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 چکیده:
هاي فارسی در ایران، بعد از ورود اسالم، در قرون چهار و پنج  اولین اندرزنامه  زمینه و هدف:

اندرزنامه نگارش  شد.  تألیف  نههجري  زمان،  این  در  اندرزنامهها،  سنت  ادامۀ  دورةتنها   نگاري 
ها حاوي نکات مهمی در  ساسانی بوده، بلکه اهداف سیاسی و اجتماعی نیز داشته است. اندرزنامه

تحلیل نحوة تفکر جامعه هستند و یکی از بخشهاي مهم آنان از این منظر، شخصیتهاي سرمشق 
مورد استناد آنهاست. شخصیت سرمشق یا الگو، فردي است که بعنوان بهترین نمونه در تأیید  

 مربوطه، از وي نقل قول و یا داستانی، آورده شده است. اندرز 
تحلیلی، شخصیتهاي سرمشق و علل    -در این مقاله تالش شده با روش توصیفی  روش مطالعه:

هاي فارسی قرون چهار و پنج هجري بررسی و تحلیل شوند. متون مذکور انتخاب آنان در اندرزنامه
 انوشیروان، سیرالملوك، کیمیاي سعادت و قابوسنامه.  نامه، پندنامۀعبارتند از خردنامه، آفرین

اندرزنامه  ها:یافته سلیقۀ نویسندگان  و  تفکر  از  فارغ  الگو،  اشخاص  انتخاب  براي  یادشده  هاي 
اند.  شخصی، از یک سو به ارزشها و از سویی دیگر به چالشهاي موجود در جامعه نیز توجه داشته

صیتهاي سرمشق خاص و یا متعلق به دورة زمانی یا موقعیت  بنابراین بسامد باالي استفاده از شخ
 اي، میزان محبوبیت و کارایی آن اشخاص را در جامعه نشان میدهد. شغلی ویژه

اندرزنامه  گیري:نتیجه توجه  مقاله،  این  در  موردنظر  متون  حوزة بررسی  به  بیشتر  را  نویسان 
اقبال به شخصیتهاي الگوي ایرانی سیاسی و سپس مذهبی و اجتماعی نمایان میکند. همچنین  

اند، چه در دورة باستان و چه در دورة اسالمی، بسیار  و یا کسانی که به فرهنگ ایران عالقمند بوده
 بارز است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The first Persian advisories in Iran, after the 
advent of Islam, were written in the ٤th and ٥th centuries AH .  the Writing 
advisories, at this time, was not only a continuation of the tradition of advisory 
writing of the Sassanid period, but also had political and social Purposes. 
advisories contain important points in analyzing the way society thinks And one 
of the most important parts of them from this perspective is the Standard 
character they cite. A Standard character is a person who, as the best example 
in confirming the relevant advice, is quoted or narrated. 
METHODOLOGY:  In this article, an attempt has been made to study and 
analyze Standard characters and the reasons for their selection in the Persian 
advisories of the ٤th and ٥th centuries AH by the library method. The 
mentioned texts include Kheradnameh, Afarinnameh, Pandnameh of 
Anoushirvan, Siyar Al-Muluk, Kimiaye Saadat and Qaboosnameh . 
FINDINGS: Authors of the mentioned advisories for choosing Standard 
characters, regardless of personal thought , have also been noted On the one 
hand to the values and on the other hand to the existing challenges in society. 
Therefore, the high frequency of using certain specific Standard Characters or 
belong to a specific time period or job position, it shows the popularity and 
efficiency of those people in the society. 
CONCLUSION: Examining the texts in this article, shows the attention of 
authors of the advisory is more focused on the political and then religious and 
social spheres. Also notice to the Iranian Standard characters or those who 
were interested in Iranian culture, both in ancient and in the Islamic period, is 
very prominent. 

 
 

DOI: ١٠٫٢٢٠٣٤/bahareadab.٢٠٢٢٫١٤٫٦٠٧٠ 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 
 

NUMBER OF REFERENCES 
 
 

١٥ ١ ٠ 

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: ١٦ December ٢٠٢٠ 
Reviewed: ١٧ January ٢٠٢١ 
Revised: ٠٢ February ٢٠٢١ 
Accepted: ١٤ March ٢٠٢١ 
 
 
KEYWORDS 
advisory, Persian, 
Standard character, 
the ٤th and ٥th centuries AH 
 
 
*Corresponding Author 
 zohreh_zarshenas35@yahoo.com 
 (+٢١ ٩٨) ٢٢٤٣١٧٠٧ 

https://www.bahareadab.com/


 113/  چهارم و پنجم هجري در کاربرد شخصیتهاي الگو هايسدهنویسان اندرزنامهرویکرد 

 

 قدمه  م
  سیاسی،   حاوي نکات اجتماعی،  اند،بلکه بنا بر ضرورتی که نوشته شده  ،تنها متونی ادبی بودهنهدر ایران    هااندرزنامه

م هستند.  بسیاري  فرهنگی  و  نویسند  تفکر،  نحوةچون    متفاوتیهاي  فهلؤتاریخی  اجتماعی  و  شغلی    ة موقعیت 
ثیر أنگارش اندرزنامه ت  شیوة اندرزنامه و درنهایت وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه در آن دوره، در  

