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 شهري ي ايراني انديشههاي اصلي انتقال دهندهترين زمينهاندرزنامه نويسي يكي از مهم جريان :چكيده

شهر، از جمله هجوم عدد خارجي به ايرانهاي متهجوم. آيددر تاريخ ايران اسالمي به شمار مي

اعراب مسلمان و هجوم مغوالن، و از سوي ديگر، مهاجرت تركان، اين ضرورت را نزد نخبگان 

شهري از طريق اندرزنامه نويسي، هاي ايران تحرك در آوردن انديشهبه ايراني ايجاب نمود تا با

  . داري فراهم آورندمقدمات آشنا سازي آنان را با آداب حكومت داري و ملك 

هاي سياسي اين عصر، علل و چگونگي استمرار اين كوشد با واكاوي اندرزنامهاين نوشتار مي

براي دستيابي به اين مهم، نخست به اختصار به زمانه و . جريان را در عصر حاكميت ايلخاني بشناسد

 بر اين زمانه چگونه بوده زندگي اين نخبگان خواهيم پرداخت، تا معلوم شود كه اوضاع سياسي حاكم

اي تداوم يافته است؛ سپس، اصول فكري آنان را در   اجتماعي- و اين جريان در چه بستر سياسي 

شهري بررسي خواهيم نمود؛ و سرانجام به اين مهم توجه خواهد شد كه ي ايرانچارچوب انديشه

  . نامه نويسي در عصر ياد شده، چه بوده است علل تحرك جريان اندرز

ي اندرزنامه  شود، آنچه در انديشهاي و روش تطبيقي، معلوم ميبر مبناي مطالعات كتابخانه

شهري، به ي ايران ي حكومت متمركز بر اساس انديشه گذرد، تقويت نظريه نويسان اين عصر مي

هاي اجتماعي پس از يك دوره ويراني و آشفتگي است؛  بدين  منظور بهبود شرايط و كاهش آسيب

  . هاي فرمانروا، او را در نيل به اين هدف ياري رسانند اند با تبيين بايستگيكوشيده آنان روي، 

  شهريي ايران اندرزنامه نويسي سياسي، ايلخانان، انديشه:كليدي هايواژه
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Political Letter of Advice Writing 

In the Ilkhanid’d Period 
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Abstract: Letter of advice writing process is one of the most important main ground of 

Transferring Iran – Shaharic idea in Iranian Islamic history. Numerous foreign attacks to Iran 

- Shahar‚ including Muslim Arabs and Mongol offensives‚ and on the other hand‚ Turks’ 

emigration called for this necessity for Iranian elites provide prelininaries of familiarizing 

them with the manners of governing and managing the country‚ by moving in Iran – Shaharic 

ideas and letter of advice writing. 

This writing tries to have knowledge of the causes and state of continuing the process in 

Ilkhanid’s period‚ by searching in political letter of advices of the mentioned era. To reach the 

aim‚ first we speak briefly about the elites’ times and lives to know how has been the Political 

conditions ruled the period and what political- social ground the process has continued; Then 

we study their mental principles in Iran – Shahric ideas Frame‚ and finally we are going to 

find what  were the causes of letter of advice writing process in the mentioned period. 

On the basis of Historical sources and comparative studies‚ it’s evident what the letter of 

advice writers of the time thought about‚ was strengthening the centralized government 

theory based on Iran – Shahric ideas for improving conditions and reducing social injuries 

after a course of destruction and confusion; therefore‚ they try to help the ruler reach to the 

aim by explanating his necessities. 

Keywords: Political Letter of Advice Writing‚ llkhanids‚ Iran - Shahric Idea  
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  مقدمه

اي  ن سابقهاندرزنامه نويسي يا نگارش سخنان قصار و حكمت آميز در ادبيات و تاريخ فرهنگ ايرا

هاي منسوب به بزرگان و رجال ديني و عصر ساساني آكنده از آثار و پند نامه. ديرينه دارد

به سخن ديگر، . مند ياد شده استدوران اسالمي ميراث بر آثار ارزش. سياسي اين دوره است

 با ن جديد،اي از پند و اندرز استوار بود، در دورا ادبيات حكمت آميز ايران باستان كه بر مجموعه

 گذاران جريان اندرزنامه به عنوان يكي از بنيان) ق. ه142م (مقفع ابن. ادبيات اسالمي در آميخت

ي آثار متعددي از زبان ي اولين كساني است كه با ترجمهنويسي در دوران اسالمي، از جمله

. ر اين راستا گام نهاد، دخداي نامه و ي تنسرنامه، ي اردشير بابكانكارنامهپهلوي به عربي، مانند 

 بر سير الملوك العجماي از سلطنت ساسانيان است كه ابنمقفع نام ، از جمله تاريخچهخداي نامه

. را نيز از پهلوي به عربي ترجمه كردكليله و دمنهاو كتاب . آن نهاد 

1

 بدين روي، اندرزنامه 

اين جريان .  باستان استدار اين جريان در ايراننويسي در دوران اسالمي تحت تأثير و وام

داري شهري به فرهنگ حكومتهاي ايرانهاي انتقال انديشهكوشد از يك سو زمينه مي

با بايدهاي  هاي الزم آشنا سازي اجتماع را،اسالمي را فراهم سازد، و از سوي ديگر زمينه

  دين اسالم، به د ي باستاني ايرانيان، در پيوند با اصول مورد تأكي اخالقي مورد احترام در گذشته

نامه نويسي در تفاوت، و ديگري اشتراك با سياست  كه يكي سبب  اي دو خصيصه. آورد وجود  

كه، نگاه توأمان اندرزنامه نويس به دو بخش توضيح اين. كنددوران اسالمي را فراهم مي

آن دو نويسي و توجه مشترك نامهجامعه، يعني سلطان و آحاد مردم، سبب تفاوت با سياست

ي نگهداري از آن، موجب اشتراك ميان آن دو را به به بحث اكتساب قدرت سياسي و شيوه

نويس، تنها به اصالحات در رأس هرم  نامهبه سخن ديگر، نگاه سياست. آوردوجود مي

توان  اجتماعي، اما اندرزنامه نويس، توجهش به كل هرم اجتماعي است؛ چنان كه اثر وي را مي

نويسي سياسي درزهاي عمومي و سياسي تقسيم كرد، كه بخش دوم به اندرزنامهبه دو بخش ان

ي مردم اختصاص آيد كه نگاه او تنها به توده در مواردي كم شمار نيز پيش مي. شهرت دارد

از سوي ديگر، بايد . ي اين آثار دانستتوان از جمله يابد؛ چنان كه آثار عبيد زاكاني را مي مي

ي سياست با روش مبتني بر تجربه نويسي يكي از بسترهاي تحليل زنامهتوجه داشت كه اندر

. حاصل قلم يك مورخ نيز هست كه عموماً تاريخ است
2

     

_____________________________________________________________________ 

  .63بيان، صت: ي علي مرشدي زاده، تهران، ترجمهدولت و حكومت، )1379(لمبتن . آن، كي، اس   1

  .17قومس، ص:  تهراني سياسي در شرق باستان،تحول انديشه، )1372(فرهنگ رجايي    2
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 هاي ي علتهدف اين مقاله واكاوي جريان اندرزنامه نويسي سياسي، در عصر ايلخاني، بر پايه

ي ه از نظر اين پژوهش مسئلهبنابراين، آنچ. ي آن در اين عصر استاثرگذار در تحرك دوباره

