان، بوده 

گونه تغییر شدند و حق هیچتقسیم می است که در آن طبقات و اصناف جامعه به چند گروه مجزا

مندی از فرّه ایزدی و نیروی طبقه را نداشتند. پادشاه در رأس این طبقات قرار داشت که به دلیل بهره

کرد معنوی از تقدّس و قدرت مطلق برخوردار بود و این قدرت مطلق حق مطلقی برای او ایجاد می

کرد و او خود را مطاع و مالک تام جان و وی می که دیگران را ملزم و مجبور به اطاعت محض از

ها هم خود از طبقات باالی جامعه بودند نویسندگان اندرزنامه کهایندانست. با توجه به مال مردم می
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مستقیم و  صورتبههای خود دانستند و در توصیهخود را ملزم به تأیید و پذیرش اصول این نظام می

غلبه ترس بر جامعه، قدرت انتقاد نداشتند و ناگزیر  واسطهبهکردند و هم غیرمستقیم آن را مطرم می

 های اندرزگونه خود را متوجه منافع و مصالح پادشاهان و قدرتمندان کنند.توصیه وسویسمتبودند 

و نگرش و اعتقادات افراد بر جای  وخوخلقسیطره نظام طبقاتی و استبدادی تأثیرات گوناگونی بر 

توان در رویکرد نویسندگان به بازتاب تأثیرات چنین نظام اجتماعی و حکومتی را میگذارد و می

های گوناگون اندرزدهی، پذیرش و تأیید نظام طبقاتی، تعصبات پند و اندرز و استفاده از شیوه

نکوهیده عقیدتی و مذهبی، اعتقاد به بخت و تقدیر، شکوه و شکایت از روزگار، رواج انواع رذایل 

 در بین اقشار مختلف جامعه شاهد بود. اخالقی

سؤالی که این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را دارد این است که تأثیرات نظام طبقاتی و 

 یابد؟های سیاسی بازتاب میاستبدادی چیست و چگونه در آینه ادبیات تعلیمی و خصوصاً اندرزنامه

ها و ره نظام طبقاتی و استبدادی، ویژگیگویی به سؤال فوق، ابتدا توضیحاتی درباپاسخ منظوربه

پیشینه آن در ایران، رابطه نظام طبقاتی و ادبیات تعلیمی، اندرزنامه سیاسی، پیشینه، ویژگی و انواع 

ترین متون تعلیمی شود و سپس تأثیر و بازتاب نظام طبقاتی و استبدادی با تکیه بر برجستهآن ارائه می

، ودمنهکلیله، اخالق ناصریغزالی،  الملوکنصیحه، نامهاستسی، نامهقابوسنثر فارسی نظیر 

 شود.می بررسیمعرفی و گیرند، های سیاسی قرار میکه عمدتاً ذیل اندرزنامه گلستانو  نامهمرزبان

 پیشینه تحقیق

از « بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطور و تحول آن در ایران»هایی چون مقاله

مددی، به بررسی نقش نظام طبقاتی و از منا علی« تبارشناسی ادبیات تعلیمی»ها، و یلمهاحمدرضا 

خصوص در دوره پیشامدرن و به حاشیه هگیری، تحول و گسترش ادبیات تعلیمی باستبدادی در شکل

رفتن آن در دوره مدرن و عصر مشروطه پرداخته و ادبیات تعلیمی را محصول نظام طبقاتی و 

های تبیین سیاست»ای با عنوان . مریم صادقی و سمیه فالم مغاری در مقالهاندمعرفی کردهاستبدادی 

ضمن اشاره به تاریخ سامانیان و غزنویان، نقش بیهقی و « ودمنهکلیلهحکومتی در تاریخ بیهقی و 

عباس اند. های حکومتی، با نگرشی به تأثیر پادشاهی آرمانی بررسی کردهمنشی را در تبیین سیاست

، مطالبی ضمن ارائه تعریفی از اندرزنامه سیاسی« نویسی سیاسیاندرزنامه»ای با عنوان عمادی در مقاله

های ترین ویژگیهای سیاسی، مهمصورت مختصر درباره تبارشناسی اندرزنامهرا از منابع گوناگون به
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ها و ن اندرزنامهها نقل کرده و در پایان، نخستیبندی آنهای سیاسی و تقسیماندرزنامه

مرادی و از حسن قاضی استبداد در ایرانهایی نظیر نویسان را معرفی کرده است. کتاباندرزنامه

از داود قندچی تهرانی، به ترتیب، استبداد و تأثیرات آن در ایران را از منظر سیاسی و  اقتدارگرایی

های سیاسی در ایران و معرفی اندیشههای دیگری هم در حوزه اند. کتابشناسی بررسی کردهروان

و یا سید جواد طباطبایی در کتاب اصغر حلبی و حاتم قادری تألیف شده اسالم از کمال پوالدی، علی

او در اندیشه سیاسی ایران  نامهسیاستالملک و به بررسی جایگاه خواجه نظام الملکخواجه نظام

 خصوصبهوزه ادبیات تعلیمی منثور فارسی و ، مقاله مستقلی که در ححالبااینپرداخته است. 

های سیاسی به بررسی بازتاب تأثیرات نظام طبقاتی و استبدادی پرداخته باشد نوشته نشده اندرزنامه

 تواند در نوع خود نخستین باشد.است و این پژوهش می

 مبانی نظری

 نظام طبقاتی و استبدادیمعرفی 

طبقات قرار داشت.  پادشاه در باالی همه ؛شدندتقسیم مىبه چهار طبقه ی در عصر ساسانایرانیان 

دبیران و  ،سرداران جنگی(، موبدان و هیربدان و دستوران) ، رهبران دینیبه ترتیب تر از ویپایین

که از آن میان، جای داشتند وران و صنعتگران و بازرگانان کشاورزان و پیشه، محاسبان و قضات

هاى گوناگون را بر دوش جامعه بودند و بار سنگین مالیاتولّد هاى اخیر جزو طبقات مگروه

 سابقه نظام طبقاتی در ایران به دوره هخامنشیان و اشکانیان(. 19 ،3ج :1382 )راوندی، کشیدندمى

رسد. ساسانیان مبدع و مخترع این نظام نبودند، اما نقش مؤثّری در تجدید، تأیید و تقویت آن بر می

جامعه اجتماعی ایران ساسانی جامعه طبقاتی و صنفی بوده و اصول و نظامات طبقاتی عهده داشتند. 

 یکهیچ نظاماین  اصول (. طبق243: 1387 شده است )مطهری،به شدیدترین وجهی در آن اجرا می

در رأس این نظام پادشاه قرار  .از طبقات مجاز به تغییر طبقه و استفاده از امتیازات طبقات دیگر نبود

امتیازی که از آن به فرّ پادشاهی، ؛ بود سیاسی این امتیاز از آنِ او -و باالترین نمود اجتماعی شتدا

ند. فرّ چیزی نبوده است که شاه یا حاکمی خود را ردکتعبیر می یا نیروی معنوی سلطان فرّه ایزدی

ق مطلقی نیز فاقد آن تصور کرده باشد. به همین سبب این قدرت عمالً یک قدرت مطلق بوده که ح

شناخته یا به آورده و دیگران را تنها به ازای پذیرش این حق مطلق و اطاعت از آن مُحق میپدید می

پذیرش این قدرت و تسلیم در برابر آن منجر به حاکمیت  .ه استساختخود نزدیک یا از خود دور می

تعبیر کرد. بر مبنای « مگیر -شبان»توان از آن به اصل د که مییگرداصلی در روابط اجتماعی می
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و  شدمی از جامعه حق مالکیت و امتیاز تعیین سرنوشت خویش و دیگران دادهممت بخشبه این اصل 

و تأکید بر  بدیهی است که پذیرش. دیگردمیتابع نیازمند سرپرستی و هدایت و اداره شدن بخش 

 مختاری، :ر.ک)باشد های چنین نظامی از ویژگینابرابری  طورکلیبهتفاوت، اختالف، تضاد، و 

1371 :98-92.) 

: اندگفتهاز منظر سیاسی در تعریف استبداد ساختار طبقاتی مالزم حکومت استبدادی است. 

: 1390 )کواکبی،« تصرف کردن یک نفر یا جمعی است در حقوق ملتی بدون ترس بازخواست»

پادشاه قدرت را بنا به میل و اراده خود اِعمال (. پادشاهی استبدادی یا مطلقه حکومتی است که 45

 کند و اداره مملکت تابع هیچ قانونی نیست، بلکه خواست پادشاه حکم قانون را دارد )نوروزی،می

های بارز نظام طبقاتی مؤلفهگویی از شود تقدّس پادشاه و تکاساس مشخص میاین بر (. 105: 1384

شاه نماینده اهورامزدا در روی زمین بود و قدرتش مرهون او بود. در اندیشه ایرانیان باستان پاداست. 

های شاه ارزش مذهبی خاص پیدا آورد که اطاعت از فرمانمی العمل را پیشاین اعتقاد این عکس

که نویسندگان  بود(. بر پایه این اعتقاد 14: 1372 کند و با اطاعت از قانون الهی یکی شود )موله،

ند و از کردمیمتون تعلیمی پادشاه را منتخب و سایه خدا و عامل تأمین مصالح جهان و مردم معرفی 

نافرمانی از دستورات خداوند،  درنتیجهد که ندانستمیبین رفتن پادشاه نیک را نوعی عقوبت الهی 

ی نیز نتیجه یک جامعه گوی(. تک5: 1391 شود )ر.ک: طوسی،و عاصیان می کارانگنه گیردامن

طبقاتی و نابرابر است. در این جوامع رابطه گفتگویی میان افراد طبقات مختلف وجود ندارد، بلکه 

شود از سوی قدرت برتر است و طبیعتاً پاسخی از سوی زیردستان برای آن هر صدایی که شنیده می

سلطه طوالنی استبداد با فراهم  بر شالوده ترس استوار است.در چنین جوامعی استبداد  وجود ندارد.