 ) نوشته یک قرن و یا حتی بیشتر(   گستردهی  یک مقطع زماندر    ی کههایبسزایی داشته است. مجموع اندرزنامه
را زمانی    ةدور   آن  اجتماعی و سیاسی  ی از اوضاعجامع  نسبتاً  آگاهی، غیر از نگرشهاي متفاوت نویسندگان،  اندشده
 ها را از ابعاد گوناگون مهم و ضروري میسازد. و همین امر است که بررسی اندرزنامه  ارائه میدهد نیز

باشد. شخصیتهاي الگو  موضوع    این متون،اصلی  ها، دومین جزء و رکن  وضوع اخالقی اندرزنامهبنظر میرسد بعد از م
و   الگو  نگرفته، ضرورت وجود  قرار  تعلیمی چندان مورد توجه  ادبیات  از موضوعاتی که در حوزة  درحالیکه یکی 

 سرمشق در اینگونه از ادبیات است. 
 اندرزها،   موضوع  دأییت  در   نمونه  نیبهتر  بعنوان، از وي  اندرزنامه  ةسندینو  که  است  یت یشخص  الگو،  تیشخص  از  منظور

ذکر میکند. این شخصیتها لزوماً افراد مثبت، پرهیزکار و سرمشق اخالق   یداستان  ای  قول   نقل  نام میبرد، یا از او
شاید بمنظور تأدیب و    نیکو نیستند، گاه ــ البته بندرت ــ در اندرزها نام افراد منفی و خطاکار را هم میبینیم که

 سنده ینو  هراش جستجو کرد. از سوي دیگر  تذکر است و شاید با هدفی دیگر نامشان آورده شده است، که باید درباره 
 زمان،   آن  در  جامعه  ي ا شهارز  و  شیخو  ستیز  ةدور  یچگونگ  نیهمچن  وی  اجتماع  تیموقع  و  شهیاند  بر  بنا

که با   است  کرده  انتخاب  هاي مختلف تاریخی دوره  ازخاصی را    یمذهب  ای  یاسیس  ،ی اجتماع  ي الگو   ي ا یتهشخص
ی دربارة طرز فکر نویسندة مهم  نکات  میتوان به  ،هااندرزنامه  آنها در  این شخصیتها و بسامد کاربرد  لیتحلبررسی و  

  .اندرزها و موقعیت اجتماعی و و سیاسی زمان زندگی او رسید
ها دارند، گاه مستقیماً از  دیگر، چنانکه اشاره شد، آن است که این شخصیتها نقشهاي مختلفی در اندرزنامه  نکتۀ

آمیز به آنها نسبت داده میشود و گاه بطور  اي حکمتآنها بعنوان سرمشق اخالق یاد میشود، گاه پندي یا جمله
ورده میشود. این موضوع و پرسش که اصالً از  غیرمستقیم و هنگامی که به فضیلتی اشاره میشود، نام شخصیتی آ

اندرزنامه در  شخصیتهایی  و  افراد  اخالقی  چه  ویژگیهاي  نظر  از  شخصیتها  این  میشود،  برده  نام  الگو  بعنوان  ها 
اند، در اندرزها چه توصیفی از آنها شده است، با دین و عقاید دینی یا شخصیتهاي واقعی تاریخی چه نسبتی  چگونه

ها چیست، از سؤاالتی است که مبناي این پژوهش قرار گرفته است و تالش  دقیق آنها در اندزنامه دارند و نقش  
 میشود در پایان مقاله به آنها پاسخ داده شود. 

 
   سابقۀ پژوهش

هاي  در ارتباط با موضوع این مقاله دو دسته تحقیقات موردنظر قرار میگیرد. یک دسته آثاري که دربارة اندرزنامه 
ها انجام پنج قرن اول اسالمی نوشته شده و دستۀ دیگر تحقیقاتی که در مورد شخصیتهاي الگو در اندرزنامهفارسی  

 شده است. 
هاي این دوره اندرزنامه و تحلیل کلی تحقیقاتی است که به معرفیدستۀ اول خود شامل دو گروه است: گروه اول، 

 .Shaked,safa(۲۰۱۲ و (  ) 1344(  نفیسی ، )1386(  مزداپور،  ) 1363(  صفاآثار مانند  ،اندبصورت کلی پرداخته
  ، انجام گرفته است از وجه موضوعات اندرزها    هاي مذکوراندرزنامه  به تحلیل جزئیاتدوم تحقیقاتی است که    گروه

در مقایسه با اثر دیگري   نامه) که به مضامین اندرزي آفرین1397(   زاده)؛ مهدوي و تقی1396(   مانند ابراهیمی
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 سیرالملوك قابوسنامه و  که درمورد    ) 1391(   زاده و یوسف لوعباس  )؛1381(   هاي اللهیاري اند. و یا نوشتهپرداخته
) نیز در اثر خود به  1391فروزش (   اند.به تحقیق پرداخته  کیمیاي سعادت ) که درمورد  1377(   و همچنین فرزام

نویسی سیاسی، تحلیل کرده و گاهی  رداخته اما آنها را صرفاً از نظر سنت اندرزنامهسه متن موردنظر در این مقاله، پ
  آباديخرم  و  ظهیري ناو  هاي مقالهبه برخی از موضوعات اندرزها نیز اشاره کرده است. برخی از آثار دیگر مانند  

ندیشۀ ایران باستان در  ) موضوع تداوم ا1390و کتاب طباطبائی (  ) 1384(  رستگار فسایی اثنی عشري و ،) 1393( 
 اند. ها را مورد توجه قرار دادهاندرزنامه