 اصلي است، شناخت جريان اندرزنامه نويسي سياسي و چگونگي آن در عصر ايلخاني از يك سو،

براي حصول به اين هدف، آثار . ي آن از سوي ديگر استو عوامل اثر گذار در تحرك دوباره

 و وصاف يخ شاهيتاري طقطقي، نويسندهسعدي، ابن: چهار تن از اندرزنامه نويسان اين عصر

 در واقع، سعدي به عنوان پيشگام احياي اندرزنامه نويسي، و وصاف. شيرازي، انتخاب شده است

  الملوك����� ديگر،  سوي از. گرفته است آن، مورد توجه قرار ي پايانيشيرازي به عنوان حلقه

 نامه نويسيستهايي كه براي اندرزنامه نويسي و سيا خواجه نصيرالدين طوسي، بر اساس شاخصه

  .نامه نويسي قرار گرفته استاز نظر اين پژوهش تعريف شده ، جزو سياست

ي جريان اندرزنامه نويسي  اهميت اين پژوهش از يك سو، برجسته كردن تحرك دوباره

عصر ايلخاني است، و از سوي ديگر، مسبوق به سابقه نبودن آن  ي وقفه، در پس از يك دوره

 طقطقي به شكل پراكنده، و نههاي سعدي و يا ابن در خصوص انديشه. ي پژوهش استدر حوزه

توان  چنان كه مي. وبيش سخن رفته است در قالب يك جريان فكري در يك عصر تاريخي،كم

ي زهرا عليزاده بيرجندي،، نوشته»طقطقيبينش و روش در تاريخ نگاري ابن«ي به مقاله
1

تاريخ « 

صالحي،، تأليف نصراهللا »طقطقينگاري و تاريخ نگري ابن
2

ي تاريخ بررسي و مقايسه«ي  و مقاله

، از فاطمه فريدي،»فخري و تجارب السلف
3

هاي ياد طوركه از عنوان پژوهشهمان.  اشاره كرد

طقطقي، هاي گوناگون تاريخ نگاري ابن آيد، نويسندگان اين آثار، در ضمن بيان جنبه شده برمي

  . اند اسي وي نيز پرداختهي سيبه شكلي گذرا به انديشه

هاي جهان بيني معركهتوان به طور نمونه، به كتاب  هاي سعدي نيز ميدر خصوص انديشه
4

 

مروري بر : اعتدال و سياست«مؤلف در اين اثر، در بخشي به نام . از فرهنگ رجايي اشاره كرد

از .  جستجوكند كوشيده است با بررسي افكار وي، بازتاب آن را در آثار سعدي»افكار سعدي

ي سياسي سعدي را تشكيل  ترين اصول انديشهگرايي، مهمديدگاه او، عدالت، واقع بيني و اعتدال

. ي آن، در بيان مطالب استهاي اين اثر، قلم فرسايي نويسندهترين ويژگييكي از مهم. دهدمي

 ي آموزش در شيوهصرياخالق نا و گلستاناي ميان مقايسه«ي غالمعلي حداد عادل با عنوان  مقاله
_____________________________________________________________________ 

  .42، شي قبساتمجله، »بينش و روش در تاريخ نگاري ابن طقطقي«، )1385زمستان (زهرا عليزاده بيرجندي : نك   1

  .26، شي كتاب ماهمجله، »تاريخ نگري و تاريخ نگاري ابن طقطقي«، )1378(نصراهللا صالحي    2

  .73، شي كتاب ماه مجله، »ي تاريخ فخري و تجارب السلفبررسي و مقايسه«، )1382(فاطمه فريدي مجيد    3

  .احيا: ، تهرانهاي جهان بيني معركه، )1373(فرهنگ رجايي    4
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ذكر داشت سعدي، با عنوان ي بزرگي مقاالت كنگره، مندرج در مجموعه»فضايل اخالقي

،جميل سعدي
1

مهم ترين ويژگي اين اثر نيز، . يكي ديگر از آثار چاپ شده در اين حوزه است

.اختصار كالم نويسنده و قناعت وي به بيان تفاوت آثار ياد شده در سبك نگارش است
2

ما  ا

تر  كمتاريخ شاهيي  وصاف شيرازي و انديشه هاي نويسندهي اخالق السلطنهدر خصوص 

ازاين رو، اين مقاله با چنين رويكردي به بررسي و تحليل . پژوهشي صورت پذيرفته است

  .  پردازدهاي مورخان يادشده مياندرزنامه

ثار با تدوين اندرزنامه، به دهد، نويسندگان اين آهاي پژوهش نشان ميدر اين راستا، يافته

ي خويش مبادرت نمودند، تا بدين آموزش راه و رسم حكومت به حاكم و يا سلطان زمانه

خطر رشد اشرافيت مغولي و تمايالت . وسيله به سامان دهي امور، پس از تزلزل آن، بپردازند

اجتماعي اثر هاي  ترين عواملي است كه در نابسامانيي مهمگريز از مركز آنان، از جمله

  .گذاشت

در اين پژوهش، سعي شده است براي هر كدام از اصول پيشنهادي اين انديشمندان، مستنداتي 

نويسي كه، تنها به اندرزنامه نويسي سياسي، و نه اندرزنامهاز آثار آنان ارائه شود، و ديگر آن

 به ناچار برخي دليل محدوديت حجم مقاله،شايان توجه است، به. عمومي، پرداخته شده است

   .ايمپوشي كردهاي جزئيات مهم ديگر چشمازمسائل به اختصار بيان شده است و از پاره

  ي سياسي انديشان عصر ايلخانيزندگي و زمانه

در آشوب . ق در شيراز متولد شد و در آن شهر رشد و نمو يافت.  ه606سعدي شيرازي در سال 

ي او در مدرسه. ي تحصيل به قصد عراق ترك كردههجوم مغوالن، اين شهر را به منظور ادام

سفرهاي بسياري كرد و سرانجام پس از . ي بغداد به فراگيري علوم ديني و ادبي پرداختنظاميه

سي و پنج سال دوري از وطن، با فروكش كردن نابساماني هاي موجود در اين شهر، در زمان 

 بوستان كتاب 655در سال . شيراز بازگشتامارت ابوبكر بن سعد زنگي، از اتابكان فارس، به 

. را تصنيف كردگلستانو سال بعد كتاب 
3

  

_____________________________________________________________________ 

ي كل  اسالمي، ادارهوزارت فرهنگ وارشاد:  ، شيراز)مجموعه مقاالت(ذكر جميل سعدي، )1363(كميسيون ملي يونسكو   1

  .انتشارات و تبليغات اسالمي

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد: ، دزفولپند و اندرز در كليات سعدي، )1378(حميدرضا پورشنو : نيز نك   2

- 209مرواريد، صص: ي غالمحسين صدري، تهران، ترجمهتاريخ ادبيات ايران از فردوسي تا سعدي، )1381(ادوارد براون : نك   3

  .219- 217فردوس، صص : ، تهرانتاريخ ادبيات ايران از اوايل قرن هفتم، )1368( و نيز ذبيح اهللا صفا ،218
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ي حكمت عملي است؛ ترين ويژگي نثر و نظم سعدي آن است كه آثار او دربردارندهمهم

سعدي زماني اقدام به اين . چنان كه سياست، اخالق و تدبير منزل را در خود جاي داده است

 )ق.  ه658 - 623(  از عمر سياسي حكومت اتابك ابوبكر بن سعد امر مهم كرد كه سومين دهه

