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این پژوهش کوشیده است به این سؤاالت اساسی پاسخ دهد:
 -1نظامی در نخستین اثرش که نتیجۀ عزلتت و ریاتتت و ت تت و تتدار در عتالو د و
اولین تجربۀ شاعری وی به حساب میآید ،دربتار عتدالت ،سیاستت و آیتین ک تورداری
چگونه اظهارنظر کرده است؟
 -2مفاهیو اندی ۀ ایران هری از مسیر چه منابعی به ذهن و زبان او راه یافته است؟
به منظور پیدا کردن پاسخهای نسبتاً متقن برای سؤاالت پتیشتفتته ،منتاب پایتهای پت

اسالم مانند شاهنامه ،کلیله و دمنه ،سیرالملوک خواجه نظتامالملت  ،قتابو
الملوک غزالی و حدیقۀ سنایی بررسی شده است .سپ

از

نامته ،نصیحۀ

با توجه به فضای فرهنگتی عرتر

نظامی ،میزان تأثیرپدیری مخزن االسرار در زمینۀ اندی تههتای ایران تهری از آثتار یادشتده
م خص تردیده است .پ

از بررسیهای دقیق دریافتهایو که نظامی با پ توانۀ معرفتی آثار

یادشده به عنوان مرلح اجتماعی و مربی اخالق کوشیده است نهاد حکتومتی آن روز را از
طریق اندی ه و عمل سیاستی ایرانیتان اصتال کنتد .بتدین منظتور بعضتی از مؤلفتههتای
اندی ههای ایران هری مانند دادتری ،تأثیر عدالت بر نظتام طبیعتت ،توامتان بتودن دیتن و
پادشاهی و  . . .را در البالی حکایتهای مختزن االسترار مطتر کترده و پادشتاهان را در
کانون توجه خود قرار داده است.
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کلیدواژهها :مخزن االسرار ،اندی ۀ ایران هری ،دادتری ،وزارت ،دین و پادشاهی.
پیشینة تحقیق

متون ادبیِ به ظاهر غیرسیاسی ،سالیان دراز در جهت دادن بته رویکردهتای سیاستی ایرانیتان نقتش
تعیینکننده داشتهاند ،در حقیقت بخش بزرتی از اندی ههای سیاستی ایران تهری در دور استالمی در
مسیر این آثار تداوم یافته است .به تحقیق میتوان تفت که چهار مقالۀ آغتازین مختزن االسترار نظتامی
در زمتتر ایتتن آثتتار استتت .جستتتجو در کتتتابشناستتی نظتتامی تنجتتوی (رادفتتر )1331 ،و فرهن ت
نظامیپژوه ی (نوروزی )1391 ،ن ان میدهد کته بتا وجتود تتالشهتای علمتی نظتامیشناستان در
سا های اخیر ،اندی ۀ سیاسی نظامی در مخزن االسرار کمتر مورد توجه قرار ترفته است.
پژوهش دربار هنر و اندی ۀ نظامی در کانون توجّه محققّان اروپایی نیز بوده است .جتولی استکات
میثمی در مقدمۀ ترجمۀ هفتپیکر به زبان انگلیسی بته تحلیتل ایتن اثتر پرداختته استت ( Meisami,

.)1995, VII-XXXVIII
تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر ( )1301کتاب ارجمنتدی استت کته مایکتل بتری ،تتاریخ نگتار،
مردم شنا

و کارشنا

برجستۀ آسیای میانه و افغانستان در پاری

منت ر کرده که به زبان فارستی نیتز

ترجمه شده است .البته موتوع مورد بحث ما به طور مستقیو هتد پتژوهش هتیک یت

از محققتان

یادشده نبوده است.
محققتان روستی ،آذربایجتانی و تتاجیکی ماننتد کریمستکی ،بترتل  ،رفیلتی ،حستین ا  ،میتترزا
خالقزاده ،دادخدای اوا ،میرزا تورسونزاده ،اعالخان افرحزاد نیز پتژوهشهتای متنتوعی دربتار آثتار
نظامی انجام دادهاند .طبق بررسیهای انجام شده ،با توجه به تفکر حاکو بر فضای پتژوهشهتای آنتان،
بررسی اندی ههای ایران هری در مخزن االسرار کمتتر متورد توجته بتوده استت (وافتی ثتانی:2811 ،
مقدمه).
تعداد مقاالتی که تاکنون دربار اندی ۀ ایران هری در آثار نظامی انت ار یافته ،انتدک استت .مقتاالتی
که به نوعی با اندی ۀ سیاسی در آثار نظامی ارتباط دارند ،عبارتند از:
« -1آیین ک ورداری ایرانیان در آثار حکیو نظامی» (صفایی)160-133 :1313 ،
« -2اندی ۀ سیاسی در هفت پیکر» (متینی)316-339 :1338 ،

سا چهل و نهو
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« -3خردنامههای نظامی» (انراری)31-13 :1331 ،
« -4سیاست و جهانداری در اندی ۀ نظامی تنجوی» (رجایی)139-198 :1331 ،
« -1اندی ۀ سیاسی ایران هری در اسکندرنامۀ نظامی» (ممتاز)11-42 :1304 ،
« -6اندی ۀ سیاسی ایران هری در اسکندرنامۀ نظامی» (کرمی و نوروزی)131-286 :1303 ،
« -3اندی ۀ سیاسی ایران هری در نگارتری ایرانی مطالعه موردی« :بهرام تور و شبانی کته ستگش
را به دار آویخته است» از خمسۀ نظامی مربوط به دور شاه طهماستب» (ک تاورز اف تار ،طاووستی و
تیمران.)31-16 :1309 ،
طرح موضوع

پژوهش در تاریخ و جهان فکری ایرانیان پیش از اسالم متا را بتا الگتوی قتوامیافتتهای از تفکترات
سیاسی و راهبردی آشنا میکند که به مجموعۀ آنها اندی ههای سیاسی ایران تهری تفتتهانتد (رتتایی
راد.)14 :1330 ،
این اندی ه قرنهای متوالی توانسته بود با حفظ قابلیت تولید فکر و سازتاری و هوزیستی در کنتار
سایر فرهن ها دوام و بقایش را حفظ کند .بته بیتان دیگتر ،وجتود عناصتر پایتدار در دستتگاه فکتری
ایرانیان حتی پ

از اسالم نیز این امکان را فراهو کترده بتود کته بته عنتوان تفکتر فرهیختته در زمینتۀ

ک ورداری و حکومت مورد توجه مسلمانان غالب قترار تیترد (قتادری و رستتوونتدی-121 :1301 ،
.)124
مسلمانان پ

از فتح ایران با ملّتی متمدن و دارای دستتگاه اداری متنظو و کارآمتد روبترو شتدند.

آنان از آیین ک ورداری چیزی نمیدانستند پ

بهناچار برای ادار سرزمینهای جدید دستت بته دامتن

ایرانیان شدند و بسیاری از شیوههای ک ورداری ایرانیان را نیز پدیرفتند .بتهتتدری بعضتی از مفتاهیو و
آیینهای مل داری و آداب اجتماعی عهد ساسانی بته وستیلۀ دبیتران ایرانتی بته فرهنت

استالمی راه

یافت .دیری نپایید که ایرانیان برتری فرهنگی خویش را بازیافتنتد و آن را بته مستلمانان فتاتح تحمیتل
کردند و با تأسی

حکومتتهتای محلتی در عتین ستازتاری بتا شتراید جدیتد ،بته رغتو پتدیرفتن

دترتونیهایی چند ،از بنمایههای اجتماعی – فرهنگی خویش پاسداری کردند.
در فاصلۀ زمانی بین قرون سوم تا ش و ه.ق .به تدری دو جریان مهّو پابهپای یکتدیگر در فضتای
سیاسی و فرهنگی ایران پدیدار شد .در این دوره با حمایت پادشاهان ایرانی و در ادامتۀ آنهتا ستالطین
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ترک ،زبان فارسی به عنوان زبتان دربتاری و سیاستی احیتا شتد و در کنتار آن تتاریخ و آداب و ستنن
پادشاهی ایرانی و اندی ۀ سیاسی ایران هری در جغرافیتای سیاستی ایتران متورد توجته قترار ترفتت.
حاصل امتزاج این دو جریان ،خلق متون مختلت

تتاریخی و سیاستی و ادبتی بته زبتان فارستی و بتا

محتوای پادشاهی ایران باستان بود (ک اورز ،طاووستی و تتیمران .)30 :1309 ،در ایتن دوره ایرانیتان
بهتدری خود را از سیطر فرهنگی دستگاه خالفت رها ساختند و به ستنّت کهتن اندی تۀ ایران تهری
بازت تند.
نامۀ طاهر ذوالیمینین به فرزندش عبداهلل را میتتوان از نخستتین نمونتههتای تتالش ایرانیتان بترای
رهایی از جاذبههای دستگاه خالفت دانست .مفاد این نامه ن تاندهنتد دوام و ثبتات اندی تۀ سیاستی
ایران باستان و انتقا آن به دور اسالمی است (.)Bosworth, 1970: 25-41
پژوه گران ،جریان اندی ۀ سیاسی را در دور بعد از اسالم بته سته بختش مهتو فلستفۀ سیاستی،
شریعتنامه و سیاستنامه تقسیو کردهاند .این تقسیوبندی را نخستین بار اروین روزنتا در کتتاب مهتو
اندی ۀ سیاسی در دور میانۀ اسالم مطر ساخته است .او در این کتاب« ،فلسفۀ سیاستی» را بته عنتوان
آمیزهای از میراث یونان باستان با شریعت اسالم ،و «شریعتنامته» یتا اندی تۀ خالفتت و امامتت را بتا
تأکید بر آموزههای دینی و «سیاستنامه» را به عنوان ادامۀ اندی ۀ سیاستی ایران تهری مطتر متیکنتد
( .)Rosental, 1962: 1-10این تقسیوبندی پ

از روزنتا پدیرفتته شتد و مبنتای تحقیتق در تتاریخ

اندی ۀ سیاسی ایران دور اسالمی قرار ترفت .همان تونه که اشاره شد ،در دوران اسالمی و بته ستبب
ترورت و نیاز دستگاه خالفت که مجبور شتده بتود تتا حتدّ زیتادی از الگتوی اداری و ک تورداری
ایرانیان پیش از اسالم پیروی کند ،بسیاری از متون اندرزنامهای پیش از اسالم که بته حتوز ک تورداری
مربوط میشد در کانون توجه قرار ترفت .ترجمۀ عربی این اندرزهای سیاسی که صورت برجستتۀ آن

