تأملي بر آداب ملوك و قاعدۀ ملكداري در نگاه افضلالدين
كرمان
(مقايسۀ تطبيقي كتاب عقدالعلي للموقفاالعلي
با سيرالملوكهاي پيشين)
پروين تركمني آذر

دانشيار ،پژوهشكده تاريخ ،پژوهشگاه علوم انساني

چنين رفت از آغاز يك سر سخن
هـمين بـاشد و هـم نـگردد كـهن

چكيده

(تاريخ شاهي)

از قرن دوم هجري بخشي از انديشۀ سياسي در زمينۀ حكمت عملي متأثر از متون ايرانيان
پيش از اسالم در زمينۀ آداب ملوك و آيين كشورداري شكل گرفت و كتابهايي با عنوان
سيرالملوك يا سياستنامه در تداوم اندرزنامههاي دورۀ ساساني تأليف شد .حكمت عملي
مطرح در سياست نامهها ،مجموعهاي از ميراث علمي و الگوهاي عملي و تجارب تاريخي
گذشتگان است كه سياستنامهنويسان ـ كه اغلب از كارگزاران ديواني و درباري بودند ـ
در تبيين آن به آيات و احاديث اسالمي استناد كردهاند .هدف از نگارش سياستنامهها،
اصالح عملكرد پادشاهان و در نهايت اصالح و بهبود اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه
بود.
افضلالدين ابوحامد احمد بن حامد كرماني ،مو ّرخ ،اديب ،پزشك و انديشمند اواخر دورۀ
سلجوقي است .او كه خود زمان چند پادشاه آخر قاورديان كرمان ،حملۀ قراغزان و
فرهنگ71 ،؛ پاييز 88؛ صص 51ـ15
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حكومت ملك دينار را درك كرده بود ،عالوه بر دوكتاب تاريخي ،بدايعاالزمان في وقايع
كرمان و كتاب المضاف ،كتاب عقدالعلي للموقف االعلي را كه موضوع اصلي آن آداب

ملوك و آيين كشورداري است ،تأليف كرد.
افضلالدين كرماني در كتاب عقدالعلي به تحليل و علتيابي آشفتگي كرمان بعد از مرگ
طغرلشاه قاوردي ميپردازد .او با قلمي اديبانه ،عملكرد سالطين و حكام كرمان را به
نقد ميكشد و رهنمودهايي براي اصالح امور بر اساس سيرالملوكها به پادشاه وقت،
ملك دينار ،ارائه ميدهد .ذهن نقاد و پرسشگر او همراه با مطالعات وسيعي كه از محتواي
كتاب پيداست ،شناخت ما را از او به مو ّرخي تحليلگر و نقاد و سياستنامهنويسي آگاه
هدايت ميكند.
در مقالۀ حاضر سعي میشود با بررسي آداب ملوك و آيين كشورداري مطرح در كتاب
عقدالعلي للموقفاالعلي ،آن را با اركان اساسي و مشترك مورد بحث در سياستنامهها
در زمينۀ جايگاه پادشاهان در جامعه ،نقش و پيوستگي دين با ملوك ،جايگاه عدل ،اقتدار
و خصايل پادشاهان ،جايگاه اركان ديگر جامعه شامل رعيت ،لشكر ،خزانه و نقش شاهان
در جمع ميان آنان و برقراري نظم و امنيت در جامعه و ديگر آيين كشورداري در امر
مشورت و گزينش وزرا و كارگزاران و سرانجام علل خرابي مملكت و ايجاد خلل در امر
مملكتداري ،مطابقت دهد و مقايسه کند.

مقدمه

در دورۀ اسالمي از قرن دوم هجري ،بخشي از انديشه سياسي اسالمي در زمينۀ حكمت

عملي شكلگرفت كه از انديشه سياسي ايرانيان در زمينۀ آداب ملوك و آيين كشور داري
متأثر بود .اقدام ابن مقفع ،محمد بن جهم برمكي ،زادويه بن شاهويه اصفهاني و  ...در

ترجمۀ خداينامهها از زبان پهلوي به عربي كه عنوان سيرالملوكالفرس به خود گرفت،
نقش مؤثري در انتقال و حفظ يادگارهاي فرهنگ و تمدن ايران باستان و تبيين اين انديشه

داشت .تالش ايرانيان در جهت احياي انديشۀ سياسي ايران دورۀ باستان ،بهخصوص از

دورۀ سامانيان با ترجمۀ خداينامهها از عربي به فارسي دري به اوج رسيد ،كه موجب انتقال

انديشۀ سياسي ايران باستان به ادبيات تاريخي و ادبي دورۀ اسالمي شد .شاهنامۀ فردوسي،

سند باد نامه ،كليله و دمنه ،نامۀ تنسر ،كه ابن اسفنديار آن را در تاريخ طبرستان ضبط کرده

است و ...از آن جملهاند كه در قرنهاي بعد دستمايۀ اصلي تأليف كتابهايي در زمينۀ

تأملي بر آداب ملوك و قاعدۀ ملكداري در...
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سيرالملوك شدند .مخاطب اصلي اين آثار پادشاهان و سالطين است .اغلب آنها متوني است

كه در اعتراض به وضع موجود ،با هدف نشاندادن راهكارهاي عملي و به كاربستن اين

دستورالعملها به وسيلۀ حكمرانان براي اصالح جامعه تدوين شدهاند.

ورود تركان به ايران و تبعات آن ،بسياري از ايراندوستان را متوجه اصالح نهاد حكومتي

از طريق انتقال انديشه و عمل سياسي ايرانيان به تركان کرد .ايرانيان توانستند با پشتوانۀ
فرهنگ پيش از اسالم كتابهايي تأليف و سالطين ترك را به پيروي از آداب ملوك و

آيين كشورداري ايرانيان دعوت کنند .احياي انديشۀ سياسي ايرانشهري و تبيين آن به
عنوان الگوي عملي سالطين در دورۀ سلجوقي در كتاب سياستنامۀ خواجه نظامالملك و

نصيحهالملوك غزالي تجلي يافت .افضلالدين ابوحامد كرماني مؤلف اواخر دورۀ سلجوقي

ادامهدهندۀ اين راه بود .او تجارب و نوشتههاي گذشتگان در مورد آداب ملوك را در كتاب،

عقدالعلي للموقفاالعلي فراهم كرده و آن را رهنمودي براي ملكداري ملك دينار ،حاكم
كرمان ،قرار داده است.

نگارنده در صدد است كتاب عقدالعلي للموقفاالعلي را بهعنوان كتابي در آداب و آيين

ملكداري واكاوي کند .در اين زمينه الزم است از يك طرف اوضاع سياسي و اجتماعي

كرمان در زمان افضلالدين و از طرف ديگر منشأ الگوهاي عملي مورد نظر او ،و اينكه از

چه منابع فكري متأثر بوده است ،بررسي شود.
سيرالملوك

سيرالملوك ،متون مبتني بر انديشۀ سياسي در حوزۀ تاريخ است و با عنوانهای

اندرزنامه ،سياستنامه و شريعتنامه شناخته ميشود .وجه مشترك آنها توجه به نظام موجود

با محوريت وجود سلطان و تعيين جايگاه او و تأثير عملكردش بر جامعه است .اندرزنامهها
صرف ًا انديشۀ سياسي ايران پيش از اسالم است كه در كتابهای و رسايلی؛ از جمله كارنامۀ

اردشير ،نامۀ تنسر ،سندبادنامه ،كليله و دمنه ،االدبالصغير واالدبالكبير و ...جمع آمده است.

بيشتر اين متون در دورۀ اسالمي به زبان عربي و سپس به فارسي دري بر گردانده شده
است .سياستنامهها تداوم اندرزنامههاي دورۀ ساساني هستند كه در تبيين انديشۀ سياسي
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خود به آيات و احاديث اسالمي استناد ميكنند تا به آن صبغۀ اسالمي بخشند .در واقع
متفكران ايراني ،انديشۀ سياسي ايرانيان پيش از اسالم را با آموختههاي اسالمي درآميخته

و آن را بر تمدن و فرهنگ اسالمي منتقلكردهاند .انديشۀ سياسي مطرح در سياستنامهها،

مجموعهاي از ميراث علمي و عملي و تجارب گذشتگان است كه سياستنامهنويسان در
پيوند با آن به تبيين وضع موجود و مطلوبسازي آن ميپردازند .معروفترين و مهمترين

آنها قابوسنامه ،تأليف عنصرالمعالي كيكاووس بن وشمگير و سياستنامه است .از اينرو

سياستنامۀ خواجه نظامالملك طوسي كه به توصيۀ ملكشاه نوشتهشده است و در ادامۀ آن
ميتوان به نصيحهالملوك غزالي و عقدالعلي للموقفاالعلي ،تأليف افضلالدين كرماني و
تاريخ شاهي قراختاييان از مؤلفي ناشناخته و در دورههاي بعد به كتاب اخالق ناصري ،تأليف

خواجه نصيرالدين طوسي و  ...اشاره كرد.
شريعتنامهها صرف ًا از انديشۀ سياسي اسالم الهام ميگيرند و بنا را بر تحكيم قواعد شرع

ميگذارند .در این کتابها در صدد تعريف حكومتي هستند ،كه وظيفهاش تقويت اسالم و

اجراي شرع است و بر منابع اسالمي :قرآن ،سنت پيامبر و عملكرد خلفاي نخستين ــ با

توجه به اعتقادات سني يا شيعۀ مؤلفان ــ استوار است .رسالۀ طاهر بن حسين به پسرش

عبداهلل ،احكامالسلطانيۀ ماوردي و تاريخ فخري ،تأليف ابن طقطقي از آن جمله است.

سياستنامهها ح ّد ميانۀ اندرزنامههاي ايراني و شريعتنامههاي اسالمي است كه در

پيوند تفكر ايراني و اسالمي نگاشتهشدهاند و بخشي از تاريخنگاري دورۀ ميانه اسالمي را

تشكيل ميدهند .اين انديشه با فلسفۀ سياسي ،كه مبناي آن تفكرات آرمانگرايانه است،

تفاوت دارد .انديشۀ سياسي سيرالملوكها بر مبناي تجارب و الگوهاي عملي رويدادهاي
تاريخي و واقعگرايي شكل ميگيرد .سياستنامهها به لحاظ ماهيت انديشهاي از اوضاع

سياسي و اجتماعي زمان خود متأثر هستند و به همين دلیل انديشهاي برخاسته از زمان
و متأثر از آن را بر اساس الگوهاي عملي و تجارب تاريخي شكل ميدهند .در واقع ،شيوۀ
تاريخي «تفكر را امر بالعرض و صرف ًا منبعث از امور تاريخي و متأول به آن ميداند»

(طباطبايي )4 :1375 ،اين انديشه به مناسبات تاريخي وابسته است و به ماهيت و اوضاع دورۀ

تاريخي عنايت دارد .از اينرو نويسندگان آن ،خواجه نظامالملك ،افضلالدين و  ،...بهعنوان

تأملي بر آداب ملوك و قاعدۀ ملكداري در...
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فيلسوف شناخته نميشوند و پيوند آنان با تاريخ انكارناپذير است .بر همين اساس است كه
طباطبايي مينويسد« :بخش بزرگي از انديشههاي سياسي در سياستنامههايي آمدهاست

كه نويسندگان آن ،بي آنكه اهل تفكر فلسفي باشند به تأمل در روابط و مناسبات سياسي

جامعه پرداختهاند .اغلب اين نويسندگان اگر هم در خدمت سلطاني نبودهاند الجرم نسبتي با

سياست عملي داشتهاند» (طباطبايي.)11 :1377 ،

سياستنامهنويسان از جمله متفكراني هستند كه نظريات آنان بر اساس تجارب

تاريخي و پيآمدهاي آن در جامعۀ گذشته شكل ميگيرد و هدف آنان از نگارش ،اصالح

و بهبود اوضاع سياسي جامعه و نزديككردن وضع موجود به وضع مطلوب و آرماني است.
افكار اصالحطلبانه ،آنان را به تفكر در جامعه و يافتن نواقص و سپس رفع آن واميدارد.

سياستنامهنويسان با بازشناسي آداب حكومت و با هدف سامانبخشی امور حكومتي در

صددند تا با اصالح خصايل ،افكار و عملكرد پادشاهان ،جامعه و اوضاع فرهنگي ،اجتماعي

و اقتصادي را در جهت بهبود و اصالح قرار دهند« .بحث دربارۀ نابسامانيهاي زمانه
اساسيترين مباني سياستنامهنويسي است .همۀ سياستنامههاي پر اهميت با نقادي زمانه

آغاز ميشود و در واقع تأكيد بر نابسامانيهاي زمانه را به نوعي ميتوان به عنوان وجه سلبي

باز پرداخت انديشۀ سياسي ايرانشهري در دورۀ اسالمي بهشمار آورد»( .همان ،ص)52

انديشۀ سياسي مطرح در سياستنامهها ،به نوعي حكمت عملي است كه بر توانايي

عقالني سالطين ــ غريزي كه ايزد جل و عال بي كسبي ارزاني دارد ــ و تجارب و ادب
گذشتگان ــ اكتسابي كه كسب هنر و تأمل عاقالنه در تجارب متقدمان است براي انتخاب

راههاي عملي حكومت در جهت خير و صالح و سعادت مردم و جامعه تكيه دارد( .ر.ك:

كليله و دمنه 33 :1347 ،و غزالي .)256 :1351 ،و افضلالدين كرماني به هنگام دعوت پادشاهان

به عدل پروري تأكيد ميكند« :اگر در طبيعت او اين خلق نيست با تكلف و رياضت به آن

دست يابد» (افضل الدين كرماني.)53 :1339 ،

دلیل اصلي نگارش اغلب كتابهايي از نوع سيرالملوك ،عالقۀ پادشاهان ،سالطين،

امرا و حكام ايراني برای آشناشدن با آداب ملوك و آيين كشورداري بوده است و اين

خود نشانهاي از احساس تعهد و وظيفۀ آنان در قبال مسئوليتي بود ،كه بر عهده داشتند.
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انوشيروان آداب ملوك ميخواند« .انوشيروان در هر كجا كتابي بود از حكمتها و سياست

ميخواند و آنچ او را اختيار آمد از آن بر ميگزيد و كار ميبست» (ابن بلخي .)102 :1343 ،و

طاهر رسالهاي در امور كشورداري براي فرزندش عبداهلل نگاشته است و مينويسد« :نامۀ
مرا كه براي تو نوشتهام بفهم و در آن بسيار نظركن و به آن عمل نما» (طبري1358 ،ق :ج7

ص .)167و عنصرالمعالي به فرزند خود سفارش ميكند تا سيرالملوك بخواند «و نيز بايد بسيار

سيرالملوك خواندهباشي و بدانسته» (عنصرالمعالي1285 ،ق .)182 :و عالقۀ ملكشاه و سنجر و
سلطان محمد سلجوقي به دانستن آداب و آيين پادشاهي موجب تأليف كتاب سياستنامه و

نصيحهالملوك و  ...شده است.