گذشت؛در فارسي مي
1

داري و حمايت از علما و ي  ملك كسي كه با نبوغ خويش در عرصه

  . هاي علوم و ادب پس از هجوم مغوالن تبديل كردانديشمندان، فارس را به يكي از كانون

بك ابوبكر و فرزند وي، در راستاي كاهش سعدي با نگارش آثار خويش و تقديم آن به اتا

او مانند ساير مصلحان اجتماعي، خاصه در عصر . هاي حاصل از هجوم مغوالن كوشيدآسيب 

ي خويش  اجتماعي حاكم بر زمانه- ترين راه خروج از شرايط نامطلوب سياسي ايلخاني، مهم

بود كه تنها راه به سامان نمودن او نيز بر اين باور . را، در به تصوير كشيدن عالم مطلوب دانست

اي است كه پادشاه و هاي موجود، انجام گرفتن اصالحات در درون هرم اجتماعيآشفتگي

بدين روي، كوشيد به اصالح تفكر و . ي آن قرار داردسلطان در رأس آن، و رعيت در قاعده

به شرح وظايف و بدين روي، در آثار خود از يك سو . رفتار و كردار سلطان و رعيت بپردازد

ي انديشه. هاي مردمي توجه كرده استگروه اخالق سلطان پرداخته، و از سوي ديگر به ساير

 و ،»در سيرت پادشاهان«، با موضوع گلستانسياسي سعدي در سراسر آثارش، به ويژه در فصل اول 

كه گاه ، و در سراسر بخش قصايد، »در عدل و تدبير و راي«، با موضوع بوستاندر فصل اول 

در ستايش «، »پند و موعظه«، »تنبيه و نصيحت«، »موعظه و نصيحت«ها را با عناويني چون آن

 ،»الدين جويني در ستايش صاحب ديوان شمس«، »سعد بن ابو بكر در ستايش اتابك «، »امير انكيانو

توان در  ترين مواضع وي را نيز ميپردهآشكارترين و بي. گذاري كرده، مشهود استو غيره، نام

افزون بر اين، سعدي . و خطاب به او تصنيف شده است» امير انكيانو«قطعاتي يافت كه به نام 

.  به اين مهم پرداخته است»تربيت يكي از ملوك« و در » الملوك�����«هايي چون در رساله

  ، كهنويسي سعدي با ساير مصلحان اجتماعي است، آن ترين علل تفاوت بين اندرز نامهآنچه مهم

  انتزاعي را كه ساير انديشمندان به كمك شعر و حديث و آيات قرآن ارائه  و  او اندرزهاي كلي

 تا بدين وسيله فهم آن را براي  ، هاي كوتاه آراسته است به كمك حكايات و داستان اند،كرده

  .آسان تركند ي مردمسلطان و عامه

رسد در زنامه نويس اين عصر، كه به نظر مي، ديگر اندرتاريخ شاهي قراختايياننام مؤلف گم
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هاي حيات سعدي، تأليف كتابش ق، يعني همزمان با آخرين سال و يا سال.   ه690حوالي سال 

ي اندرزنامه خويش پذيرفته ي ارائهترين تأثير را از سعدي، در شيوهرا به پايان رسانده، بيش

او مانند سعدي در پس هر اندرز، . كندره نمياو در هيچ جاي اثرش به اين تأثيرپذيري اشا. است

هايي هستند كه ها، همانهايي تعريف كرده، كه برخي از آنداستان و حكايتي و گاه حكايت

، و سعدي در بيان تاريخ شاهيي ترين تفاوت نويسندهمهم. ها اشاره كرده استسعدي به آن

تاريخ ي ا عنوان كرده، اما نويسندههاي اخالقي رها، آن است كه سعدي عموماً حكايتحكايت

ها را از ميان وقايع و رخدادهاي تاريخي در ادوار پيشين انتخاب كرده است ، اين حكايتشاهي

هاي تاريخي، در پي فهم آداب سلطنت براي سلطان و و در واقع، به كمك تاريخ و تجربه

  .كارگزاران وي بوده است

 راجع به كرمان است كه بخشي از تاريخ  از معدود تواريخ محليتاريخ شاهيكتاب 

ق . ه675ي قتلغ تركان را، تا پايان حوادث سال حكومت قراختاييان بر اين شهر، يعني دوره

مورخ، بخش اول كتاب خويش را به موضوع تدبير مدن و يا همان اخالق . دهدشرح مي

 را به حاكمان داريكوشد آداب حكومتبدين روي، او نيز مي. ملوك، اختصاص داده است

  .داري بياموزدقراختايي ناآشنا به امور و ملك

 شاهيان و حكومتي حكومت قراختاييان در كرمان به اواخر دوران حاكميت خوارزمسابقه

شاهيان، حكومت ي عباسي در رقابت با خوارزم خليفه.گرددبراق حاجب بر كرمان، باز مي

.سلطان را به وي اعطا نمودوي بر اين منطقه را تأييد كرد و لقب قتلغ 
1

 اين ايالت نزديك به 

  . يك قرن در اختيار اعقاب براق قرار داشت

: ، مباحث مربوط به اخالق سياسي را در دو بخش تنظيم كرده استتاريخ شاهيي نويسنده

 »اتباع و حواشي ملوك«هاي بخشي را به خصال پادشاه، و بخش ديگر را به وظايف و ويژگي

در واقع، از ديدگاه او، در ضرورت انجام گرفتن اصالحات در درون هرم . استاختصاص داده 

بر اين پايه، همان طور كه به . گيرنداجتماعي، كارگزاران حكومتي در كنار سلطان قرار مي

هاي عوامل حكومتي نيز تأكيد پردازد، بر وظايف و ويژگيشرح وظايف و اخالق سلطان مي

به سخن . هاي اين عصر شده استوت آن با ديگر اندرزنامهكند؛ موضوعي كه سبب تفا مي

ها به شخص ترين توجه آنطقطقي، بيشهاي ديگر، ازجمله سعدي و ابنديگر، در اندرزنامه
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  . امير و يا سلطان است، نه كارگزاران وي

 مسكويه، به از منابع نگارش اثر خويش، به اثر ابوعليتاريخ شاهيي افزون بر اين، نويسنده

  . ي خواجه نصير الدين طوسي اشاره كرده است  و رسالهجاودان خردنام 

 ، عالم ، اديب،)ق .  ه709 - 660(طقطقي الدين صفي الدين ابوجعفر محمد، معروف به ابن جالل

ي شيعي هاي برجستهمورخ و نويسنده و نقيب سادات علوي عراق و وابسته به يكي از خاندان

او كه . طباطبا در نبطي به معناي سيد السادات است. ا طبا، بوده استجهان اسالم، به نام آل طب

ق به موصل رفت و در اين شهر، .  ه701غالباً در سفر بود ، پس از بازگشت از تبريز، در سال 

او .  را نوشت و  آن را به حاكم شهر، فخر الدين بن عيسي، تقديم كردالفخريكتاب مشهورش 

  . ر درگذشتق در اين شه.  ه709در سال 

شايان توجه است كه، پس از مرگ بدر الدين لؤلؤ و پناهنده شدن پسران وي به سالطين 

 بر اين پايه، حاكمان موصل از سوي ايلخان. ي قلمرو ايلخانان گرديدمصر، عراق و جزيره ضميمه

منصوب مي شدند؛
1

.  چنان كه فخرالدين بن عيسي از منصوبان دستگاه حكومتي ايلخانان بود

طقطقي در نگارش اين اثر و تقديم آن به فخرالدين بن عيسي نيز، مانند معاصران خويش، بنا

ها را، در ترسيم عالم مطلوب براي حاكم زمانه ديد، و بر اين اساس، ترين راه چارهاز مهم يكي 

  .پروري در اين عالم مطلوب پرداخته استدر اين اثر به توضيح اصول ملك داري و رعيت

ق، در شيراز به .  ه663 بن فضل اهللا شيرازي، ديگر مصلح اجتماعي اين عصر، به سال عبداهللا