سازد و همین وابستگی کردن امنیت، فردیت و اراده انسان را از او گرفته و به خود نیازمند و وابسته می

. عوام که اکثریت جوامع داردمیواقدرت  است که انسان را به ترس و اطاعت محض از صاحب

ترسند و ترس باعث تسلیم آنان در برابر مستبدان دهند، در اثر نادانی میاستبدادی را تشکیل می

 کند.گیری از نادانی و ترس عوام بر آنان حکومت میگردد و فرد مستبد با بهرهمی

 ارتباط ادبیات تعلیمی و نظام طبقاتی 

م بر آن را باید محصول تاریخ های حاکدهنده و شاخصهادبیات تعلیمی ایران و عناصر تشکیل

فالت ایران ها قبل از ظهور زردشت با ورود خود به م هند و ایرانی دانست که قرناقوا چندهزارساله
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کردند که فرهنگ ساسانی و ساختار اجتماعی آن، اوج و عصاره آن بود؛ اقدام به ایجاد تمدنی 

گرفت. این دوره که تمام تاریخ ای فرهنگی که با آمیخته شدن با فرهنگ اسالمی رنگ و بوی تازه

، دارای شاخصه کلی یعنی نگاه سلسله گیردفرامیایران تا انقالب مشروطه را  پانصدسالههزار و دو

های فرهنگی در جامعه ایران مراتبی به انسان و جهان است که مبنای تمامی روابط اجتماعی و پدیده

بوده و اکنون نیز بر روم جامعه ایرانی حاکم است. خصلت عمده و اساسی این جامعه تأکید بر 

های جامعه نابرابری است که پایه همه رفتارها، گفتارها، نهادها و پدیده طورکلیبهاوت، تضاد و تف

های زیباشناسانه بر زبان ادبیات نتیجه فعالیت»اگرچه  (.92-93: 1371 دهد )مختاری،را تشکیل می

ط نیز رنگ ، اما از شرایط اجتماعی حاکم بر محیاستپردازی همراه است و با تصویرسازی و خیال

آثار ادبی »أثیر محیط اجتماعی برکنار بماند: تواند از تنمی(. محیط ادبی 4: 1387 )وحیدا،« پذیردمی

همواره محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است و در هر دوره شرایط بر آن اثر 

سیاسی و  وضاع اجتماعی(. با توجه به همین نکته است که نگاهی به ا9: 1379 )ترابی،« گذاردمی

 رسد.و بازتاب آن در متون تعلیمی امری ضروری به نظر می از قرن پنجم تا هفتم خصوصبهایران، 

در ایران در قرن پنجم و چون غزنویان و سلجوقیان های نسبتاً قوی رغم تشکیل حکومتعلی

باید آن را دوره قتل و غارت و آزار و ناامنی دانست. در تمام این دوره ممتد کمتر وقتی بود  ششم،

های پیاپی و آزارها و تخطّی به مال و جان مردم امری که ایرانیان روی آرامش ببینند. قتل و غارت

از بین برد  تدریجبهمعتاد شده بود و این وضع آرامش باطنی ایرانیان و اعتمادی را که میان آنان بود 

: 1371و به هر سرکش خودخواهی اجازه داد که هرگاه بخواهد دست به آزار مردمان بگشاید )صفا،

 که ترین ادوار سیاسی در ایران دانستترین و مضطربباید از پرآشوبهم را  هفتم(. قرن 100 ،2ج

ترکان غز و اسارت او، های داخلی سلجوقیان، انتقال قدرت به سنجر و شکست سنجر از جنگ   با 

طبیعی است که در چنین  1ایران همراه است. هرحمانه مغول بو تهاجم بی ،تسلّط خوارزمشاهیان

نویسندگان تواند از شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه تأثیر نپذیرد. اوضاعی ادبیات نمی

 وخویخلقها و قادات و نگرشکه این ساختار اجتماعی و نظام حکومتی بر اعتکوشند تأثیراتی را می

انه و نابخرددر برابر رفتار آنان افراد دارد، در قالب توصیفات، تمثیالت و حکایات به تصویر بکشند. 

های اخالقی اندرزگشایند و با ارائه زبان به پند و اندرز ای جز این ندارند که چارهسالطین  مستبدانه

ز ظلم و ستم آنان بر مردم بکاهند و از سوی دیگر به دلیل سیطره حکومت ، ابه دادگریو دعوت 

  د.تمستبد به خطر نیف کامسخن گویند که منافع ح ایگونهبهاستبدادی و ترس ناشی از آن 
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 و پیشینه آن نو سیاندرزنامه

هجری تعلّق  5و  4های اخالقی در زبان فارسی هستند که غالباً به قرن ها صورت اولیه کتاباندرزنامه

« های الزم برای تولید رفتار سیاسی مناسب استمنظور از اندرزنامه ارائه توصیه )اندرز(»دارند. 

نویسی در ایران باستان که اندرزنامه آیدبرمی(. از شواهد بازمانده از دوره باستان 116: 1385 )قادری،

ق.م( در تخت جمشید،  486تا  522وش )که از مجموع هفت کتیبه داریرایج و شایع بوده است؛ چنان

های خشایارشا نیز یکی با اندرز همراه است شود و از کتیبهسه کتیبه با اندرز به دیگران ختم می

ها ها و نیز هدف اصلی از احداث آن(. با عنایت به تنگی مجال کتیبه25-27: 1376 )ر.ک: تفضّلی،

دار بودن سنّت اندرزگویی در به دیرپایی و ریشهکه اصوالً مربوط به سیاست و حکومت بوده است، 

توان پی برد. این سنّت در آثار بازمانده از دوره ساسانی به دلیل فراخی میدان مجال میان ایرانیان می

ها که بخش مهمی از ادبیات فارسی اندرزنامه»بیشتری برای نمود پیدا کرده است. در دوره میانه نیز 

اخالق، پند و  هاآنپیشینه و اهمیت ادبیات اندرزی را در ایران که موضوع دهد، میانه را تشکیل می

ویژه از زمانی (. در دوره اسالمی، و به101: 1382 )باقری،« دهداست نشان می وحکمامثالاندرز و 

های سیرالملوک یا زمین استوار شد، نوشتن کتابزبان ادبی ایران عنوانبهکه شالوده زبان فارسی 

نامه رواج پیدا کرد و نویسندگانی از میان شهریاران، وزیران و دبیران، تدوین این نوع از سیاست

آیند، بلکه از شاهکارهای نظم و نثر فارسی به حساب می تنهانهها را آغاز کردند که کتاب

 (. 88: 1375 نویسی نیز هستند )طباطبایی،نامهشاهکارهای سیاست

 تعر ف اندرزنامه سیاسی 

آثاری است که با هدف تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی »اند: های سیاسی گفتهتعریف اندرزنامهدر 

نگاشته شده است و در نوع خود، منبع عظیمی از استخراجات و تأمالت در اندیشه سیاسی اسالم و 

رد؛ گذاری این آثار اجماع نظری وجود ندا(. در باب نام115: 1385 )قادری،« رودایران به شمار می

گردند و گاهی نامه توصیف میشود و گاه با نام سیاستهای سیاسی تعبیر میها به اندرزنامهگاه از آن

نویسی با کمی آید که اندرزنامهنهند. اما به نظر میها میشناسان نام آیینه شهریاری بر آنهم شرق

به مقصود است و هم از  هم وافی چراکهتر باشد، تسامح برای نامیدن این گروه از آثار مناسب

ای که باید بر آن تأکید شود این است که الزاماً اندرز در شمولیت و کلیت برخوردار است. نکته

شود و اصوالً ارائه نوعی رهنمود برای تحقق هدفی خاص است. با این جوهر اخالقی خالصه نمی
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منعی ندارد که اندرزهای سیاسی توان از اندرزهای سیاسی هم گفتگو به میان آورد؛ البته تأکید می

دقیق چنین وجهی دارند؛ مانند  طوربهها ملهم از اخالق یا دین باشند. برخی از این اندرزنامه

 سعدی.  الملوکنصیحهغزالی یا رساله  الملوکنصیحه

های پهلوی است که بیشتر در دوره ساسانی های سیاسی بخشی از اندرزنامهدر حقیقت، اندرزنامه

دار تربیت ای از اندرزبدان در دربارها حضور داشتند که عهدهیافت. در دوره ساسانی دستهرواج 

زادگان و نصیحت فرمانروایان بودند. آنان با ارائه نصایح اخالقی و انتقال تجربه سیاسی بزرگ

دند شو ظلم شاهان می زدهشتابهای گیریهای بعد، تا حد امکان مانع تصمیمحاکمان پیشین به نسل

توان در آثاری کردند. ترجمه عربی این اندرزها را میو آنان را به دادگری و مالطفت تشویق می

 االخبارعیونمحمد بن حارث ثعالبی،  التاجثعالبی،  غررمسکویه،  جاویدان خرد، عهد اردشیرچون 

: 1389 مشرف،مقفع بازجست )ر.ک: ابن الصغیرادبو  الکبیرادبمسعودی،  الذهبمروج قتیبه،ابن

245-246.) 