اي تهاست و شخصی  ارائه کرده هاي ساسانی  در اندرزنامه   توضیحاتی )  1376(  تفضلیدر حوزة شخصیتهاي الگو،  
موردنظر در این مقاله ارتباطی ندارد. در معدودي   ةکه به دور  البته نه با این عنوان نام برده استرا    الگوي آن متون

) که به مبحث شخصیتهاي ذکرشده در خردنامه از منظر شناسایی افراد، 1389(   جلیلی  ۀها نیز مانند مقالاز نوشته
از وجهی که در این مقاله مدنظر است، الگو دیده میشود  پرداخته،  نه  با رویکرد    ،توجه به موضوع شخصیت  اما 

 اند. سیاسی و یا فرهنگی از این موضوع که موردنظر در این مقاله است، انجام نشده  ماعی،تحلیل اجت
هاي الگو در اندرزنامه  هايشخصیت  بررسی و تحلیل انتخاب  این موضوع، درمورد  ۀبراساس بررسی پیشین  درنهایت،
 ، تحقیق مجزایی صورت نگرفته است.قرون چهار و پنج هجريفارسی 

 
 روش مطالعه 

  قرن  دو  قیتحق  نیا  یزمان  ةدور  هاست.اي و براساس توصیف و تحلیل اندرزنامهتحقیق در این مقاله کتابخانه  روش 
 از   و  ستی ن  موجود  ي هجرچهار    قرن  از  قبل  به  متعلق  یفارس  ۀاندرزنام  سو  کی  از  رایز  است،  ي هجر   چهار و پنج

 دمیشو  محسوب  خاص  ي ا دوره  یفرهنگ  و  یاجتماع  ،یاسیس   ازلحاظ  تا قرن پنج هجري،  از ورود اسالم  گرید  ي سو
 ران ی ا  فرهنگ  آداب  و  سنن  از  ي ار یبس  همچنان   اما  گذشته  رانیا  به  اسالم  ورود   از  چندصدساله  یمدت  هرچند  و

 از  ي ار یبس  .است  داشته  انیجر  ي عاد  مردم  یزندگ  تا  حکومت  ي باال   ي هارده  از  جامعه  مختلف  ابعاد  در  باستان
هاي اصالحی را براي رفع مشکالت ارائه داده و اندیشه  تا  کردندیم  تالش  حوزه  هر  در  جامعه   ي حکما  و  متفکران
  تواند یمبخصوص از منظر شخصیت الگو،    دوره،  آن  ي هااندرزنامه  یبررس  نیبنابرا دهند.    توسعه  را   یرانیا  فرهنگ
 .باشد سده چند  آن در و همچنین بستر جامعه انیرانیا تفکر از یجامع  لیتحل ي راهگشا 

شامل:  اندرزنامه   مذکور  دورة  به  متعلق  فارسی  اندرزنامۀ  مقاله، شش  این  در  موردنظر  انوشیروان، هاي  پندنامۀ 
است. نکتۀ الزم به ذکر اینکه هرچند کتابت خردنامه   خردنامهو    کیمیاي سعادت،  قابوسنامه،  سیرالملوك  نامه،آفرین

قرن ششم هجري برآورد شده اما با توجه به نظر مصححان، ادبیات آن متعلق به یک قرن پیش از آن متعلق به  
 است. 

هاي مذکور، استخراج شد و بسامد استفاده از آنان نیز برآورد شد. در این تحقیق ابتدا شخصیتهاي الگوي اندرزنامه
اول شامل دو دستۀ کلی هستند:   نگاه  الگو در  نام خاص؛  . شخصیت 1شخصیتهاي  با  الگوي  . شخصیتهاي  2هاي 

اند، مانند انوشیروان، الگوي بدون نام خاص. منظور از دستۀ اول شخصیتهاي سرمشقی است که با نام ذکر شده
هاي  گروه یا فرد نمایندة گروه، در حوزه  به  استناد  ،بزرگمهر، حضرت علی (ع) یا حتی خداوند. منظور از دستۀ دوم

سیاسی است که بدون اینکه نام مشخصی از وي یا ایشان آورده شود، از وي نقل قول یا  مذهبی، اجتماعی و یا  
  بندي شده است. دستۀ دوم در جدولی دسته  اطالعات  .آن  مانند   و   موبدان  ان،ی صوف  حکما، داستانی بیان شود. مانند  

 ایتهشخص  نیابندي شدند.  قهبعد از استخراج و برآورد شخصیتهاي الگو، در مرحلۀ بعد ازلحاظ زمانی و موقعیت طب
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نکتۀ قابل ذکر اینکه منظور از باستان، دورة قبل از اسالم است   .هستند  یاسالم  و  باستان  یزمان  ةدور  دومتعلق به  
اسرائیل و یا اعراب ایرانیان قبل از اسالم بلکه پیامبران بنی  تنها چه در ایران چه در جوامع دیگر. به همین دلیل نه

 اند.بندي شدهمتعلق به دورة جاهلیت هم ذیل باستان طبقه
 شامل   ت،یموقع  و  تیوضع  ازلحاظ  که  دارد  وجود  مذکور  ي ها اندرزنامه   دربا نام خاص،      الگو  تیشخص  طبقه  چند

  ، یاسی س  ،یحماس  و  ي ریاساط  ي تها ی شخص  ي الگوي انسانی:، مهر و سیمرغ و شخصیتها سیابل،  فرشتگان  خداوند،
داده.  شوندیم  یمذهب   و  یاجتماع بررسی  الگو طبقهدر قسمت  عناوین، شخصیتهاي  این  از  بندي ها ذیل هریک 

ها، علت انتخاب ها اشاره شده است. در قسمت تحلیل دادهاند و به بسامد کلی هر دسته در مجموع اندرزنامهشده
 شخصیتهاي الگو تحلیل خواهد شد.