ي خويش، دنيا آمد و در همان شهر به تحصيل علم و ادب پرداخت و بسياري از علوم زمانه

اين مورخ، جز چند سفر محدود، . همچون فلسفه، منطق، رياضيات و نجوم، را فرا گرفت

او نيز مانند سعدي در دستگاه حكومتي اتابكان .  شيراز گذرانيدبخش اعظم عمر خويش را در

  .ي سوم عمر وصاف بوده استي آخر عمر سعدي، دههدهه. فارس پرورش يافت

در واقع، زندگي وصاف شيرازي مقارن با زوال امارت اتابكان فارس در برابر گسترش نفوذ 

. ي كه بر شدت وخامت اوضاع افزودي مستقيم آن توسط مغوالن بود؛ موضوعايلخانان و اداره

بدين . گيري ايجاد كندشرايط بد اجتماعي كه اصالحات غازان نيز نتوانست در آن تغيير چشم

روي، او نيز در تداوم اقدام اسالف سياسي انديش خويش در اين عصر، به تدوين اخالق سياسي 

ش را ايلخان قرارداد و با اين تفاوت كه بر خالف پيشينيان، روي سخن خوي. ديگري پرداخت
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ي شهري به رشتهي ايرانتري از اصول انديشهتر با دربردارندگي بيشسعي كرد اثري كامل

  .تحرير درآورد

 »اخالق السلطنه«توان در دو رساله، يكي ي سياسي وصاف شيرازي را ميبخش اعظم انديشه

موضوع تحليل حاكميت ، كه به تاريخ وصافو بخشي از جلد سوم » شمشير و قلم«و ديگري 

ي تحليل و توضيح وصاف در اين جلد، به بهانه. ايلخان گيخاتو اختصاص دارد، جستجو كرد

اي سياسي خطاب به وي، براي اصالح رفتار سلطان و در دوران حكومت گيخاتو، پند نامه

الق اخ«ي رساله. كرد حاكميت ايلخاني، نوشته و آداب حكومت را توضيح داده استنتيجه عمل

.  را به ابو سعيد ايلخان تقديم كرده است»شمشير و قلم«ي را نيز به الجايتو، و رساله» السلطنه

  . طقطقي، از منابع نگارش اثر خويش نامي نبرده استوصاف، مانند ابن

 يطقطقي و نويسندهي سياسي، او هم چون ابندر تحليل اقدام وصاف در توجه به خرد و انديشه

يوند علم تاريخ با علم حكمت ، تاريخ را از اقسام علم حكمت دانسته و در پشاهيتاريخ نام گم

  . گران از آن قرار داده استمندي حكومتي آن را بهرهترين فوايد مطالعه، يكي از مهمعملي

در آخر، در توجه به جريان اندرزنامه نويسي در عصر ايلخاني، سعدي را بايد پيشرو احياي 

  در تنظيمتاريخ شاهينام ويسي در اين عصر دانست؛ حركتي كه با اقدام مؤلف گمسنت اندرزنامه ن

 طقطقي، توسط ابن»داريدر امور سلطنت و سياست ملك«ي  و نگارش رساله»تدبير مدن«ي رساله

توسط وصاف شيرازي كامل » شمشير و قلم«و » اخالق السلطنه«ي و سرانجام، تأليف دو رساله

  .گرديد

، »شهريي ايراني انديشهي سلطنت بر پايهنظريه«ن ياد شده كوشيدند با تقويت انديشمندا

ي حكومت متمركز به رياست سلطان و يا پادشاه را در نظام حكومتي مغوالن استمرار نظريه

از اين رو، با اندك تفاوتي در روش، به بيان شرح وظايف سلطان و گاه عوامل . بخشند

  . پرداختندحكومتي وي مي

  ها وجوه افتراق و اشتراك اندرزنامه

هاي يادشده را بندي آنچه گفته شد، مهم ترين وجوه اشتراك و افتراق اندرزنامهدر جمع

ي نويسان اين عصر، با مالحظهكه، اندرزنامهاول آن: توان در موضوعات زير خالصه كرد مي

. اندهاي حاكميت پرداختهگيهاي اجتماعي و واقع بيني سياسي، به بيان و تحليل بايستواقعيت

اند با تدوين اين آثار، الزامات سلطنت و حكومت را به سلطان و يا امير واقع، آنان كوشيده در
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 تنظيم و تأليف اين آثار ِترين يگانه هدفبدين روي، آنچه مهم. ي خويش آموزش دهند زمانه

ناي به امر سياست است، آموزش قواعد ملك داري وحكومت داري به سلطان و حاكم ناآش

  . است

ي برگزيدگي  ي سياسي آن بر نظريهي انديشه ديگر ويژگي مشترك اين آثار، اشتمال شالوده

شهري، ي ايرانپادشاه از سوي خداوند است؛ بدين معناكه، نويسندگان اين آثار متأثر از انديشه

  .ننددا هاي سياسي را، نشأت گرفتن آن از حق الهي ميمالك مشروعيت حاكميت

هاي يادشده، در شرح وظايف سلطان و گاه عوامل حكومتي، از قالبي از ديگر سو، اندرزنامه

ها، تقريباً به يكديگر شبيه كه محتواي آناند؛ چنانعمومي و ساختاري واحد استفاده كرده

 بر وظايف عوامل حكومتي، و وصاف شيرازي تاريخ شاهيي است؛ با اين تفاوت كه، نويسنده

ضوع نهاد وزارت و وظايف وزير و توجه دادن سلطان به اهميت مقام وزارت و وظايف در مو

او در حفاظت و صيانت از آن و ايجاد تعادل در ساختار قدرت سياسي، بر آشتي و همسازي بين 

  .اندتري داشتهدو گروه ديوان ساالران و نظاميان تأكيد بيش

 گفت، آنان از روشي تقريباً مشابه استفاده ي نويسندگي اين آثار نيز، بايد در خصوص شيوه

هاي تاريخي، اشعار و امثال فارسي و هاي اخالقي، حكايتبيان داستان و يا حكايت. اندكرده

ي اين ويژگي است؛ با اين تفاوت مختصر كه سعدي عربي، احاديث و جمالت قصار، از جمله

  گرفته هاي كوتاه اخالقي بهرهو داستانتر از كليات بيش) ي ادبياتبه اقتضاي تخصصش در عرصه(

تري هاي تاريخي بيش، اندرزهاي اخالقي خود را با حكايتتاريخ شاهيي است و نويسنده

تر مايل به استفاده از جمالت قصار از بزرگان سياست درهم آميخته، و وصاف شيرازي بيش

ن در نويسندگي است، ي مشترك اين پديد آورندگادر واقع، آنچه شيوه. عصر ساساني است

آميختن كالم پند آميزشان به حكايت و داستان و استفاده از احاديث و شعر و امثال است، تا 

ي خويش را به عملي ساختن پند خويش متقاعد و ترغيب  بدين وسيله سلطان و يا امير زمانه

  .نمايند

سوي اندرزنامه ديگر ويژگي تقريباً مشترك اين آثار، عدم معرفي منابع تأليف آن، از 

 ابوعلي مسكويه و جاودان خرد تنها مورخي است كه تاريخ شاهيي نويسنده. نويسان است

  .نمايد  خواجه نصير الدين طوسي را منابع كار خويش معرفي مي»ي اقتصادي رساله«

ها، ديگر ويژگي اين آثار  اجتماعي پديد آورندگان اندرزنامه- اشتراك در موقعيت سياسي

 نويسان اين عصر، هيچ يك فيلسوف اخالق و سياست و يا صاحبمعنا كه، اندرزنامهبدين . است