سياستنامهها اغلب كارگزاران ارشد ديواني و درباري و متفكران وابسته به دربار نوشتهاند

و «هر يك از آنها اندرزنامههاي پندآميزي بودند كه به منظور راهنمايي عملي امير يا سلطان

خاص نوشتهشده و براي ايجاد تنوع و كاستن از مالل به نقلها ،حديثها ،و حكايات شيرين
آميخته شدهاند و به تناسب مقام ،عمداً از طرح هرگونه مباحث استداللي ،اعم از فقهي و
فلسفي پرهيز و به نقل و پردازش اقاويل و سخنان مشهور در بين مردم زمانه آنها بسنده
شده است» (فيرحي)75 :1378 ،

افضلالدين كرماني

مورخ ،اديب ،پزشك
حميدالدين ابوحامد احمد بن حامد كرماني معروف به افضل كرمانّ ،

و انديشمند اواخر دورۀ سلجوقي بود .اطالعات ما دربارۀ زندگي افضلالدين كرماني به

نوشتههاي خود او محدود ميشود و چنين بر ميآيد كه او زمان طغرلشاه قاوردي ،فرزندان
او ،حملۀ غزان به كرمان ،دورۀ ملك دينار را دريافته است و «چند سالي در عمل انشاي امرا

و وزراء گذاشتم» (افضلالدين كرماني .)92 :1339 ،به قول محمد بن ابراهيم خبيصي :افضل

مدتي نيز در دستگاه اتابك محمد بن اتابک بوزقش به شغل دبيري مشغول بود و به همين

جهت «در محفل پسران طغرلشاه رتبت جلوس داشت» (افضلالدين ابو حامد كرماني:1373 ،

 .)405و به گفتۀ خودش در كتاب عقدالعلي  ...زماني كه به علت اوضاع نابسامان كرمان به

مهاجرت به يزد مجبور شده بود ،مدتي در دربار حاكم يزد به طبابت و دبيري و رسيدگي به

تأملي بر آداب ملوك و قاعدۀ ملكداري در...
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امور بيمارستان يزد مشغول بود و سرانجام در سال  584با تحمل زحمت بسيار و با وساطت
خاتون كرماني به كرمان باز گشته و به خدمت ملك دينار رسيده است.

افضلالدين عالوه بر كتاب عقدالعلي للموقفاالعلي ــ موضوع اين مقاله كه مفصال در

باره آن صحبت خواهد شد ــ كه آن را به ملك دينار تقديم داشت،كتابي در تاريخ با عنوان

بدايعاالزمان في وقايع كرمان دارد كه به تاريخ افضل معروف است و در سال  601تأليف
شده است .امروزه اصل كتاب در دسترس نيست ،ولي محمد بن ابراهيم خبيصي مطالب آن

را در كتابي به نام تاريخ سلجوقيان و غز در كرمان جمع آورده است .افضلالدين خود در بارۀ
كتابش مينويسد« :مناظم قصص تواريخ متقدم و اجزاء كه مجلد شده است» (افضل كرمان،

 )1 :1331افضلالدين بعدها وقايع سالهاي 602تا  612را در كتابي با عنوان المضاف الي
بدايعاالزمان في وقايع كرمان بهعنوان ذيل كتاب بدايعاالزمان في وقايع كرمان تأليفكرد.
اين كتاب در سال  613در زمان حكومت ملك زوزن مؤيدالملك قوامالدين ،حاكم كرمان،
از جانب سلطان محمد خوارزمشاه نوشته شد .حضور او در دربار و ديوان و همراهي او با

حكام كرمان موجب شد تا كتابهاي تاريخ او بر ديدهها و شنيدههايش استوار شود .و بر
اعتبار آن بيفزايد.

افضل در نگارش تاريخ به تحليل وقايع میپردازد و سعي ميكند علل وقايع و پيآمدهاي

آن را شرح دهد و به مسايل اجتماعي و اقتصادي جامعه ،از جمله وضعيت كشاورزي و خراج

و ظلم و ستمهايي كه از جانب تركان و حكام به مردم كرمان شده و علل خرابيهاي مملكت

و نارضايتي مردم توجه نشان دهد .او در ضمن اينكه از خصايل شخصيتي افراد دخيل در
وقايع سخن ميگويد ،به ارزيابي ارزشي نيز دست مييازد .فضل و عدل يا خبث طينت آنان

را نقد ميكند .از سعدالدين ابو سعد ،منشي امير مبارزالدين ،اين گونه ياد ميكند« :مردي

پراكنده افاك سفاك .كفۀ قول او با كفۀ عمل موازي نه»( .همان ،ص )10دربارۀ فخرالدين

عباس مينويسد« :از اخالق خطيع و افعال شنيع او بخلي بود كه گربه را لقمه نميداد و

موري از انبار او دانه نميكشيد» (همان ،ص .)209و ضمن آنكه ملك دينار را پادشاهي لطيف

و عاقل و مردشناس و اهل دوست مينامد متذكر ميشود« :تيز دنداني ،حرص ملك دينار
بود» (همان ،ص.)45
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اوضاع كرمان در زمان افضلالدين كرماني

تسلط آل بويه بر كرمان در سال  442با آمدن قاورد بن داود بن ميكایيل بن سلجوق،

برادر الب ارسالن ،به پايان رسيد .در زمان ورود قاورد به كرمان ،بهرام بن لشكرستان

از جانب باكاليجار بويهي در كرمان حكومت داشت .بهرام« مصلحت خود و رعيت در

مصافحت و مصالحت قاورد ديد»( .افضلالدين ابو حامد كرماني )326 :1373 ،اقدامات باكاليجار

براي بازپسگيري كرمان با مرگ او بي نتيجه ماند و كرمان به زير سلطۀ قاورديان درآمد.
پس از قاورد ،كرمانشاه بن قاورد ،سالطانشاه بن قاورد ،تورانشاه بن قرا ارسالن ،ايرانشاه

بن تورانشاه ،ارسالن بن كرمانشاه ،محمد بن ارسالن ،طغرلشاه بن محمد به حكومت
رسيدند .افضلالدين دورۀ طغرلشاه قاوردي و پسران او ،بهرامشاه و ارسالنشاه و تورانشاه

را درك كرده است .آشفتگي اوضاع كرمان با مرگ طغرلشاه و رقابت ميان فرزندان او آغاز

شد و همچنان ادامه داشت .پسران طغرلشاه پس از او هر يك بر قسمتي از متصرفات
پدر حكومت داشتند و بر سر بهدست آوردن قلمرو بيشتر با يكديگر در جنگ بوده و وحدت

سياسي كرمان را در معرض خطر قرار داده بودند.

اين وضع امرا و اتابكان و غالمان ترك را بر مداخله در امور حكومتي جسورتر ميكرد.

افضلالدين دربارۀ تركان مينويسد« :رذالۀ لوم و فضالۀ شوم كه در كرمان باز ماندهاند تا به
رعيتي پادشاه و صحرانشيني قانع بودند و بر ساز معاملت نواي مجاملت ميزدند و بر جاده

طاعت ميرفتند كمال رأفت و فرط عاطفت پادشاه ايشان را گوشة از كرمان باز گذاشته بود.
 ...چون غرور شهرداري و عشوۀ قلعهنشيني مزاج خضوع ايشان فاسد گردانيد و چون لطف
نصيحت ناجع نيامد البد آخرالدواء الكي بر بايست خواند» (افضل كرمان .)37 :1331 ،آنان با

اعالم طرفداري از يكي از شاهزادگان به قتل و غارت مردم ميپرداختند و بر آشفتگي كرمان

ميافزودند .جنگ قدرت ميان برادران و هواداران آنان حاصلي «جز هالك رجال و مجروحي
ابطال نبود» (همان ،ص .)434در اين ميان رعيت بيشترين آسيب را متحمل شدند يا «از شهر

وجود به دروازۀ عدم بيرون رفتند» يا مهاجرت و گريز بر گزيدند «هر كس به راهي بيرون

ميگريخت و امرا و معارف شهر از بارو فرو ميجستند» (همان ،ص .)436به اين نابسامانيها
بايد مداخلۀ حكام يزد و فارس را نيز اضافهكرد .آنان با پناهدادن و كمككردن به شاهزادگان

تأملي بر آداب ملوك و قاعدۀ ملكداري در...

و امرا و اتابكان ترك معادالت سياسي كرمان را بر هم ميزدند.
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افضلالدين در كتاب بدايعاالزمان ،نفوذ تركان در تورانشاه و اقدام آنان عليه تاجيكان

را به تصوير مي كشد و مينويسد :تركان به خيال آنكه كرمانيان «مالي و منالي دارند و به

تركان نميدهند» رضايت تورانشاه را جلبكرده و چون «تورانشاه به صحرای دشت خيمه
بيرون شد و اكثر تازيكان در خدمت ،تركان خود حملهكردند و در پيش ملك و اتابك ،وزير

نصيرالدين ابوالقاسم و ظهيرالدين افزون و شهابالدين كيا محمد بنالمفرح و خواجه علي
خطيب و سابقالدين زواره و فخراالسالم و شرف كوبناني را كه اركان مملكت و اعضای
ملت و انصار دولت بودند در تيغ كشيدند و پاره پاره كردند  ...شهر بهكلي ازين حركت بههم
برآمد و باقي تازيكان گريختند و تركان در منازل مقتوالن افتادند و غارتكردند  ...و از ملك

و اتابك درين حركت خارج ،هيچ كلمۀ انكار صادر نشد» (همان ،ص 513ـ.)512

پس از مرگ فرزندان طغرلشاه كه آخرين آنان ،تورانشاه ( )579بهدست غالمي ترك

كشته شد ،قرعۀ حكومت به نام محمد شاه بن بهرامشاه برآمد .روزگار او از همان ابتدا با
ورود گروهي از تركان قراغز تهديد شد .آشفتگي و نابساماني اوضاع كرمان ،محمد شاه را به

خروج از كرمان وادار كرد .او به قصد دريافت كمك از سالجقۀ عراق و اتابكان فارس خارج
شده بود؛ ولي چون كمكش نكردند ،به سيستان و سپس خوارزم و غور رفت و در همانجا

درگذشت« .تخم قاورد بهيكبارگي برافتاد» (همان ،ص.)559

قراغزان از تركان غز شمالي بودند كه در ماوراءالنهر سكونتداشتند .از اوايل حكومت

سلجوقيان در ايران ،با تسلط تركان ختايي بر ماوراءالنهر بهناچار به سوي خراسان آمده و در
حدود بلخ مستقرشدهبودند .آنان تا زمان سنجر تقريب ًا در بلخ آرامش داشتند .مسلمان شده

بودند و آسيبي از آنان متوجه مردم منطقه نبود .سنجر كه با تحريك امير قماج ،حاكم بلخ،
به آنان بدبين شده بود ،از آنان خواست تا بلخ را ترككنند .هداياي قراغزان براي انصراف

سنجر بيتأثير بود و به همين علت جنگي درگرفت كه اسارت سنجر و كشتار مردم خراسان

نتيجۀ آن بود.
ملك عمادالدين دينار بن محمد از جمله امراي قراغز بود كه چند سالي همراه طغانشاه
بن مؤيد آي آبه در بسطام به سر برد .او كه داماد طغانشاه نيز بود ،بعد از مرگ طغانشاه
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در « 581از سرخس به هزيمت از سطوت سلطانشاه بن خوارزمشاه گريخته به كرمان آمد»
(ناصرالدين منشي كرماني )19 :1328 ،گروهي از غزان نيز با او همراه شدند «سواري پنج هزار با
بار و بنه و زن و فرزند ،اما همه محروب و مسكوب و مقهور و منكوب و برهنه و غارتيده».
(افضلالدينكرماني )514 :1373 ،افضل كرماني در جايي ديگر از آنان اينگونه ياد ميكند« :غز
معرت ايشان کيمخت زمين را هزار بار از خون خلق اديم كردهاند» (افضل كرمان:1331 ،
كه ّ
 )34تسلط قراغز بر كرمان دورهاي از قتل و غارت و ناامني براي مردم كرمان به همراه داشت
كه نتيجۀ آن ايجاد يأس و نوميدي و بدبيني و بي اعتمادي به زندگي و سرنوشتشان بود.
«و مشتي رعيت بيچاره كه از بي درماني و ناايمني راه و عدم كرايه در مضايق اضطرار مانده
بودند ،همه روز در شكنجۀ مطالبت بودند و همه شب بر دريچۀ پاسباني» (افضلالدينكرماني،
 )541 :1373بديهي است اين احساس به نويسندگان اين دوره نيز منتقل شده بود .صفا
دربارۀ تأثير اوضاع نابسامان كرمان بر آثار نويسندگان اين دوره مينويسد« :جاي شگفتي
نيست كه در آثار نويسندگان حتي آنان كه سمت مداحي همين اميران ترك را داشتهاند به
شكايتهاي گوناگون از نابساماني اوضاعي كه پديد آوردهاند ،بربخوريم» (صفا :1352 ،ج2
ص .)111افضلالدين از خرابي سيويك سالۀ قراغزان حكايتها دارد« :احوال ارذال غز كه
خشاره خوان وجوداند و مدت سيويك سال است كه در كرمان علم ستم افراختهاند و عالمي
را خرابكرده و راستي را بر انداختهاند و از آن مالعين نيز از صد يكي نمانده»( .افضل كرمان،
)36 :1331