استفاده از شخصیتهاي الگوي اندرزنامه هاي این دوره، چه سیري    .1:  است  االتؤس  نیا  به  پاسخ  بدنبال   مقاله  نیا
ي بکاررفته الگو   ي تهایشخص  به  توجه   با  .2را دنبال کرده؟ و از چه شخصیتهایی بیشتر بعنوان الگو استفاده شده؟  

.  3  اند؟بوده  ییهاحوزه  چه  در  اصالح  بدنبال   و  اندداشته  ي کردیرو  چه  ،آنها  سندگان ینو  ،هاي مذکوردر اندرزنامه 
 ارزش   ي اوجهه  چه  با  یاشخاص  چه  ي برا  ي که وامدار سه قرن قبلی نیز است،هجر   5و    4قرون    در  جامعهبستر  

  است؟ بوده قائل ي شتر یب
ها و بسامد  هدف از این پژوهش، برجسته کردن اهمیت انتخاب شخصیتهاي الگوي موردنظر نویسندگان اندرزنامه 
اندرزنامه ارزشهاي فرهنگی، مذهبی و اجتماعی موجود در جامعه و دغدغۀ  تحلیل  نویسان در آنها، در چگونگی 

این تحقیق در تهران و در سال  اصالح حوزه از ریاست انج  1399هاي مرتبط است.  بایسته است  ام شده است. 
باشیم که در تمام   بزرگوار و عالی بنیاد ایرانشناسی و همچنین مسئوالن محترم آموزش کمال سپاس را داشته

 اند. آرزومند توفیق روزافزون براي این بزرگواران هستیم. مراحل تحصیل، با مهر و دلسوزي تمام همراهی داشته
 

 بحث و بررسی 
 هاشخصیتهاي الگو در اندرزنامه

 بزرگان   به  دوره  نیا  ي هااندرزنامه  شتریب.  گرددیبازم  یساسان  ةدور  به  هااندرزنامه  در  الگو  تی شخص  از  استفاده  ۀنیش یپ
 شده  منسوب  انیروحان  و   شاهان  به  زین  یبرخ    و  سنانیمزد  به  ان یدانا  اندرز   مانند  شده  داده  نسبت  مانیحک  ای  و

  و  دیبوز   آذر  اورمزد،  آذر  بهداد  مهر،  آذر  نرسه،  آذر   نام  به  ییایتهشخص  نکردید  ششم  کتاب  در  مثال  بعنوان.  است
  در   الگو   تیشخص  بعنوان  که  ي گرید  ي تها یشخص  از.  اندشده  گرفته  درنظر  الگو   تیشخص  بعنوان  ي سگز  اورمزد

 بهزاد   قبادان،  خسرو  اوشنر،  بزرگمهر،  مهرسپندان،  آذرباد  به  توانی م  ،اندشده  برده  نام  یساسان  ة دور  ي هااندرزنامه
  انتساب  موضوع. ) 201-181 صص :یتفضلتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، (   کرد اشاره خرد ي نو یم و روزیپ فرخ

 دا ی پ  ادامه  هااندرزنامه  در  زین  اسالم  ورود  از  بعد)  یت یمل  هر  با(   شدهشناخته  و   خاص  یتی شخص  به  اندرزها  دأییت  و
 ن ی همچن  و  زیخسروپرو  بزرگمهر،  روان،یانوش  مانند  یساسان  ي هااندرزنامه  ي الگو   ي ا یتهشخص  از  یبعض   یحت  کرد،
 .  شد وارد یاسالم ةدور ي هااندرزنامه در... و  خسرو دهقان، ،موبد چون ینیعناو

 
 

 شخصیتهاي الگوي با نام خاص  
 خداوند
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  قرار   استناد   مورد  روان،ی انوش  ۀپندنام  بجز  اندرزنامه  یتمام  در  قرآن  اتیآ  قالب  در  چه  و  اتیروا  قالب  در  چهخداوند  
تنها به خداوند در قالب روایات نامه  در آفرینبار بوده است.    499ها،  و بسامد آن در مجموع اندرزنامه  است  گرفته

است. استناد به خداوند در قالب آیات قرآن در چهار   توصیه به انتخاب راه خداپسندانهدرمورد  که    استناد شده است
چون   مواردي  به  توصیه  و  است  شده  استفاده  سعادت  کیمیاي  و  قابوسنامه  خردنامه،  سیرالملوك،  اندرزنامۀ 
یکتاپرستی، معرفت نفس، اهمیت نبوت و والیت، رعایت فضائل اخالقی و آداب مذهبی است (کیمیاي سعادت). 