 103  اندرزنامه نويسي سياسي در عصر ايلخاني

شغل اصلي . اندمنصب حكومت به عنوان ديوان ساالر و يا ديگر مناصب مهم حكومتي نبوده

گري در آنان نويسندگي است و در گروه اهل قلم قرار دارند كه گاه ممكن است به شغل منشي

البته اين سخن به معناي عدم پيوند اين گروه با دستگاه حاكميت و يا . ددربار نيز پرداخته باشن

الزم به توضيح است، در ميان . هاي مالي دربار نيست مندي آنان از مواجب و حمايت عدم بهره

گري در دربار حكومت فارس را ي كوتاه، شغل مستوفيخالقان اين آثار، وصاف در دو دوره

ي است بين اين گروه از نويسندگان و نويسندگاني كه شغل بديه. در اختيار داشته است

هاست و عموماً قلم شان در خدمت آنان قرار  داشته و يا شان در پيوستگي با حاكميت اصلي

  .خلق اثرشان بنابر سفارش و خواست آنان صورت پذيرفته است، تفاوت وجود دارد

  پادشاهي و كاركردهاي آن 

شيرازي، به عنوان طقطقي، و وصاف، ابنتاريخ شاهيي نويسندهطور كه بيان شد، سعدي، همان

آيند؛ جرياني كه نويسي سياسي در عصر ايلخاني به شمار ميتداوم بخشان جريان اندرزنامه

در كانون اين . شودشهري محسوب ميي ايراني انديشهترين عناصر پشتيباني كنندهيكي از مهم

صري چون فره ايزدي يا همان الهي بودن خاستگاه شهرياري، ي عناانديشه، نهاد شاهي بر پايه

بر اين اساس، . همراهي و همبستگي دين و سياست و عدالت گستري و دادگري، استوار است

ي او در ي يزدان و سايهشهري، پادشاه را بركشيدهي ايرانانديشمندان ياد شده، متأثر از انديشه

هاي الهي هاي سلطان را، صفات و ويژگي صفات و ويژگيبدين روي، بسياري از. زمين مي دانند

سلطان كه سايه حق است بايد كه به صفات حق « :نويسد ميشاهيشمردند؛ چنان كه مورخ مي

؛»موصوف باشد و به اخالق الهي متخلّف
1

ها به شرح و تبيين موضوع  و بر اين اساس، آن

  .ردازندپحقوق پادشاه  بر رعيت و حقوق رعيت بر پادشاه مي

ترين وظايف سلطان رسيدگي به حال رعيت و جلوگيري از ضايع شدن حقوق وي، از مهم

در واقع، مورخان ياد شده، مانند بسياري از اسالف سياسي انديش خود، در . شمرده شده است

ترين از اين ديدگاه، يكي از مهم. پي توجه دادن شاه به اساس حكومت، يعني رعيت، هستند

دانند و آنان اساس حكومت را عدل مي. ر سلطان، عدالت و دادگري استحقوق رعيت ب

.معتقدند كه بقا و استمرار حاكميت به اجراي آن بستگي دارد
2

  

_____________________________________________________________________ 
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ها خواند و گاه آنوصاف براي تشويق سالطين عصر خويش، از يك سو آنان را عادل مي

نامد؛را برتر از شاهان و نامداران ايران باستان مي
1

هاي حاصل از ديگر، بر سودمندي و از سوي 

 ي جهانيان، ايجاد آباداني و امنيت،اجراي عدالت، چون آشكار شدن ماهيت سلطان دادگر بر همه

الگو سازي براي بزرگان و امراي حكومتي، استواري حاكميت سياسي پادشاه، مصون ماندن آن 

.كند يد مي مظلومان، ماندگاري در قدرت نزد سلطان و فرزندان او، تأكِاز آه
2

  

 كشور و طقطقي در توضيح ديگر حقوق رعيت بر سلطان، بر وظايفي چون حمايت ازابن

 هايي لغزشها، نرم خويي با رعيت و شكيبايي دربارهنگهداري مرزها و سرحدات، امن كردن راه

تن گران بر ناتوانان، گرفتن حق زيردستان از زورمندان، برپا داشايشان، جلوگيري از ستم توان

.كندحدود در ميان مردم، تأكيد مي
3

   

هايي است ترين اجزاي تفكر ايران شهري، از جمله موضوعوزارت به عنوان يكي از مهم

كه از فروپاشي دولت متمركز ساساني، تا عصر مغوالن و پس از آن، بسيار مورد توجه نخبگان 

. ي ايراني قرار گرفته استسياسي جامعه
4

، ايرانياني كه   تمامي اين ادوار، در  شايان توجه است

دهي شان، نه خدمت به آنان، بلكه سامانگرفتند، هدف در مقام وزارت در كنار سالطين قرار

بدين روي، انديشمندان . ي حاكميت بيگانگان صورت پذيرفتامور پس از تزلزل آن، در سايه

  : كردند زير تأكيد يادشده، پادشاه را به داشتن وزراي دانا و فاضل تشويق و برنكات 

 اگرچه پادشاه در ذات خود كامل و عادل است، اما اين مهم بدون وجود وزراي كاردان) الف

توانند عهده دار منصب وزارت باشند و اگر چه پادشاهان به نفس خود مي) ب. صورت نپذيرد

از سوي ديگر، وزير، دست و دل و چشم و زبان و گوش ) ج. نه پادشاهآن زمان، او وزير است، 

بنابراين، سلطان بايد به وزير اعتماد . كندي سرزمينش ياري ميپادشاه است كه او را در اداره

اي مجال و فرصت بد انديشي و كامل داشته باشد و او را معتمد خويش بداند و به هيچ آفريده

 كنند كه نه تنها دراي اشاره ميآنان آشكارا به مسئله. حضور او ندهدسخن چيني از وزير را در 

  . ي آفات مهم و جدي منصب وزارت بوده استي خويش، بلكه در ادوار پيشين، از جملهزمانه

  و وصاف شيرازي، براي هوشيار كردن سلطان به خطر اين آفت بزرگ،تاريخ شاهيي نويسنده

آنان با بر شمردن صفات . ي طعن در ذات پادشاه استير، مقدمهدارند كه طعن بر وز اظهار مي
_____________________________________________________________________ 
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كنند، بعد از  پردازند و به پادشاه تأكيد ميوزير، به تبيين علت پر مخاطره بودن اين منصب مي

 ترينآن دو، مهم. سلطنت، هيچ منصبي سرافرازتر از وزارت و هيچ كاري مشكل تر از آن نيست

 زادگانحفظ منافع حاكميت و از بين رفتن منافع شخصي امرا، شاهعلت اين امر را تالش وزير در 

 ها بپردازد، منافعسازند كه اگر وزير به تأمين منافع آنو غيره مي شمارند و پادشاه را متوجه مي

.ماندپادشاه مهمل مي
1

  

سياسي انديشان اين عصر، عالوه بر آگاهانيدن سلطان از اهميت مقام وزارت و آشنا ساختن 

 ينويسنده. اند از حقوق وزير بر سلطان، به شرح وظايف وزير و حقوق سلطان بر وزير نيز پرداختهوي

ي وزير را در توجه به حال رعيت، و عدم دست اندازي به مال وي ترين وظيفه مهمتاريخ شاهي

 ي سلطان با وزر و وبال و ترغيب پادشاه به عدالت و دادگري، لطف و رحمتكردن خزانهو پر

 او با بيان حكايات. كندبر ارباب حاجات و احسان بر ضعفا و مساكين و بخشش بر رعيت ذكر مي

كه اين  رعيتي كند، چگونه ممكن است  ي عباسي، منصور، تأكيد ميي خليفه تاريخي از دوره