با وجود اين نابسامانيها ،افضل دربارۀ حكومت ملك دينار مينويسد« :در مدت هشت
سال كه عهد ملك او بود ،مرهم راحتي بر جراحت دلها نهاد و رايحۀ رفاهيتي به مشام اهل
كرمان رسيد» (افضل الدينكرماني)566 :1373 ،

تبيين ديدگاههاي افضلالدين بر اساس كتاب عقدالعلي للموقفاالعلي

ساختار نگارشي عقدالعلي به اندرزنامهنويسي و سياستنامهنويسي متمايل است ،كه در

دورۀ تاريخي خاصي كه گفته شد ،نوشتهشده .نام كتاب نيز حكايت از آن دارد كه مؤلف در

صدد بودهاست مجموعهاي به نظم درآمده از عبارات و سخنان بزرگ دربارۀ جايگاه پادشاه
تأليف کند .در زمان نگارش كتاب ،كرمان بعد از پشت سر گذاشتن يك دوره آشوب و ظلم و

تأملي بر آداب ملوك و قاعدۀ ملكداري در...
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تعدي و غارت و كشتار ناشي از غلبۀ امراي ترك و سپس هجوم تركان قراغز به آن سرزمين،
با حكومت ملك دينار تا حدودي آرام گرفته بود .به گفتۀ صفا اين آشفتگي ،موجب شد اندك
اندك ارزش ملكات اخالقي از بين برود .در آثار اين دوره از منسوخشدن مروت و وفا و علوم
و آداب سخن ميرود (صفا :1352 ،ج 2ص.)120

كتاب عقدالعلي از نظر نثر نيز جزو كتابهاي ادبي محسوب ميشود .صفا مينويسد:

«وسعت اطالعات افضل در ادب و علوم متداولۀ عهد وي حتي علوم عقليه باعث شد كه

او در اظهار فضل مبالغهكند و كتاب خويش را به انواع صنايع لفظي و لغات و تركيبات و

اشعار و امثال وافر تازي بيارايد و نمونهاي زيبا از انشای مصنوع و متكلف منشيانه از كتاب

عقدالعلي پديد آورد» (همان ،ص .)1024و نفيسي از روشهاي تازه در نثر فارسي در قرن ششم

كه كاملترين نمونۀ آن از جمله در آثار افضلالدين احمد كرماني باقيمانده است ،استفادۀ
«بيش از حد لزوم مفردات و مركبات زبان تازي» و استشهاد «به آيات و احاديث و كلمات
قصار و جملهها و اشعار زبان عرب» برميشمرد( .نفيسي :1344 ،ج 1ص.)116117

افضلالدين به مقتضاي شغل طبابت در تبيين اوضاع كرمان از اصطالحات پزشكي

وامگرفتهاست .او مملكت كرمان را به بيمار و كارگزاران و حكام را به طبيبان تشبيه ميكند

و عباراتي چون «ملك كرمان كه بيماري بود بر فراش ارتعاش از خفت و انتعاش نوميد شده
و در بحران حرمان مانده و در دست يك مشت طبيب جاهل و رهنشين غافل افتاده اصل
طب عالجالضد بالضدست .حرارت را بهبرودت و برودت را بهحرارت .كرمان كه از حرارت

سقم ستم سوخته بود و در يرقان انقالب و خفقان اضطراب از وي رمقي مانده طبيبان جاهل

كه صاحب اغراض بودند نه حافظ اعراض او را به مكاشحۀ صفرا آميز و مكاوحۀ سوداانگيز

مداوات ميكردند ،الجرم هر روز علت قويتر ميشد و عليل از صحت دورتر ميافتاد»

(افضلالدين كرماني .)37 :1339 ،يا «اين كرمان بيمار كه بر بستر نزعست و او را به هيچ معجون

كه از ده داروي مفرد ميسازند حاجت نيست .او را يك داروي بسيط تمامست ،اما آن دارو
در خزانۀ پادشاهست و زود دست به آن نميرسد .الاّ كه پادشاه خود خواهد .اگر يك جو

سنگ عدل در قدح لطف به گالب رفق حلكنند و در كام او ريزند حالي برخيزد و در رقص
آيد» (همان ،ص.)73
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كتاب عقدالعلي در پنج قسم تنظيم شده و هر قسم داراي فصولي است .قسم اول؛ در ذكر

دولت آل سلجوق و ايام فترت ملك كرمان است كه از دوران طغرلشاه از قاورديان شروع

ميشود و فصول اين قسم به اخالق فرزندان او و قواعد و آيين مذموم و قوانين نامحدود،
كه موجب وقايعي در كرمان شد ،ميپردازد .قسم دوم؛ در ورود رايات ملك دينار به كرمان و

وصف فضايل و شرح اخالق حميده و خصال پسنديده كه در ذات بزرگوار آن پادشاه مركب
است و تحريض بر عدل و فضيلت آن و ذكر چند معاني كه تعلق به سياست دارد .قسم
سوم؛ در فضيلت پادشاهي و ذكر عدل و حكايتهای عادالن و صفت ممالك كرمان و شرح

خصايص بلدان او و ذكر بعضي از تواريخ ملوك او ،كه فصلي مستقل در ذكر عدل و ثواب

منصفان و حكايت عادالن و فصلي در جوامع اخالق پادشاه دارد .قسم چهارم؛ فصلهايي
در نظام و دوام و استقامت دولت پادشاه و كمال عقل و عدل و تجارب او ،دور اشتعال نواير
فتن و اشتمال دواير محن به خطۀ كرمان ،كار كرمان و وزارت آن و شرح بزرگان خاندان

و شرف اسالف و صاحب عادل قوامالدوله والدين مسعود بن نظامالدين كيخسرو دارد .قسم

محرر اين مجموعه است.
پنجم؛ در احوال ّ

متن عقدالعلي للموقفاالعلي حكايت از آن دارد كه افضل كرمان براي نگارش كتابش

از منابع مختلف استفادهكردهاست .در مباحث مربوط به آداب ملوك و آيين كشورداري كه

قسمت اعظم كتاب را شامل ميشود ،مؤلف از دو كتاب كليله و دمنه و سندبادنامه ياد ميكند

و مينويسد« :پيش از من بنده صاحب كليله و دمنه و صاحب سندبادنامه آن رموز و حكايات
را كسوف عبارت پوشيدهاند و در حلّه براعت عرض دادهاند .دقايق اين سخن آن كس واقف

باشد كه ذوق سخن دارد» (همان ،ص.)104

سندبادنامه از جمله كتابهايي است كه با هدف پند و اندرز پادشاهان و شامل قواعد و

آيين و آداب كشورداري نوشتهشدهاست .كتاب به زبان پهلوي بوده و در زمان نوح بن نصر

ساماني آن را عميد ابوالفوارس فناروزي به فارسي دري برگردانده است .ازرقي هروي ،شاعر

قرن ششم در زمان ابوالفوارس طغانشاه بن الب ارسالن سلجوقي كتاب سندبادنامه را به

نظم در آورده و سرانجام ظهيري سمرقندي از دبيران قرن ششم ( )560556آن را به نام
قلج طمغاج خاناقان بن مسعود بن حسن قراخان از سلسله آل افراسياب «از صورت ساده به
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نثر فني آراسته است» (كمالالدين ،مقدمۀ سندبادنامه .)23 :1381 ،و براي تبيين بيشتر مطالب ،

از اخبار و امثال و اشعار كمكگرفتهاست .ظهيري سمرقندي دربارۀ كتاب مينويسد« :كتابي

است ملقب به سندباد ،فراهمآورده حكماي عجم .صفحات او پر از بدايع فطرت و صنايع

فكرت و عجايب عقل و غرايب فضل و نوادر خواطر و نفايس ضماير» (ظهيري سمرقندي،

 .)18 :1381كتاب يك حكايت اصلي دارد و سيوسه حكايت ديگر وابسته به حكايت اصلي
كه در صدد آموزش آداب و دانش حكومتداري است .دربارۀ نويسنده و تعلق او به سرزمين

و زمان معيني اطالع دقيق در دست نیست و برخي منشاء آن را از هند و برخي از ايران و
متعلق به دورۀ اشكاني دانستهاند (اصفهاني.)41 :1346 ،

كليله و دمنه شهرتي بيش از سندبادنامه دارد و بيشتر در زمرۀ كتب ادبي طبقهبندي

ميشود و حال آنكه محتواي آن حكمت عملي در آيين كشورداري است .به روايت مشهور
اصل كتاب از آثار هنديان و به زبان سانسكريت و منشأ اصلي آن كتاب پنچاتنترا بوده

است.

به انوشيروان گفته شده بود كه «در خزاين ملوك هند كتابي است كه از زبان مرغان و

بهايم و وحوش و طيور و حشرات جمعكردهاند و پادشاه را در سياست رعيت و بسط عدل و
رأفت و قمع خصمان و قهر دشمنان بدان حاجت باشد  ...و آن كتاب را كليله و دمنه خوانند»

(كليله و دمنه .)3435 :1347 ،برزويۀ طبيب به دستور انوشيروان ساساني به هندوستان رفت و
به كتاب دستيافت و آن را به زبان پهلوي برگردانيد.

ابن مقفع ،در قرن دوم هجري ،در زمان خالفت منصور خليفۀ عباسي ،آن را از زبان

پهلوي به عربي ترجمه كرده است .او ميگويد« :خواستيم كه اهل عراق و شام و حجاز را از

آن نصيب باشد  ...و چون عزيمت در اين كار پيوست ،آن چه ممكن شد براي تفهيم متعلم و

تلقين مستفيد در شرح و بسط آن تقديم افتاد» (همان ،ص .)49با وجود اين ،به نظر ميرسد

در ترجمۀ كتاب به زبان عربي خواستۀ منصور خليفه عباسي براي بهره گيري از آداب ملوك
نيز اهميت داشته است« .آن پادشاه بدان اقبالي تمام نمود و ديگر اكابر بدان اقتدا كردند»

(همان ،ص.)24

ابوالمعالي نصراهلل بن محمد بن عبدالحميد از ادبا و دبيران دربار بهرامشاه غزنوي كليله و
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دمنه را از عربي به فارسي برگردانده است .كتاب را رودكي به دستور نصر بن احمد ساماني
به نظم در آورده است.

كليله و دمنه براي دابشليم راي هند و بهدست بيدپاي برهمن از وزراي او نوشته شده

است و شامل افسانههاي اخالقي و پند و اندرزهايي در زمينه كشورداري است .اصل كتاب
ده باب بوده و ايرانيان شش باب بدان افزودهاند .كتاب شامل داستانهايي است كه از زبان

كليه و دمنه نقل ميشود .آنان دو شكال بودند از اتباع شيري«هر دو ذكاي تمام داشتند،

ليكن دمنه حريصتر بود و بزرگ منشتر» (همان ،ص .)66ابوالمعالي دربارۀ كتاب مينويسد:
«بناء ابواب آن بر حكمت و موعظت نهاده و آنگاه آن را در صورت هزل فرا نموده تا چنانكه

خواص مردمان براي شناختن تجارب بدان مايل باشند عوام سبب هزل هم بخوانند و
بهتدريج آن حكمتها در مزاج ايشان متمكنگردد و به حقيقت كان خرد و حصافت و گنج

تجربت و ممارستست هم سياست پادشاهان را در ضبط ممالك بدان مالذ تواند بود و هم
اوساط مردمان را در حفظ مال و ملك از خواندن فايده حاصل آيد» (همان ،ص.)23

با اينكه افضلالدين از منابع ديگر مورد استفاده در تأليف عقدالعلي ذكري به ميان

نياورده ،با تطبيق نوشتهها و حكايات ذكرشده با كتابهای سيرالملوك ميتوان پي برد كه
از كتابهاي قابوسنامۀ عنصرالمعالي ،سياستنامۀ خواجه نظامالملك ،نصيحهالملوك غزالي

و فارسنامه ابنبلخي استفادهكرده يا به منابعي دسترسي داشته كه مورد استفاده نويسندگان
آنها بوده است.