ق آیات  سیرالملوك،  است در  شایسته  عملکرد  و  عدالت  به  رعایت  توصیۀ  در  پادشاهان  به  خطاب  بیشتر  رآنی 
(سیرالملوك). در خردنامه توصیه به توکل بر خداوند در تمامی موارد زندگی است (خردنامه) و در قابوسنامه نیز 

(قابوسنامه).   است  اخالقی  فضائل  رعایت  به  توصیه  و  آفرینش  بر حکمت    در   خداوند   به  استناد  نیشتری بتأکید 
 .است بوده(بیشتر در قالب آیات قرآن)  بار 471با بسامد  سعادت ي ا یمیک
 

 فرشتگان  
بار)   15در دو اندرزنامۀ خردنامه و کیمیاي سعادت (مجموع  عزرائیل، میکائیل و جبرئیل    فرشتگان مقرب الهی،

 بوده   استناد  مورد  کی   تنها  خردنامه  دراند.  مورد استناد قرار گرفته   درمورد توصیه به خداپرستی و اهمیت نبوت
 .است

  ابلیس
اي است که از زبان ابلیس اندرز داده است (دو بار) و بر موضوعاتی چون حرمت کیمیاي سعادت تنها اندرزنامه

 صوفیان، رعایت فضائل اخالقی و احتیاط در مورد زنان تأکید کرده است.
 

 سیمرغ مهر و 
مهر و سیمرغ تنها در پندنامۀ انوشیروان (هرکدام یک بار) به ترتیب در باب نکوهش دزدي و همچنین توصیه به  

 اند. تالش در حد توانمندي مورد استناد واقع شده
 

 شخصیتهاي انسانی   
 شخصیتهاي اساطیري 

و پیران ویسه از   ابیافراس،  جاماسب ،  گشتاسب،  زواره،  رستم،  منوچهر،  سام،  گودرز،  خسرویک،  اریاسفند،  دونیفر
این دسته محسوب میشوند. این شخصیتها در سه اندرزنامۀ سیرالملوك، پندنامۀ انوشیروان و قابوسنامه (مجموع 

موضوعاتی که  اند.بار) دیده میشوند که بیش از همه در سیرالملوك و کمتر از همه در قابوسنامه استفاده شده 14
  .بوده استو تدبیر در هر موقعیت مرتبط با شایستگی  ة شداي و حماسی بیانصیتهاي اسطورهذیل شخ عموماً

 
 شخصیتهاي سیاسی باستان 

وزارت  و  پادشاهی  موقعیتهاي شغلی  در  غیرایرانی  و  ایرانی  افراد  دو دسته  باستان  بین شخصیتهاي سیاسی  در 
 عدالت   تیرعا  لزوم  که  ییاندرزها  در  زیندو عنوان کلی ملوك عجم و ساسانیان  شده  غیر از افراد شناختههستند.  

شخصیتهاي ایرانی سیاسی باستان، انوشیروان با بیشترین   ۀ در دست  .است  رفته  بکار  کند،یم  گوشزد  را  یحکمران  در
، که نامه) (سیاست  مطرح شده است  عادل و مدبر  نماد پادشاه شایسته،  بعنوان،  بار در چهار اندرزنامه)   13(   ارجاع



 117/  چهارم و پنجم هجري در کاربرد شخصیتهاي الگو هايسدهنویسان اندرزنامهرویکرد 

 

نام اندرزنامه نیز  در پندنامه انوشیروان    شناسی اهمیت بسیار میداده است (خردنامه).به فضائل اخالقی و خویشتن
. در قابوسنامه نیز یک باب به وي و اندرزهایش اختصاص دارد. رین شخصیت الگوستیتبه وي منسوب است و اصل

رزهایی که لزوم شایستگی، عدالت، تدبیر، هوشیاري و خردمندي را براي دیگر پادشاهان ایرانی باستان نیز در اند
اند (پندنامۀ انوشیروان، سیرالملوك، خردنامه). البته دو پادشاه قباد و خسروپرویز  پادشاه تذکر میدهند، مطرح شده

 د (سیرالملوك). اندر دو موضوع لزوم هوشیاري پادشاه و عدم اطاعت از زنان بعنوان الگوي منفی مثال زده شده
مورد ارجاع قرار گرفته   در چهار اندرزنامه،باستان، بزرگمهر از جمله افرادي است که    ةدر بین وزراي ایرانی دور

وي نماد وزیري شایسته (سیرالملوك و خردنامه) است و از وي اندرزهایی مبنی بر رعایت مهارتهاي   .بار)   16(   است
آداب   (قابوسنامه)،  دیگران  با  و  رفتاري  اخالقی  فضائل  رعایت  و  سعادت)  (کیمیاي  مردم  بر  شایسته  حکمرانی 

 هاي پزشکی مفید (خردنامه) نقل شده است. همچنین آموزه
بار) بعنوان شخصیت الگو مطرح   14در گروه سیاسی باستان، طبقۀ افراد غیرایرانی، اسکندر تعداد دفعات بیشتري ( 

نام است.  شایسته    قابوسنامه  و  سیرالملوك،  خردنامه،  اندرزنامۀ  سه  در  وي   شده  پادشاهی  نماد  وي  است.  آمده 
است  بارها مطرح شده  به خردورزي  اهمیت وي  و  است  اندرز  طالب  بسیار  که  است  قابوسنامه)  و  (سیرالملوك 

سفره  نیز  فرعون(خردنامه).   که  پادشاهی  میهمان  داربعنوان  داشت (سیاست  بود نواز  و  بزرگ  ادعاهاي  و   نامه) 
مطرح   نامه) (سیاست  فرادي چون آصف برخیا و شمعون و هارون نیز بعنوان وزرا و دستیاران شایسته و ا(قابوسنامه)  