، سلطان را دوست بدارد و اگر خصمي پيدا شود و جنگي پيش آيد،  اي گرفته از ايشان همه مال 

  ان را پشتيباني كند و در كنار او قرار گيرد؟سلط

او . كندهم او، زشت ترين و تباه ترين ويژگي وزير را سخن چيني و سعايت مردم نقل مي

بر اين باور است كه، اين خصلت، نه تنها سبب آن خواهد شد كه عداوت او در دل رعيت 

او وظايف . ال نيز خواهد شدمتمكّن گردد و از نظر پادشاه بيفتد، بلكه سبب لعنت خداي متع

هيچ طايفه را آن صعوبت كار و تحمل و توجه : نويسدداند و ميوزير را بسيار سنگين مي

اخطار نبود كه ايشان را، به همين روي وزير و ارباب رياست را از تن آساني و رفاهيت 

ني گزيدن ، جويد كه، تن آسااو به سخن ارسطو خطاب به اسكندر استناد مي. دهداجتناب مي

.آرد تن آساني را بِبرَد و سختي پيش
2

  

آنچه در كنار اهميت مقام دستگاه وزارت داراي اهميت بسيار است، توجه سلطان به سپاه 

و ارتش و ايجاد همسازي ميان اين نهاد و دستگاه وزارت  است؛ چنان كه بنياد پادشاهي را بر 

.انددو اصل شمشير و قلم دانسته
3

  

ز الزامات شهرياري، آگاه بودن سلطان از حقوق سپاه ووظايف او نسبت به بدين روي، ا

_____________________________________________________________________ 
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ي سعدي و نويسنده. سپاه و از سوي ديگر ايجاد تعادل و توازن ميان عنصر شمشير و قلم است

، تنها سلطان را بر وظايفش نسبت به سپاه و حقوق سلطان بر سپاه را مورد توجه تاريخ شاهي

  . اندقرار داده

 خوش دل نباشد زشاهسپاهي كه
  

اهندارد حدود واليت نگ  
  

ج از سپاهي دريغچو دارند گن
  

دريغ آيدش دست بردن به تيغ  
  

از مؤكدترين اين اندرزها، پرهيز دادن سلطان از دادن مكنت فراوان به سپاه است، چنان 

اوان باعث زيرا مكنت و ثروت فر. گيري بر آنان نيز افراط نكندخواهند در سختكه از او مي

شود كه در هنگام شود، و سختي زياد باعث ميبي نيازي سپاه از مالزمت خدمت پادشاه مي

.نياز به توان نظامي آنان، سپاه ناتوان شود
1

  

 سپاهي كه از صف كارزار از دشمن بگريزد،«: كندافزون بر اين، سعدي به سلطان سفارش مي

 دهد، بهاي جانسپاهي را كه سلطان نان مي. بهاي خود به سلف خورده استببايد كشت كه خون

دهد؛مي
2

لشكريان «: كند ي بازماندگان كشته شدگان جنگ نيز به سلطان توصيه مي و درباره

.»را كه در جنگ كشته شوند برگ و معاش از فرزندان و متعلقان او دريغ ندارد
3

  

نهد و ضمن توضيح اتر ميطوسي، پاي فر، به نقل از خواجه نصيرالدينتاريخ شاهيي نويسنده

مند را هاي اهل شمشير، حقوق لشكر بر سلطان و فوايد داشتن لشكر قدرتشرايط و ويژگي

اول قوت و شكوه و هيبت پادشاه ، دوم دفع ياغيان، سيم ايمن داشتن رعايا ،چهارم «: شمرد برمي

.»ها از دزدان و علف خوارها از جانوران درندهپاك كردن راه
4

  

 به عنوان تاريخ شاهيي هاي سعدي و نويسنده تفاوتي كه در اين خصوص بين نوشتهترينمهم

ق . هي اول قرن هشتم طقطقي و وصاف شيرازي در نيمهي دوم قرن هفتم، و ابننويسندگان نيمه

ي سلطان در ايجاد طقطقي و به ويژه وصاف شيرازي، بر وظيفهوجود دارد، آن است كه، ابن

كنند، كه اين مسئله تري مييان دو عنصر اهل قلم و اهل شمشير تأكيد بيشهمسازي و تعادل م

طقطقي به ابن. ي تاريخي استگر عمق يافتن چالش و تضاد بين آن دو عنصر در اين برههنشان

و درباره شمشير و قلم اختالف است كه كدام يك «: نويسدكند و مياين اختالف اشاره مي

_____________________________________________________________________ 

   .40، صتاريخ شاهي؛  879، 877، 222، 49، همان، صص)1371(سعدي   1

  .787سعدي، همان، ص   2

  .879 ص،تاريخ شاهي   3

  .41- 40، صصتاريخ شاهي   4



 107  اندرزنامه نويسي سياسي در عصر ايلخاني

پردازد و سرانجام سپس به شرح علت اين طرز تفكر مي. » داردافضل است و بر ديگري تقدم

اما وصاف شيرازي كه عالوه بر دوران . شودكشور با شمشير و قلم اداره مي: گيردنتيجه مي

او . اي به اين مهم داشته استي الجايتو و ابو سعيد را نيز درك كرده ، توجه ويژهغازان، دوره

 آشكار »تيغ و قلم«ي ديگري به نام  در رساله»اخالق السلطنه«ي اش را، عالوه بر رسالهانديشه

.پردازدتر به واكاوي آن ميسازد و با نگاهي متخصصانه مي
1

كوشد با تشريح فضاي سياسي   او مي

هاي موجود در خصوص برتري داشتن قلم  ي خويش و طرح ديدگاه اجتماعي حاكم بر زمانه- 

كاري مناسب به منظور برون رفت از اين بحران ي راهه ارائهبر شمشير و يا شمشير بر قلم، ب

  . اجتماعي بپردازد

پذير كردن مسئله در نزد سلطان، در عالم مجازي ميان قلم و شمشير وصاف، براي درك

هاي برتري خود بر شمشير، و شمشير به كند،كه در اين مناظره، قلم به دليل اي بر پا ميمناظره

 يازد و ديدگاه خويشگيري دست ميپردازد، و در آخر، به نتيجهش بر قلم ميابيان داليل برتري

در واقع، . دارد ي خانمان سوز، از زبان ابو سعيد ايلخاني، بيان ميرا در راستاي حلّ اين مناقشه

 و سياسي،  هاي اجتماعي آموزد كه تنها راه حل پايان دادن به اين نابساماني وصاف به سلطان مي

.ادن به تشكيالت ديواني و تشكيالت سپاه و ايجاد آشتي بين آن دو استاهميت د
2

  

- هاي مقام سلطنت، دوري گزيدن سلطان از تنعم، آسايش و رفاه و بهرهاز ديگر بايستگي

ي خويش را به اين ترين صفحات اندرزنامهطقطقي بيشابن. گيري افراطي از لذّات دنيوي است

گذراني اشتغال ورزيد ملك هرگاه پادشاهي به خوش«: يسدنو دهد و ميموضوع اختصاص مي

هاي او براي اثبات ديدگاهش، نمونه. سپرده است» وي را به ويراني و نابودي محكوم بدان

ها را حاصل زند و ناكامي و شكست آنمتعددي از توجه افراطي سالطين به اين مسئله مثال مي

.داندهمين وضعيت مي
3

  

در . رفتار سلطان، ديگر اندرز نويسندگان ياد شده در باالبه سلطان استتوصيه به اعتدال در 

اندازه كارها نگاه دارد، نيك مردي كند نه چندان كه بدان «: نويسد اين خصوص، سعدي نيز مي