 های سیاسیهای اندرزنامهو ژگی 

گویی، عدم تنوع در استفاده از شیوه نوشتار تجویزی و گاه به شکل پرسش و پاسخ، تکرار و دوباره

های عمومی متون موضوع و نحوه سخن، تشابه اندرزها و استواری مطالب بر پایه دین از ویژگی

های شناختی و محتوایی در اندرزنامههای مشترک روشویژگیها( است. از اندرزی )اندرزنامه

کاری های اقناعی و خطابی، محافظهگرایی، استفاده از شیوهگرایی، تجربهتوان به واقعسیاسی می

  2عدم اختصاص به گروهی خاص از متفکران اشاره کرد.  و )گرایش به حفظ نظم موجود(،

 های سیاسیبندی اندرزنامهتقسیم 

اجتماعی همانندی قرار  -های سیاسی در موقعیت سیاسیپدیدآورندگان اندرزنامه کهاینبا توجه به 

ها را از دو دیدگاه توان آنصورت و محتوا یکسان نیستند، می ازنظرهای سیاسی ندارند و اندرزنامه

 بندی و بررسی کرد. از دیدگاه پدیدآورندگان،پدیدآورندگان و محتوا و صورت تقسیم

دگی بود که این ها نویسنای که کار اصلی آنشوند: دستههای سیاسی به دو دسته تقسیم میاندرزنامه

دسته یا نویسنده آزاد بودند مانند سعدی، و یا منشیان و دبیرانی که در خدمت دربار بودند مثل نصراهلل 

دارای قدرت سیاسی  مستقیم مسئولیت سیاسی داشتند یا طوربهمنشی؛ دسته دوم، نویسندگانی که 

الملک به این گروه تعلق و خواجه نظام بن اسکندر کاووسیکبودند مثل وزرا و امرا. اشخاصی چون 

ای که : دستهاندمیتقسقابلهای سیاسی از دیدگاه صورت و محتوا به سه دسته دارند. اندرزنامه
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سعدی؛ دسته دیگر، آثاری که از دستورنویسی  گلستاناند؛ مانند نویسی را اساس کار قرار دادهاخالق

نویسی استفاده الملک؛ دسته آخر از روش سیرهخواجه نظام نامهسیاستاند؛ مانند بهره گرفته

 (.120-117: 1385 )ر.ک: قادری،کارنامه اردشیر بابکان اند؛ مانند کرده

 های سیاسیاندرزنامهدر  و استبدادی بازتاب نظام طبقاتی

 وخوخلقها و اعتقادات، نگرشنحوه بیان نویسندگان، تأثیراتی بر حکومت استبدادی  ونظام طبقاتی 

 درعنوان  6توان ذیل را میاین تأثیرات بازتاب که  گذاردبر جای می مردمحکام و و رفتار 

، پذیرش نظام طبقاتی و تأکید بر گرایش به پند و اندرزبررسی و مشاهده کرد:  های سیاسیاندرزنامه

 شکوهاعتقاد به بخت و تقدیر، تعصبات نکوهیده عقیدتی و مذهبی، کشور،  ادارهلزوم اجرای آن در 

 .رواج رذایل اخالقی در بین اقشار مختلف جامعهاز روزگار،  و شکایت

 گرا ش به پند و اندرز  

های سیاسی ها و اندرزنامهنامهسیاسی در سیاستبا پایان یافتن عصر زرین فرهنگ ایران، جریان عمده 

تحول اندیشه پادشاهی آرمانی به نظریه سلطنت مطلقه بود که شالوده عمل و نظر ایرانیان را قوام 

ای در تداوم استیالی نظام طبقاتی و (. همین نظریه که نقش عمده209: 1375 بخشید )طباطبایی،می

طبقاتی که دارای ساختار هرمی است و  در چنین جامعه استبدادی بر ایران داشت، سبب گردید

رابطه سیاسی میان  عنوانبههمواره یک موجود مقدّس و فرازمینی در رأس این هرم قرار دارد، چیزی 

گیری سیاست، بستر و زمینه شکل چراکهافراد که اساسش تفکر نقّادانه است، وجود نداشته باشد 

وافق در جامعه است و این همان چیزی است که نشانی از آن در جامعه ها و فقدان تباور برابری انسان

(. در غیاب فضای سیاسی و زبان آن )نقد(، زبان 98: 1380شود )قاضی مرادی،دیده نمی استبدادزده

 یابد. گویی گرایش میبه سمت بیان غیرمستقیم و اندرز

در این مقاله را که در طی  موردبررسیشود محتوای غالب متون تعلیمی که مالحظه میچنان

قرون پنجم تا هفتم در دوران حکومت و استیالی سالطین مستبد غزنوی، سلجوقی و مغول بر ایران 

نویسان سیاسی، دهد و شیوه مشترک اندرزنامهاند، اخالقیات و پند و اندرز تشکیل مینوشته شده

 وسیلهبدینث و اشعار و امثال است تا آمیختن کالم پندآمیز به حکایت و داستان و استفاده از احادی

سلطان و یا امیر زمانه خویش را به عملی ساختن پند خویش متقاعد و ترغیب نمایند. نویسندگانی 

الملک و امام محمد غزالی از شیوه نقل حکایات تاریخی و احادیث، نصراهلل منشی چون خواجه نظام
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و حکایات از زبان حیوانات، سعدی از زبان ها و سعدالدین وراوینی از روش تمثیل و نقل قصه

اسکندر از نقل داستان و آوردن اشعار، خواجه نصیر از زبان  بن کیکاووسحکایت و تمثیل و شعر، 

های گیری هر یک از این نویسندگان از شیوهاند که بهرهبرای پنددهی استفاده کرده ساده بیان مطالب

حاکمیت ترس بر جامعه است که آنان را ناگزیر ساخته برای مذکور معلول رفتار مستبدانه سالطین و 

های سیاسی و منتقدانه خود نسبت به حکام وقت و اوضاع سیاسی عصر بیان افکار، باورها و دیدگاه

 از پند و اندرز استفاده کنند.

  اداره کشورپذ رش نظام طبقاتی و تأکید بر لزوم اجرای آن در 
شهری کننده اندیشه ایرانترین عناصر پشتیبانیه یکی از مهمنویسی سیاسی کجریان اندرزنامه

ه ایزدی یا همان شود، در کانون اندیشه خود، نهاد شاهی را بر پایه عناصری چون فرّمحسوب می

گستری و دادگری الهی بودن خاستگاه شهریاری، همراهی و همبستگی دین و سیاست و عدالت

مفهومی که گذشتگان از عدالت داشتند با برداشتی »الزم است که  داند. البته ذکر این نکتهاستوار می

که ما امروز داریم متفاوت بوده است. یکی از مقتضیات عدالت در آموزه پهلوی پاسداری از نظام 

نیز آمده  اتاهاگو  وداهادر  ازجملههای کهن تقسیم طبقاتی جامعه بود که شکل نخستین آن در آیین

: 1390)پوالدی،« بندی سیاسی اولیه با نظام طبقاتی زمان ساسانی یکسان نبوده استبود. البته آن الیه

37 .) 

شیده یزدان و شهری، پادشاه را برکنویسان سیاسی، متأثر از اندیشه ایرانبر این اساس، اندرزنامه 

های سلطان را، صفات و دانستند. بدین روی بسیاری از صفات و ویژگیمیسایه او در زمین 

شمردند و بر این اساس موضوع حقوق پادشاه بر رعیت و حقوق رعیت بر پادشاه های الهی میژگیوی

ر تاریخ که بیانگر نوع رابطه سلطان با رعیت د« شبان و رمه»ترویج ایده  کردند.را شرم و تبیین می

تحکیم هر چه بیشتر ایران باستان بود، موجب « فرّه ایزدی»که بدلی از « هیاللّظل»ایران بود یا اندیشه 

نگاهی اجمالی به  3.های پادشاهی ایرانی و قداست سلطان شدتئوری استبداد مطلقه در حکومت

دهد که خواجه مانند آید، نشان میالملک که در ذیل میخواجه نظام نامهسیاستعبارات آغازین 

ا زد تعالی »است:  آوردهبه شمار می« حق الهی»اغلب وزیران و دولتمردان ایرانی پادشاهی را 

اندر هر عصری و روزگاری  کی را از میان خلق برگز ند و او را به هنرهای 

پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد و دِر 

و چشم خال ق  هادلفساد و آشوب و فتنه بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت او در 
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باشند و بقای دولت گذارند و ا من همیبگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار می

 (. 5: 1391)طوسی،« خواهنداو می

 گوید:حوزه اندیشه سیاسی در ایران و اسالم درباره عبارات فوق چنین مییکی از پژوهشگران 

گزیند این خداست که سلطان را برمی: کندمیاساس استبداد را تشیید خواجه این چند عبارت،  با»

خداست که او  طورهمیننه مردم، و رأی آنان اصالً و ابداً در کار پادشاهی پادشاه مدخلیتی ندارد؛ 

گرداند لذا به کسب علم و تجربه و فراگرفتن آیین حکومت نیازی را به هنرهای پادشاهانه آراسته می

آنکه سواد خواندن و نوشتن داشته باشد ر سلجوقی بیکه مردی مانند سنج جاستهمیننیست، و از 

تواند چهل سال بر اریکه فرمانروایی تکیه کند خدایش او را به پادشاهی برگزیده می کهاینبر  اتکابا 