عنصرالمعالي كاوس بن اسكندر بن قابوس ،كتاب قابوسنامه را در نصيحت به پسرش

گيالنشاه نگاشتهاست .او دربارۀ انگیزۀ تأليف كتاب مينويسد« :چون من نام خويش را در

دايرۀ گذشتگان يافتم مصلحت چنان ديدم كه پيش از آنكه نامۀ عزل من رسد ،نامه در
نكوهش روزگار و سازش كار از نيكنامي و نيستي جستن يادكنم»( .عنصرالمعالي1285 ،ق)6:

ابوعلي حسن بن علي بن اسحق ملقب به نظامالملك به درخواست ملكشاه سلجوقي،

كتاب سياستنامه يا سيرالملوك را در سال  485تأليفكرد .ملكشاه از چند تن خواسته بود

تا كتابي دربارۀ بهترين شيوۀ ملكراني و تدبير امور ديني و دنيايي تأليفكنند و نوشتۀ خواجه
نظام الملك مورد پسند ملكشاه قرار گرفت .نظامالملك مينويسد« :بنده را فرمود كه بعضي
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از سير نيكو از آنچه پادشاهان را از آن چاره نباشد بنويس و هر چيزي كه پادشاهان بهكار

داشتهاند و اكنون شرط آن به جاي نميآرند ،چه پسنديده و چه ناپسنديده» ( نظامالملك،
.)5 :1320

ابن بلخي فارسنامه را كه شامل تاريخ سلسلههاي ايراني پيش از اسالم است ،به نام

سلطان محمد بن ملكشاه سلجوقي تأليفكردهاست .او در سبب تأليف كتابش مينويسد:

«چون مقتضي راي سلطان شاهنشاهي چنان بود كي پارس طرفي بزرگ است از ممالك
محروسه و همواره دارالملك و سريرگاه فرس بوده است ،روشن گردانيده آيد و نهاد و شكل

آن و سير ملوك پيشينگان و عادات حشم و رعيت آن و چگونگي آب و هوا و ثمار هر بقعتي
از آن معلوم كند و عبرت آن معامالت بر قانون قديم و قانوني كي اكنون معتبر است معين

شد» (ابن بلخي.)4 :1343 ،

امام محمد بن محمد بن محمد غزالي طوسي ،كتاب نصيحهالملوك را بنا به درخواست

سلطان محمد بن ملكشاه سلجوقي يا سلطان سنجر سلجوقي در موضوع اصول عقايد مذهبي

و آداب و آيين پادشاهي و كشورداري در فاصله سالهاي 505ـ 500هجري تأليفكردهاست.
بخش اول؛ در مبحث ايمان و اعتقاد است با هشدار به ملك آغاز ميشود« :بدان اي ملك

كه خداي را ع ّزوجل بر تو نعمتهاي بسيار است و شكر آن بر تو واجب است ...و بدان اي

ملك درخت ايمان را ده بيخ است و ده شاخ و بيخ آن اعتقاد است و شاخ آن كردار تن»

(غزالي2 :1351 ،ــ .)1و در بخش دوم؛ بدون مقدمه به آداب و آيين كشورداري ميپردازد.

افضلالدين در استناد به آيات قرآني و احاديث و گاه حكايات ديني از قرآن ،تورات و كتب

صحيح مسلم و تفسير قتاده مطالبي ميآورد.

در مباحث مربوط به شرح بالد و مملكت كرمان ،كتاب تاجي صابي ،يميني ابونصر عتبي،

مسالك و ممالك جيهاني منابع او بوده و در اين بخش به ديدهها و تجارب خود نيز تكيه

داشته است.

در مباحث نجومي ،منبع مورد استفادۀ او خوارزمي ،دانشمندي از اصحاب احكام نجوم ،و

فصلي از كتاب فريد نسوي منجم بوده است.

مؤلف براي تبيين مطالبش از حكايات و اخباري از عمر ،خليفۀ دوم و علي(ع) ،همچنين
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حكاياتي از پادشاهان ،خلفا و سالطين دورههاي تاريخي و وزراي نامي استفادهكردهاست كه

نشان ميدهد به منابع تاريخي و سيرالملوك پيش از زمان خود دسترسي داشته و به مطالعه

و تأمل در آنها پرداخته است .عالوه بر آن به اخبار زمان خود ،حتي خارج از كرمان نيز آگاهي
بسيار داشته و اطالعاتي دربارۀ شخصيتهاي همعصر خود ارايه ميدهد .طغانشاه حاكم

خراسان ،امير اسماعيل گيلكي حاكم طبس ،مختاري شاعر ،جمال الدين ابوالفتح منجم

معروف خراسان كه با او مكاتبه داشته ،از آن جملهاند.

عقدالعلي للموقفاالعلي تاكنون ،بهعنوان كتابي تاريخي شناخته شده است و كمتر به

جنبۀ نگرشهاي سياسي نويسنده به آداب و قاعدۀ ملكداري آن توجه شده است .هرچند
طباطبايي در فصل دوم از كتاب خواجه نظام الملك با عنوان «انديشه ايرانشهري و تداوم

فرهنگي ايران زمين» ،حدود پنجاه صفحه ،فهرستي توصيفي از منابع دورۀ اسالمي شامل

كتاب ،رسالههاي تاريخي ،عرفاني ،فلسفي و ادبي ،كه در زمينۀ انديشۀ سياسي ايرنشهري

آرمان شاهي و آيين كشورداري مطالبي دارند ،ارايه ميدهند ،ولي از كتاب عقدالعلي
للموقفاالعلي سخني به ميان نميآورد.
از محتويات كتاب ــ بهخصوص آنچه در اهداف و فايده و استفادهكنندگان كتاب

نوشتهشده ،چنين برميآيد كه هدف اصلي افضلالدين كرماني از ذكر رويدادهاي تاريخي
بيان جايگاه و خصايل شاهي و ارتباط علل و اسباب رويدادهاي تاريخي با رفتار و عملكرد

ملوك است و بيشتر از آنكه به رويدادهاي تاريخي بپردازد ،عملكرد سالطين و حكام كرمان

را بررسي و به نقد ميكشد و رهنمودهايي براي اصالح امور بر اساس سيرالملوك و تعاليم

اسالمي ميدهد .شايد انگيزۀ اصلي او از نگارش چنين كتابي در سخن او بتوان يافت «هر
كس كه او سلطان عادل را نصيحتي كند خداي او را با بندگان نيك حشر كند» (افضلالدين

كرماني .)49 :1339 ،افضلالدين همچنين دربارۀ هدف و فوايدي كه بر نوشتن كتاب مترتب
بودهاست مينويسد« :يكي آنكه در ضمن اين حكايات و طي اين روايات تحريض است بر
تخلق بهاخالق حميده از عدل و حلم و سخاوت و شجاعت ،دويم آنكه اهل خبرت را در
مطاوي اين سواد فنون عبرت است ،سوم آنكه شكر انقضاء دور محنت و اقبال موسم راحت

در ايراد اين كلمات و ابناء اين بنا حاصل است ،چهارم آنكه ذكر پادشاهي كه از حسن نظر
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و شمول رأفت و كمال معدلت او كرمان كه در خرابي سبأ را دوزخ مينهاد امروز در نزاهت
فردوس را سه ضربه ميدهد .مهملداشتن و روز اين دولت نامورخگذاشتن محض كفران

نعمت باشد و بي خبري از نيك و بد مجاري تقدير» (افضلالدين كرماني .)4 :1339 ،اين اهداف
متفاوت از هدف او در نگارش المضاف ــ كه صرف ًا كتابي تاريخي است ــ است« .در اين

سواد غرض تاريخ وقت است و اثبات آنچه آن پادشاه در كرمان فرمود از مراسم عدل و
مكارم خلق و رفع قواعد حيف و قمع اعداء دين و قهر خصوم» (افضل كرمان.)34 :1331 ،

افضلالدين در نگارش عقدالعلي بر انديشۀ سياسي مبتني بر تجارب تاريخي متكي است .او

اشاره ميكند« :من بنده به اشارۀ پير خرد زاويۀ وحدت گرفتم ،سر بهگريبان فكرت فرو بردم،

در درياي انديشه غوطه خوردم ،آللي معاني بر آوردم» (افضلالدينكرماني )102 :1339 ،وی از
كتابش بهعنوان كتابي در زمينۀ اخالق و قانون شاهي ،اخبار و حكايات تاريخي و كتابي ادبي
ياد ميكند كه ميتواند مورد استفادۀ ملوك و اهل تاريخ و اهل كتابت قرارگيرد« .مجموعي

پرداخت كه ملوك را از بهر تقويم اخالق و تهذيب عادات قانوني شافي است و دستوري
كافي و اهل تاريخ را از بهر مطالعت اخبار و تصفح حكايات روضه پر ازهارست و حديقه پر

اثمار و اهل كتابت و طالب بالغت را درجي پر غررست و برجي پر درر» (همان.)103 ،

بدينترتيب با توجه به معياري كه طباطبايي براي شناخت كتابهاي سياستنامه

ميدهد ،عقدالعلي للموقفاالعلي در رديف سياستنامهها طبقهبندي ميشود« .سياستنامه
محل گزارشي تاريخي نيست ،بلكه مكاني است كه هر واقعۀ تاريخي با توجه به رابطه

و آرايش نيروهاي سياسي گزارش ميشود و در ميداني كه اين رابطه و آرايش نيروهاي
سياسي ايجاد ميكنند ،فهميده ميشود» (طباطبايي.)183 :1375 ،

افضلالدين اميدوار بود با نگارش عقدالعلي و اهدای آن به ملك دينار بتواند حكومت او

را با رهنمودهايي كه حاصل انديشۀ ايرانيان در زمينه ملكداري است ،همراه کند و حكومتي

مطلوب ايجادشود .نگاه انتقادي او به دوران پيش از ملك دينار و بازگويي و علتيابي خرابي

مملكت در اعمال خالف قاعده و آيين ملكداري ،به منظور ترغيب ملك دينار و روي آوردن
او به اخالق ملوك و آداب ملكداري بوده است.
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آداب و قاعدۀ ملكداري

در اين بخش ضمن بررسي آداب ملوك در عقدالعلي ،به بررسي تطبيقي آن با

سيرالملوكهاي تأليفشده در روزگاران پيش و همزمان با آن پرداخته ميشود تا تأثير

سياستنامهنويسان پيشين بر افضل كرماني و همچنين تأثير اوضاع زمان او بر نوشتههايش
مشخصشود.
عموم ًا سيرالملوكها بر سه ركن اساسي در جامعه اشاره دارند و بر پيوند و وابستگي

منطقي و جداييناپذير ميان آنها قايلند :شاه ،لشكر و رعيت .البته مسايل اقتصادي ،از عوامل
مهم در حفظ اين اركان است .شاه براي برقراري امنيت به لشكر نياز دارد و براي داشتن

لشكري مطيع و كارآمد بايد مواجب آنان را به موقع پرداختكند و براي اين منظور به
خزانهاي پر نياز دارد .خزانه را رعيت تأمين ميكند و رعايت حال رعيت و عمران و آباداني در
جامعه اين منافع را تأمين خواهدكرد .به همين مناسبت برخي از سياستنامهنويسان ،اركان

جامعه را شاه ،لشكر و خزانه و رعيت نيز ذكركردهاند .نامۀ طاهر بن حسين به پسرش

عبداهلل ،هرچند به منابع اسالمي متكي است و به نظر نميرسد در صدد احيا و تبيين آداب

و آيين ملوك ايران باستان باشد ،تأكيد بر همين اركان چهارگانه دارد( .طبري1358 ،ق ،ج،7

ص )165166نظامالملك نيز همان چهار ركن را براي جامعه در نظر گرفته است( .نظامالملك،

 291 :1320و  )27افضل كرماني نيز به همان راه نظامالملك رفته است .او از شاه ،رعيت،
لشكر و خزانه به عنوان اركان اساسي مملكت ياد ميكند كه چون با هم جمع آيند ،امنيت

حاصل ميشود .در عهد طغرلشاه «واليتي ساكن اطراف و مملكتي مستقيم اكناف و خزينه

وافر و رعيتي مطيع و شاكر و متكي با نظام و عدتي و لشكري تمام» (افضلالدين كرماني،

11 :1339ــ  .)6,7در ضمن آنكه افضل همچون غزالي ميان شاه و لشكر و رعيت و مال و
عمارت و عدل دور تسلسلي برقرار ميكند (غزالي.)100 :1351 ،

اولين ركن اساسي و مشترك در سيرالملوك وجود شاه است كه در محور و كانون انديشۀ

سياسي سياستنامهنويسان قرار دارد .در سياستنامهها وجود و جايگاه پادشاهان بهعنوان
برگزيدۀ خدا و سايه و خليفۀ او در زمين باوري مشترك بوده است .شاه به ارادۀ خداوندي كه

بر عدل و لطف استوار است ،گزينش ميشود« .و بداند كه اين پادشاهي خدا ميدهد و آن

تأملي بر آداب ملوك و قاعدۀ ملكداري در...