 اند.شده
 ن یشتریب.  اندبوده   تیعنا  مورد   نامهنیآفر  بجز   بار)   69(در مجموع    هااندرزنامه ۀ هم  در  باستان  یاس یس  ي تها ی شخص
 .است بوده سعادت ي ایمیک در نیکمتر و رالملوكیس در اقبال 

 
 شخصیتهاي مذهبی باستان 

باقی غیرایرانی هستندتهدر بین شخصی  ایرانی و  نفر  تنها یک  باستان  . بار)  153(با مجموع استناد    اي مذهبی 
ایرانی   باستان  مذهبی  شخصیت  مهمترین   قابوسنامه   و  روانیانوش  پندنامه  نامه،نی آفر  ۀاندرزنام  سه  در زرتشت 

  استناد (قابوسنامه) مورد    انوشیروان و آفرین نامه) و شجاعت   ۀ (پندنام  در موضوعات اهمیت دانایییک بار)    (هرکدام
  قرار گرفته است.

 ب یترت  به   همه   از  شیب  که  اندشده  مطرح  روانیانوش  پندنامه  و  نامهن یآفر  جز   متون  تمام   در  باستان  گرید  امبرانیپ
 ن یریسا  از  شیب  یسی ع  حضرت  امبرانیپ  نی ب  در  .اندگرفته  قرار  استناد  مورد  رالملوكیس   سپس  و  سعادت  ي ا یمیک  در
 ارجاع   مورد  بار)   56ي، خردنامه، سیرالملوك و کیمیاي سعادت (با بیشترین ارجاع  شتر ی ب  ي هااندرزنامه   تعداد  در

و سلیمان بیشترین   عالوه بر حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، موسی، یوسف  .بار)   58(در مجموع    است  گرفته  قرار
داشته را  ارجاع  به مورد  توصیه  (سیرالملوك)،  پادشاه  براي  تدبیر  لزوم  بر  مبنی  اندرزهایی  آنان  زبان  از  که  اند 

خردورزي (خردنامه) و رعایت فضائل اخالقی و مهارتهاي رفتاري، آداب مذهبی و همچنین رعایت حقوق دیگران 
 (کیمیاي سعادت) مطرح شده است.

 
 

 باستان  یاجتماع  شخصیتهاي
نامه ها بجز آفریندر همۀ اندرزنامه  بار)   77ی باستان افراد ایرانی و غیرایرانی (با مجموع کاربرد  اجتماع  ي تها ی شخص

  دانانی قیموس  مانند لقمان حکیم، سندباد، حاتم طائی؛  حکما  و  بزرگاناند. این گروه افرادي چون  مورد استناد بوده
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چون ارسطو، سقراط، افالطون، بقراط، سوطارون، سارون، مقراطیس، بیماس،   دانشمندان  و  فانلسویف  مانند باربد؛
داراي بیشترین   ونانی   ي حکما  و  لسوفانیف  در این گروه،  .را در برمیگیرد  میاوندوس، امروس، دیوجانس و جالینوس

 ان یم   نیا  از.  اندشده  استفاده  نامهآفرینو   روانیانوش  ۀپندنام  جز  هااندرزنامه  ۀ هم  در  که  بار) هستند   64استناد ( 
 . است   کرده  استفاده  نی ر یسا  از  کمتر  سعادت  ي ایمیکو    است  داده  ارجاع  شانیا   به  هااندرزنامه  ریسا  از   شیب  خردنامه

 مثال  بعنوان.  انددونفره   ییگفتگو  قالب  در  که  کرده  استفاده  ینوع  به  اشخاص  ن یا  نام  از  خردنامه  موارد  اکثر  در
  به  ارسطو  زبان از ي اری بس ي اندرزها اما ،گفتگوست  کی ظاهراً هرچند حال  نی ا در که ارسطو  و اسکندر  نیب گفتگو

 و   سعادت  ي ایم یک(   اندشده  مطرح  طب  علم   در  ي استاد  و  مهارت  نماد  بعنوان  شانیا  از  یبرخ  .شودی م  داده  اسکندر
  اجزاء   عملکرد  ،یاجتماع  ي رفتارها  مهارت  ، یاخالق  فضائل  ،یکتاپرست ی  متعدد  موارد  در  شانیا  سخنان  ).قابوسنامه

 .است گرفته قرار استناد مورد ي ماد جهان
 

 یاسالم  یاسیس  شخصیتهاي
سعادت  کیمیاي   و  قابوسنامه  سیرالملوك،  خردنامه،  نامه،آفرین  اندرزنامۀ  پنج  در   اسالمی  دورة  سیاسی  شخصیتهاي 
 تنها .  است  سیرالملوك  در  تعداد  بیشترین  و  نامهآفرین  همه در  از  کمتر  که  اندشده  مطرح  بار)   350(در مجموع  

 .است نکرده استفاده اسالمی سیاسی شخصیتهاي  از انوشیروان پندنامۀ
 و   مدبر   ي وزرا  انتخاب  و  ستهیشا  افراد  ت یترب  به  تیاهم  لحاظ   از  انیسامان  اسالم،   از  بعد  یاسیس  افراد  ۀطبق  در
در    )داشتند  لقب  کی  فقط  پادشاهانشان(   لقب  حرمت  حفظ  وجه  از  انییبو  نی همچن   .هستند  توجه  مورد  ستهیشا
در بین پادشاهان دورة اسالمی، از سلطان محمود غزنوي در   .اندشده  زده  مثال   الگو  تی شخص  بعنوان  نامهاستیس