را در عهد اردشیر میتوان باز جُست؛ در آثار دور اسالمی از قبیل جاویدان خرد مسکویه ،غرر ثعتالبی
و کتاب التاج محمد بن حارث ثعالبی نقل شده استت .همچنتین تعتداد قابتل تتوجهی از ایتن آثتار در
کتابهای ادب الکبیر و ادب الرغیر ،عیون االخبار و مروج الدهب به عربتی ترجمته شتد و در واقت
میراث فرهنگی عرر ساسانی از طریق این ترجمهها به دور استالمی منتقتل تردیتد (م تر :1303 ،
 .)146موتوع اصلی کتاب ادب الکبیر نیز نقل آییننامههای ک تورداری و انتدرزهای سیاستی استت.
شخریتهایی چون مسکویۀ رازی ( 328-421ق ،).خواجته نظتامالملت

طوستی ( 480-401ق ).و
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امیر عنررالمعالی و غزالی ( 418-181ق ).نیز در زمر ادامهدهندتان سنت اندرزنامهنویستی بته شتمار
میروند .در بعضی از کتابهای اخالقی این عرر نیز ،دربار مسئلۀ حکومت و معنای ظلو و عتد بته
تفریل بحث شده است که از مهمترین آنها میتوان به السعاده و االسعاد عامری اشاره کرد کته تقریبتاً
بیش از نیمی از این کتاب دربار اخالقیات در حکومت است (عامری :1336 ،فرتل دوم) .انتدرزهای
سیاسی و آداب ک ورداری بخش مهمی از حدیقۀ سنایی را نیز ت کیل میدهد که نمتود آن در بختش
ه تو حدیقه به روشنی دیده میشود .فوشهکتور معتقتد استت کته فرتل ه تتو حدیقته را بایتد در
مقولهای جداتانه جای داد زیرا نوعی نصحۀ الملوک است .اترچه صوفیان جز به ترورت بتا دربارهتا
ارتباط نداشتند ،ولی بازتاب اندی ههای اندرزی سنایی در کتاب حدیقه که اثری عرفتانی و موتتوع آن
تعلتتیو معرفتتت بتتاطنی استتت ،تامّتلبرانگیتتز استتت و بایتتد بتته جتتز آداب صتتوفیه و عقایتتد عرفتتانی،
سرچ مههای دیگری برای آن جستجو کرد .سنت اندرزتویی بیتانگر د م تغولی اخالقتی و سیاستی
عمدهای در اندی ۀ ایرانی بوده که همواره ی

وزیر اندرزتو را در کنار سلطان جای داده است .ستنایی

نیز با چنین دیدتاهی در حضور شاه ظاهر میشود و اعتراضهای شاعرانۀ خود را علیه بتیعتدالتی بته
توش او میرساند اما چندان عاقل و وقتشنا

هو هستت کته در صتورت نیتاز از متد و ستتایش

سلطان نیز غفلت نمیکند (فوشهکور.)334-331 :1333 ،
ورود ترکان صحراترد سلجوقی به عرصۀ ک ورداری ایران بسیاری از متفکران را متوجه ایتن نکتته
کرد که باید از طریق انتقا اندی ه و عمل سیاسی ایرانیان ،آیین ک ورداری را به ترکتان آموختت تتا از
خ ونت و قتل و غارت آنان به تدری کاسته شود .خواجه نظامالمل

یکی از برجستهترین نماینتدتان

این تفکر و سیاستنامۀ او از بنیادیترین نوشتهها در انتقا اندی تههتای ک تورداری ایرانیتان بته دور
سلجوقی و پ

از آن است .این اثر از چنتان مقتامی برختوردار استت کته کمتتر نوشتتهای در زمینتۀ

سیاست و ک ورداری پ

از آن میتوان یافت که قسمتهایی از این کتاب را به تضمین نیاورده باشتد

و مستقیو یا غیرمستقیو تحت تأثیر آن نباشد.
نصحۀ الملوک غزالی نخستین اثری است که دو دهه بعد از سیاستنامه تحت تأثیر آن نوشته شتده
است .نظامی نیز با تقلید از محتوا و روش سیاستنامه در چهار مقالۀ او مخزن االسرار ،فضتیلتهتایی
را که پادشاه باید به آنها آراسته باشد ،در قالب حکایت برمتیشتمارد؛ تویتا در دور زوا امپراطتوری
بزرگ سلجوقی میخواهد کار وزیر بزرگ را ادامه دهد.
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نظامی نه تنها شتاهنامه و حدیقتۀ ستنایی و سیاستتنامتۀ خواجته نظتامالملت و ویت

و رامتین

فخرالدین اسعد ترتانی را خوانده و در کلیله نیز اندی ههای جالب یافته بود ،بلکه از آثتار امتام محمتد
غزالی نیز تأثیر پدیرفته بود .نظامی در این آثار نکتههایی مییافت که جلوههای توناتون عظمتت تتوهر
انسانی را ن ان میداد که در روزتار او از آنها خبری نبود .این همته بته او امکتان متیداد کته تتمن
انررا از ابتدا محید اجتماعی خود با نمونههای کما انسانی آشنا شود و خود را بترای جستتجوی
آنچه میتواند کما مطلوب و الگوی واقعی تغییر و دترتونی در مدینۀ جاهلۀ روزتتارش باشتد آمتاده
کند (زرینکوب .)19-28 :1306 ،همان تونه که خواجه نظامالمل
فقد از تاریخ اسالم بلکه از متون دور ساسانی نیز اقتبا

داستانهای سیاستتنامتهاش را نته

کرده بود تا ن ان دهد که عتامالن پرهیزتتار

امپراطوری ایران باستان میتوانند از نظر کردار سیاسی سرم ق خوبی بترای فرمانروایتان تترک باشتند،
نظامی هو با همۀ زهد و پرهیزتاری ،بی رعایت جانب احتیاط نسبت به منتقدانش ،اندی تههتای ایتران
باستان را در البهالی حکایتهای مخزناالسرار تنجانیده استت تتا آیتین ک تورداری ایتران باستتان را
چراغ راه پادشاهان ترک قرار دهد .البته او با منطق اندی ه و شعرش همۀ منتقدان احتمتالی را مجتاب و
وادار به سکوت کرده است؛ چنان که در دومتین اثتر ختود نیتز بته ایتن موتتوع اشتاره دارد (نظتامی

تنجوی .)40-46 :1308 ،بعضی از مؤلّفههایی که حاکی از تداوم اندی ههتای ایتران باستتان در مختزن
االسرار است عبارتند از :اندرزتویی (نصیحۀ الملتوک) ،وزارت ،عتدالت و دادتتری ،تتأثیر عتدالت و
دادتری بر نظام طبیعت ،توامان بودن پادشاهی و دیتن ،غفلتت پادشتاه از اوتتاع مملکتت و انتقتاد از
نابسامانیهای روزتار .با وجود تحقیقات و پژوهشهای متنوع دربار زنتدتی و اندی تۀ نظتامی هنتوز
هو بسیاری از سرچ مهها و آب خورهای اندی ۀ او در مخزن االسرار ناشناخته مانده استت .بررستی و
تحلیل مولّفههای پیشتفته میتواند برای درک برخی از جزئیات اندی ه و هنر او مفید باشد.
 -1اندرزهای سیاسی (نصیحۀ الملوک)

اندرزنامهنویسی جریانی فرهنگی بود که از سرچ مۀ اندرزنامههتا و آیتیننامتههتای دور باستتانی
سرچ مه میترفت .با برآمدن حکومتهتای نیمتهمستتقل ایرانتی ،ایتن جریتان فرهنگتی بته عنتوان
پ توانهای نیرومند میکوشید که میراث باستانی را تا حدّ امکان به دور اسالمی انتقا دهد.
اندرزنامهها ادعا میکردند که حقیقت رفتار درست و مناسب اجتماعی و سیاسی را ک

کتردهانتد

و هرکسی به نریحت آنها توش فرادهد ،از م کالت به دور و قرین توفیق و پیتروزی خواهتد بتود

سا چهل و نهو
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(رجایی .)21 :1333 ،به نظر میرسد که هد خواجه نظامالمل
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نیز از نوشتن سیاستتنامته جتز ایتن

نبوده است که آییننامهها و آداب مل داری ایرانی را به سالطین زمان خویش بیتاموزد .نظتامی نیتز در
این مسیر جان ین راستین خواجه نظامالمل

است.

نظامی از همان آغاز سرودن مخزن االسرار ،اندی هوری ناظر به سیاست به نظر متیرستد .بترای او
توجه به سیاست در معنی اندی ه ،در جستجوی تتأمین عتدالت انستانی استت .وی بترای اشتتغا بته
سیاست مثل رهبران اسماعیلیه قتل مخالفان را الزم نمیداند .احتماالً دلیل درستی ایتن اندی ته در نظتر
وی این بود که میپنداشت شورش هرتز به صلح و آرامش واقعی منجر نمیشود و قتتل و تترور غیتر
از اندی ۀ انتقام نتیجۀ دیگری ندارد (زرینکوب .)299 :1306 ،در مسیر همتین مفهتوم نظتری و عتاری
از خ ونت است که از همان آغاز شاعری ،سیاست مورد توجه او واق شده است.
او بر خال بسیاری از متفکران ،با توشهن ینی در خوی تن خویش غرق ن ده و نسبت بته امتور
اجتماعی و سیاسی جامعه بیتوجه نبوده است .به اعتبتار سترودههتایش پادشتاه را مخاطتب قترار داده
است و با اندرزتویی در پی آن است که اندکی از سختیها و رن های مردم عتالو بکاهتد .فوشتهکتور
معتقد است نظامی مقالههای او تا چهارم مخزن االسرار را در قالب نصحۀ الملوک ستروده و در آنهتا
توصیه کرده است که زندتی خروصی پادشاه باید در نهایت خوی تتنداری بگتدرد و اولتین تکلیت
دینی او باید اجرای عدالت باشد و عدالت مقتضی آن است که شهریار مسئولیت رفتتار کتارتزارانش را
نیز به تردن بگیرد (فوشهکور .)331 :1333 ،داستتانی کته نظتامی در مقالتت او مختزن االسترار نقتل
میکند ،داستان پادشاه دادتری است که پادشاه ظالمی را پ