33

را دهد كه او ميخواهد .قوله تعالي :قل اللهم ملكالملك توتيالملك من تشاء و تنزعالملك

ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء» (همان .)82 ،و افضل نيز با استناد به همين آيۀ

قرآني با عباراتي مشابه خواست و ارادۀ خدا را در تعز من تشاء و تذل من تشاء تبيين ميكند
(افضلالدين كرماني.)2 :1339 ،

اين تفكر بر تمامي سيرالملوكها حاكم است .عنصرالمعالي در قابوسنامه به پسرش

توصيه ميكند« :اگر چناچه خداي تعالي بر تو رحمتكند و ترا به پادشاهي رساند ،شرط

و تدبير و ترتيب پادشاهي نگاهدار»( .عنصرالمعالي1285 ،ق )202 :انديشۀ سياسي نظامالملك

نيز بر آن است كه « ايزد سبحانه و تعالي در هر عصري و روزگاري يكي را از ميان خلق

برگزيند و او را به هنرهاي پادشاهانه و سيرتهاي ستوده ،آراسته گرداند و مصالح جهان

و آرام بندگان بدو بازبندد»( .نظامالملك1 :1320 ،؛ غزالي )81 :1351 ،اين انديشه در فارسنامۀ
ابن بلخي نيز پيگرفته ميشود« :ايزد شخصي شريف از جمله بندگان خويش اختيار كند و

زمام ملك و پادشاهي در قبضۀ او نهد» (ابن بلخي .)1 :1343 ،اين مضمون در نوشتۀ افضل
نيز مشاهده ميشود« .سنت حق تعالي در امضا حكم ان االرض هلل يورثها من يشاء من

عباده سايق تقدير و قايد و قضا را بفرستاد» (افضلالدين كرماني .)71 :1339 ،و در جايي ديگر

تأكيد ميكند كه مقام پادشاه چنان است كه خداوند او را هم نام خود ،ملك كرده است« .اما
فضيلت پادشاهي آن است كه حق تعالي نام خويش ملك كرده است و نام بنده كه او را
برگزيده است و زمام حل و عقد و عنان قبض و بسط جهان در دست تصرف او نهاده ملك،

از آنجا كه گفت :توتيالملك من تشاء ...آتيه اهللالملك والحكمه» (همان ،ص.)48

بدين ترتيب ،استقرار حق حكومت پادشاهان بر خواسته و ارادۀ خداوند است و پادشاه

بهعنوان فردي منتخب كه شامل لطف خداوند قرارگرفتهاست ،مورد پذيرش جامعه قرار
ميگيرد و در مورد حق حكومت و چگونگي انتخاب آنان چون و چرايي نميشود .اين تفكر

حضور و وجود سلطان غير ايراني ،تركان را نيز در بر ميگيرد .انديشۀ غالب در سيرالملوكها

كه موجب پذيرش بي چون و چراي وجود پادشاهان ميشود ،حل مشكل حياتي جامعه براي
رسيدن به امنيت و آرامش در مقابل هرجومرج و آشوب و اغتشاش است .بدين ترتيب بحث

اصلي در سير الملوكها دربارۀ وسايل ،راهها ،و قواعد حفظ ادامۀ قدرت و چگونگي ادارۀ امور
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مملكت و آرامش و امنيتي است كه براي به اطاعت در آوردن مردم جامعه الزم است .در
واقع تمامي انديشمندان سياسي ايران دورۀ پيش از اسالم و دورۀ اسالمي بر اساس همين

تفكر وجود شاه را بهعنوان فرد برگزيده و منتخب از جانب خدا يا سايه و خليفۀ او در زمين
پذيرفتهاند« .انديشۀ دورۀ ميانه در ناخودآگاه خود از شبح هولناك هرجومرج ،احساس نا امني

ميكرد و با فقدان هرگونه بديلي تنها راه حل موجود در چشمانداز خود را منحصر در حضور
سلطان مي ديد» (فيرحي.)206 :1378 ،

تاريخ اين دوره حكايت از آن دارد كه اين حق در خاندان پادشاه بر قرار و حتي موروثي

فره ايزدي و روشنايي جان و پاكي
تلقي ميشدهاست .غزالي مينويسد« :ملكان بزرگانند به ّ
تن و فزوني خرد و دانش و بزرگي اصل خويش و به دولت قديم كه در خاندان ايشان

بوده است ،پادشاه و ملك بودهاند»( .غزالي )127: 1351 ،اين مسئله مورد تعرض هيچيك

از انديشمندان و سيرالملوكنويسان پيش از اسالم و دورۀ اسالمي قرار نگرفته است؛ بلكه
آنان با پذيرش اين حق الهي در جهت تبيين جايگاه سلطان و پادشاه پيش ميروند .در

فره ايزدي است اين انديشه،
انديشۀ ايرانشهري آرمانشاهي ،شاه برگزيدۀ خدا و داراي ّ
سياستنامهنويسان دورۀ اسالمي را متأثر كرده است ،با اين تفاوت كه در تعامل با آموزههاي
اسالمي ،شاهان به سايۀ خدا و خليفۀ او تبديل شدهاند .اين سايه ،سايۀ هيبت و قدرت و

رحمت خداوندي است كه در شاهان تجلي مييابد .ابوالمعالي مينويسد« :به حقيقت ببايد
اسم ُه كه روي زمين به نور عدل ايشان
شناخت كه پادشاهان اسالم سايه آفريدگارند ع ّز ُ

جمالگيرد و به هيبت و شوكت ايشان آباداني جهان و تألف اهواء متعلق باشد كه به هيچ
تأويل حالوت عبادات را در آن اثر نتواند بود كه مهابت شمشير را و اگر اين مصلحت بر اين
سياقت رعايت نيافتي نظام كارها گسسته گشتي و اختالف كلمت ميان امت پيدا آمدي»

(نصراهلل منشی .)9 :1347 ،به گفتۀ غزالي« :سلطان خليفۀ خداست .هيبت او چنان بايد كه
چون رعيت او را از دور بينند ،نيارند برخاستن» (غزالي .)131 :1351 ،و «ليكن پادشاه را هيبت
و سياست بايد تا هر كسي از پس كار خويش باشند و خلق از يكديگر ايمن بود» (همان،

ص .)148فيرحي در اين زمينه اشاره ميكند« :مقام سلطاني در انديشۀ دورۀ مياني ،مقامي

فراتر از انسانهاي عادي جامعه است و از آن روي كه در جايگاهي مابين خداوند عالم و قاهر

تأملي بر آداب ملوك و قاعدۀ ملكداري در...
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فره ايزدي بهعنوان
اين انديشه ،تداوم انديشۀ ايرانشهري شاهآرماني است كه بر مفهوم ّ

موهبت الهي اهدايي به پادشاهان پاي ميفشارد و با انديشۀ حاكم بر شريعتنامهها ،كه بر
اساس آموزههاي اسالمي شكلگرفتهاند ،متفاوت است .در شريعتنامهها سالطين بر اساس

بيعت يا جانشيني يا غلبه ،حق حكومت مييابند.

نكتۀ اينكه سياستنامهها در دورهاي شكلگرفته و تأليف ميشوند كه عباسيان هنوز

به عنوان خليفۀ خدا و خليفۀ رسول اهلل در صحنۀ سياسي جهان اسالم حضور دارند ،ولي

حضور آنان در متون سيرالملوك ناديده گرفته ميشود و پادشاهان بهعنوان خليفه و نايب
حق و سايۀ او در زمين مورد پذيرش قرار مي گيرند .افضل الدين ،پادشاه را سايه حق و
نايب و خليفۀ حق ناميده «پادشاه در زمين خليفۀ خداي است» و به نقل حديثي از پيامبر

ميپردازد« :السلطان ظلاهلل في ارضه» (افضلالدين كرماني .)48 :1339 ،او عالوه بر آن ،پادشاه

را نگاهدارندۀ زمين ميخواند كه برداشت جديدي از جايگاه سالطين است« .خداي را در
آسمان و زمين نگاهدارانند ،نگاهداران آسمان مالئكهاند و نگاهداران زمين پادشاهان»

(همان ،ص.)48

چيرگي انديشۀ قضای آسماني و تقدير رباني«اذا اراد اهلل امرا هيا اسبابه» بر رويدادها و

جريانات تاريخي از نگاه تقديرگرايانۀ افضل به تاريخ و جهان حكايت دارد .او معتقد است،

ديدۀ بينا و دل دانا ميخواهد تا سر قضا از لوح تقدير بخواند و انديشهكند«سنه اهلل فيالذين
خلوا من قبل و كان امر اهلل قدرا مقدورا» (همان ،ص .)42اين انديشه از نوشتههاي سندبادنامه

متأثر است ،آنجا كه تأكيد میکند« :يفعلاهلل ما يشاء و يحكم ما يريد .حوادث بر امر او نازل

شود و وقايع به حكم او نافذ گردد و هيچ آفريده را از تقدير ايزدي و بخشش يزداني گريز

نيست» (ظهيري سمرقندي.)230 :1381 ،

اما آنچه در متون سيرالملوك بهعنوان يك اصل از همراهان بالمنازع و ناگسستني

پادشاهي بهشمار میرود ،دين است .سايۀ دين و ديانت بر تمامي مباحث سياستنامهها
حاكم است و ازآنجاكه در جامعۀ ايران باستان دين جايگاه ويژهاي دارد ،سياستنامهنويسان

دورۀ اسالمي به سهولت توانستند حضور دين اسالم را در نوشتههايشان بارز نمايند و در
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صدد جمع ميان انديشۀ ايران باستان و حكومت اسالمي موجود برآيند ،بهطوريكه تمامي

سيرالملوكها ــ اعم از خداينامهها و اندرزنامهها و سياستنامههاي پيش از اسالم و دورۀ

اسالمي ـ بر اين مفهوم پاي فشردهاند .در متون پيش از اسالم ،به پيوند ميان دين و ملك
بهطور صريح اشاره شده است« :عجب مدار از حرص و رغبت من به صالح دنيا براي
استقامت قواعد احكام دين ،چه دين و ملك هر دو به يك شكم زادند دو سيده ،هرگز از

يكديگر جدا نشوند و صالح و فساد و صحت و سقم هر دو يك مزاج دارد»( .ابن اسفنديار،

 :1320ج )17 ،1و در دورۀ اسالمي ،متون تاريخي و سيرالملوك به تبيين آن پرداختهاند.

نظامالملك به اين همبستگي اشاره میکند« :مملكت و پادشاهي و دين همچون دو برادرند.

هرگاه كه مملكت اضطرابي دارد ،در دين خلل آيد و بد دينان و مفسدان پديد آيند و هر گه

كه كار دين با خلل باشد مملكت شوريده بود و مفسدان قوت گيرند( ».طوسی)71 :1320 ،

و براي برقراري پيوند و ارتباط نزديك ميان دين و ملك ،پادشاهان را به رعايت موازين و

قواعد شريعت دعوت كرده اند و غزالي مي نويسد «:نيكوترين چيزي كه پادشاه را ببايد دين
درست است .زيرا كه دين و پادشاهي چون دو برادرند از يك شكم مادر آمده بايد كه تيمار

دارنده مهم در كار دين بود و گزارنده فرايض به وقت خويش و از هوا و بدعت و شبهتها و
ناشايست و آنچه در شريعت نقصان آورد ،دور باشد»( .غزالي ،1351 ،ص)106

ابن بلخي نيز پايداري ملك را به دين يادآور میشود و خلل در دين را عامل زايلشدن

ملك ميداند( .ابن بلخي )41 :1343 ،و افضلالدين ضمن تأكيد بر توأمانبودن دين و ملك

مطرح ميكند كه سلطان بايد دين را به ملك نگاه دارد« :دين اساس است و ملك پاسبان»

و ادارۀ مملكت و سياست را بر قاعده شريعت قراردهد و اسالم را تقويتكند( .افضلالدين

كرماني )14 :1339 ،و فيرحي نتيجه میگيرد كه« سلطان ــ خوب يا بد ــ چنان جايگاهي

در انديشۀ ميانه داشت كه در غياب او ،نه دين درست مينمود و نه مردمان راست بودند»

(فيرحي.)204 :1378 ،

افضلالدين با تبيين جايگاه سلطان و همبستگي او با دين به آداب ملوك و آيين

كشورداري پرداخته است .و درحاليكه اغلب متون سيرالملوك ضرورت ويژگي عدل را در

پادشاهان در اولويت انديشۀ خود قرار ميدهند ،افضلالدين اقتدار پادشاه را در اولويت قرار

تأملي بر آداب ملوك و قاعدۀ ملكداري در...
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ميدهد .او گذار از وضع نابسامان كرمان را به دست حاكمي مقتدر امكانپذير ميداند و
مينويسد« :اين ديار مهمل و اين بالد مختل را پادشاهي قاهر و سلطاني قادر ميبايست
و خسروي مدبر و ملكي معمر و غمخواري مستقل و كارداني مشتغل را ميشايست تا به

فضل قوت تدارك خلل آن كند و به كمال معرفت عالج علل آن»( .افضلالدين كرماني:1339 ،

 )71او حتي پادشاه قادر ظالم را به سلطان عادل عاجز ترجيح ميدهد« :پادشاه كه لشكر و
رعيت خورد به از پادشاه كه لشكر و رعيت او را خورند«( .همانجا) تمركز مؤ ّکد بر اين ويژگي

پادشاهان ،نيز از ميراثهاي انديشۀ سياسي پيش از اسالم است كه انديشمندان دورۀ
اسالمي در صدد توجيه قدرتهاي موجود ،آن را بهوام گرفتهاند و تصرف حكومت را در هر

شكل ـ استكفايي ،استياليي ،استغالبي ـ عامل اقتداربخشي آنان دانستهاند و عجز پادشاه
را از عوامل ويراني مملكت ميدانند( .غزالي131 :1351 ،و  )111در انديشۀ افضل كرمان اقتدار

پادشاه براي تسلط بر امور جامعه الزم و واجب است .زمانۀ او به علت ضعف سالطين و

حكام چنان دچار اغتشاش و آشوب بود كه جز با وجود سلطاني مقتدر به نظم در نميآمد .به

همين مناسبت مينويسد« :ملك ميراثيان نه ماننده است ،ملك شمشير ملك پاينده است»
(افضلالدين كرماني.)47 :1339 ،

سلطان آرماني مورد بحث در سياستنامهها سلطاني عادل است .بحث عدالت جايگاه

خاصي در مباحث سياستنامهها دارد .در تمامي متون سيرالملوك خصايلي براي سلطان
برميشمارند كه اغلب در رأس آنها عدل سلطان قرار ميگيرد .در سيرالملوك از عدل

تعريفهاي بسيار ارائه شده است .از جمله نظر بر آن است كه عدالت ،قراردادن هر كس

در جاي مناسب خود و برقراري حق شايسته براي هر طبقه و تعادل ميان اجزاي سازندۀ

جامعه است .داوري منصفانه و رسيدگي به تظلمخواهي رعيت و آگاهي از آنچه در مملكت
ميگذرد ،از نشانههاي عدالت بهشمار آمده است .به گفتۀ همايي« :عدالتي كه در پادشاهان