 بار) اندرزها و داستانهایی نقل شده است. 18دو اثر قابوسنامه و سیرالملوك، بخصوص اثر دوم، (مجموع 
 ر، یتدب  و  عدالت  ،ی ستگیشا  توصیه به  اندرزهایی مبنی بر  پادشاهانها، از زبان  به تفکیک اندرزنامه  ،ی اسیس   گروه  در

 تدبیر در   ،ین ید  ي بدعتها  دربرابر  ي اریهوش  غالم،  و  میند  شاهزاده،  تیترب  ،یحکومت  عمال   و  حکومت  امور  در  دقت
) رالملوك یس (   نیشیپ  پادشاهان  رسوم  ۀمطالع  اقطاع،  ۀلئ مس  در  دقت  سته،یشا  محتسبان  و  رانیدب   ران،یوز  انتخاب

 .است شده انیب) قابوسنامه(   ستهیشا ي رفتارها  و یاخالق  فضائل نیهمچن و
. در این بین خلفاي چهارگانه بخصوص هستند   خلفا  شده،  نقل   ییاندرزها  آنان  از  این گروه  در  که  ي گرید  افراد

ابوبکر (   95خطاب (   عمربن  يخلفا  نی ب  دربار) و همچنین خلفاي عباسی بیشتر مورد توجه هستند.    42بار) و 
 يا یمیک  در  تنها  عثمان  نام  و.  اندشده  مطرح  سعادت  ي ایمی ک  و  رالملوكیس  ۀاندرزنام   دو  در  عمر  و  ابوبکر  چهارگانه،

، مقتدر عباسی، واثق عباسی، القادر باهللا، معتصم، منصور دوانقی، از خلفاي عباسی، به المقتدي .  است  آمده  سعادت
است.  هارون شده  اشاره  سعادت  کیمیاي  و  قابوسنامه  سیرالملوك،  در  مأمون  و    به  تنها  ي امو  ي خلفا  از الرشید 

 ز ی عبدالعز  بنعمر  و)  سعادت   ي ایمیک  و   قابوسنامه  رالملوك،یس(   هیمعاو  ،)رالملوكیس(   عبدالملک  بنمانیسل
 بار). 22اي دارد ( عمربن عبدالعزیز جایگاه ویژه که شده اشاره) سعادت  ي ایم یک و رالملوكیس( 

 يدور   و   یاخالق  فضائل  کسب  هایی درموردتوصیه  در کیمیاي سعادت در استناد به عمر، ابوبکر و عمربن عبدالعزیز،
 که    آنجا  از  زین  رالملوكیس  در  .شده است  انیب  ییاندرزها  حالل   کسب  و  معامله  ةویش  و  ستهیشا  ي رفتارها  ل،یرذا  از

  عدالت،   ،یستگ ی شا  ۀنیزم  در  است  آمده  خلفا  نام  لیذ  که  ییاندرزها  است،  یاس یس   ي هاشهیاند  بر  اندرزنامه  محور
 . است پادشاه و حاکم ي خردورز و ریتدب ،ياریهوش

 ان یبرمک  و  انیبلعم.  اندشده  استفاده  الگو  تیشخص   بعنوان  نیریسا  از  شیب  رانیدب  و  وزرا  ،یحکومت  عمال   ریسا  از
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 شده   داده  اندرز  رانیدب  و  رانیوز  زبان  از  که  یموضوعات.  ) رالملوك یس(   اندشده  زده  مثال   ستهیشا  ي وزرا  بعنوان
  ی شغل   و  ي رفتار  ،یاخالق  ي ها نهیزم  یتمام  در   یحکومت  کارگزاران  و  رانیدب  و   رانیوز  یستگ یشا  و   ریتدب  رامونیپ

 ). قابوسنامه و رالملوك،ی س خردنامه،(  است
 تا   گرفته  پادشاهان  از  .اندگرفته  قرار  ارجاع  مورد  رانیا  در  حاکم  یاسیس  ي تهای شخص  شتریب  دسته  نیاکل، در    در

.  اندنهیزم  نیا  در  مورداعتنا  ي ها سلسله  انیسلجوق  و   اریز  آل صفاریان، طاهریان،    ان،یغزنو  ان،یلمید  ان،یسامان.  وزرا
 .اندتوجه مورد شتری ب عباد بنصاحب و الملکنظام ،ي مندیم حسن احمدبن زین وزرا نیب در
 و   رالملوكیس  در  شتری ب  که  هستند  استناد  موردبخصوص خلفاي عرب    عربهای نیز  رانیرایغ  یاسیس  افراد  نیب  در
آفرین   سعادت  ي ا یمیک و  قابوسنامه  آن  از  بعد  افراد، اندشده  مطرح  الگو  تی شخص  بعنوان  نامهو  تنوع  لحاظ  از   .

 سیرالملوك رتبۀ نخست و از لحاظ بسامد استناد، کیمیاي سعادت در جایگاه اول است.  
 