داند براند و کسی نتواند بگوید که باالی چشم خواهد بکند و هر فرمانی که الزم میو هر کاری می

الملک با مزدک شاید بتوان گفت علت مخالفت خواجه نظام (.217: 1372)حلبی، « سلطان ابروست

بندی خواجه به این موضوع، ریشه در اعتقاد و پای نامهسیاستو آیین او و حتی اختصاص بابی در 

نظریه اجتماعی او ]مزدک[ مبتنی بر مساوات »به نظام طبقاتی و عدم اعتقاد مزدک به این نظام دارد: 

چون مردم همه برابر »(. مزدک معتقد بود: 306: 1391 )گیرشمن،« بین افراد بشر بود در تقسیم ثروت

مندی مند شوند و در این بهرهبرابر از مواهب طبیعت بهره طوربهاند پس باید از پدر و مادر زاییده شده

 (. 111: 1385 )زریاب خویی،« یکی را رجحانی بر دیگری نباشد

اتی را تشریح های خود نظام طبقتعلیمی که در ضمن سخنان و توصیهاز دیگر نویسندگان متون 

، نصراهلل منشی است. او مراتب در جامعه را مایه ثبات و سامان کشور دانستهکرده و رعایت سلسله

ضمن اعتقاد راسخ به لزوم نظام طبقاتی، رعایت جانب احتیاط و هوشیاری در این زمینه را ضامن 

داند و رعایت جایگاه می  ت و جلب نظر دوستان و از بین بردن دشمنانحفظ مملکت، رفاه رعیّ

کند و در بیان عاقبت به هم بندگان بر اساس مراتب آنان را اصلی معتبر در قوانین سیاست قلمداد می

میان پادشاهی و دهقانی به رعا ت ناموس فرق توان کرد، »گوید: خوردن این نظام می

از میان برخیزد و اراذل مردمان در موازنه اوساط آ ند، و  هامنزلتو اگر تفاوت 

داری به جانبی مانَد و خلل و اضطراب اوساط در مقابله اکابر، حشمت و هیبت جهان

 اسکندر بن کیکاووس (.345: 1374 )منشی،« آن بسیار باشد و غا لت و تبعت آن فراوان

 عنوانبهکند که مراقب حفظ جایگاه خود میدر توصیه به گیالنشاه در آیین پادشاهی به او گوشزد 

اندر پادشاهی مگذار که کسی فرمان ترا خوار » پادشاه و تمایز آن با جایگاه رعیت باشد:



 316 333-307ص،  98، پاییز و زمستان 240، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

 

دارد که ترا خوار داشته بود که اندر پادشاهی همه راحت در فرمان دادنست که 

او پادشاه به صورت با رعیت راست است، فرق میان پادشاه و رعیت آنست که 

شواهد دیگر  (.230: 1352 ،اسکندر بن کیکاووس)« بردارده است و ا ن فرمانفرمان

توان در بیان های سیاسی را میاز حاکمیت نظام طبقاتی و بازتاب آن در متون نثر تعلیمی و اندرزنامه

 چون دادن القاب، مجلس شراب، تعلیم و تربیت کودکان شاهد بود )ر.ک: طوسی، ورسومیآداب

 (.226: 1356 ؛ طوسی،146، 181: 1391

  عقیدتی و مذهبی  نکوهیدهتعصّبات 

ای است های زورگویانه یا متعصبانهدار نظام طبقاتی در حوزه فردی مفاخرهیکی از نمودهای ریشه

از (. 110: 1371 آن نخست در نفی فردیت آدمی، و طبعاً نفی دیگری است )مختاری، کاراییکه 

ورزی موضوعی است که ریشه در عوامل گوناگونی دارد که نوع تعصّبدیدگاه تاریخی این 

های فکری جریان  را باید جوّ آلوده مذهبی و اختالف علمای دینی با یکدیگر و تأثیر ترین آنمهم

 :ر.ک) های پنجم و ششم هجری دانستخصوصاً در فاصله قرنم ،و سیاسی حاکم بر جامعه ایران

در این قرون است که ترکان پیش از تسلط بر اراضی ایران، اسالم را  (.147-157 ،2ج :1371 صفا،

شدند. اینان که به سالم دین مسلح بودند، از سیاست « المؤمنون اِخوه»قبول کردند و مشمول قاعده 

توانستند عمومی اسالم که عدم امتیاز بین نژادها و انساب در میان مسلمانان است، استفاده کردند و 

تخت سلطنت ایران کنند و اطاعت  قصدهای آسیای مرکزی از بندگی به شهریاری برسند یا از بیابان

گیری نسبت به عقاید و آراء آنان بر همه مسلمین گران نیاید. ترکان نومسلمان در تعصب و سخت

تادند پیش اف زودیبهای معیّن در برابر سایر نحل، از مسلمین دیگر داری از نحلهمذهبی و طرف

در قرن هفتم چنگیز خان که خود نامسلمان بود به همراه اعقاب و سران و البته  (.94-95)همان: 

شدند، سربازان اعتقادات اصلی خود را محفوظ نگه داشته و کمتر مزاحم اعتقادات محلی مردم می

خلفا و پادشاهان ای از دانست و مانند عدهتر از دیگران میاما در قرن هشتم تیمور خود را مسلمان

پیش از خود که به تحکیم مبانی شرع پرداخته یا تظاهر کرده بودند، برای خود رسالت و مأموریتی 

بسیاری از فتوحات خود را که مسلماً به و  کردقائل بود و خود را یکی از مجدّدان دین قلمداد می

داد تا در شمار غزو میگرفته، عنوان گشایی و فرونشاندن آتش حرص و طمع صورت میقصد جهان

. تظاهر به خداپرستی و اظهار اعتقاد به دین اسالم و احترام به علما و زهاد و فقها غازیان اسالم درآید

که تیمور در پیش گرفته بود یادآور روشی بود که ترکمانان سلجوقی از نیمه اول قرن پنجم در پیش 
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و البته ترکمانان کنند استوار  سایر ممالک اسالمیبر ایران و  های حکومت خود راگرفته بودند تا پایه

ای از فجایع کردند که شمهدر این راه پیشگام نبودند بلکه از زمان سلطان محمود غزنوی پیروی می

توان در ری و دیگر بالد به بهانه تقویت دین و برانداختن مبتدعه و قرامطه شاهد بود اعمال او را می

  (.45-43، 4: ج1371 صفا،ر.ک: )

مشاجرات در  نامهسیاستهای پایانی کتاب در فصلتوان هایی از تعصّبات نکوهیده را مینمونه

با شیعه و هر مذهبی به غیر از دشمنی در و  مخالفان اعتقادی خود علیهالملک نظام خواجه توزانهکینه

کند: نفی و رد میالملک جز مذهب حنفی و شافعی سایر مذاهب را . نظامبودشافعی و حنفی شاهد 

اند:  کی حنفی و در همه جهان دو مذهب است که نیک است و بر طر ق راست»

 )طوسی،« د گر شافعی، رحمه اهلل علیهما، و د گر همه هوا و بدعت و شبهت است

بیند که در نابود کردن پیروان و در مقام وزارت، مصلحت ملک و ملت را در آن میا(. 115: 1391

 منکران معتقدات خود را خارجی، شیعیان و اسماعیلیان بکوشد. او خصوصبهدیگر مذاهب اسالمی 

به کار  اسماعیلیانرا در مورد « سگ»واژه تحقیرآمیز نامد و ذهب، بد اعتقاد و فاسد میدین، بدمبی

ا ن قوم نیند که از پس  تر ازتر و نگوسارتر و بدفعلهیچ گروهی شوم» :بردمی

اند جو ند و گوش به آواز نهادهمی سگالند و فساد د ند وارها بد ا ن مملکت می

گونه ا ن دولت قاهره را آسیبی هیچ زدگی. اکنون اگر نعوذ باهلل،و چشم بر چشم

: همان)« آسمانی رسد، ا ن سگان از نهفتها بیرون آ ند و بر ا ن دولت خروج کنند

227.) 

توان هایی از تعصبات مذهبی نمودار است که میسعدی رگه گلستانهمچنین در برخی حکایات 

به دو حکایت مناظره عالم با یکی از مالحده و ماجرای سعدی با یک یهودی در زمان عقد خرید 

  (.185، 180: 1385 خانه اشاره کرد )ر.ک: سعدی،

پادشاهان  ازنویسندگان آمیز های مبالغهشستایتوان در ها را میورزیجلوه دیگری از تعصّب

گذشته ایران چون اردشیر و انوشیروان و سلطان محمود و همچنین خلفایی چون هارون، معتصم، 

و پادشاهانی که دانا بودند، بنگر که نام ا شان » :ابوبکر، عمر خطّاب و عثمان مشاهده کرد

و کارهای بزرگ کردند، تا به قیامت نام ا شان به  !در جهان چگونه بزرگ است

رضی اهلل و اردشیر و نوشیروان عادل و عمر  برند، چون افر دون و اسکندرنیکی می

عنه و عمر بن عبدالعز ز نَوَّرَ اهللُ مَضجَعَهُ و هارون و مأمون و معتصم و اسماعیل بن 
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که کار و کردار هر  ک احمد سامانی و سلطان محمود، رحمه اهلل علیهم اجمعین 