و قضات گفته ميشود ،امر اثباتي است؛ يعني دادگري و داد خواهي و احقاق حق و انصاف
مظلوم از ظالم گرفتن و جلوگيري از تعدي و تجاوز ستمكاران و اجراي قانون در همۀ طبقات

و عموم اشخاص و اين صفت بايد در قول و فعل هر دو وجود داشته باشد تا عادل حقيقي
باشند»(.همايي ،مقدمۀ نصيحهالملوك )21 :1351 ،نظامالملك مينويسد« :ميانهرفتن پادشاه در

38

فرهنگ ،ويژة تاريخ

معني مال دنيا و در كارها چنان است كه منصف باشد و بر عادت قديم و آيين ملكان نيك

رود و سنت بد ننهد»( .طوسی )56 :1320 ،و تعريف غزالي از عدل« :عدل به تمامي آن بود

كه مجهول بي نام را با معروف با جاه و حشمت در خصومت و داوري برابر داري و بهر دو

به يك چشم نگري و يكي را بر يكي فضل ننهي»( .غزالي)121 :1351 ،

تعبير افضل از عدالت جمع ميان همۀ آن است كه قدما آوردهاند« :و از اخالق پادشاه

حسن سياست است و معني سياست آن باشد كه پادشاه طبقات مردم را از ابناء ملك و شرف
و ارباب انساب و اصحاب احساب و علما و اهل فضل و عباد و اهل سالح و دهاقين و ارباب
ضياع و تجار و محترفه هر يكي را در مرتبت خويش و منزلت اليق به وي بدارد و اگر از
محل و حرمت اهل شرف و بيوتات و اهل علم بار كم كند  ...اين معني را ظلمي صريح

شناسند»( .افضلالدين كرماني )54 :1339 ،افضل استقالل رأي ملك دينار را كمال عدالت او

ميداند و مينويسد« :به نفس خويش مستقل است و آنچه كند در حل و عقد ابواب مملكت

به راي صايب و فكر ثاقب خويش كند و قول هيچ صاحب غرض دست يقين از عنان عزم

و پاي ثبات از ركاب حزم دور و جدا ندارد» (همان ،ص.)25

نظامالملك ملوك اكاسره ،خاصه انوشروان را عادلترين پادشاهان ميداند و با ذكر

اينكه روزگار نيك آن باشد كه در آن روزگار پادشاهي عادل باشد .محمود غزنوي را« :چون

ترتيب ملك و قواعد سياست محكم نهاده بود كار عدل بر اين جمله ميرفت»( .طوسی،

 )53 :1320ميستايد .غزالي نيز عدالت پادشاهان ايران را ارج مينهد و مينويسد« :ايران را

چهار هزار سال مغان داشتند و مملكت اندر خاندان ايشان بود و از بهر آن بماند كه ميان
رعيت عدلكردندي و رعيت را نگاه داشتندي و اندر كيش خويش جور و ستم روا نداشتندي

و جهان به داد و عدل آبادان كردند» (غزالي.)82 :1351 ،

ابن بلخي نيز انوشيروان را مظهر و الگوي عملي پادشاهان عادل فارس ميخواند و

روش او را در ملكداري به پادشاهان پيشنهاد ميكند« :و قاعده نهاد در آيين پادشاهي و

لشكرداري و عدل ميان جهانيان كي مانند آن هيچكس از ملوك فرس ننهاده بود»( .ابن

بلخي )102 :1343 ،افضل با بيان آيات قرآني و احاديث دربارۀ امر به عدالت و جايگاه عادالن

در نزد خداوند ،به باورهاي زمانهاش ،ترجيح سلطان عادل كافر بر سلطان ظالم مسلمان:
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«الملك يبقي معالكفر و ال يبقي معالظلم»( .افضلالدين كرماني ،)53 :1339 ،كه در ديدگاه

فالسفه و متكلمان و فقهاي ديني نيز به مقتضاي اوضاع سياسي و اجتماعي جايگاه پيدا

كردهبود ،صحه ميگذارد .او با استناد به جواب خداوند در مورد سؤال موسي ،كه فرعون را
با كفر و نافرماني چندين مهلت دادي؟ با اين مضمون« :او در پادشاهي خويش راهها امن

ميدارد و در حكم كه ميکند ظلم نميكند و ( .»...همان ،ص )50و با استناد به حديثي از
پيامبر « :يك روز از روزگار سلطان عادل بهتر است از شست ساله طاعت و پادشاه عادل روز

قيامت در سايه رحمت خدا باشد تا ميان خلق حكم كند»( .همانجا؛ غزالي )124 :1351 ،همچون

پيشينيان به ارزشگذاري عدل در نزد سالطين توجه نشان ميدهد و نتيجه عدل را ايجاد
امنيت و رفاه و آباداني سرزمين برميشمرد« :عدل شاه پاسبان ملك اوست و عمارهالبلدان

من عدلالسلطان»( .افضلالدين كرماني 24 :1339 ،؛ ظهيرالدين سمرقندي.)20 :1381 ،

در متون سيرالملوك ،صفات شاهان بعد از عدل ،عقل ،سخاوت ،شجاعت ،حسن تدبير،

تيزبيني ،دورانديشي ،تجربهاندوزي ،حيا و شرف ،عفو ،حلم ،وقار ،صبر ،رازداري ،نرمخويي و

نرمگويي است كه افضلالدين آنها را الزمه و زيبندۀ شاه و عامل حفظ و بقاي ملك ميداند.

وی داشتن ظاهري متناسب و با هيبت را به خصايل شاهان عالوه ميكند .در انديشۀ او
شاه بايد قاهر ،قادر ،مدبر ،كاردان و معمر و غمخوار رعيت باشد و او را از بخل ،خشم ،حسد،

ضعف دل ،زيادي تماس با لشكريان و رعيت منعكند.

عنصرالمعالي شش خصلت را براي پادشاهان در اولويت قرار ميدهد« :به شش خصلت

اندر تقصير مكن هيبت و داد و دهش و حفاظ و آهستگي و راستگفتن كه اگر پادشاه از

اين خصال دورشود نزديك بود به مستي پادشاهي و هر پادشاهي كه از پادشاهي مست شود

هشياري او اندر رفتن پادشاهي او بود»( .عنصرالمعالي1285 ،ق .)210 :افضلالدين نيز به اين

مبري و از
خصايل اشاره میکند ،در ضمن تأكيد« :نطق پادشاه بايد كه از كلمات موحش ّ
معري باشد( ».افضلالدين )56 :1339 ،و « شاه بايد غالم تن نبود تا خطيبش
الفاظ مفحش ّ

دروغزن نبود»( .همان ،ص )53خصال ديگري براي شاهان قايل ميشود .چشم و دست از
حرمت مردم دور داشتن« :در شهوت براي حفظ وقار و شخصيت و پاسداري از حقوق مردم

بستن»( .جاويدان خرد ،ص )47و« پاك شلواري از پاك ديني بود»( .عنصرالمعالي ،همان)202 ،
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از خصايل پسنديده براي پادشاهان است كه افضلالدين آن را تكرار ميكند« :در پسران و

دختران رعيت به چشم شهوت نمينگرد»( .افضلالدين كرماني)50 :1339 ،

و همۀ سياستنامهنويسان متفقند ،در صورت دارابودن خصايل فوق ،خداوند به شاهان

هيبت و سياست ،كه الزمه فرمانروايي است ،ميدهد.

اما اركان ديگر جامعه در نزد سياستنامهنويسان ،رعيت و لشكر است .در بيشتر متون

سيرالملوك ،رعيت همچون گله و شاهان مانند شبان به تصوير كشيده شدهاند و اينكه
چوپان بايد براي گلهاش دلسوزي كند .عنصرالمعالي مينويسد« :خداوندان چون شبان

باشند و كهتران چون رمه اگر شبان بر رمۀ خويش به رحمت نباشد و ايشان را از سباع نگاه
ندارد زود هالك شوند( ».عنصرالمعالي )204 :1285 ،و نظامالملك نيز ميان شاه و رعيت رابطۀ

شبان و رمه بر قراركرده ،مينويسد« :روز قيامت هر كسي را كه بر كسي فرمان بوده باشد
در ين جهان ،بر خلق يا بر مقيمان سراي و بر زير دستان خويش او را از آن سؤال كنند

و شباني كه گوسفندان نگاه داشته جواب از او بخواهند( ».طوسی )7 :1320 ،هرچند افضل

كرمان وضع رعيت را در زمان ملك دينار با عبارتي توصيف ميكند كه همان رابطۀ رمه و

شباني از آن بهدست ميآيد« :كرمان محل امن و سياست است و موضع سكون و استقامت
 ...رعيت در بهشت امان ميچرد و از ثمار اماني ميخورند»( .افضلالدين كرماني،)46 :1339 ،

ولي در جايي ديگر از آنان با عنوان امانت خداوند در نزد شاهان و عيال آنان ياد ميكند و

به نقل از پيامبر مینويسد« :كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته :رعيت امانت خداي است

كه به پادشاه سپرده است .هر مكروه كه به ايشان رساند از قبيل خيانت باشد و نيز گفتهاند

كه رعيت پادشاه عيال وياند و عاقل بر عيال و زير دست خويش ستم نكند»( .همان ،ص)15

و پادشاهان را به رعايت حال رعيت توصيه ميکند كه حافظ مال و ناموس آنان باشند .اين
برداشت از جايگاه رعيت به گفتۀ طاهر بن حسين نزديكتر است .او به عبداهلل ،پسرش

توصيه ميكند« :و بدان كه تو را بهعنوان خازن و حافظ و راعي واليت دادند و اينكه

مردم قلمرو ترا رعيت ناميدند كه ايشان را رعايت و سرپرستي كني»( .طبري1385 ،ق ،ج،7

ص )165و با نگاه نظام الملك به رعيت بهعنوان عيال و بنده و نان خوران شاه متفاوت است

(طوسی.)149 :1320،
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حقوق و وظايف شاهان در برابر رعايا نيز از موضوعات مورد بحث سيرالملوك است .این

متون در رابطۀ ميان شاه و رعيت ،بيش از هر مطلب به وظيفۀ رعايا در اطاعت از پادشاهان

اصرار دارند .عنصرالمعالي در اطاعت از پادشاهان مينويسد « :اندر پادشاهي مگذار تا فرمان

تو خوار دارند كه ترا خوار داشته باشند كه اندر پادشاهي همه راحت فرماندادنست فرق ميان
پادشاه و رعيت آن است كه وي فرمانده است و ايشان فرمانبردار»( .عنصر المعالي)205 :1285 ،

و در جايي ديگر متذكر ميشود« :نظامملك ملكان اندر فرمانروايي است»(.همان ،ص)208

نظامالملك نيز وظيفۀ رعايا را اطاعت از پادشاهان ميداند .سرپيچي هر کسی از دستور
پادشاه حتي فراش و ركابدار دغدغۀ فكري نظامالملك بود .او با استناد به آيۀ اطيعوا اهلل و
اطيعواالرسول و اولواالمر منكم ،مردم را به اطاعت از پادشاهان دعوت ميكند .ابوالمعالي نيز

مينويسد :پس از پيامبر«چون ميبايست كه اين ملت مخلد ماند و ملك اين امت به همه

آفاق برسد  ...خلفاء مصطفي را عليه السالم و رضي عنهم در امر و نهي و حل و عقد دستي

برگشاد و فرمان مطلق ارزاني داشت و مطاوعت ايشان را به طاعت خويش و رسول خود
ملحق گردانيد ...چه تنفيذ شرايع دين و اظهار طرايق و شعاير حق بيسياست پادشاه ديندار

صورت نبندد» (نصراهلل منشی1285 ،ق .)9 :افضل نيز وقتي از جايگاه سالطين بهعنوان خليفه

خداوند در زمين ياد ميكند ،مينويسد :خداوند « طاعت او به اطاعت خويش برابر گردانيد»

و چون ملك دينار داراي سابقۀ نژادي و اصالت خانوادگي و پادشاهي نبود با توسل به
حديثي از پيامبر «اطيعوا االمام و لو كان عبدا حبشيا» در صدد توجيه دلیل اطاعت از سلطان

برميآيد( .افضلالدين كرماني )48 :1339 ،افضل از اينكه مردم كرمان «در هيچ عهد عصابه
عصيان پادشاهي در جبين دين نبستهاند و به سمت تمرد خروج بر والي موسوم نبوده» آنان

را ممتاز ميكند (همان ،ص.)7069

توصيۀ سياستنامهنويسان به پادشاهان ايجاد توازن و تعادل در رابطۀ ميان لشكر و

رعيت است .تنسر مينويسد« :پادشاه نظام است ميان رعيت و اسفاهي و زينت است روز
زينت و مفزع و ملجأ و پناه است روز ترس از دشمن»( .ابن اسفنديار :1320 ،ج ،1ص )24و ابن

بلخي بر اين باور است كه «مثل پادشاه مثل سر است و مثل لشكر مثل تن و همچنانك تن

بي سر بهكار نيايد ،لشكر بي پادشاه كار را پيش نتواند برد» (ابن بلخي ،ص.)79
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براي پادشاهان برقراري رابطۀ درست ميان لشكر و رعيت و خزانه امري حياتي است و

مديريت اين رابطه تضمين حفظ و بقاي پادشاهان و مملكت است .داشتن خزانۀ پر براي

رفاه حال رعيت و رسيدگي به امور سپاه از وظايف پادشاهان است .جمع خزاين و حفظ

آن براي پرداخت مواجب سپاه و عمارت و آباداني و احياء زمينهاي موات و رونقدادن به

كشاورزي در جامعه رفاه و امنيت را رقم مي زند كه وظيفۀ پادشاه در قبال رعيت است .تنسر