چيره گردند، و بخشندگي كند نه چندان كه دستگاه ضعيف شود، خشم گيرد نه چندان كه 

.» كند نه چندان كه هيبتش برودمردم از آن متنفر شوند ، و بازي
4

  

_____________________________________________________________________ 
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هاي مقام سلطنت، او را از استبداد رأي پرهيز طقطقي در توجه دادن سلطان به بايستگيابن

بر پادشاه است كه مستبد به رأي نباشد و در پيش آمدهاي سخت با : نويسددهد و ميمي

 بهتر از صواب با خطاي با مشورت«: اندگفته. مشورت نمايد] ...[خردمندان و خواص مردم 

پادشاه بايد كه در هيچ كار «: نويسد نيز ميتاريخ شاهيي نويسنده. »استبداد و خودكامگي است

كه هرگاه كه دو راي در  اندنكند، از آنكه حكما گفته] اقدام[ي مشورت سابقهبي] ...[معظم 

.»تدبير امري جمع شود نتيجه آن جز صواب نباشد
1

  

شهري، همراهي و همبستگي ي ايرانانديشمندان، متأثر از انديشهي فكري اين در منظومه

ي استواري در اين انديشه يگانه شدن شهرياري و دين مايه. بين دين و سياست وجود دارد

 ي تنسرنامهدين است، چنان كه در  منديشهرياري است و حمايت سلطان از دين موجب قدرت

، هرگز از يكديگر جدا نشوند و صالح و ...ادندچه دين و ملك هر دو به يك شكم ز«: آمده

فساد و صحت و سقم هر دو يك مزاج دارد
 

«.
2

  

از اين رو، شهرياري از پايه، همان دين، و دين همان شهرياري است؛ به همين سبب،  نبود 

.انجامدشهرياري نيز به بد ديني و بدديني، به نااستواري شهرياري مي
3

  بر اين پايه، سياسي

 :داشت مقام علما و ائمه و همنشيني با آنان توصيه كنند اين عصر، سلطان را به پاسانديشان

علما و ائمه دين را عزت دارد و حرمت، و زير دست همگنان نشاند و به استصواب راي ايشان «

.»حكم راند تا سلطنت مطيع شريعت باشد نه شريعت مطيع سلطنت
4

 نيز تاريخ شاهيي  نويسنده

باشد، تعظيم علم و ] ...[كه متضمن به وصول هر سعادتي ] ...[گر نيكوتر خلقي دي«: نويسدمي

بايد كه چنان بود كه ملك خود را نتيجه قلمرو و ثمره اعتنا پادشاه مي] ...[احترام علماست 

.»فتواي علما دين شناسد كه الدين و الملك توأمان
5

  

تر است، به سخن اردشير بيشدر ميان اين انديشمندان، وصاف كه تأكيدش بر اين اصل 

اند و دين پايه و ي به هم پيوستهدين و پادشاهي دو پديده: نويسد جويد و ميبابكان، استناد مي

 اساس است و پادشاهي نگهبان آن است و آنچه پايه و اساس نداشته باشد، سرانجام ويران خواهد

_____________________________________________________________________ 
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 اركت گيرد و دولت سلطنتو بدين مقدمات عرصه ملك و دين سمت مش«: نويسدشد؛ و يا مي

.»و حشمت خالفت متحدد گردد
1

از جسارت منكر «: داردو در جاي ديگر نيز، اظهار مي.  ... 

و حركات شنيع در غضب شد و عصيت دين و روعت سلطنت كه همزادند همت فلك 

.»...فرساي به امر اخذ ثرار آن مظلومان تحريض كرد
2

 او نيز عامل تحقق اين هدف را، اسالم 

.كند وردن ايلخان و همنشيني با علما  و احترام او به ايشان ذكر ميآ
3

  

او . ي خصالي است كه نبايد در پادشاه باشدطقطقي به سلطان، دربارهاز ديگر اندرزهاي ابن

مقفع، بر صفاتي چون خشم، دروغ، بخل، اضطراب، اندوه و دودلي ، سوگند در به نقل از ابن

.كند  تأكيد ميزدگي،گفتار و تندي و شتاب
4

   

چه بسا كاري كه از پادشاه : نويسدزدگي، ميهم او، در پرهيز سلطان از تندي و شتاب

آتش تفكر و «: وي معتقد است. گاه پشيماني سودي نداردسرزند و پس از آن پشيمان گردد، آن

.»كننده استانديشگي تنها گرمآتش بي تأمل آتشي است بس پزنده، ولي
5

ف، در  از ديدگاه وصا

صورتي تعجيل و شتاب شايسته است كه در پاداش دادن نيكوكاران و انجام گرفتن امور خير 

.به منظور متابعت از انبياء و اولياء باشد
6

  

ديگر از آداب و خصال سلطان، همنشيني سلطان با اهل دانش و حكمت، نوازش و احترام 

ها، سخاوت و گشاده دستي  آنپوشي وي از اشتباه ديگران و بخشيدنبندگان شايسته، چشم

.توجهي به نااهالن و توصيه به شنيدن سخن متظلّم استسلطان و بي
7

   

ترين پندهاي انديشمندان ياد شده به سلطان خويش، تالش سلطان در يكي ديگر از مهم

اند و وصاف معتقد است تا جهان بوده، پادشاهان بوده. ماندگار كردن نام و ياد خويش است

مردان هوشمند و هوشيار كوشيدند تا در هر دو سراي پادشاهي كنند باشند، اما دولتهستند و 

نويسنده، راز ماندگاري نام پادشاه را در احيا و ابقاي . اندها متحمل ضرري بزرگ شدهو الّا آن

 رسوم و آثار پادشاهان گذشته، بذل و بخشش مالي، عمارت و آباداني شهرها و راحتي ذكر

_____________________________________________________________________ 
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.كند مي
1

اش را به اين مسئله و توجه دادن ترين بخش اندرزنامهعدي نيز بر همين اساس، بيش س

.سلطان به ناپايداري دنيا اختصاص داده است
2

  

. طقطقي به سلطان، آن است كه جنگ با دشمن خود را آخرين چاره قرار دهدديگر اندرز ابن

انش، مالطفت كند، زيرا نيكي او معتقد است كه پادشاه با دشمنانش و همچنين با دوستان دشمن

.شودكردن با ايشان، سبب از بين رفتن دشمني آنان مي
3

 هاي ياد شده، مبني بر مدارايرغم توصيه علي

او به قول حكيم . »دشمن را كوچك مشمار«: كندبا دشمن، ابن طقطقي به سلطان، ياد آوري مي

مار كه هر گاه پرز را گرد هرگز دشمن را كوچك مش«: نويسد جويد و ميهندي استناد مي

.»توان دربند كرد شود كه فيل مست را با آن مي آورند از آن ريسماني ساخته مي
4

 سعدي نيز 

.ضعف رأي خداوند مملكت آن است كه دشمن كوچك را محل ننهد: نويسدمي
5

   

سپردن كارهاي «نويسان بر آن تأكيد دارند، هايي كه عموم اندرزنامهيكي ديگر از موضوع

بزرگي نباشد كه كارهاي : نويسدوصاف در توضيح اين اندرز مي. »زرگ به بزرگان استب

.بزرگ را به خردان و كارهاي كوچك را به بزرگان واگذار نمودن
6

نويسد   سعدي نيز مي

  .كارهاي بزرگ به مردم نا آزموده نكند، كه پشيماني آرد

هايي است كه وضوعرعايت اعتدال در مصرف مسكرات از سوي سلطان، از ديگر م

.نويسان برآن تأكيددارنداندرزنامه
7

طور كه مستي براي عموم همان: كند وصاف استدالل مي

مردم مذموم است، پس چگونه ممكن است كه پادشاه جهان كه شبان و پاسبان همگان است، 

رينش كند و آن را بهترين گوهر آفاو بر اهميت عقل و ضرورت آن تأكيد مي! گرفتار آن باشد؟