خوانند و دعا و ثنا بر ا شان د دار است و در تار خها و کتابها نوشته شده است؛ و می

گرد دی تا هر جا عُمر هر شب به جای عسس می». (71: 1391 )طوسی، «گو ندمی

خللی بد دی تدارک کردی و گفت اگر گوسپندی گرگین بر کنار فرات بگذارند 

ترسم که در روز قیامت مرا از آن بپرسند. با زانکه عدل و و روغن در وی نمالند، 

  (.24: 1351 )غزالی،« احتیاط وی چندان بود که هیچ آدمی بدان نرسد

 ودمنهکلیله، نامهسیاستچون  هاییدر مقدمه کتاب نویسندگانآمیز توصیفات مبالغه ،نمونه دیگر

غالباً مردمی فاسد » است. سالطینی که به گواهی تاریخ از سالطین و وزرای سلجوقی نامهمرزبانو 

اند لیکن با این مزیت نقائص اخالقی بسیار داشتند و بودند و اگرچه بیشتر آنان جنگجو و فاتح بوده

« حفاظ، سفاک، متعدی به جان و مال مردم بودند، عیاش، بیخوارهشرابحم، رمعموالً مردمی بی

 (. 69 ،2 ج: 1371 )صفا،

یا وزیران و  خودمحور نیطسالترین آثار تعصب این است که یکی از شومکه نکته پایانی این

برای تعصبی که ند. دارهای خداداد و مرسوم محروم میامیران او دیگران را از بسیاری از نعمت

خون » داند:روا میرا ترین نعمت خدادادی از بزرگ محروم ساختن رعیّتحتی نجات جان پادشاه، 

 (.50: 1385 )سعدی،« پادشه را روا باشد  کی از رعیّت ر ختن، سالمت

 اعتقاد به بخت و تقد ر  

بخت و تقدیر که گاهی از آن به قضا و قدر، قسمت، سرنوشت، حکم آسمانی و قضای آسمانی 

شود، ریشه در تفکر جبرگرایانه دارد. موضوع جبرگرایی و اشاعه آن در تاریخ ادبیات ایران تعبیر می

ای طوالنی است که عامل های جبریه در آثار منظوم و منثور فارسی مسبوق به سابقهو بازتاب اندیشه

می را حکومت امویان و عباسیان، در تکوین و ترویج آن نقش مه خصوصبهسیاست و حکومت، 

 دستاویز محکمی برای هیامیبنداراست. بر اساس شواهد تاریخی مسئله قضا و قدر در زمان 

مداران در جهت توجیه حکومت سفّاک اموی بوده است. طرفداران حکومت در برابر سیاست

کردند و مردم های مفرط امویان، آن را حواله به تقدیر میریزیشورش و شکایت مردم علیه خون

شود مقدّر و مرضیّ خداست و نباید هیچ دم زد، ساکت و خاموش این استدالل که آنچه میرا با 

عباسیان نیز گرچه در آغاز از معتزله که یکی از عقایدشان (. 119 :2، ج1369 رزمجو،کردند )می

 اشاعره حمایت جبری به بعد از عقاید کردند، اما از زمان متوکلایت میآزادی و اختیار بشر است حم
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و کردند و از آن به بعد مذهب اشعری مذهب رایج و عمومی جهان اسالم شد. بدون شک رواج 

 هایش نظیر غزنویان و سالجقهخصوصاً در ایران که حکومتنفوذ مذهب اشعری در عالم اسالم، 

آثار زیادی گذاشت و هرچند فرق دیگر مانند شیعه رسماً از آنان  ،نشانده خالفت بغداد بودنددست

(. عالوه بر این 20-23تا: مطهری، بی :)ر.کاز نفوذ عقایدشان مصون نماندند  کردند، امایّت نمیتبع

عدالتی اجتماعی، تخریب توان جوّ حاکم فکری و پذیرش عمومی مردم، ظلم و ستم سیاسی، بیمی

و های دوستدار دانش مراکز فرهنگی و علمی، کشتار عالمان و دانشمندان و برانداختن خاندان

فرهنگ و بروز نوعی انحطاط عقلی و فکری در میان ایرانیان را از دیگر عوامل رواج جبرگرایی 

 (.130: 1387 دانست )پارسانسب،

توان در میان آریاییان و همچنین در بنا به نظر محقّقان، قدمت اعتقاد به سرنوشت یا تقدیر را می

در مینوی خرد (. 165: 1357 کوب،زرین؛ 106-107: 1343 ر.ک: رضی،آیین زرتشت بازجست )

هر اندازه هم که انسان مسلح به شهامت و نیروی حکمت و دانش »درباره قدرت تقدیر آمده است: 

باشد، امکان تقال علیه سرنوشت وجود ندارد. زیرا پس از مقدّر شدن چیزی و تحقّق آن، چه خوب 

و انسانی که شناخت درستی ندارد  شود،و چه بد، مرد دانا در کارش دچار پریشانی و گمراهی می

شود و دالور ترسو. انسان پرانرژی سست و کاهل شود؛ ترسو دالور میدر کارش هوشمند می

آورد شود و انسان سست و کاهل پرانرژی. زیرا هر آنچه از قبل مقدّر شده، موقعیتی را پیش میمی

بازتاب این (. 181: 1385 گیمن،دوشن )« کندمی روبد و پاککه هر چیز دیگر را از پیش پا می

تقد ر آسمانی شیر شرزه را اسیر »: شاهد بود ودمنهکلیلهدر از زبان شنزبه توان اعتقاد را می

صندوق گرداند و مار گرزه را سخره سلّه، و خردمند دوربین را مدهوش حیران، و 

ا دلیر احمق غافل را ز رک متیقّظ، و شجاه مقتحم را بددل محترز، و جبان خائف ر

« متهوّر، و توانگر منعم را درو ش ذلیل، و فاقه رسیده محتاج را مستظهر متموّل

  (.104-105: 1374 )منشی،

شود. از بین رفتن اراده و فردیت از نتایج سوء اعتقاد به جبر است که منجر به ایجاد روم تسلیم می

روایی هر ظالم از تاریخ به فرمان هاییآورد تا در برههای فراهم رسوخ این روحیه در مردم زمینه

آیند. به تعبیر شهید شاهی درهای ستمپذیری حکومتغاصبی تن دهند و در چنبر بردگی و ستم

کند، سبب درازتر شدن مطهری تفکر جبرگرایانه که مانند میکروب فلج، روم و اراده را فلج می
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تا: شود )مطهری، بیی زورشنوها میتر کردن دست انتقام و دادخواهدست تطاول زورگویان و بسته

19 .) 

ساز سو زمینهتوان گفت جبرگرایی و اعتقاد به بخت و تقدیر از یکبا توجه به مطالب فوق می

گردد می های ساختار طبقاتی در جامعهیابی طبقه زورگویان و حاکمان مستبد و استواری پایهقدرت

حاکمان برای مطیع و منقاد ساختن مردم قرار و از سوی دیگر، همچون ابزاری قوی در اختیار 

توان دو دیدگاه در زمینه اعتقاد به بخت و و جستجو در متون تعلیمی می گیرد. بر اساس مطالعهمی

خواه به صورت  -نقش بخت و تقدیر  هاتقدیر در بین نویسندگان مشاهده کرد که در این دیدگاه

تواند دالّ بر تأثیرگذار بودن نماید. این امر میر میانکارناپذی -رنگپررنگ و خواه به صورت کم

ساختار طبقاتی و حکومت استبدادی بر نگرش مردم و ایجاد روم تسلیم در بین آنان باشد که توسط 

 نویسندگان در متون تعلیمی بازتاب یافته است.

در روند  نخست مبتنی بر پذیرش کامل بخت و تقدیر و اذعان به نقش مؤثر و قطعی آن دیدگاه

، این اندیشه او را به تسلیم و رضا درنهایتامور و ناتوانی و عدم مقاومت انسان در برابر آن است که 

کارهای جهان خود بر قضیّت حکم آسمانی »سازد. بر اساس این دیدگاه: به قضا وادار می

( 301: 1374 )منشی،« رود، و دران ز ادت و نقصان و تقد م و تأخیر صورت نبنددمی

 نه بر است و هرچه در حکم ازلی رفتست هرآانواه خیر و شر به تقد ر بازبسته » و:

هر نوع (. 160)همان: « ن تجنّب و احتراز صورت نبنددآ اختالف ا ام د دنی باشد، از

همه تدبیرها سخره تقد ر است و هرچند خردمند »تأثیر است: تدبیری در برابر تقدیر بی

« تر باشدو در صیانت نفس مبالغت بیش نما د به دام بال نزد کپرهیز بیش کند 

اگر کارها به قسمت  زدانست، »نماید: بیهوده می یو هرگونه تالش و کوشش .(132)همان: 

 ،پیروزی و نیل به مقصودهمچنین (. 227: 1351 )غزالی،« پس، کوشش، کاستن روانست

دانست که ظفر بعد از تقد ر دو تن را بود: و ببا د »: در درجه اول به تقدیر وابسته است

 بن اسکندر، ؛ کیکاووس302: 1356 )طوسی، « کی طالب د ن، و د گر طالب ثار

ای جز صبر و تسلیم در برابر تقدیر نیست: با این اوصاف چاره (.290: 1385 ؛ سعدی،26: 1352

در حوادث بود که پیرا ه مردان با د در همه احوال به قضای آسمانی راضی می»

 (.336: 1374 )منشی،« صبر است
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در متون نظم و نثر فارسی بر لزوم تسلیم در برابر تقدیر و عدم اعتماد بر عُدّت و قوّت  اگرچه