مينويسد« :چون رعيت درويش شد خزانه پادشاه خالي ماند و مقاتل نفقه نيابد ،ملك از

دست شود»(.همان ،ص )27و عنصرالمعالي توصيه ميكند« :سپاهي را بر رعيت مسلط مكن

كه مملكت بيرعيت آبادان نگردد» و «هرچند رعيت را با لشكر مطيع توان گردانيد لشكر
هم به رعيت نگاه توان داشت كه دخل از رعيت حاصل شود و رعيت آبادان و بر جاي از

عدل بود( ».عنصرالمعالي )208 :1285 ،و افضلالدين طغرلشاه را به داشتن صفات پادشاهي از

جمله عدالت ،انصاف ،لطف و رعيتدوستي ميستايد و اينكه كرمان در زمان او در وضعیت

يك واليت آرام و با نظام كه داراي خزانهاي وافر ،لشكري تمام ،رعيتي مطيع را سپري
ميكرده است( .افضلالدين كرماني )7 :1339 ،و ملك دينار را به رعايت اين مهم ميخواند« :و

پادشاه را از جمع خزاين و حفظ ذخاير چاره نيست كه استمالت دل لشكر و ضبط ممالك به
واسطۀ مشايعت ايشان ميسر شود ( .»...همان ،ص)36

توصيه به پادشاهان در زمينۀ چگونگي ادارۀ مملكت از اموری است كه در سياستنامهها

بهعنوان آيين كشورداري مطرح ميشود .توصيه به مشورت در امور كشورداري از جمله

مواردي است كه در متون پيش از اسالم و تداوم آن در دروۀ اسالمي كه با توجهدادن
به سورۀ شورا« :و شاورهم في االمر مشترك ًا تأكيد شده است .عنصرالمعالي ،گيالنشاه را

دعوت ميكند تا در كارها «با خرد مشورت» كند( .عنصرالمعالي ،)202 :1285 ،و نظامالملك

مينويسد« :راي و تدبير صواب آن باشد كه عقول همگنان بر آن متفق باشد و مشورت
ناكردن در كارها از ضعف رايي باشد و چنين كس را خودكامه خوانند»( .طوسی)113 :1320 ،

براي مشورت با مشاوران ،صفاتي چون عالم ،آگاه ،متدين ،كاردان و با تجربه در نظر گرفته

ميشود .افضلالدين ،شاه را به مشورت و مجالست با علما و افراد آگاه دعوت ميكند و آن

را «از حسن اعتقاد و فرط معرفت» سالطين ذكر ميكند( .افضلالدين كرماني )26 :1339 ،و
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براي مشاوران نيز ويژگيهايي؛ از جمله تدين ،علم ،حكمت ،هنر ،عدالت ،اخالق نيكو بر مي
شمرد و مشورت با عاقالن را بردن امور به راه صواب برميشمرد.

اما براي به نظم درآوردن امور و حفظ روابط و پيوند ميان لشكر و رعيت و پر نگاهداشتن

خزانه به وزير نياز است .در كتاب سندبادنامه نيز ضمن تأكيد بر وزيري عاقل ،ناصح ،فاضل،

ملكپرور ،دادگستر ،مصلحتدان ،داراي علم و حكمت و هنر و كفايت ،مينويسد« :وزير با
تدبير ثاقب و راي صايب ،مفاتيح مشكالت دولت و ملت بود»( .ظهيرالدين سمرقندي:1381 ،

 .)148نظامالملك كه خود وزير بود ،براي وزير جايگاه خاصي در نظر ميگيرد .در كنار پادشاه

وزيري الزم است« :موفق و رسمدان و هنرور همۀ كارها به ترتيب نيكو باز آرد و همه

لقبها باز قواعد خويش برد و بدعتها و رسوم بد و محدث از روي روزگار محوكند به راي
قوي و فرمان نافذ و شمشير تيز»( .طوسی )197 :1320 ،اعتقاد او بر آن بود« :وزير نيك پادشاه
را نيكونام و نيكو سيرت گرداند و هر پادشاهي كه او بزرگ شد و بر جهانيان فرمان يافت و

تا قيامت نام او به نيكي برند همه آن بودند كه وزيران نيك داشتندي و پيغامبران صلوات
اهلل عليهم همچنين»( .همان ،ص )217و غزالي ميگويد« :پيامبران از وزيران بينياز نبودهاند،

كسان ديگر اوليتر كي بي وزير نباشند»( .غزالي )175 :1351 ،افضل نيز عبارتي همسان غزالي

دارد .او به نقل از پيامبر مينويسد« :پادشاه را از وزير ناصح و مشير مشفق ناگزير است چه
انبياء را از وزراء صدق استغنا نبوده است .موسي گفت :وافعل لي وزيرا من اهلي هرون اخي

اشدد به ازري»( .افضلالدين كرماني )77 :1339 ،او مانند نظامالملك نسب شريف و قدم خاندان
را از شرايط اولي براي وزير بهشمار ميآورد( .همان ،ص 82؛ طوسی )1320:218 ،و حال آنكه در
كليله و دمنه كه به گفته افضل از منابع مورد استفاده او بوده است ،بعد از تأكيد بر انتخاب

وزير از خاندان قديم و از اشراف و مهتران ،مينويسد« :عاقالن دانند كه خاندان مرد خرد

و دانش است و شرف او كوتاهدستي و پرهيزكاري عفاف موروث و مكتسب جمع باشد».
(نصراهلل منشی )318 :1347 ،افضل براي وزير خصايلي چون علم ،حلم ،كرم ،مروت ،حيا ،عقل،

خويشتنداري ،كمآزاري ،بسط عدل ،نشر احسان و تحاشي از ستم و عدوان در نظر ميگيرد

كه در ديگر سيرالملوك نيز بدان توجه شده است( .افضلالدين كرماني )86 :1339 ،افضل به
اهميت انتخاب مشاوران و وزرا و كارگزاران اشارهمیکند و آنان را در حفظ بنيان حكومت
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مؤثر ميداند« :و پادشاه در تمشيت امور دولت و ترتيب اسباب مملكت به ناصحان مشفق و
وزرای مصلح و نايبان امين و گماشتگان گزين محتاجست» (همان ،ص.)75

باألخره موضوع بحث ديگر سياستنامهنويسان ،علل خرابي مملكت و ايجاد خلل در امر

ملكداري است .و آن را به عللي چند منسوب ميكنند .خرابي مملكت حاصل غفلت و زمام
امور به دست نا اهالن دادن است .عنصرالمعالي ضمن تأكيد بر« :شغل سزاوار مرد ده بدانكه

هر يك از چاكران را شغل معيني ببايد دادن كه مستحق آن باشند( ».عنصرالمعالي:1285 ،

 ،)205متذكر ميشود «كسي كه فراشي را شايد شرابداري مفرماي و آنكه شرابداري را
شايد خازني مفرماي و آنكه خازني را شايد حاجبي مفرماي كه هر كاري به هر كسي نتوان

داد .چنان كه گفتهاند؛ لكل عمل رجال .تا زبان طاعنان بر تو گشاده نشود و اندر شغل تو
خلل پديد نيايد( ».همان )130 ،سخن ابن بلخي نيز تأييد همين گفته است .او پرويز ساساني
را به عللي چند نكوهش ميكند .از جمله آنكه « :كارهاي بزرگ خرد داشتي»( .ابن بلخي،

 )123 :1343نظامالملك به اندازه نگاهداشتن در سپردن شغل به افراد توجه نشان ميدهد:

« زيردستان هر يك بر اندازه خويش بدارد و هر يكي را بر قدر او مرتبتي و محلي نهد».
(طوسی )3 :1320 ،و همچنين يادآور ميشود« :اگر دوستان دورتر و دشمنان نزديكتر شوند

خلل و پريشاني و بيكامي تولدكند و كس در نتواند يافت( ».همان ،ص )85و تاكيد میکند:

«بي فضالن را و بي اصالن را عمل نفرمايند»( .همان ،ص )224و غزالي مينويسد« :پادشاه
بايد كه كار خويش به دست ناسزاواران باز ندهد؛ زيرا كه ملك خويش به باد دهد و مملكت

ويران شود و خللهاي بسيار پديد آيد»( .غزالي )143 :1351 ،افضلالدين نابساماني اوضاع

كرمان را از اين ميدانست كه حكومت بهدست افرادي افتاده بود كه جاهل و غافل و صاحب
غرض بودند .هر پادشاهي كه اعمال خويش در دست عمال نااهل بيكفايت كند و مقاليد
اشغال مملكت به بد اصل و بي هنر تسليم ،سنگ خذالن بر قنديل مملكت خويش ميراند»

(افضلالدين كرماني.)75 :1339 ،

سيرالملوكها بيخبري و غفلت پادشاه از امور مملكت و احوال رعيت را يكي از علل

نابودي پادشاهي ميدانند .تنسر ضمن آنكه به اهميت داشتن خبرگير و آگاهي از وضع
مردم تأكيد میکند و به پادشاهان هشدار ميدهد« :جهالت پادشاه و بيخبربودن از احوال
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مردم دري است از فساد اما شرط آن است كه از كساني نامعتمد و بي ثقت زنهار تا سخن

نشنود و اين راي پيش نگيرد و بر آن كار نكند و نپندارد»( .ابن اسفنديار :1320 ،ج ،1ص)27

و عنصرالمعالي تأكيد میکند «حال لشكر و رعيت خويش نيز بايد كه واقف باشي كه
چون از حال خويش نداني حال بيگانگان هم نداني»( .عنصرالمعالي )212 :1285 ،شاهان

بايد افرادي براي خبرگيري به اطراف مملكت بفرستند تا خود و رعيت از دشمنان داخلي و
خارجي در امان باشند .اشارۀ افضل نيز به اين مهم در ادامۀ راه سيرالملوكنويسان است:
«از سيرالملوك آن است كه از اخبار واليت و رعيت با خبر باشند و صاحب خبران معتمد

مسكون گمارد .به هر طرفي و جانبي عيون و جاسوسان فرستند تا احوال مجاري امور در

خفا بازنمايند»( .افضلالدين كرماني )57 :1339 ،و متذكر ميشود« :شاه بايد بيدار باشد تا فتنه
بخوابد و اگر خفت فتنه بيدار شود» (همان.)11 ،

افضل كرمان عوامل ديگر خرابي مملكت را پرداختن پادشاه به عيش و عشرت ،قتل

و خونريزي و سياست بي قياس ،تعدي و ظلم به رعيت ،مصادرۀ اموال مردم بعد از مرگ،
سوگند دروغ پادشاه ذكر ميكند« :سوگند دروغ شهرها و خانهها را خراب و خالي كند»

(همان ،ص.)15

عشرتجويي شاهان و ظلم و تعدي و مصادرۀ اموال مردم ،در ميان سيرالملوكنويسان

به طور مشترك به عنوان عوامل خرابي و خلل در مملكت تأييد شده است« .چون مهتر هزل

كند ،هيبت و شكوه او از دلها برود»( .جاويدان خرد ،ص )62وسندباد دربارۀ پرداختن شاهان

به عيش و عشرت اشاره ميكند« :متابعت مالعب و مالهي از جانب پادشاه باعث نقصان

عدل و خسران عقل و زايلشدن حلم و فضل و خلل روزگار شود»( .ظهيري سمرقندي:1381 ،

 )26و افضل در عبارتي با همين مضمون دربارۀ عشرتطلبي ملك ارسالن ،پسر طغرلشاه،

مينويسد« :به عشرت و مالهي مشعوف بود.چون در كار آب ميشد از كار ميبرد نه پاي

عقلش در ركاب تماسك ميماند و نه دست طبعش عنان تمالك»( .افضلالدين كرماني:1339 ،

 )11ظهيري سمرقندي دربارۀ مصادرۀ اموال مردم نيز اشاره ميكند« :پادشاهي كه خزانهاش

را از اموال رعيت آباد ميكند مثل كسي است كه بام خانهاش را با آنچه كه از بن ساختمان

ميكند ،بپوشاند»( .ظهيرالدين سمرقندي )26 :1381 ،و افضل مينويسد« :پادشاهي كه معاشش
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از كيسۀ رعيت باشد مدت حكومتش كوتاه ميشود»( .افضلالدين كرماني )15 :1339 ،و به

دوران پيش از ملك دينار اشاره ميكند« :پيش از اين اگر كسي بيمار بود نمايندۀ سلطان و

موكل ديوان بر بالين او بودند تا جان دهد و مال او بردارند»( .همان ،ص.)24

افضلالدين كرماني زمان فرزندان طغرلشاه را دريافته بود .بعد از طغرلشاه فرزندان

او هر كدام با توسل و تمسك به افعال مذمومي كه مملكت را با ويراني روبهرو ميكند ،در

بخشهايي از كرمان حكومتكردند .دورۀ فرزندان طغرلشاه كه حدود بيست سال از تاريخ

كرمان را شامل ميشود «اضطراب و تشويش و اختالف عساكر در كرمان پديد آمد»( .همان،

ص )11افضل از قول سيفالجيوش مينويسد« :در عهد ما هر خوشه گندم كه ميآيد ،پرچمي

با خود ميآورد»( .همانجا) وی حملۀ تركان قراغز به كرمان را نتيجۀ عشرتجويي و قتل
و سياست بي قياس و زيادهكشي مردم و غفلت از امور مملكت توسط فرزندان طغرلشاه

ميداند و معتقد است كه حتي اگر ديگر اركان مملكت بهجا و درست عمل کنند ،عملكرد شاه

علل خرابي و آباداني مملكت خواهد بود .او اشاره ميكند با اينكه در زمان پسران طغرلشاه،
لشكر در خدمت بود و رعيت مطيع ،ولي بهرامشاه به بهانۀ حمايت مردم از برادرش ،ارسالن،

قتل بي قياس ميكرد« .و حال آنكه آتش به آتش نتوان نشاند ».بلكه بايد از در لطف درآمد.