از مرگ در خواب میبینتد و از او چنتین

میپرسد:
تفتتت ختتدا بتتا تتتوی ظتتالو چتته کتترد

در شتتتتبت از روز مظتتتتالو چتتتته کتتتترد
(نظامی)93 :1303 ،

چنان که از این حکایت بر میآید ،تناه پادشاه ،ظلو در حق انستانهتای نتاتوان استت .نظتامی بته
پادشاه که مخاطب اوست توصیه میکند که:
ستتن
یتت

تتترازو مکتتن

مهتتتتر تتتتتل ،مهتتتتر بتتتتازو مکتتتتن

زمتتین ،ستتن

درم استتت آنچتته بتتدو بنتتدهای

استتت آنچتته بتتدو زنتتدهای

یتت

نفتت
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تتتتا بتتتود آن روز کتتته باشتتتد بهتتتی

تردنتتتتتتت آزاد و دهانتتتتتتت تهتتتتتتی

دام یتیمتتتتتتان ن تتتتتتود دامنتتتتتتت

بتتتتتارکش بیتتتتتوهزنتتتتتان تردنتتتتتت
(همان)90 :

محافظت عد و نگاه داشتن انرا  ،موتوع مقالت دوم کتاب است که ماحرل کتالم نظتامی در
آن بیت زیر است:
عد تو میتری استت جهتان شتاد کتن

کتتتتارتری مملکتتتتت آبتتتتاد کتتتتن
(همان)181 :

حکایت انوشیروان و ده ویتران حاصتل کتالم نظتامی را در مقالتت دوم تکمیتل متیکنتد .او ایتن
حکایت را به تونهای حسابشده پ

از مقالت دوم میآورد تا ن ان دهد ظلو و ستتو ویرانتی جهتان

را به دنبا خواهد داشت و سرانجام توصیه میکند که خ نود کردن د ها مایتۀ رستتگاری استت و آن
که میخواهد شایستۀ نام انسان باشد ،باید مثل صاحبدالن ،رن خود را مایۀ راحت دیگران بداند:
عمتتتر بتتته خ تتتنودی د هتتتا تتتتدار

تتتتا ز تتتتو خ تتتنود بتتتود کردتتتتار

ستتتتتایۀ خورشیدستتتتتواران طلتتتتتب

رنتت ختتود و راحتتت یتتاران طلتتب

درد ستتتتانی کتتتن و درمتتتان دهتتتی

تتتتتات رستتتتانند بتتتته فرمانتتتتدهی
(همان)184 :

انسانی که به این مرتبه نایل آید ،در تمام عالو مقام فرماندهی دارد و این مرتبتهای استت کته بتدون
رسیدن به آن ،حفظ عدالت و رعایت انرا ممکن نیست (زرین کوب.)43 :1306 ،
دنیا جز درد و رن حاصلی ندارد .پ

در این شراید خرد حکتو متیکنتد کته پادشتاه از سترترم

شدن به دنیا خودداری کند و انسانهای روشند و مقبل را در اطرا خود ترد آورد:
ستتتتتترمکش از صتتتتتتحبت روشتتتتتتندالن

دستتتتت متتتتدار از کمتتتتر مقتتتتبالن

ختتتتار کتتتته هتتتتوصتتتتحبتی تتتتتل کنتتتتد

غالیتتتته در دامتتتتن ستتتتنبل کنتتتتد
(نظامی)183 :1303 ،

سا چهل و نهو
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مقالت چهارم «در حسن رعایت» نیز ادامۀ نصحۀ الملوک نظتامی استت .نظتامی در ایتن مقالته داد
کردن را واالترین ارزش وجود ی

سلطان میداند و مخاطب را از غرّه شتدن بته ملت

و عمتر فتانی

برحدر میدارد و با اشاره به تأثیر همّت چند هندوی آلوده که در یکی از جن ها مان پیتروزی ستلطان
محمود غزنوی میشوند ،پادشاه را از تأثیر دعای مظلومان ستمدیده آتاه میکند:
داد کتتتتن از همّتتتتت متتتتردم بتتتتتر

نتتیو شتتب از بانتت

همّتتتت از آن جتتتا کتتته نظتتترهتتتا کنتتتد

ختتوار مگیتترش کتته اثتترهتتا کنتتد

دو متتتترد

بتتا تتتن محمتتود ببتتین تتتا چتته کتترد

بتتتیغبتتتار

بتتا تتتو ببتتین تتتا چتته کنتتد وقتتت کتتار

همّتتتتت آلتتتتود آن یتتتت
همّتتتت چنتتتدین نفتتت

تظلّتتو بتتتر

(همان)111 :
نصحۀ الملوک نظامی در برخورد با ستمگران کالمی تند و تلخ دارد .این ویژتی در داستتان پیترزن
و سلطان سنجر به روشنی دیده میشود .امّا آشتکارتر از آن در داستتان پادشتاه ظتالو بتا مترد راستتگو
است .این داستان روشنترین توصی

را از برداشت نظامی و بدون تردید قبتل از او ستنایی از نصیحۀ

الملوک به دست میدهد (فوشهکور .)334 :1333 ،در اندرزنامههای ایرانی ،به اصتال فتردی ،اصتال
رفتارهای اجتماعی و مهوتر از همه ،اصال رفتار سیاستی پادشتاهان پرداختته و معمتوالً مخاطتب بته
کردار نی

ترغیب و از کنش بد پرهیز داده شده است .از نگاه اختالق سیاستی ،ترغیتب پادشتاهان بته

آخرتترایی و پرهیتز از دنیتا عمتدهتترین محورهتای سیاستی اندرزنامتههتا بتوده استت (قتادری و
رستو وندی .)136 :1301 ،نظامی در مقالههای بعدی مختزن االسترار ،تتمن سلستلهای از تتأمالت و
اندرزها ،دنیا و انسان را رویاروی هو میبیند .وی بر آن است که به کم

اندی تههتا و افکتار زاهدانته

ماهیّت دنیا را سراب ن ان دهد و مخاطب را بته رستتگاری رهنمتون شتود .جتوهر تفکّتر نظتامی در
دنیاستیزی ،ردّ همۀ مظاهر دنیا نیست .او دلبستگیهای مادی دنیا را نکوهش میکند ،زیرا ممکتن استت
ستوپی گی و حتی خونریزی را به دنبا داشتته باشتد (ثتروت .)112 :1338 ،بتا وجتود ایتن بته نظتر
میرسد قدرتمندان هو از دایر سخن او بیرون نیستند .وی در حقیقت به آنتان یتادآوری متیکنتد کته

00

جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

وقتی دنیا فانی و مرگ نیز پایانی بر زندتی دنیایی انسان است ،پ
جهان پ
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بهتر آن است که به فکتر آخترت و

از مرگ باشند.

ز آمتتتتتدن متتتتترگ شتتتتتماری بکتتتتتن

متتتیرستتتدت دستتتت حرتتتاری بکتتتن

عتتتد تتتتو قنتتتدیل شتتتبافتتتروز توستتتت

فتتتردای تتتتو امتتتروز توستتتت

متتتون

(نظامی)113 :1303 ،
به نظر میرسد که محتوای پیام اندرزهای نظامی این نکته است که میخواهد الگتویی عرتته کنتد
که تمامی ویژتیهای ی

حکوت ایده آ را در برداشته باشتد .بترای رستیدن بته ایتن مقرتود ،تمتام

نجابتی را که در اخالق فردی و اجتماعی وجود داشته ،به شعرش منتقل کرده است.
 -2وزارت

وزارت از نهادهای مهّو در تاریخ ک ورداری ایرانیان است .تزارشهای باستانی سابقۀ ایتن نهتاد را
به دور اساطیری میرساند .وزیران دور اساطیری و تاریخی همواره در سیمای خردمندان و فرزانگتان
راهنما و ناصح پادشاه بودهاند .از این رو نهاد وزارت پ
و اجتماعی ایران به حساب میآمد .پ

از پادشاه ،مهوترین رکن در ستاختار سیاستی

از ستقوط بنتیامیّته و روی کتار آمتدن عباستیان ،نظتام اداری

متوازن دور ساسانی احیا شد و وزیران آنها نیز که از زمتان منرتور از خانتدانهتای معترو ایرانتی
مانند برمکیان انتخاب شده بودند ،خود را جان ین مستقیو بزرتمهتر سیاستتمدار نیمتهاستطورهای دور
ساسانی میدانستند .تکامل نهتاد وزارت در دور عباستیان تحتت نفتوذ ستازمان اداری ساستانی ،هتو
نموداری از شیوع و رواج سرم قهای ایرانی بود و هو وسیلهای برای تحکیو و تقویت ایتن نفتوذ بته
شمار میرفت (یارشاطر 183 :1301 ،و  .)189پ

از دولتهای مستتعجل خانتدان ایرانتی ،بتا ظهتور

ترکان در شرق ایران ابتدا غزنویان بخ ی از ایران را ترر کردنتد .در ایتن دوره وزیتر ایتراندوستت
دور غزنوی ابوالعبا

اسفراینی که با محتید ایرانتی دربتار ستامانیان آشتنایی داشتت ،ستعی کترد تتا

همچنان رسوم ک ورداری ایرانیان را در دربار غزنویان ادامه دهد .پ

از ستقوط فرمتانروایی غزنویتان،

نه تنها متررّفات آنان در خراسان بلکه بخش بزرتی از ایترانزمتین در قلمترو فرمتانروایی ستلجوقیان
قرار ترفت .اترچه سالطین غزنوی ترک بودند ،امّا در سایۀ فرهن
یافته بودند و با فرهن

ایرانی و در دربتار ستامانیان رشتد

و سنتهای ایرانی آشنایی کامل داشتند .امّا ترکمانان ستلجوقی در آغتاز تستلّد

سا چهل و نهو

بر ایران با فرهن
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و آداب و رسوم ایرانی آشنایی چندانی نداشتند و این امر راه را بترای نفتوذ رجتا و