خود تأکید شده است و بر مبنای این تفکر، اساس حرکت و کوشش آدمی همکاری با این نظم 

باشد، اما چنین آرامشی از سر بخش میمقدّر است و همین مفهوم در سنّت و عادت فرهنگی ما آرام

انفعال است. نخستین برآمد منفی این پذیرش و آرامش نیز این است که اصل قدرت را به یک تقدیر 

شود پذیرد و قطعی و همیشگی انگاشته میاجتماعی بدل کرده است. قدرتی که تخطّی نمی

 (. 118: 1371 )مختاری،

و  سعی کارگیریبهدیدگاه دوم مبتنی بر رعایت اعتدال و تساوی در اعتقاد به بخت و تقدیر و 

تالش است. در این دیدگاه ضمن اذعان و ایمان به نقش تأثیرگذار تقدیر و قضای الهی در روند 

زندگی و سرنوشت انسان، به همان نسبت به نقش مؤثر سعی و تالش در زندگی و سرنوشت تأکید 

هرک »و انسان را به پیش گرفتن راه میانه و اعتدال بین طلب و تقدیر توصیه کرده است، زیرا: شده 

پشت استظهار با قدر دهد و دست از طلب بازگیرد  ا تکیه اعتماد همه بر طلب زند 

و روی از قدر بگرداند، بدان مرد مکاری ماند که بار خر  کسو سبک کند و  کسو 

 ش گردد و بار نابرده بماند، چه طلب و قدر را هر دو در سنگی، ناچار پشت بارگیر ر

سنگ آفر ده، بلک دو تنگ و هماند و هممیزان تعد ل نظیر و عد ل  کد گر نهاده

برادرند در طر ق مرافقت چنان دست در دست نهاده و عنان در عنان بسته که ا ن 

وجود ا ن بی حضور آن هرگز از آستان عدم در پیشگاه وجود قدم ننهد و آنبی

 (.666-667: 1388 وراو نی،)« هرگز از مرحله قوّت به منزل فعل رخت فرونگیرد

 وهش روزگار و شکوه و شکا ت از آننک 

ای نیست که به زمانی خاص حال پدیده فراموش کردنغم آینده و خوردن بر گذشته و  حسرت بردن

اما در روزگاری که فریب و دروغ و ریا و استبداد سایه سنگین خود را بر سر خلق  ،مربوط باشد

نمونه، برزویه  عنوانبه .گیردفزونی می زمانهمردم آن و از  شکوهو  نکوهش روزگارگسترد، می

شکوه و شکایت ضمنی خود  است، زیستهمی -ایرانترین پادشاه عادل -که در زمان انوشیروان طبیب

بینم که کارهای زمانه میل به ادبار می»: کندبیان می اوضاع زمانه خویش توصیف قالبرا در 

خیرات مردمان را وداه کردستی، و افعال ستوده و اخالق دارد، و چنانستی که 

پسند ده مدروس گشته، و راه راست بسته، و طر ق ضاللت گشاده، و عدل ناپیدا و 

و لؤم و دناءت مستولی و کرم و مروت جور ظاهر، و علم متروک و جهل مطلوب، 
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مردان رنجور و مستذل و ها قوی، و نیکها ضعیف و عداوتمنزوی، و دوستی

شرّ ران فارغ و محترم، و مکر و خد عت بیدار و وفا و حرّ ّت در خواب، و دروغ 

مؤثر و مثمر و راستی مردود و مهجور، و حق منهزم و باطل مظفّر، و متابعت هوا سنّت 

ه و ضا ع گردانیدن احکام خرد طر ق مشروه، و مظلوم محق ذلیل و ظالم متبو

مبطل عز ز، و حرص غالب و قناعت مغلوب، و عالم غدّار بد ن معانی شادمان و به 

  (.55-56: 1374 )منشی،« حصول ا ن ابواب تازه و خندان

به  ی، تعریضانسانی کامروایدر نقش قاطع بخت و تقدیر  به ضمن اشاره ریزدر ابیات نیز سعدی 

 گشاید:می وهزبان به شک و زندمی های موجود در عصر خویشتبعیض

کاردانی » به  لت  خت و دو ب

 نااااااااااایسااااااااااااات

 اوفتاده اساات در جهان بساایار

کیمیااااگر باااه غصه مااارده و 

 رنااااج

مانی نیسااات  ید آساا تأ  به   جز 

قل خواربی عا ند و   تمیز ارجم

اه  ا اافت اه   ا اراب ا ابله اندر خ

 «گاااااناااااااااااااااااااااااج

 (70: 1385)سعدی،                    

  رواج رذا ل اخالقی در بین اقشار مختلف جامعه 

مردم جامعه است. اجتماع مدنی و خانوادگی ظام طبقاتی، نامتعادل شدن اخالق از دیگر تأثیرات ن

کند. اجتماعی که تحت سیطره نظام طبقاتی است، ای وضع اخالقی مردم را منعکس میهمچون آیینه

و اکثریت محروم تقسیم  اجتماعی به دو طبقه اقلیت متنعّمنظام متعادلی نیست و مردم در چنین 

ق اخال کدامهیچگردد و وضع و حال خود دارای نوعی اخالق می موجببهشوند و هر طبقه می

ای است ر این اجتماعات معموالً طبقهطبقه برخوردار د»متعادل و انسانی نخواهد داشت: 

مقاومت، حوصله، کم، مغرور، خودپسند، لوس و ننر، بیکار و بیکاره، ترسو، کمازخودراضی

ای اجتماعات طبقه گونهایننازپرورده، زودرنج، اسراف و تبذیرکن، و عیّاش. اما طبقه محروم در 

قد به شانس و تصادف، منکر نظم و عدل در ، معتجوانتقامتوز، ناراضی، بدخواه، است بدبین، کینه

 (. 265: 1387)مطهری،« جهان

در و یا اند پرداخته هادر متون تعلیمی و اندرزنامه اخالق شاهانتوصیف  به مکرراًنویسندگان 

تلوّن طبع و نظیر  یاخالق اند.اخالق آنان را به تصویر کشیده ،های حکایاتقالب شخصیت

مزاجی، دیگران را محتاج خود دیدن، تندخویی و زودخشمی، تحمل ازدحام عوام را نداشتن، لطیف
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سفلگی و اسراف در  ،توزیو کینه عهدیسستجلب رضایت خائنان و خشم گرفتن بر ناصحان، 

ن خود و بذل مال، ریاکاری، کوچک شمردن گناه خود و بزرگ شمردن گناه دیگران، مُحق دانست

  :است و استبدادی معلول ساختار طبقاتی وخوهاخلقاین م دیگران که همگی تمایل به استخدا

« کشی از شیم پادشاهان و تلوّن طبع از ذاتیات اوصاف ا شانستتندی و گردن»

آفر دگار پادشاه را چنان آفر ده است که همه را بیند که » (.574: 1388 )وراو نی،

با د که داند که ملوک » (.202 :1352 )کیکاووس بن اسکندر،« به وی حاجتمندند

ها آن بود ها ی بود که بدان منفرد باشند از غیر خو ش، و آن همّتو رؤسا را همّت

که بدان از همه خلق استخدام و تعبّد خواهند، و خود را دران و در هرچه کنند 

: 1351 )غزالی،« کار ا شان بیشتر ر ا باشد»(. 316: 1356 )طوسی،« مصیب شمرند

146.)  

نزدیکی به آن نداشته و توصیفات نویسندگان از خدمت ملوک حاکی از آن است که دید مثبتی 

خانگی هم»، «دخول در آتش و گستاخی با سباع»، «گرمابه گرم»صحبتی با آنان را به هم به پادشاهان و

مردم و لذت دنیا حایلی در میان »اند و سلطان را تشبیه کرده« سفر دریا»و « خوابگی با شیربا مار و هم

در اند. را خالف رأی خردمندان دانستهو تن دادن به خدمت ملوک  اندمعرفی کرده« و عمل آخرت

در قعر در ا با بند غوطه خوردن و در مستی »اند: بیان ترسناک بودن خدمت ملوک گفته

تر خدمت و قربت تر و مخوفها ل نآ مکیدن خطر است و از بر دهدملب مار 

  (.103: 1374 )منشی،« سالطین

 آگاهی، وزیر، موبد و دبیر بودند، زادهبا توجه به جایگاه خود که غالباً شاه بنابراین، نویسندگان

در خصوص نحوه رفتار با پادشاهان که هایی توصیه روازاین. داشتنداز اخالق ملوک  نسبتاً کاملی

 روایان و پادشاهانو تأمین منافع و مصالح فرمان اند مطابق و موافق با اصول نظام طبقاتیارائه کرده

عدم نزاع و لجاج با  ،ویاز  محضاطاعت  دوست داشتن پادشاه وبر  مبنیهایی توصیه ؛استبوده 

عدم منّت نهادن بر پادشاه، عدم توجه به منافع خود و تالش در جهت جلب منفعت برای مخدوم، ، او

سخن ورزی با وی، تصدیق و تأیید اعمال و رفتار ملک و عدم شکوه و شکایت از مخدوم و یا کینه

سخن جز بر » :دشاهاپجان و نجات  فظحسپاری در راه جان ،وی و نظرگفتن مطابق با خواست 

مراد خداوند مگوی و با وی لجاج مکن که هرکه با خداوند خو ش لجاج کند پیش 

سخن گفتن را با هنجار (. »198: 1352 )کیکاووس بن اسکندر،« از اجل بمیرد



 324 333-307ص،  98، پاییز و زمستان 240، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

 