«ظفر و صبر هر دو همزادند»( .همان ،ص )12و تورانشاه ظلم و ستم و كشتار مردم بيگناه

بي قياس كرده بود .او به هالك اعوان و انصار خويش از امرا و غالمان دست زد .افضلالدين

ضمن محكومكردن اين عمل«برين نسق پر و بال خويش به دست خود ميكند»( .همان،

ص )13با تمسك به آيات قرآن و احاديث پيامبر شخص خونريز را در عالم باقي«نوميد از

رحمت خدا» ميداند.

ازآنجاكه هدف سياستنامهنويسان اصالح وضع موجود بود ،از ويژگيهاي نوشتاري

آنان نگاه منتقدانه به اوضاع جاري زمانشان است كه با توجه به موقعيت شغلي و ميزان

نقدپذيري دستگاه حاكم در لفافه يا با صراحت به نقد ميپرداختند .نظامالملك با استناد
به احوال پادشاهان گذشتۀ ايران و خلفا و پيامبران گفتنيها را ميگويد و گاه به اميران و

پادشاهان روزگار خود هشداري ظريف ميدهد .مصلحتانديشي و محافظهكاري در سرتاسر

كتاب او به چشم ميخورد .نقدها غير مستقيم صورت ميگيرد .نظامالملك دربارۀ هدفش از
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نوشتن سياستنامه مينويسد« :تا مجلس عالي را تنبه افزايد  ...گوش به خويشتن دارد و

پيوسته اين كتاب ميخواند  ...از گذشتگان خبر است و از ماندگان سحر است( .»....طوسی،

 )299 :1320و بهطور غير مستقيم با ذكر نكات مثبت و عملكرد صحيح شاهان پيشين از

انوشيروان و سلطان محمود غزنوي و طغرل و الب ارسالن سلجوقي ،ملكشاه را به تأسي از

آنان دعوت ميكند.

نقد غزالي از اوضاع زمانهاش مستقيمتر صورت ميگيرد .او در جاي جاي نصيحهالملوك

متذكر ميشود« :اكنون بدان و آگاه باش كه اين همه جهانداران و پادشاهان زمين بودند

و كامروا بودند و روزگار خويش بگذاشتند و رفتند و ازيشان نام ماند و كردار ايشان»( .غزالي،

 )96 :1351و «امروز بدين روزگار آنچه بر دست و زبان اميران ما مي رود اندر خور ماست و

همچنان كه ما بد كرداريم و با خيانت و ناراستي و ناايمني ايشان نيز ستمكار و ظالمند».
(همان ،ص )109و «مقصود ما اندرين بسيار گفتن آن است كه روزگار ما سخت ناموافقست

و مردم بد و غافل و سالطين به دنيا مشغول و مال دوست و با مردم بد احتمالكردن و

تغافلنمودن»( .همان )147148 ،و« به اول زمانه خلق خفته بودند و علما بيدار ،امروز علما

خفتهاند و خلق مرده ،سخن خفته مرده را چه سود»( .همان ،ص.)149
و افضلالدين كرماني با صراحت نسبت ًا بيشتري به نقد زمانهاش مبادرت ميكند .او علل

خرابي و خلل مملكت را در حكام نزديك به زمان خود جستوجو ميكند و نقدها را به وقايع

نزديك به زمانش ميكشاند .وی با قلمي اديبانه و ذهني نقادگر به بررسي ،تحليل و ذكر
علل و اسباب ضعف كرمان ميپردازد .وی در انتقاد از ضعف پسران طغرلشاه و بركشيدن

امرا و اتابكان ترك مينويسد« :ترتيب جهانداري درين دور از دست ملوك بيرون شد و با

دست اتابكان و تركان افتاد و هر تركي كه قبايي نو مييافت تمني اتابكي و خيال دادبيگي

ميكرد و هر تركي بقال بچه و قصاب بچه را وكيل خويش كرد و به ديوان پادشاه فرستاد تا

سفاهت بر وزير ميكرد و از آن وهن ملك و ضعف كار زيادت ميشد»( .افضلالدين كرماني،

 )14 :1339و اشاره ميكند« :درين عهد هر كس كه خداي ناترستر و بر ايذاء خلق خداي
دليرتر وزارت را معين ميشود»( .همانجا)

جسارت افضلالدين را در توصيۀ ملك دينار به رفتار و عمل نيك در هيچيك از
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سياستنامهنويسان نميتوان سراغ گرفت« .ملك خداي است كه قديمست و هستي اوست
كه تغيير نپذيرد و ملك دنيا سعادت اين سرا اگرچه مدت آن متمادي و مهلت آن متراخي

شود ،عاقبت آن فنا و خاتمت آن زوال خواهد بود و هر كه را سعادت قرين و توفيق رفيقست

چون بر مركب مرادي سوار شود زود به ميدان احسان تازد و اين يك ساعت غنيمت شمرد».

(همان ،ص )1516و عبارت او « آن روز گذشت و آن جماعت رفتند و هر يك عمل نيك و
بد خويش با خود بردند و از ايشان ذكر خوب و زشت ماند والسالم»( .همانجا) تذكري است

نسبت به مرگ و روز قيامت و هشداري است براي اين دنيا تا چنان بايد بود كه از محكمۀ
عدل الهي بتوان رهايي يافت.

نتيجه

مورخ است ،چون دو كتاب تاريخي مهم
افضلالدين ابو حامد احمد بن حامد كرماني ّ

مورخي تحليلگر
بدايعاالزمان في وقايع كرمان و المضاف را در ذيل آن تأليف كرده است .او ّ

است و به علل و اسباب و چرايي وقوع رويدادهاي تاريخي عنايت دارد.

افضلالدين اديب است ،چون به شغل دبيري در ديوان امراي كرمان اشتغال داشته است

و نوشتههايش حكايت از وسعت اطالعات او در زمينۀ ادب و نمونهاي از انشاي مصنوع و
متكلف منشيانه ارائه ميدهد.

او پزشك است و در دربار حكام كرمان و يزد و همچنين مدتي در بيمارستان يزد به

طبابت مشغول بوده است و به همين جهت در نوشتههايش رد پايي از اصطالحات پزشكي

وجود دارد .او جامعۀ كرمان را به تن بيماري تشبيه ميكند كه داروي بهبودي آن در دست

پادشاهان است.

سرانجام او انديشمندي است كه انديشۀ سياسي مبتني بر حكمت عملي و مطرح در

سياستنامهها را بهوام ميگيرد و با توجه به اوضاع سياسي و اجتماعي زمانهاش و نقد آن در

تبيين آداب و قواعد ملكداري ايرانيان براي حاكم وقت ،ملك دينار ،سعي ميکند تا راهي

براي اصالح و بهبود وضع جامعۀ كرمان بيابد.

عقدالعلي للموقفاالعلي ،كتابي در زمينۀ آداب ملوك و آيين كشورداري است كه در
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تداوم خداينامهها و اندرزنامههاي پيش از خود نوشته شده است .و جاي تعجب دارد كه
تاكنون در بررسي سياستنامهها به اين كتاب توجهي نشده است.

افضلالدين ،عالوه بر تبيين اركان اساسي سياستنامهها :شاه ،رعيت ،لشكر و خزانه با

توجه به وقايع تاريخي زمانش و علتيابي خلل و ضعف موجود در جامعۀ كرمان ،قواعدي
بنيان مينهد يا براي آن اولويتي در نظر ميگيرد ،كه تازگي دارد .از جمله :جايگاه سلطان
است كه عالوه بر خليفه و سايۀ رحمت و هيبت خداوند بودن ،اطالق عنوان ملك از سوي
خداوند براي شاهان كه برگرفته از عنوان خداوند است و عنوان نگاهدارندگان زمين در

مقابل فرشتگان كه نگاهدارندگان آسمان هستند .ديگر نگاه وی است به اقتدار پادشاهان

كه از دیدگاه او از اولويت ويژهاي در خصوصيات شاهان دارد و حتي در جايابي خصايل
شاهان پيش از عدل آنان قرار ميگيرد .او گذار از وضع نابسامان كرمان را با حاكمي مقتدر

امكانپذير ميداند و پادشاه قادر ظالم را به سلطان عادل عاجز ترجيح ميدهد و حال آنكه

پيش از آن انديشمندان كالم و فلسفه و سياستنامهنويسان به ترجيح پادشاه عادل كافر
بر پادشاه ظالم مسلمان تأكيد کردهاند .و مورد ديگر اينكه سياستنامهنويسان رابطۀ شاه و
رعيت را رابطۀ شبان و رمه ميدانند و افضلالدين رعيت را همچون عيال پادشاهان ميداند

و حقوق و وظايف رعيت را با داشتن همين جايگاه در نظر ميگيرد.

از مزاياي عقدالعلي آن است كه افضل كرمان دوران چند پادشاه ـ هر چند كوتاه ـ را

تجربهكرد است .اوحوادث متعددي كه بر اثر اختالفات داخلي ،جنگ قدرت ،عدم مديريت
صحيح اوضاع و عدم آگاهي شاهان از آيين و آداب و راز و رمزهاي ملكداري رخ مينمود،

ميديد و همين تغييرات حكومتي و تغيير پادشاهان ،به افضل فرصتي ميداد تا بتواند به

تحليل رويدادها و يافتن جواب سؤاالت خود در زمينۀ چرايي رفتوآمدهاي شاهان و خلل
و خرابي اوضاع اجتماعي و سياسي كرمان بپردازد .به طوريكه صراحت و جسارت او را

مورخ و سياستنامهنويسي
در پردازش رويدادها و بازگوكردن خرابيها و ضعفها ،در كمتر ّ
سراغ ميتوان گرفت.

ذهن نقاد و پرسشگر او همراه با مطالعات وسيعي كه از محتواي كتاب پيداست ،شناخت

ما را از او به مو ّرخي تحليلگر و نقاد و سياستنامهنويسي آگاه هدايت ميكند

50

فرهنگ ،ويژة تاريخ

کتابنامه

ابن اسفنديار ،بهاءالدين محمد بن حسن .1320.تاريخ طبرستان ،تصحيح عباس اقبال ،به اهتمام محمد
رمضاني ،تهران :كتابخانۀ خاور.

ابن بلخي .1343.فارسنامه ،به كوشش علينقي بهروزي ،شيراز :اتحاديۀ مطبوعاتي فارس.

اصفهاني ،حمزه بن حسن .1346 .تاريخ پيامبران و شاهان (سنيالملوكاالرض واالنبياء) ،ترجمۀ جعفر شعار،
تهران :بنياد فرهنگ ايران.

افضلالدين ابو حامد كرماني .1373 .سلجوقيان و غز دركرمان ،تحرير محمدابراهيم خبيصي ،مقدمه و
تصحيح و تحشيه محمدابراهيم باستاني پاريزي ،تهران :كوروش.

افضلالدين كرماني ،احمد بن حامد  .1339 .عقد العلي للموقف االعلي ،تهران :چاپخانۀ خاور.

افضل كرمان ،حميدالدين احمد بن حامد كرماني .1331 .المضاف الي بدايع االزمان في وقايع كرمان ،به
اهتمام و تصحیح عباس اقبال ،تهران :مجلس.

صفا ،ذبيح اهلل .1352 .تاريخ ادبيات در ايران (از ميان قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجري) ،تهران:
ابنسينا.

طباطبايي ،جواد .1377 .درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشۀ سياسي در ايران .تهران :كوير.
ـــــــــــــــــــــــ  .1375 .خواجه نظامالملك .تهران :طرح نو.

طبري ،محمد بن جرير1358 .ق .تاريخاالمم والملوك ،قاهره :مطبعهاالستقامه.

ظهيري سمرقندي ،محمد بن علي .1381 .سندبادنامه ،مقدمه و تصحيح و تحقيق محمدباقركمالالديني،
تهران :ميراث مكتوب.

عنصرالمعالي ،كاوس بن اسكندر بن قابوس شمسالمعالي1285 .ق .قابوسنامه ،ديباچه رضا قليخان
هدايت ،تهران :كارخانۀ آقا مير باقر تهراني.

غزالي طوسي ،محمد بن محمد  .1351 .نصيحهالملوك ،تصحيح و حواشي و تعليقات و مقدمه جاللالدين
همايي ،تهران :انجمن آثار ملي.

فيرحي ،داوود .1378 .قدرت ،دانش و مشروعيت در اسالم ،تهران :نشر ني.

ناصرالدين منشي كرماني .1328 .سمطالعلي للحضرتالعليا (در تاريخ قراختائيان كرمان) ،به اهتمام و
تصحيح عباس اقبال ،تحت نظر محمد قزويني ،تهران :اساطير.

طوسي نظامالملك ،ابوعلي حسن بن علي .1320 .سياستنامه ،تصحيح عباس اقبال ،تهران :چاپخانۀ
مجلس.

كليله و دمنه .1347 .ترجمۀ ابوالمعالي نصر اهلل بن محمد بن عبدالحميد ،كليله و دمنه ،تصحیح عبدالعظيم
قريب ،تهران :بنگاه مطبوعاتي فروغي.

تأملي بر آداب ملوك و قاعدۀ ملكداري در...

51

جاويدان خرد :پند از هوشنگ شاه پيشداد .1350 .ترجمه از پهلوي به عربي بهكوشش حسنبن سهل ،به
روايت ابن مسكويه رازي ،ترجمه و تأليف محمد كاظم امام ،تهران ،چاپ بوذرجمهري.

نامه تنسر به گشتسب .1352 .تصحيح مجتبي مينوي ،تعليقات مجتبي مينوي و حمد اسماعيل رضواني،

تهران :خوارزمي.

نفيسي ،سعيد .1344 .تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تا پايان قرن دهم هجري ،تهران:
كتابفروشي فروغي.