وزیران ایرانی هموارتر کرد .به نظر میرسد که در این شتراید ،خواجته نظتامالملت

بته عنتوان وزیتر

قدرتمند سلجوقیان به نقش تاریخی خود در جایگتاه وزارت بترای احیتای شتیوه و آداب ک تورداری
ایرانی آتاه بوده و سیاستنامه را نیز با همین هد نوشته است .زمتانی کته امپراطتوری ستلجوقیان در
زمان سلطان سنجر هنوز از مرزهای چین تا روم فرمان میراند ،نظامی متولد شد .به تفته مایکتل بتری،
او تخلّص شعری خود را از نتام خواجته نظتامالملت
(البارسالن و ملک اه) اقتبا

وزیتر خردمنتد و مقتتدر دو پادشتاه ستلجوقی

کرده است .نظامی هو مانند نظامالمل

سخن .او به دلیل استواری سرودههایش ،خود را نظامالمل

نظودهنده بود منتهی نظودهنتد

دوران معرفی متیکنتد (بتری.)48 :1301 ،

در مقدمۀ هفت پیکر نیز به این موتوع اشاره دارد:
را کتتته بتتتد ملک تتته نتتتام

بتتود دیتتنپتتروری چتتو خواجتته نظتتام

 ...وآن ملتتت

تتتتتو کتتتتز ای تتتتان بتتتته افستتتتری داری

چتتتتتو نظتتتتتامی ستتتتتخنوری داری

ای نظتتتتتتامی بلنتتتتتتد نتتتتتتام از تتتتتتتو

یافتتتتتته کتتتتتار او نظتتتتتام از تتتتتتو
(نظامی)13 :1333 ،

این ابیات را البتّه خطاب به عالءالدین کرپ ارسالن سروده است ،ولی در مختزن االسترار هتو بته
نقش خود در جایگاه رایزن شاهان اشاره دارد ،و خود را وزیری شاعر پی ته متیدانتد کته متیخواهتد
مانند نظام المل
را سل

پادشاهان را با آیین ک ورداری ایرانی آشنا کند .او بزرتمهر ،وزیتر خردمنتد ساستانی

نمادین خود میداند و در حکایت انوشیروان و ده ویران از او یاد میکند و بر این نکتته تأکیتد

دارد که چگونه وزیر نکتهسن با صفیر مرغ ،شاه را از این حقیقت انکارناپتدیر آتتاه متیکنتد کته اتتر
دادتری پی ه نسازد ،مملکتش پ

از مدتی کوتاه ویران خواهد شتد .نظتامی در ایتن حکایتت ،علتت

دادتری انوشیروان را تدکر صریح وزیر از ی
در ملتتت

سو و سخنپدیری انوشیروان از سوی دیگر میداند:

ایتتتن لفتتتظ چنتتتان درترفتتتت

کتتتته آه بتتتترآورد و فغتتتتان برترفتتتتت

دستتت بتته ستتر بتترزد و لختتتی تریستتتت

حاصتتل بیتتداد بتته جتتز تریتته چیستتت؟

نتتتتام ختتتتود از ظلتتتتو چتتتترا بتتتتد کتتتتنو

ظلتتتو کتتتنو ،وای کتتته بتتتر ختتتود کتتتنو
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بعتتتتد بستتتتی تتتتتردش چتتتتر آزمتتتتای

شمار او

او شتتتتد و آواز عتتتتدلش بتتتته جتتتتای
(همان)183-184 :

 -3عدالت

آموز عدالت و دادتری یکی از کارکردهای اساسی شاهان در ایران باستتان بتوده استت .در بی تتر
سیاستنامههای دوران اسالمی هو بر این آموزه تأکید شده است .در شاهنامۀ فردوسی ،بنیاد شتاهی بتر
داد استوار است:
جهانتتتتتتدار شتتتتتتاهی ز داد آفریتتتتتتد

دتتتتتر از هنتتتتر بتتتتا نتتتتژاد آفریتتتتد
(فردوسی ،1393 ،ج )202/098 :2

سلطان آرمانی در اندی ۀ متفکرانی مانند خواجته نظتامالملت
عاد است .در بی تتر ستیرالملوکهتا عتدالت در را

و غزالتی و عنرترالمعالی ،ستلطانی

همتۀ ویژتتیهتایی استت کته بترای ستلطان

برشمردهاند .در کلیله و دمنه که یکی از سیاستنامههای ایران هری پراهمیتت دور استالمی بته شتمار
میآید ،پادشاه همه جا با صفت عد شناخته میشود و رعیتت در ستایۀ عتد او متیآرامنتد .خواجته
نظامالمل

نیز در سیاستنامه دربار عد بحث کرده و آن را بنیادیترین مفهوم اندی تۀ سیاستی ختود

دانسته است .غزالی نیز از عدالت پادشاهان ایران یاد میکند و مینویسد« :و اندر تاریخ چنین استت کته
چهار هزار سا مغان این عالو را داشتند و مملکت اندر خاندان ای ان بود و از بهر آن بمانتد کته میتان
رعیّت عد کردندی و رعیّت را نگاه داشتندی و انتدر کتیش ختویش جتور و ستتو روا نداشتتندی و
جهان به داد و عد آبادان کردند .روزی عبداهلل بن طاهر از پدرش پرسید که این دولت و حکومتت تتا
کی در خانواد ما خواهد ماند؟ طاهر جواب داد« :تا این بستاط داد و عتد در ایتوان تستترده استت»
(غزالی 02 :1311 ،و .)162
دفاع خواجه نظامالمل

در سیاستنامه و امام محمد غزالتی در نصحۀه الملتوک و عنرترالمعالی در

قابو نامه از مفهوم بنیادین اندی ۀ سیاسی ایران هری؛ یعنی عد بیانگر این نکتته استت کته تتا پایتان
قرن ش و ،این اندی ه در کانون توجه متفکران و کارتزاران ایرانی قرار داشته است.
در روزتار نظامی که نیمی از جهان را جن های صلیبی ویران کرده بود و نیو دیگترش بته دستت
کسانی آسیب دیده بود که خود را متعهّد به مقابله با این جن ها میدانستند ،نظتامی قستمتی از اوقتات

سا چهل و نهو

تداوم اندی ههای ایران هری در مخزن االسرار نظامی

91

فراغت خود را در جستجوی دنیایی مبتنی بر عدالت ،وق سرودن شعر و حکایتهای مختزناالسترار
کرده است (زرینکوب.)206 :1306 ،
به عالوه نظو حکایتهایی که او را با فرمانروایان تدشته و روزتار وی مربوط متیستاخت ،ذهتن
او را به جستجوی طر تازهای در ک ورداری برمیانگیخت کته پایتههتای آن بتر عتدالت و دادتتری
استوار بود .به این منظور مقالههای دوم و چهارم مخزن االسرار را به ترتیب ،با عنتوانهتای «در عتد و
نگهداری انرا » و «در رعایت انرا » اختراص داده و در بتاب دوم آشتکارا بته ستتایش دادتتری
پرداخته است (نظامی.)181 :1303 ،
در نظر نظامی ،وظیفه اصلی شهریاران عدالت و دادتری است .در حکایت پیرزن و سنجر ،از زبتان
پیرزن ،سطان سنجر را به علّت عمل نکردن به وظیفهاش نته تنهتا شتاه نمتیدانتد بلکته او را هنتدوی
غارتگر مینامد:
چتتتون کتتته تتتتو بیتتتدادتری پتتتروری

تتتترک نیتتتی هنتتتدوی غتتتارتگری
(همان)113 :

در بخ ی از وصیّت هوشن

به فرزندش که بر محور داد تأکید میکند نیز آمده است:

هر پادشاهی که به ستو دست یازد ،از شر پادشاهی و آزادتی خارج میشتود ،بته پستتی ،شتر و
نقران ک یده شده و همانند رعیت و بردتان میتردد (مستکویه .)6 :1310 ،نظتر بته اهمیّتت و تتأثیر
خاصی که عدالت در نظر نظامی دارد ،تتمن تأکیتد بتر تترورت آن ،از آنچته موجتب تزلتز بنیتان
عدالت میشود ،انتقاد میکنتد (نظتامی .)113 :1303 ،در قرتۀ انوشتیروان و وزیتر ،فقتدان عتدالت را
موجب ویرانی عالو ،در داستتان پیترزن و ستنجر دوام بتیعتدالتی را باعتث زوا و نتابودی مملکتت
میداند.
 -1-3تأثیر عدالت و دادگری پادشاه بر نظام طبیعت

در اندی ۀ ایران باستان این اعتقاد رای بوده است که پادشاه خاستگاه همۀ خوبیهتا و بتدیهاستت
و عملکرد او بر نظام طبیعت تأثیر میتدارد .پادشاهان همچون چ مههایی تروّر شدهاند کته پتاکی یتا
آلودتی آبی که از آنها میجوشد وابسته به ماهیّت آنهاست .اتر پادشاه عدالت پی ه سازد ،فراوانتی و
برکت قلمرو پادشاهی خود را رونق میدهد .در دوران پادشاه عاد  ،باران بههنگام میبتارد و رودهتا و
چ مهها پر آب میشوند .ک اورزان محرو بی تری برداشت میکنند .راهها امن میشود و حکومتت
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هو از این آبادانی بهره میبرد (کرون .)233 :1309 ،از برکت وجود چنین پادشاهانی خ ت ستالی نیتز
آسیبی به مردم نمیرساند و به دنبا نیایش پادشتاه بتاران متیبتارد :ابوریحتان نیتز بتهصتراحت بتدین
موتوع اشاره دارد :در زمان فیروز جدّ انوشیروان ،متدتی بتاران نباریتد و متردم ترفتتار خ ت ستالی
شدند .فیروز بدین جهت چند سا از مردم باژ و ساو نگرفت و درهای خزانه را به روی آنان بتاز کترد
و از ما هایی که به آت کده تعلّق داشت به نیازمنتدان وام داد و ماننتد پتدری مهربتان از همتۀ متردم و
رعایا دلجویی کرد به طوری که هیکک

در دور خ ت ستالی از ترستنگی آستیب ندیتد (بیرونتی،

 .)314 :1363سخن ابوریحان بیانگر این نکته است که این اندی تۀ ایرانتی بته تتداوم در ذهتن و زبتان
متفکران ایرانی رسو کرده بود .غزالی نیز در باب او از بخش دوم نصیحۀ الملتوک بته ایتن اندی تۀ
بنیادین اشاره دارد:
«پ