چگونه ممكن است پادشاه عالم از هر آنچه موجب از بين بردن : پرسدداند و از سلطان ميمي

!عقل باشد، دوري ننمايد؟
8

  

  :نويسدسعدي نيز مي

بسا اهل دولت به بازي نشست
  

 كه دولت به بازي برفتش زدست  
9
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ي از مسكرات، بلكه هر ي افراطنويسندگان مورد نظر، نه تنها سلطان را به پرهيز از استفاده

.نمايندداري مي شود ، توصيه ميآنچه توجه زياد به آن سبب غفلت او از امر ملك و ملك
1

  

كنند و آن را منافي مناقب سلطنت اي كه به سلطان توصيه مياين نويسندگان، تنها سرگرمي

جدي [ جدها در آن مضمون و جديست]هزلي است[چه آن هزليست « :دانند، شكار استنمي

.»هزل ها بدان مقرون] است
2

 از سوي ديگر، شكار تفريحي است كه در آن بسياري از اصول 

شود و اين تفريح نبرد، همچون محاصره كردن، كمين گرفتن، تير انداختن، و غيره، تمرين مي

  .گرددموجب فروسيت در مبارزه و جنگ مي

پس از (ط نويسندگان ياد شده ترين عوامل مؤثر در نگارش اندرزنامه توسدر توضيح مهم

 يي سياسي هستند كه بر پايهي انديشه، بايد گفت آنان از جمله انديشمندان حوزه)اي وقفه دوره

 ي خويش و به منظور بهبود بخشيدني سياسي و اجتماعي زمانهدرك و فهم خود از وضعيت آشفته

ي راه و روش ر، ارائهبه وضعيت موجود از طريق آموزش و هدايت سلطان، به عبارت ديگ

حضور . مبادرت ورزيدند) يعني تأليف اندرزنامه(بهتر حكومت كردن به وي، به اين اقدام 

اي را به وجود آورد كه اصالحات ي مغوالن، شرايط سخت اجتماعي و سياسيگرانهويران

فكران سياسي بنابراين، آنان همچون ساير هم. اي براي آن بيافريندغازاني نيز نتوانست راه چاره

 انديش خويش، به دنبال راهي براي خارج شدن از وضع نامطلوب موجود و به حاكميت

نويسي در عصر ايلخاني روي، جريان اندرزنامهبدين. رسانيدن وضعيت مطلوب اجتماعي بودند

مند سازي حكومت مركزي در را بايد حركتي در راستاي حمايت از تمركز سياسي و قدرت

توان گفت، دو در توضيح اين وضعيت مي. اي و رشد اشرافيت ايلي دانست قبيلههايبرابر سنت

هاي سياسي گرايش متضاد در درون ساختار اجتماعي حكومت ايلخانان، كه به آشفتگي

  :زد، عبارت بودند ازاجتماعي دامن مي

ي متمركز حكومت از سوي گرايش متكي بر اشرافيت ايراني، كه خواهان اداره. الف

اي ي اشرافيت قبيلهسلطان مغول و لگام زدن به تمايالت مركز گريزانه و تجزيه طلبانه

  . صحراگرد بود

اي و مشاركت رؤساي قبايل در قدرت هاي قبيلهگرايشي كه به زندگي بر اساس سنت. ب

.اعتقاد داشت
3

  

_____________________________________________________________________ 
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ت، ي نخست صورت پذيرف از سوي نخبگان ايراني، اقدامات فراواني براي تحقق انديشه

ي با مرگ غازان و رشد دوباره. ي درخشش و پيشرفت آن بودكه عصر غازان، دورهچنان

ي اجراي سياست اقطاع، گرايش ياد شده آسيب فراوان ديد؛ دار نظامي، در نتيجهاشرافيت زمين

  به دنبال آورد، گرايش دوم را در حكومت ايلخاناناي كه تضعيف آن، قوت يافتن مجددگونه به

تر، روايي مغوالن، و از همه مهم خطر روز افزوني كه موجبات زوال و سقوط فرمانيعني

  .هاي اجتماعي و سياسي را در ايران فراهم ساختها و ناامنيآشفتگي

ي اشرافيت مغولي، در صدد يابي دوبارهاين انديشمندان با درك اوضاع ياد شده، يعني قدرت

تقويت حكومت مركزي مقتدر در لواي حاكميت ي آنان و تحديد تمايالت مركزگريزانه

  . هاي اجتماعي، برآمدندمنظور كاستن از آسيبي آنان، به ايلخانان و يا حاكمان منصوب شده

  نتيجه

  اجتماعي حاصل از هجوم وحضور مغوالن، سقوط دستگاه حكومت- هاي سياسي بحران

بي در مرزهاي غربي هاي صليشاهي، فروپاشي خالفت عباسي، شدت گرفتن جنگخوارزم

گيري جهان اسالم، ناكارآمدي دستگاه حكومت ايلخانان، نخبگان ايراني را واداشت تا با بهره

. ي خويش برآيند كاري به منظور بهبود شرايط اجتماعي زمانهاز امكانات موجود، به دنبال راه

 با دخالت در گروهي كه:در پاسخ به اين نياز، حضور انديشمندان ايراني به دو گونه بود

 ي سياست و قبول مناصب ديواني و حكومتي در تحقق اين هدف كوشيدند؛ و گروه ديگر عرصه

هاي  ي ديدگاهي درك و فهم خود از وضعيت موجود به ارائه انديشمنداني بودند كه بر پايه

ي اقدام سعدي و پس از وي، نويسنده. خويش در خصوص اصول و قواعد ملك داري برآمدند

هاي سياسي، در اين طقطقي، وصاف شيرازي و ديگران، در نگارش اندرزنامه، ابن شاهيتاريخ

در واقع، اين اقدام، كوششي در راستاي آگاه ساختن ايلخان و حاكمان . راستا صورت پذيرفت

هاي ملك داري متمركز ايراني و تشويق آنان به منظور اجرا و ي وي، از سنت منصوب شده

  .  آيد هاي گريز از مركز مغوالن و نتايج ناشي از آن به شمار ميبل گرايشحمايت از آن در مقا

ي  سازد، پديدآورندگان آن در پي احياي نظام انديشه بررسي محتوايي اين آثار آشكار مي

تر، آنان با معرفي نهادهايي چون نهاد شاهي، وزارت، دبيري به سخن روشن. اندايران شهري بوده

 ي ياد شده و توضيح الزامات حكومتي مبتني بر اين ساختار،  چارچوب انديشهو ديوان و سپاه، در

 هايدرواقع، آنان كوشيدند در بستر ويراني. در پي انطباق نظام حكومتي مغوالن با اين انديشه برآمدند
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ترين علل مؤثر بر اين پايه، مهم. ناشي از حضور مغوالن، حاكميتي با الگوي ايراني طراحي كنند

  :حرك جريان اندرزنامه نويسي سياسي در عصر ايلخاني، عبارت بودند ازدر ت

  ي سياسي سلطان مغول، از طريق آشنا ساختن وي با الزامات شهرياري؛  اصالح رويه.الف

   كاهش خطر رشد اشرافيت مغولي و تمايالت گريز از مركز آنان؛.ب

ي متمركز حكومت به رهي ايراني و اداي سلطنت به شيوه قدرت بخشيدن به نظريه.ج

  دست سلطان؛ و 

  .  اي مغوالن در نتيجه، به زوال كشانيدن تفوق جريان تمركز گريز اشرافيت قبيله.د
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