پادشاهان طر قی خاصست و نسقی جداگانه و مجاری آن مکالمت را اگرچ زبان 

گر بود، با د که هنگام تمشیت کار فخاصه برخالف ارادت جاری و دل مجتری  اری

 )وراو نی،« او لختی با او گردد و بعضی به صاه او پیما د و اگر خود همه باد باشد

1388 :337.) 
آور وحشترا آنان  اگونه تعامل بمنشانه حکام مستبد با مردم هرتحقیرآمیز و قیّم، نهرفتار پدرمآبا

در را و توطئه  ، حسادت، چاپلوسی، دروغ، مکر و حیله، خیانتریاشیوع و  است ساختهو هراسناک 

  .دارددر پی  روابط فردی، اجتماعی و سیاسی اقشار مختلف جامعه

 

 دروغ 
اعتمادند، خریدار و کاربرد دروغ بیشتر حاکم و محکوم نسبت به یکدیگر بیدر جوامع استبدادی که 

گویند درست است که دروغ گفتن حرام است ولی راست ای شرعی میبرای یافتن چاره. است

بدبینی نسبت به یکدیگر  ،ماندها پنهان میبا این نظر است که حقایق از دیده !گفتن هم واجب نیست

کشد که آسوده زیستن جز در پناه دروغ جایی مییابد و کار به کم افزایش میو نسبت به دستگاه حا

 !اگرچه در عمل پادشاه فربه شوی خو شتن الغر نمای تا امین باشی»گردد: ممکن نمی

که گوسفند تا الغر باشد از کشتن ا من بود و کس به کشتن او نکوشد و چون نبینی 

 .(199: 1352 ،اسکندر بن کیکاووس)« بودرا به کشتن او طمع  کسهمهفربه گشت 

ای برای جلب اعتماد وسیله  چشمیک فضیلت بلکه به  عنوانبهگویی نه حتی به راستی و راست

معروف کن  گو یراستخو شتن را به »شود: گویی نگریسته میو سرپوشی بر دروغ وآناین

 (. 41)همان: « تا اگر وقتی به ضرورت دروغ گو ی از تو بپذ رند

 ر ا و نفاق  
رنگ  چیزهمهگزاران اویند، در فضای استبداد که شاه در اندیشه خود و رعایا در حکم خدمت

باشد، در  بینیخودبزرگیابد. اخالق که باید موجب تهذیب نفس و رهایی انسان از قید دیگری می

کمترین تأثیری که استبداد »: خواندفرامیدارد و مردم را به ریا و نفاق جهت عکس این مهم گام برمی

تواند در اخالق مردمان داشته باشد این است که نیکان ایشان را مجبور سازد تا با ریا و نفاق خو می

ر آنچه در دل دارند به ایمنی گیرند، که هر دو خصلتی سخت ناهنجارند. و بدان را یاری کند تا ه

جوئی و رسوائی نیز ایمن باشند که اکثر اعمال ایشان پوشیده ماند. چه مجری دارند، حتی از عیب



  دوم ر و بازتاب نظام طبقاتی و استبدادی در متون تعلیمی .../ مهربانی ممپؤوهشی: تاثی-مقاله علمی 325

 

 

ای بر آن افکند که عبارت از ترس مردمان از پاداش شهادت دادن و بیم از عاقبت افشای استبداد پرده

  (.133: 1390 )کواکبی،« عیوب فاجران است

های خردمندانه و مثبت یکی از ویژگی عنوانبهچاپلوسی به صورت امری نهادینه شده و همچنین 

گردد: و ابزاری مناسب در دست اطرافیان پادشاه برای رسیدن به مراتب عزّ و سروری معرفی می

زبان اگر خواهد حقی را در لباس باطل بیرون آرد و باطلی چه مرد خردمند چرب»

به اطرافیان در  ایچنین توصیه کههنگامی (.66: 1374 )منشی،« درا در معرض حق فرانما 

در هیچ کاری جرمی با مخدوم  وجههیچبهبا د که » :شودمینحوه رفتار با پادشاهان 

ای چاره .(316: 1356 )طوسی،« حواله نکند و اگر چیزی از او مستقبح بیند باز نگو د

عیوب پادشاه یا سخن باطل او را  تنهانهماند. در چنین شرایطی است که جز تظاهر و دروغ باقی  نمی

عیب او به هنر داشتن و باطل او را حق انگاشتن » :که اندآگاه بلکهد، نکننمیبه او گوشزد 

د نپسندینم در انجام کاریرا  پادشاهو اگر نظر  (284: 1388 )وراو نی،« از مقتضای عقلست

رأی و نظر انوشیروان را بر سایر نظرات د که نباشو همچون بزرگمهر  دننبایست با آن مخالفت کن

آنکه انجام کارها معلوم نیست و رأی همگان در مشیّت است  موجببه»: ترجیح داد

تر است تا اگر خالف صواب آ د که صواب آ د  ا خطا، پس موافقت رأی ملک اولی

 به علّت متابعت از معاتبت ا من باشم. 

ساالطان رأی خالف رأی 

 جسااااااااااتاااااااان

اگر خود روز را گو د 

 شااااب اساااات ا اان

 

به خون خو ش باشااد دساات  

 شااااااااساااااااااتااااااان

ببا د گفتن آناااک ماااااااه و 

 «پااااااااااارو ااااااااااان

 (62: 1385)سعدی،               

 مکر و حیله 
در چنین . یابدرواج مییکی دیگر از رذایل اخالقی است که در جامعه استبدادی مکر و حیله 

ای چارهدر برابر ظلم ظالمان یا دفاع از حق خود و  مضرتکسب منفعت یا دفع ای افراد برای جامعه

دو وجه مثبت و منفی به کار  در. در متون تعلیمی مکر و حیله مکر و حیله ندارند کارگیریبهجز 

و دفاع از حق خود در برابر ظلم ظالمان و متجاوزان  گریرفته است. در وجه مثبت به معنای چاره
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در « شیر و خرگوش» و «زاغ و مار»ت حکایای که زاغ و خرگوش در دو مکر و حیله ؛ ماننداست

اگرچه و رفته . گاهی هم در معنای منفی به کار برندبرای دفاع از حق خود به کار می ودمنهکلیله

اما  ،ای اخالقی نکوهش گردیده و در بیان عاقبت وخیم آن هشدار داده شده استرذیله عنوانبه

در معنای منفی که به صورت خیانت، ایات عمالً استفاده از مکر و حیله در برخی از حک حالبااین

 حتی گاهیبرای رسیدن به هدف توصیه شده است و شود، گر میافکنی و ... جلوه، تفرقهتوطئه

نند ند؛ مااشدهافرادی خردمند و زیرک توصیف  عنوانبهحکایات  گونهاینگر و خائن اشخاص حیله

دو شر ک بود »د: شوارائه می« دو شریک دانا و نادان»های حکایت توصیفی که از شخصیت

کیاست منسوب بود   کی دانا و د گری نادان... د گر روز آنکه به خرد موسوم و به

 (.118: 1374منشی،)« ببردبیرون رفت و زر 

گرگ و زاغ »، حکایات نامهمرزباندر « شیر و شتر پرهیزگار»توان داستان های دیگر میاز نمونه 

در « شیر گرگرفته و روباه و خر»، و «بوزینه و باخه»، «خوار و خرچنگماهی»، «و شتر و روباه

بوف و »، «زاغ و گرگ و شگال و شیر و شتر»، «شیر و گاو»های در داستانرا نام برد.  ودمنهکلیله

ها مکر و حیله پایه بسیاری از توطئه، ودمنهکلیلهدر « مار پیر و ملک غوکان»، «شیر و شغال»، «زاغ

یابد. نصراهلل بروز میخیانت مکر و حیله به شکل گاهی گیرد. های سیاسی قرار میمخصوصاً توطئه

را به  در روابط گوناگون سیاسی، زناشویی و فردیخیانت  ودمنهکلیلهمنشی در برخی حکایات 

وان خیانت دمنه به شیر و شنزبه و خیانت زاغ به بومان را تدر روابط سیاسی میتصویر کشیده است؛ 

نام برد. در روابط زناشویی، خیانت زن بازرگان و زن درودگر به همسران خود؛ و در روابط فردی، 

 است. ذکرقابلانجیر و خرگوش و خیانت باخه به بوزینه دار به کبکخیانت گربه روزه

 تضعیف د گران و ممانعت از رشد آنان 
 درنتیجهیکی دیگر از رذایل اخالقی است که  انآنارتقاء رشد و دیگران و ممانعت از تضعیف 

این امر ریشه در حسادت  .گرددافراد نمایان می وخویخلقدر  حاکمیت ساختار طبقاتی و استبدادی

تبیین ضمن  (Stowart Mill) استوارت میل. یستارتباط با اعتقاد به تقدیر ندارد و حسادت هم بی

به نسبتی که افراد بشر » :کندمی  ترین و حسودترین ملل دنیا معرفیها را بدخواهاین موضوع، شرقی

پندارند که کامیابی در زندگی ثمره تقدیر یا تصادف است و به کوشش کنند یا چنین مییقین پیدا می

کم جزء کند و کمپیدا میه توسع هاآنآدمیزاد بستگی ندارد، به همان نسبت بخل و حسد در نهاد 

های نوشته ها هستند. درترین ملل دنیا شرقیشود. حسودترین و بدخواهشان میملی    خصایل 
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های شرقی، سیمای انسان حسود به آشکارترین و ها و افسانهآموزگاران اخالقی شرق، در داستان