بباید دانستن که آبادانی و ویرانی جهان از پادشاه است ،که اتر پادشاه عاد بُوَد ،جهتان آبتادان

بود و رعیت ایمن بود ،چنان که به وقت اردشیر و افریدون و بهرام تتور و کستری انوشتیروان بتود .و
چون پادشاه ستمکار بُوَد ،جهان ویران شود ،چنان که به وقت تحّاک و افراسیاب و یزدترد بزهکتار و
مانند ای ان» (غزالی .)03 :1311 ،در ادامۀ همین مطلب ،غزالی تزارشی از انوشتیروان و ملت

عتاد و

د بد کردن او بر رعیت آورده است تا ن ان دهد که نیّت بد پادشتاه هتو در نظتام طبیعتت تأثیرتتدار
است (همان.)148-142 :
به نظر میرسد که این اندی ه از مسیر شتاهنامۀ فردوستی و سیاستتنامتۀ خواجته نظتامالملت

و

اندی ههای غزالی و فضای فرهنگی قرن ش و به ذهن و زبان نظامی راه یافته باشد.
نظامی دریافت و نظر خود را از این اندی تۀ باستتانی در حکایتت انوشتیروان و ده ویتران آشتکارا
آورده است .وی انوشیروان را در مسیر شکار همراه وزیر به ده ویرانی میبترد تتا بته تفتتوتتوی دو
مرغ توش فرادهد .چون خسرو انوشیروان از وزیتر -ظتاهراً از روی طنتز و ظرافتت -معنتی تفتت و
شنود آنان را میپرسد ،چنین جواب میشنود که این مرغ دختری به آن مرغ داده است و بابتت شتیربها
میخواهد که این ده ویران را به همراه چند ده ویران دیگر بته ختانواد عترو

واتتدارد .مترغ دیگتر

پاسخ میدهد که« :م کلی نیست .اتر سلطنت پادشاه و ستو او ادامه پیدا کند ،به جای یت
صد ده ویران به عنوان شیربها پی کش میکنو» (نظامی.)183 :1303 ،

ده ویتران،
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حکایت انوشیروان و ده ویران داستانی تلفیقی است که اصتل آن در شتاهنامۀ فردوستی در داستتان
بهرام تور و درستی کته از یت

زن روستتایی در شتیو نادرستت حکومتت متیتیترد ،آمتده استت

(فوشهکور.)338 :1333 ،
 -2-3استقرار نظم نوین و دادگرانه

شاه نمونۀ ایرانی بنیادتداری است کته دور نتوینی را در تتاریخ آغتاز کترده و پت

از یت

دوره

نابسامانی ،مردم و ک ور را سامان بخ تیده استت .خوی تکاری او دوتانته استت :نخستت فتاتحی و
پیروزتری که تباهی و بیداد را از بین میبرد و دوم ستامانبخ تی کته پردازنتد تعلیمتات اجتمتاعی و
بنیانگدار آبادیهاست (کریستینسن.)16 :1318 ،
الزم به یادآوری است که این نظو نوین بر خال درک نوین آن ناشی از انقالب به معنتای جدیتد
آن نیست بلکه حرکتی در جهت اصال است؛ یعنی به قاعد خویش آوردن هر کتار و رستمی کته از
قاعده و بنیاد خویش ت ته باشد (طباطبایی .)31 :1363 ،بازت ت به نظو و وتعیت ستابق یعنتی دور
کردن زوا و نابودی از مل

و دولت .این کار در واق استقرار نظو نتوین و دادترانتهای استت کته از

دیدتاه اندی ۀ سیاسی ایران هری به دست پادشاهی صاحب رای امکانپدیر است .به نظر میرستد کته
این طرز تفکر در داستان انوشیروان و ده ویران در تغییر حا انوشیروان و بازترداندن جامعه بته قاعتد
تدشته یعنی عد و داد بهروشنی دیده میشود:
داد بگستتتتتترد و ستتتتتتو درنوشتتتتتت

تتتتتا نفتتتت

آختتتتر از آن برنگ تتتتت
(نظامی)184 :1303 ،

 -4توأمان بودن پادشاهی و دین

دینباوری یکی از کارکردهای نهاد شاهی در ایران باستان استت کته در آن مقتام شتاهی دارای دو
جنبه یا دو خاصیت معیّن بوده است .دینیاری و شهریاری یا حکمت و حکومت که یکی م تتمل بتر
فضلیتهایی چون عدالت و دینداری و دانایی است و دیگری هر آن چیزی که کیفیّتاتی چتون قتدرت
و دلیری و نیرومندی را شامل میشود (مجتبایی .)111 :1312 ،عرتر زرّیتن مزدایتی مطتابق بتا ظهتور
زردشت و به دین تراییدن ت تاسب است .در زنتد بهمتن یستن ،اهتورامزدا ختواب زردشتت را بته
تونهای تعبیر میکند که بیانگر اهمیّت دینداری شتاه استت ... :آن شتاخه کته زریتن استت ،پادشتاهی
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ت تاسب شاه است ،هنگامی که من تو را برای دین دیدار کنو و ت تاستبشتاه دیتن بپتدیرد و دیتوان
ب کند (زند بهمن یسن،

ا ،ب  .)0از زمان ت تاست

بته بعتد شتاهان تتالش متیکردنتد ختود را

دین باور و حامی اندی ههای مدهبی ن ان دهند.
در آیین مزدیسنا ،شاه غیر دیندار ،اهریمنتی استت و بته همتین دلیتل بایتد از مقتامش خلت شتود
(رتایی راد .)381 :1330 ،عالیترین مرحلتۀ شتاهی در اندی تۀ ایرانیتان باستتان همتاهنگی شتاهی و
دیانت است .در دینکرد آمده است« :از بنیاد هستی ،شهریاری استوار بر دین و دین بر شتهریاری استت
 ...این دو از یکدیگر جداییناپدیرند» (آذرفرنبغ.)99 :1301 ،
نظریۀ توامانی دین و سیاست در آثار متفکران و مورخان دور اسالمی هتو متورد توجته و تأکیتد
قرار ترفته است.
ابن قتیبه نظر اردشیر بابکان را نقل میکند« :و فی کتاب من کتب العجو اَنّ اردشتیر قتا َ البنته و یتا
بنّی انَّ المل

و الدین اخوان الغنی باحدهما عن اآلخر فالدین ا ٌ و المل

حار  ،و ما لتو یکتن لته

ا ٌ فمهدوم و ما لو یکن له حار ٌ فضای » (ابن قتیبته ،بتیتتا)63 :؛ در کتتابی از کتتابهتای ایرانیتان
خواندم که اردشیر به فرزندش تفت :پسرم پادشاهی و دین برادرند .یکتی از دیگتری بتینیتاز نیستت،
دین ستون و پایه است و پادشاهی نگهبان و پاسدار آن .هر آنچه پایهای نداشته باشد ویران متیشتود و
آنچه نگهبانی نداشته باشد نابود میتردد .به نظر متیرستد نظریتۀ توامتان بتودن دیتن و پادشتاهی بته
تونهای که در بازپرداخت اندی ۀ ایران هری در سیاستنامتههتای دور استالمی بیتان شتده استت ،از
سخن منسوب به اردشیر بابکان بنیانتدار شاهن اهی ساسانی ترفته شده باشتد .ابتوعلی مستکویه نیتز
در اندرزنامهای با عنوان «عهد اردشیر» که متن آن را در کتاب تجارب االمو آورده ،درستتی ایتن نظریته
را تأیید میکند (مسکویه 1369 ،ج  .)116 :1مضمون سخن اردشیر ،در نامۀ تنستر بته ت نست نیتز از
زبان تنسر آمده است« :عجب مدار از حرص و رغبت من به صال دنیا بترای استتقامت احکتام دیتن؛
چه این دو از ی

شکو زادهاند» (نامۀ تنسر .)13 :1314 ،نظریۀ توامان بودن دین و سیاست بته تونتهای

که در عهد اردشیر و در نامۀ تنسر آمده ،در بی تر سیاستنامههتای دور استالمی تکترار شتده استت.1
البته شاهنامه نیز در انتقا این اندی ه به دورههای بعد نقش عمدهای داشته است:
چتتتو بتتتر دیتتتن کنتتتد شتتتهریار آفتتترین

بتتتترادر شتتتتود شتتتتهریاری و دیتتتتن

نه بتی تختت شتاهی استت دینتی بته پتای

نتته بتتی دیتتن ب تود شتتهریاری بتته جتتای

سا چهل و نهو
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در دتتتتر بافتتتته

بتتتتترآورده پتتتتتیش ختتتتترد یافتتتتتته

نتتته از پادشتتته بتتتینیتتتاز استتتت دیتتتن

نتتته بتتتی دیتتتن بتتتود شتتتاه را آفتتترین

چنتتتتتتتین پاستتتتتتتبانان یکدیگرنتتتتتتتد

تتتو تتتویی کتته در زیتتر یتت

چادرنتتد

چتتتتو دیتتتتن را بتتتتود پادشتتتتا پاستتتتبان

تتتو ایتتن هتتر دو را جتتز بتترادر مختتوان
(فردوسی ،1393 ،ج )118-111/394-391 :2

حضور سنایی در کنار بهرام شاه به معنی بالیدن و ری ته یتافتن ترای تی استت کته متیخواستت
رایزنان و م اوران پادشاه به زاهدان و پرهیزتاران تبدیل شوند و خود یادآور نقش تنستر در حکومتت
اردشیر است (فوشهکور.)331 :1333 ،
سنایی با تحسین پادشاه و با ترسیو ترویری آرمانی از او وظیفۀ اصلی وی را به او یادآوری کند:
میتتر چتتون جفتتت دیتتن و داد بتتود

خلتتتق را د ز عتتتد  ،شتتتاد بتتتود
(سنایی)94 :1319 ،

در کلیله و دمنه هو بر توامان بودن دین و مل

تأکید شده است« :تنفید شرای دین و اظهتار شتعایر

حق بی سیاست ملوک دیندار بر روی روزتار مخلّد نمانتد» (نرتراهلل من تی .)4 :1362 ،و یتا جتای
دیگر میتوید« :دین بی مل

تای است و مل

بی دین باطل» (همان.)1 :

امام محمد غزالی نیز قبل از نصحۀ الملوک ،در کتاب االقتراد فی االعتقاد کته در انتستاب آن بته او
هیک تردیدی نیست ،بر توامانی دین و دولت به نقل از عهد اردشیر تأکید دارد (غزالی1932 ،م.)190 :.

به نظر می رسد که نظامی پیرو همتان ستنتی استت کته قبتل از او ستنایی در بتاب ه تتو حدیقته
میراثداری میکند .اترچه نظامی آشکارا زحمت رفتن به دربار پادشاهان را به خود نمیداد ،شاهان بته
او به چ و ی

قدّی

نگاه میکردند .همین ویژتیها به او اجازه میداد که خود را در جتای وزیتر یتا

م اور پادشاه ببیند .او میخواست با برحدر داشتن پادشاه و تود مردم از تعلقات و آلودتیهتا ،دنیتایی
را طر ریزی کند که در آن هیک چیز از دایر زهد خارج نباشد .این کتار البتّته کتار آستانی نبتود .ایتن
قدّی

زاهد در آغاز مخزن االسرار به مد پادشاه میپردازد و سپ

در مقالتۀ دوم مختزن االسترار کته

جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)
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به قو فوشهکور ( )338 :1333نصیحۀ الملتوک دلچستبی استت ،وظتای

شمار او

پادشتاه را کته در نظتر او

ملکداری توام با دینداری است ،به او توشزد میکند:
کتتار تتتو پتتروردن دیتتن کتتردهانتتد

کارکنتتتان کتتتار چنتتتین کتتتردهانتتتد
4

(نظامی)188 :1303 ،
در ابتدای مخزن االسرار و قبل از آغاز مقاالت بیستتانه ،نظامی در مد بهرام شاه نیتز بته دو واژ
دین و دولت توجه ویژهای ن ان داده ،بته نظتر متیرستد کته ایتن واژتتان را هدفمنتد در د مرترع
تنجانیده است:
دیتتن فلتت

و دولتتت او اختتتر استتت

مل

صد  ،خاک درش توهر استت
(همان)61 :

هد از تأکید نظامی بر دینپروری پادشاه ،رسیدن به عد و انرا است؛ توشتدهای کته نظتامی
در هر فرصتی به جستجوی آن برمیخیزد.
 -5غفلت پادشاه

سیرالملوکها بیخبری و غفلت پادشاه را از امور ک تور و احتوا رعیّتت یکتی از علتل نتابودی
پادشاهی میدانستند .در نظر آنان ،پادشاه زمانی در اجرای صحیح امتور ،برقتراری عتدالت اجتمتاعی و
کسب رتایت مردم موفّق میشود که شناخت صحیحی از اوتتاع و احتوا کتارتزاران ختود داشتته
باشد .این آتاهی و شناخت در سایۀ تفحّص و نظارت دقیق به دست خواهد آمد .تنستر تتمن آن کته
به اهمیت خبرتیر و آتاهی از وت مردم و ماموران حکومت در والیات توجه دارد ،به پادشاه ه تدار
میدهد که« :بیخبر بودن از احوا مردم دری است از فساد امّا شرط آن است که از کستانی نامعتمتد و
بیثقت زنهار تا سخن ن نود و این رای پیش نگیرد و بر آن کار نکند و نپندارد» (ابتن استفندیار،1328 ،
ج .)23 :1در ایران باستان شهریاران از شنیدن ستمی در حق رعیت وزیر دستان ،هراسناک متیشتدند و
آن را نتیجۀ غفلت از امور ک ور و در صورت عدم جبران ،باعث نابودی پادشاهی میدانستند:
تتتتتتتر از کتتتتتتارداران و از ل تتتتتتکرش

بدانتتد کتته رنتت استتت بتتر ک تتورش

نیتتتتتازد بتتت ته داد او جهانتتتتتدار نیستتتتتت

بتتتر او تتتتاج شتتتاهی ستتتزاوار نیستتتت
(فردوسی ،1393 ،ج )492-493/392 :2

سا چهل و نهو
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همچنین غزالی بر آن است که کافی نیست که پادشاه خود به رعیّت ظلو نکند و با آنان بته عتدالت
رفتار کند« .بلکه [باید] غالمان و چاکران و تماشتگان و نایبتان ختود را مهتدّب دارد و بته ظلتو آنتان
رتایت ندهد» (غزالی .)30 :1311 ،غزالی با این ستخن تلویحتاً بته مستئلۀ نظتارت فرمتانروا بتر کتار
تماشتگان تأکید میکند تا آنان نیز از ظلو بر حدر باشند.
کلیله و دمنه نیز بر این مهو تأکید دارد که« :بر پادشاه فرض است که تفحّص عمّتا و تتبّت احتوا
و اَشغا که به کفایت ای ان تفویض فرموده باشد بهجا میآرد و از نقیر و قطمیر احوا  ،هتیک چیتز بتر
وی پوشیده نگردد» (نرراهلل من ی .)380 :1362 ،عنررالمعالی نیز به فرزندش ستفارش متیکنتد کته:
«به حا ل کر و رعیّت خویش باید که واق

باشی که چون از حا خویش ندانی حا بیگانگتان هتو

ندانی» (عنررالمعالی.)212 :1331 ،
مخزن االسرار هو یکی از زمینههای تباهی حکومتتهتا را غفلتت از امتور مملکتت و متأموران و
تماشتگان میداند .نظامی در مقالت چهارم در حکایت پیرزن و سنجر از زبان پیرزن ستمدیده ،ستلطان
بیخبر از اوتاع مملکت را با زبانی تند نکوهش میکند:
آزرم تتتتو کتتتو دیتتتدهام

وز تتتتو همتتته ستتتاله ستتتتو دیتتتدهام

کتتتای ملتتت

شتتتحنۀ مستتتت آمتتتده در کتتتوی متتتن

زد لگتتتتدی چنتتتتد فتتتتراروی متتتتن

بتتتیتنتتته از خانتتته بتتته رویتتتو ک تتتید

متتتویک تتتان بتتتر ستتتر کتتتویو ک تتتید

خانتتۀ متتن بتترده کتته ختتونی کجاستتت

ای شتته از ایتتن بتتیش زبتتونی کجاستتت؟

شتتحنه بتتود مستتت کتته آن ختتون کنتتد

عربتتتده بتتتا پیرزنتتتی چتتتون کنتتتد؟

شتتتاه کتتتته ترتیتتتب والیتتتتت کنتتتتد

حکتتتو رعیّتتتت بتتته رعایتتتت کنتتتد

رطتتتلزنتتتان دختتتل والیتتتت برنتتتد

پیرزنتتتتتان را بتتتتته جنایتتتتتت برنتتتتتد

آن کتته در ایتتن ظلتتو نظتتر داشتتته استتت

ستتتر متتن و عتتد تتتو برداشتتته استتت
(نظامی)112-113 :1303 ،
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تویی این ابیات ناظر بر سخن خواجه نظامالمل

شمار او

در سیاستنامه است کته آتتاه نبتودن پادشتاه از

احوا ل کر و رعیّت را غفلت و ستتمکاری متیدانتد .فستاد و درازدستتیای کته در مملکتت اتفتاق
میافتد ،اتر پادشاه بداند و آن را تدارک نکند ،خود به معنی ظلو است و اتر ندانتد بایتد او را غافتل از
احوا مل

دانست که هر دو برای پادشاه عیبی بزرگ است (خواجه نظامالمل .)39 :1348 ،

نظامی سرچ مۀ همۀ نابسامانیهای عهد سنجر را نتیجۀ غفلت او از اوتاع مملکت و بتیتتوجهی
به شکایت پیرزن را عامل سقوط حکومت میداند.
 -6توجه به سنّت پسندیدة پادشاهان پیشین

خواجه نظامالمل

نظر پادشاه سلجوقی را به ستنّت پادشتاهان فترّهمنتد ایرانتی جلتب و یتادآوری

میکند که« :این جهان روزنامۀ ملکان است ،اتر نی

باشند مر ای تان را بته نیکتی یتاد کننتد و آفترین

تویند و اتر بد باشند ،به بدی یاد کنند و نفرین تویند» (همان .)383 :قبل از خواجه ،فردوستی نیتز در
شاهنامه به این مهّو اشاره کرده است:
بتتته کتتتردار شتتتاهان پی تتتی نگتتتر

نبایتتتتد کتتتته باشتتتتی جتتتتز از دادتتتتتر

کتتته نفتتترین بتتتود بهتتتر بیتتتداد شتتتاه

تتتتو جتتتز داد مپستتتند و نفتتترین مختتتواه
(فردوسی ،1393 ،ج )3988-3981/331 :2

غزالی نیز وقتی دربار فرّه ایزدی سخن میتوید ،توجه به سنّت پادشاهان تدشته و ستیرالملوکهتا
را یکی از اجزای شانزدهتانه فرّه ایزدی میداند «که شانزده چیز استت خترد و دانتش و تیزهوشتی ،...
سیرالملوک نگه داشتن و بر رسیدن از کارهای ملوک پی ین ،زیترا کته ایتن جهتان بتاقیمانتد دولتت
پی ینگان است که پادشاهی کردند و برفتند و هرک

به نام ختویش یادتتاری ماندنتد و ( ». . .غزالتی،

.)123-120 :1311
نظامی در حکایت انوشیروان و ده ویران نظر پادشتاه را بته ستنت پستندید ملکتداری انوشتیروان
جلب میکند و به او یادآوری مینماید که:
بعتتد بستتی تتتردش چتتر آزمتتای

او شتتتد و آواز عتتتدلش بتتته جتتتای

هتتر کتته بتته نیکتتی عمتتل آغتتاز کتترد

نیکتتتتی او روی بتتتتدو بتتتتاز کتتتترد

سا چهل و نهو

تداوم اندی ههای ایران هری در مخزن االسرار نظامی
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هستتت بتته نیکتتی و بتتدی حتتقشتتنا
(نظامی)148 :1303 ،