د شرقی، به هر شکلی که شود. در عرصه حقیقی حیات، این سیرت حسوترین وجه دیده میزننده

کننده در اختیار دارند، جلوه کند، اسباب رعب و وحشت کسانی است که چیزی مطبوع و دلخوش

وسایل است به هر نحوی  گونهاینخواهد سعادت و نیکبختی طرف را که ناشی از تملک زیرا او می

تالش در از بازتاب حسادت و  شواهدی(. 222-221: 1376 االسالمی،)شیخ« که شده از بین ببرد

 و رفتار اطرافیان شیر، «شیر و گاو» در باببا شنزبه رفتار دمنه توان در را میتضعیف دیگران جهت 

 ودمنهکلیلهدر « زاغ و گرگ و شگال و شیر و شتر»و « شیر و شغال»در ابواب  ،به ترتیب ،با شغال و شتر

 ه کرد. الحظم

 

 نتیجه
گردید نظام طبقاتی و حکومت استبدادی تأثیرات گوناگونی بر رفتار، بنا بر آنچه گفته شد مشخص 

ها و اعتقادات مردم جامعه داشته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ ادبیات و اجتماع، نگرش

تا هفتم  های پنجماند در طی قرنهای سیاسی، سعی کردهاندرزنامه ویژهبهنویسندگان متون تعلیمی و 

که مقارن با اواخر حکومت ترکان غزنوی و روی کار آمدن دولت سلجوقی و مغول است، از طریق 

شهری به تعلیم پادشاهان بپردازند که در اثر تلفیق اندیشه هایی با تکیه بر اندیشه ایراننگارش اندرزنامه

آن، اساس استبداد در  تبعبهشهری )پادشاهی آرمانی( با سلطنت، نظریه سلطنت مطرم گردد و ایران

جامعه مستحکم شود. تحت تأثیر نظام استبدادی که یک نفر در رأس قدرت قرار دارد و به علت 

برگزیده شدن از جانب خدا تقدس دارد، همگان ناگزیر به اطاعت از اوامر او هستند و کسی حق 

در آثار  روازاینیان شود. اعتراض ندارد، سخن باید در قالب پند و اندرز و به صورت غیرمستقیم ب

های پنجم تا هفتم شاهد وجود متون تعلیمی بسیاری با مرکزیت تعلیم آیین شهریاری به پادشاهان سده

ها هستیم. بر اساس پژوهش حاضر مشخص گردید تأثیرات نظام طبقاتی و به شکل اندرزنامه

ی و تأکید بر لزوم اجرای آن در گرایش به پند و اندرز، پذیرش نظام طبقات اند ازعبارتاستبدادی 

اداره کشور، تعصبات نکوهیده عقیدتی و مذهبی، اعتقاد به بخت و تقدیر و تسلیم در برابر آن، 

نکوهش روزگار و شکوه از زمانه، و رواج انواع رذایل چون مکر و حیله، توطئه، خیانت، حسادت، 

بر  در بین اقشار مختلف جامعه. تضعیف و ممانعت از رشد دیگری، دروغ، ریا، نفاق و چاپلوسی
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های پژوهش درجه شدت و ضعف بازتاب تأثیرات نظام طبقاتی و استبدادی در متون اساس یافته

 بدین شرم است: موردبررسی

ها و شگردهای هنری مشهود است، منتهی شیوه موردبررسیگرایش به پند و اندرز در همه آثار 

الملوک غزالی از روش نقل حکایات تاریخی و و نصیحه نامهسیاستنویسندگان متفاوت است؛ در 

از  گلستان، در حیواناتاز شیوه تمثیل و نقل داستان از زبان  نامهمرزبانو  ودمنهکلیلهها، در حکمت

از شیوه بیان  اخالق ناصریاز نقل داستان، شعر و حدیث، و در  نامهقابوسنقل حکایت و تمثیل، در 

ساده مطالب برای اندرزگویی استفاده شده است. پذیرش نظام طبقاتی و تأکید بر لزوم اجرای آن در 

 اخالق ناصریو  نامهقابوسهایی از آن در تر بوده و رگهپررنگ ودمنهکلیله، نامهسیاستآثاری چون 

رت تأکید بر مذهب شافعی، به صو نامهسیاستمشهود است. تعصبات نکوهیده عقیدتی و مذهبی در 

، گلستانهایی از تعصبات به صورت تعصب بر دین اسالم در نسبت به سایر متون بارزتر است و رگه

 نامهسیاستآمیز از پادشاهان ایرانی و خلفای راشدین و خلفای بغداد در های مبالغهبه صورت ستایش

ره پادشاهان و وزرای سلجوقی در آمیز درباالملوک غزالی، همچنین توصیفات مبالغهو نصیحه

نمایان است. بازتاب اعتقاد به بخت و  نامهمرزبان، ودمنهکلیله، نامهسیاستهایی چون سرآغاز کتاب

و  اخالق ناصری، گلستان، نامهقابوسپررنگ است و در سایر متون نظیر  ودمنهکلیلهتقدیر در 

بازتاب بیشتری  گلستانو  ودمنهکلیلهار در اشاراتی به آن شده است. شکایت از روزگ نامهمرزبان

گاه که به صورت توصیف داشته است. سرانجام، رواج رذایل اخالقی در بین مردم و پادشاهان آن

شاهد مثال دارد.  موردبررسیاخالق پادشاهان و بیان خطرات خدمت ملوک است، در همه متون 

و  نامهمرزبان، اخالق ناصری، ودمنهکلیله؛ ریا، نفاق و چاپلوسی در نامهقابوسرذیله دروغ در 

بازتاب  ودمنهکلیله؛ مکر و حیله، خیانت، تضعیف دیگران و ممانعت از رشد آنان در گلستان

 دارد. توجهیقابل

 هانوشتپی
البته الزم به ذکر است که این نابسامانی در ادوار دیگر تاریخ ایران در زمان حکومت ایلخانان و تیموریان  -1

 سیاه ایدوره» هشتم و هفتم قرن است. چنانکه به گواهی تاریخ ادبیات مشاهدهقابلصفویان هم حتی و 

 و تأسف و ویرانی و قتل دوره» و( 2 ،3/1ج: 1371صفا،) «نابسامانی و ویرانی به مقرون و پروحشت و

 تا تیموریان دوره که دربرگیرنده  دهم قرن اوایل تا هشتم قرن پایانو  (49: همان) بوده است «تحسر

 انقالب متناوب هایدوره و غارت و خونریزی با همراه ایدوره ،است صفوی اسماعیل شاه عهد پایان



  دوم ر و بازتاب نظام طبقاتی و استبدادی در متون تعلیمی .../ مهربانی ممپؤوهشی: تاثی-مقاله علمی 329

 

 

 و ستیز و کشاکش دوره» درمجموع و پرفرازونشیب دورانی که بوده آسایش و اغتشاش و آرامش و

 ضمن اهلل صفاذبیح(. 29 ،4ج: همان) است معرفی شده «ریزخون و کشش دار و ده و وگریزجنگ

 این تیموریان، عهد مفاسد و مصائب و تیمور اعمال فجایع و خشونت و قتل و هاخونریزی برشمردن

پروری و هنرمندنوازی برخی سالطین تیموری مانند شاهرخ دوستی و ادبرغم فرهنگعلی را حکومت

ی همگ سردارانش و تیمور کهاین به توجه با معتقد است و داندمی  هشتم قرن نابسامان اوضاع ادامهمیرزا، 

 چنگیز یاسای مبنای بر که بودند اداری مقررات و رسوم همان دهندهادامه و برخاسته جغتای اولوس از

 مبانی یا حکومت قواعد در بزرگ تغییرات مبین کهاست  خاصی وضعفاقد  این دوره بود، مستقر

 (.  41-30: همان: ک.ر) باشد اجتماعی زندگانی

شتر از این ویژگیبرای  -2 سیاندرزنامه» مقاله: ک.ها رآگاهی بی سی نوی  سایت در عمادی، عباس از «سیا

 باقرالعلوم. پژوهشکده

خود نقش  نوبهبه است،فرّه ایزدی  نمود دیگری از اعتقاد ایرانیان باستان بههی سلطان که اللّظلاندیشه  -3

های استبداد و تحکیم پایه گوناگون تاریخ ایراندر ادوار جویانه سالطین اندیشه سیاسی سلطهدر  مؤثری

نژاد پادشاهان و سالطین غیرایرانی و ترکبرای  دستاویز محکمیکه این امر  ویژهبه؛ داشته است

برای تسلط  در ادوار بعد هاو پادشاهان پس از آن (ان و تیموریانیایلخان ،مغوالن ،سلجوقیان ،غزنویان)

ای از عنف و قهر الهی به شمار ، مغوالن تیغ تاتار را نشانهمثالعنوانبه ؛و حکومت بر ایران بوده است

 همراهآوردند و مردم هم معتقد بودند که چون قوّت و شوکت لشکر مغول با موافقت قضا و قدر می

« عذاب خدا»چنگیزخان خود معتقد بود که »لذا باید قبول ایلی کرده و مطیع ایشان باشند و حتی  است

( و یا در دوره صفویان که موضوع 54، 3/1: ج1371)صفا، « است که بر سر گناهکاران فرود آمده است

اده جلوه دشود، سلطنت به صورت یک مأموریت مقدس دینی و الهی آمیزش دین و سیاست مطرم می

      (.11-9، 5/1: ج 1371)ر.ک: صفا، شودمی
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