 -7انتقاد از نابسامانیهای روزگار

بحث دربار نابسامانیهای روزتار یکی از اساسیترین مبانی اندرزنامههاست« .در واقت تأکیتد بتر
نابسامانیهای زمانه را به نوعی میتوان وجه ستلبی بازپرداختت اندی تۀ سیاستی ایران تهری در دور
اسالمی به شمار آورد (طباطبایی .)12 :1331 ،در شاهنامه نیز هرتتاه کته فرمتانروایی ظتالو بته شتاهی
میرسد و نیروهای اهریمنی بر ک ور چیره میتردند ،فردوسی مستتقیو و غیرمستتقیو زبتان بته انتقتاد
میت اید .فریاد کاو آهنگر در دربار تحاک ترویری تویا از روزهای سیاه حکومت تحّاک است.
جالب توجه است که خواجه نظامالمل

نیز به رغو این که ختود در مقتام وزارت استت ،بته نقتد

دولت سلجوقیان میپردازد .در فرل سوم از سیاستنامه میخوانیو« :راست به امیتران ایتن زمانته مانتد
که از بهر دیناری حرام ،باک ندارند که ده حرام را حال تردانند و ده حق را باطل کننتد و هتیک وقتت
عاقبت را ننگرند (خواجه نظامالمل  .)20 :1348 ،امام محمد غزالی نیتز در نصحۀ الملتوک بتهروشتنی
از اوتاع روزتارش انتقاد میکند .وی متدّکر میشود که« :مقرود ما اندر این بستیار تفتتن ایتن استت
که روزتار ما سخت ناموافق است و مردم بد و غافل و سالطین به دنیتا م تغو و متا دوستت و بتا
مردم بد احتما کردن و تغافل نمتودن» (غزالتی .)143 :1311 ،وقتتی تتاریخ عرتر نظتامی را از نظتر
میتدرانیو ،در مییابیو که شاعر در سا های سرودن مختزن االسترار ،شتادمان و سترزنده نیستت و از
بیرسمیهایی که در محید او میتدرد رن میبَترَد .او بته همتۀ رویتدادهای اطترا بته دیتد انتقتاد
مینگرد .نسبت به هر آنچه که انسان را میآزارد و جامعه را به تباهی متیک تاند کینته متیورزد .او در
پایان مقالت سوم ،روزتاری را که شر و انسانیت همچتون عنقتا نایتاب استت ایتن تونته توصتی
میکند:
صتتحبت نیکتتان ز جهتتان دور ت تتت

ختتتوان عستتتل النتتتۀ زنبتتتور ت تتتت

دور نگتتتتر کتتتتز ستتتتر نتتتتامردمی

برحدرنتتتتتتد آدمتتتتتتی از آدمتتتتتتی

معرفتتتتت از آدمیتتتتان بتتتتردهانتتتتد

و آدمیتتتتان را ز میتتتتان بتتتتردهانتتتتد
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چون فل

شمار او

از عهتد ستلیمان بتری استت

آدمتتی آن استتت کتته اکنتتون پتتری استتت

هرکتتتته در آمیختتتتتو

مرتتتلحت آن بتتتود کتتته بگتتتریختو

بتتتتا نفتتتت

(نظامی)183 :1303 ،
ابتدای مخزن االسرار ،تمن ستایش پیامبر از این که میبیند آیتین وی از مستیر درستتش منحتر
ت ته لب به شکوه میت اید و خطاب به پیامبر اسالم (ص) میتوید:
و شتتتتتبدیز شتتتتتب

ستتتتوی عجتتتتو ران من تتتتین در عتتتترب

زرد روز اینتتت ت

ستتتکه تتتتو زن تتتتا امتتترا کتتتو زننتتتد

خطبتتته تتتتو کتتتن تتتتا خلفتتتا دم زننتتتد

بتتتتازکش ایتتتتن مستتتتند از آستتتتودتان

غستتتل کتتتن ایتتتن منبتتتر از آلودتتتتان

خانتتتتتت تۀ غولنتتتتتتتتد بپردازشتتتتتتتتان

در غلتتتتتتهدان عتتتتتتدم اندازشتتتتتتان
(همان)11 :

آنچه در خارج از حوز عزلت نظامی ،در شهر تنجه میتدشت و حاصل آن جز پری انی ملت

و

ملّت نبود ،نمیتوانست او را نسبت به آنچه زنتدتی عامتۀ متردم را در معترض ستختی و خطتر قترار
میداد بیاعتنا نگه دارد (زرین کوب )204 :1306 ،و ناتزیر فریاد برمیآورد:
داد در ایتتن دوده پتتر انداختتته استتت

در پر ستیمرغ وطتن ستاخته استت

شتتترم در ایتتتن طتتتارم ازرق نمانتتتد

آب در ایتتن ختتاک معلّتتق نمانتتد

خیتتز نظتتامی ز حتتد افتتزون تتتری

بتتر د خونتتاب شتتده ختتون تتتری
(نظامی)114 :1303 ،

نتیجهگیری

 -1شیو ک ورداری ایرانیان باستان به عنوان میراث ملّی ایران به علت وجود عناصر پایتدار پت

از

ورود اسالم به ایران ،با وجود تغییرات تستردهای که در محدود جامعه و سیاست ایجاد شد ،همچنتان
مورد توجه و دستتمایۀ متفکتران و اندی تهوران قترار ترفتت .بتا ورود ترکتان ستلجوقی بته عرصتۀ
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ک ورداری بسیاری از متفکران و مرلحان به این فکر افتادند که نهتاد حکتومتی را از طریتق اندی ته و
عمل سیاسی ایرانیان اصال کنند .خواجه نظامالمل
فرهن

به عنوان پرچمدار این تفکر توانستت بتا پ تتوانۀ

تدشته و نقلهایی از قرآن ،احادیث پیامبر ،سخنان بزرتان دیتن و تفتتههتای م تاهیر ،کتتاب

سیرالملوک را به عنوان الگوی عملی در جهتت اصتال پادشتاهان و در نهایتت بهبتود نستبی اوتتاع
سیاسی و اجتماعی ارائه کند .این اثر از چنتان مقتامی برختوردار استت کته کمتتر نوشتتهای در زمینتۀ
سیاست و ک ورداری میتوان ن ان داد که تحت تأثیر آن نباشد .نصحۀ الملوک غزالی دو دهته پت

از

سیرالملوک تحتتأثیر مستقیو این اثر نوشته شده است.
نظامی نیز با تکیه بر زبان فارسی و با پ توار تجربیات معرفتی شتاهنامه ،مخروصتاً ستیرالملوک و
قابو نامه ،نصحۀ الملتوک غزالتی و کلیلته و دمنته بته عنتوان مرتلحی اجتمتاعی و مربتی اختالق،
میخواست کار وزیر بزرگ را به سرانجام برساند .او با نظو مخزن االسترار مخروصتاً در چهتار مقالتۀ
او پادشاه و امرای زمانش را در کانون توجه خود قترار داده بتود و نظتر آنتان را بته ستنّت پستندید
ملکداری انوشیروان جلب میکرد و به این بهانه ،بخش عمدهای از بیرسمیهای محتید تنجته را نیتز
برمال میساخت.
 -2نظامی سرمن أ همۀ کاستیهای جامعه را خروج از عتدالت متیدانستت .بترای او سیاستت در
معنی نظری آن همان جستجوی عدالت برای همۀ انسانها در جهان آفرینش بود .البته او بترای رستیدن
بدین مقرود ناامید نبود ،زیرا به نی فطرتی انسان خوشبین بتود .همتین ختوشبینتی او تغییتر رفتتار
انسان ،مخروصاً امرا و پادشاهان را به وسیلۀ پند و موعظه موجّه ن ان میداد و در هر فرصتی عتد و
داد را به پادشاه توشزد میکرد .از همان سا های آغازین سرایش مخزن االسرار ،نکوهش ستتمگری و
ت ویق به عد و داد ،زمینۀ اصلی اندی ۀ سیاسی او بود.
 -3در اندی ۀ نظامی به تبعیّت از فرهن

ایرانی خوی کاری اصلی شتهریاران ،عتدالت و دادتتری

است .هر پادشاهی که ستو کند ،از شر پادشاهی خارج میشود .نظامی در حکایتت پیترزن و ستنجر
بهروشنی به این موتوع اشاره دارد.
 -4نظامی اترچه به دربار پادشاهان رفت و آمدی نداشته است ،در خلوتگاه خویش به نقتش ختود
در جایگاه رایزن و وزیر عمل کرده است  .او بتا توجته بته نقتش نهتاد وزارت ،در ستاختار سیاستی و
اجتماعی ایران باستان ،خود را وزیری شاعرپی ه میداند و بزرتمهتر وزیتر خردمنتد انوشتیروان را بته
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صحنۀ حکایتش وارد میکند .نظامی در این حکایت بر نکتهسنجی وزیر به عنوان یکتی از مؤلفتههتایی
که همواره در را

ک ورداری ایرانیان قرار داشته ،تأکید دارد و اعالم میکنتد کته ظلتو پادشتاه باعتث

ویرانی جهان است .چون پادشاه آتاه و بیدار و وزیر ،خردمند باشد ،پادشتاه را از ستنتهتای پستندیده
تدشته آتاه میکند و کارهای مملکت سامان میتیرد.
 -1نظامی به نظریۀ توامانیِ دین و دولت به تونهای که در نامتۀ تنستر و عهتد اردشتیر آمتده ،و در
بی تر آثار دور اسالمی مانند شاهنامه (فردوسی ،)394-391 :1393 ،تجتارب االمتو (مستکویه،1369 ،
ج  ،)116 :1حدیقه (سنایی غزنوی 118 ،94 :1319 ،و  ،)128کلیله و دمنه (نرراهلل من تی 4 :1362 ،و
 ،)1سیرالملوک (خواجه نظامالمل  ،)31 :1348 ،االقتراد فتی االعتقتاد (غزالتی1932 ،م )190 :.متورد
تأکید قرار ترفته است ،توجه دارد.
مقام معنوی نظامی سبب شده بود که وی در چ تو پادشتاهان محتترم و عتزّتمنتد باشتد .همتین
ویژتی به او اجازه میداد که اعتراضهای بلیغ و شاعرانۀ خود را بته تتوش پادشتاه برستاند و وظیفتۀ
اصلی او را که مل داری و دینداری است به او یادآوری کند.
پینوشت

 -1اتر به ظاهر بیان متفکّران اسالمی دربار توامانی دین و دولت بسنده شود ،ترتور خواهتد شتد
که این نظریه از مناب اسالمی سرچ مه ترفته شده است .دربار این که آیا بهراستی این موتتوع یت
اندی ۀ ایرانی بوده یا از ساختههای دور اسالمی استت ،اتتر کمتترین تردیتدی وجتود داشتته باشتد،
میتوان مدارکی از نوشتههای زردشتی به زبان پهلوی ارائه داد .زادستپرم روحتانی زردشتتی قترن نهتو
میالدی میتوید« :جهان آمیخته همراه با کوشش و راه برده در زمان .اساستاً بتا دو ابتزار استت [یکتی]
حکومت که از خوی اوندش ،دین ،سرچ مه میتیرد؛ و دیگری دین که خوی اوند حکومتت استت»
(شاکد.)283 :1301 ،
کتابنامه

آذرفرنبغ ،فرخزاد .)1301( .کتاب سوم دینکرد .ترجمۀ فریتدون فضتیلت .چتاپ او  .تهتران :فرهنت
دهخدا.
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ابن اسفندیار ،بهاءالدین محمد بن حسن .)1328( .تاریخ طبرستتان .ترتحیح عبتا
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اقبتا  .بته اهتمتام

محمد رمضانی .تهران :کتابخانۀ خاور.
ابن خلدون .)1333( .تتاریخ ابتن خلتدون (العبتر) .ج  .1ترجمتۀ عبدالمحمّتد آیتتی .تهتران :مؤسستۀ
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ابن قتیبه دینوری ،عبدااهلل بن مسلو( .بیتا) .عیون االخبار .المجلّد االو  .بیروت :دار الکتب العلمیه.
انراری ،شهره« .)1331( .خردنامههای نظامی» .فرهن  .شماره  .18صص .13-31
بری ،مایکل .)1301( .تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر .ترجمۀ جال علوی نیا .چاپ او  .تهران :نی.
بیرونی ،ابوریحان .)1363( .آثار الباقیه عن القرون الخالیه .ترجمۀ اکبر داناسرشت .تهران :امیرکبیر.
ثروت ،منرور .)1338( .تنجینۀ حکمت در آثار نظامی .چاپ او  .تهران :امیرکبیر.
جاحظ ،ابوعثمان عمر بن بحر .)1343( .التاج فی اخالق الملتوک .ترجمتۀ محمتدعلی خلیلتی .تهتران:
ابن سینا.
رادفر ،ابوالقاسو .)1331( .کتابشناسی نظامی تنجوی .تهران :مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
رجایی ،فرهن « .)1331( .سیاستت و جهانتداری در اندی تۀ نظتامی تنجتوی» .فرهنت  .شتماره .18
صص .198-139
 .)1333( .معرکۀ جهان بینیها .تهران :احیای کتاب.

رتایی راد ،محمّد .)1330( .مبانی اندی ۀ سیاسی در خرد مزدایی (اندی ۀ سیاستی در ایتران پتیش از
آن) .تهران :طر نو.
زرین کوب ،عبدالحسین .)1306( .پیر تنجه در جستجوی ناکجاآباد .چاپ هفتو .تهران :سخن.
زند بهمن یسن .)1338( .ترجمتۀ محمتدتقی راشتد محرّتل .تهتران :مؤسستۀ مطالعتات و تحقیقتات
فرهنگی.
سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدود بن آدم .)1319( .حدیق الحقیقه و شریع الطریقته ،ترتحیح و تح تیۀ
مدرّ

رتوی ،تهران :دان گاه تهران.

شاکد ،شائو  .)1301( .از ایران زردشتی تا اسالم؛ مطالعتاتی دربتار تتاریخ دیتن و تمتا هتای میتان
فرهنگی .ترجمۀ مرتضی ثاقبفر .تهران :ققنو .
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صفایی ،ابراهیو« .)1313( .آیین ک ورداری ایرانیان در آثار حکیو نظامی» ،سخنرانیهتای نخستتین دور
جلسات سخنرانی و بحث دربار آیین ک ورداری ایرانیتان .تهتران :انت تارات ادار کتل نگتارش
وزارت فرهن

و هنر .صص .133-160

طباطبایی ،جواد .)1363( .درآمدی فلسفی بر تاریخ اندی ۀ سیاستی در ایتران .چتاپ او  .تهتران :دفتتر
مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 .)1331( .خواجه نظام المل  .چاپ دوم .تهران :طر نو.
عامری ،محمد بن یوس  .)1336( .السعاده و االستعاد فتی سیحرۀ االنستانیه .ترتحیح مجتبتی مینتوی.
تهران :دان گاه تهران.
عنررالمعالی کیکاوو

بن اسکندر بن قابو

وشمگیر بن زیار .)1331( .قتابو

نامته .بته اهتمتام و

ترحیح غالمحسین یوسفی .چاپ ه تو .تهران :علمی و فرهنگی.
غزالی ،محمّد بن محمّد1932( .م .).االقتراد فی االعتقاد .قاهره :مکتب الجندی.
غزالی طوسی ،محمد بن محمد .)1311( .نصیحۀ الملتوک .ترتحیح و حواشتی و تعلیقتات و مقدمتۀ
جال الدین همایی .تهران :انجمن آثار ملی.
فردوسی ،ابوالقاسو .)1393( .شاهنامه .پیرایش جال خالقی مطلق 2 .جلد .تهران :سخن.

فوشهکور ،شار هانری دو .)1333( .اخالقیات ،مفاهیو اخالقی در ادبیات فارسی از سد سوم تتا ستد
هفتو .ترجمۀ محمدعلی امیرمعزی و عبدالمحمتد رو بخ تیان .چتاپ او  .تهتران :مرکتز ن تر
دان گاهی و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران.
قادری ،حاتو .)1300( .اندی ههای سیاسی در اسالم و ایران .تهران :سمت.
؛ رستو وندی ،تقتی« .)1301( .اندی تۀ ایران تهری ،مخترتات و مؤلفتههتای مفهتومی».

فرلنامۀ علمی پژوه ی علتوم انستانی دان تگاه الزهترا ( ).

 .16ش  .19تابستتان .صتص

.143 -123

کرمی ،حسین؛ نوروزی ،زینب« .)1303( .اندی ۀ سیاسی ایران هری در استکندرنامه» .ن تریۀ دان تکد
ادبیات و علوم انسانی دان گاه شهید باهنر کرمان .دور جدید .ش ( 24پیتاپی  .)21صتص -131
.286
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کرون ،پاتری یا .)1309( .تاریخ اندی ۀ سیاسی در اسالم .ترجمۀ مستعود جعفتری .چتاپ او  .تهتران:
سخن.
کریستنسن ،آرتور .)1318( .کارنامۀ شاهان در روایات ایران باستتان .ترجمتۀ بتاقر امیرختانی و بهمتن
سرکاراتی .تبریز :دان گاه تبریز.
ک اورز اف ار ،مهدی؛ طاووسی ،محمود؛ تتیمران ،محمتد« .)1309( .اندی تۀ سیاستی ایران تهری در
نگارتری ایرانی ،مطالعه موردی :بهرام تتور و شتبانی کته ستگش را بته دار آویختته استت» .از
خمسه نظامی مربوط به دوره شاه طهماسب .نامۀ هنرهای تجستمی و کتاربردی .دور  .3شتماره
 .6پاییز و زمستان .صص . 16-31
متینی ،جال « .)1338( .اندی ۀ سیاسی در هفتت پیکتر» .ایتران شناستی .شتماره  .12زمستتان .صتص
.339-361
مجتبایی ،فتح اهلل .)1312( .شهر زیبای افالطون و شاهی آرمانی در ایران باستان .تهران :انجمن فرهنت
ایران باستان.
مجمل التواریخ و القرص .)1310( .ترحیح مل ال عرای بهار .تهران :کاللۀ خاور.
مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین .)1343( .مروج الدهب و معادن الجوهر .ترجمۀ ابوالقاستو پاینتده.
تهران :بنگاه ترجمه ون ر کتاب.
مسکویه ،ابوعلی .)1369( .تجارب االمو .ترجمۀ ابوالقاسو امامی .تهران :سروش.
 .)1310( .الحکمه الخالده .تحقیق و مقدمۀ عبدالرحمن بدوی .تهران :دان گاه تهران.

م ر  ،مریو« .)1303( .اندرزهای سیاسی سنایی در مثنوی حدیقه و سرچ مههای آن» .مجلتۀ تتاریخ
ادبیات .شمار  .19زمستان .صص .111-144

ممتاز ،احمد« .)1304( .اندی ۀ سیاسی ایران هری در استکندرنامه» .فرتلنامتۀ دان تگاه تربیتت معلتو
آذربایجان .سا  .2شماره  .6زمستان .صص .42-11
نامۀ تنسر .)1314( .ترحیح مجتبی مینوی .چاپ دوم .تهران :خوارزمی.
نرراهلل من ی ،ابوالمعالی .)1362( .کلیله و دمنه .ترحیح و توتیح مجتبی مینوی .چاپ هفتتو .تهتران:
دان گاه تهران.
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طوسی (ابوعلی حسن طوسی) .)1348( .سیرالملوک (سیاست نامته) .بته اهتمتام هیتوبرت

دارک .تهران :بنگاه ترجمه و ن ر کتاب.
نظامی تنجوی .)1308( .خسرو و شیرین .ترحیح و حواشی حسن وحیتد دستتگردی .تهتران :ایتران
سخن.
 .)1303( .مخزن االسرار .ترحیح بهروز ثروتیان .چاپ او  .تهران :امیرکبیر.

 .)1333( .هفت پیکر نظامی تنجوی؛ متن علمی و انتقادی و شر ابیتات و معنتی لغتات
و ترکیبات و ک

االبیات .ترحیح برات زنجانی .تهران :دان گاه تهران.

نوروزی ،زینب .)1391( .فرهن

نظامی پژوه ی .چاپ او  .تهران :علمی و فرهنگی.

وافی ثانی ،مریو1394( .ش2811/.م ،).ارزشهای ادبی و معنوی مخزن االسرار نظتامی .رستاله دکتتری.
انستیتوی زبان ،ادبیات ،شرق شناستی و میتراث خطتی رودکتی آکتادمی علتوم و دان تگاه ملتی
تاجیکستان.

یارشاطر ،احسان1991( .م« .).حضور ایرانیان در جهان اسالم» .مجموعه مقتاالت ستیزدهمین کنفتران
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