 شخصیتهاي مذهبی اسالمی 
بزرگان تصوف و عرفان و   پیشوایان سایر مذاهب،  شیعه،  ۀائم  شخصیتهاي مذهبی اسالمی پیامبر اسالم،  ۀدر طبق 

 بار). 2070(در مجموع  قضات و فقها قرار دارند
بار) و در تمامی  1205نام حضرت محمد (ص) بیش از همه بعنوان شخصیت الگو استفاده شده است (در مجموع 

هاي این دوره بکار رفته است. در پندنامۀ انوشیروان بعنوان نماد جوانمردي، در خردنامه عالوه بر اینکه اندرزنامه
هایی به فضائل اخالقی و خردورزي و در سیرالملوك نیز لزوم وي توصیهبعنوان رسول حق مطرح شده، از زبان  

بر اینکه حضرت محمد روي در پادشاهاي مطرح شده است. عنصرالمعالی در قابوسنامه عالوهعدالت، تدبیر و میانه
اخالقی، (ص) را نماد انسان کامل و شایسته مطرح کرده از وي نقل قولهایی در زمینۀ شناخت حق، رعایت فضائل  

حق دختر بر پدر، آداب و شرایط بازرگانی آورده است. بیشترین مورد کاربرد نام پیامبر (ص) در کیمیاي سعادت 
شده در این اندرزنامه اعم از معرفت حق، فضائل اخالقی، آداب رفتاري،  بار) و در تمامی موضوعات بیان  1152است ( 

 لگو مطرح شده است.آداب معامالت و ارکان مسلمانی، بعنوان شخصیت ا
بار). وي بعنوان نماد کامل   66به حضرت علی (ع) نیز در بین شخصیتهاي مذهبی ارجاع بسیاري داده شده است (  

شجاعت  و انسانی بزرگ و شایسته در دنیا و آخرت مطرح شده است. همچنین از وي نقل قولهایی در حوزة رعایت 
 همچنین رعایت حقوق دیگران در معامله آورده شده است. فضائل اخالقی، آداب مذهبی و رفتاري درست و 

در کیمیاي سعادت حضرت فاطمه بعنوان زنی کامل و شایسته در دنیا و آخرت مطرح شده است. از امام حسن  
(ع) و امام حسین (ع) و امام سجاد (ع)، حضرت زینب دختر حضرت محمد (ص) و عایشه اندرزهایی مبنی بر 

اند (کیمیاي سعادت). و آداب مذهبی و همچنین مهارتهاي رفتاري با دیگران مطرح شده توصیه به فضائل اخالقی
 در این میان سیرالملوك از امام حسین (ع) جمالتی درمورد اهمیت صبر، در خطاب به پادشاهان بیان کرده است. 

  (ص)  پیروان حضرت محمد  ۀمذهبی از افراد دیگري نیز بعنوان الگو استفاده شده که بیشتر مربوط به طبق  گروه  در
ها از  کیمیاي سعادت بیش از سایر اندرزنامه   فقیهان، صوفیان و عارفان هستند.  قاضیان،  در صدر اسالم، محدثان،

و در تمامی موضوعات کتاب اعم از معرفت حق، معرفت نفس،   این افراد بعنوان شخصیت الگو استفاده کرده است
 و ارکان مسلمانی از ایشان نقل قول کرده است.  فضایل و رذایل اخالقی و آداب معامالت

 اندشده  مطرح  قابوسنامه  و  سعادت  ي ایمی ک   رالملوك،یس  خردنامه،  ۀاندرزنام  چهار  در  یاسالم  یمذهب   ي تها ی شخص
 سه  در.  است  خردنامه  و  قابوسنامه  رالملوك،یس  بیترت  به  آن  از   بعد  و  سعادت  ي ایمیک  به  مربوطه  سهم  نیشتریب  که
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 خردنامه،   متن   سه  در  يبصر  حسن  مثال   بعنوان  ،هستند  عارفان  و  انیصوف  شتری ب  یمذهب   ي تهایشخص  ر،یاخ  ۀاندرزنام
 .است شده مطرح  سعادت ي ایم یک و رالملوكیس
 به  بعد از کیمیاي سعادت  که  شده  مطرح  هااندرزنامه  تمام  در   (ص)   محمد  حضرت   یمذهب  ي تها ی شخص  نیب  در
 . است نامهنیآفر و روانیانوش ۀپندنام خردنامه،  قابوسنامه، رالملوك،یس در کم، تا ادیز  تکرار از بیترت

 در   که  شده  مطرح  سعادت   ي ا یمیک  و  قابوسنامه  رالملوك،یس  خردنامه،  ۀاندرزنام  چهار  در  زی ن  ی(ع) عل  حضرت
 . است آمده قابوسنامه و رالملوكیس خردنامه، در بیترت به آن از بعد و است باالتر آن بسامد سعادت ي ا یمیک
 

 شخصیتهاي اجتماعی اسالمی 
  مورد  قابوسنامهو    رالملوكیس  روان،یانوش  ۀپندنام  نامه،نی آفر  متن  چهار  در  یاسالم  ةدور  یاجتماع  ي تها ی شخص
این گروه عبارتند از:    .است  داشته  را  ارجاع  موارد  قابوسنامه  همه  از  شیب  که  بار)   18(در مجموع    اندبوده  استناد

شاعرانی چون بوشکور بلخی، عنصري، فرخی، عسجدي، بدایعی بلخی و دانشمندان و بزرگانی مانند زکریاي رازي،  
 فضل همدانی و علی واحدي.

 
 شخصیتهاي الگوي بدون نام خاص

 اطالعات این قسمت ابتدا در جدولی آورده میشود: 
 فرزند   کبک،  ده،یدجهان  پدر،  رسان،  شاه  دژبرو،  ،ي اافز  به  ن،ی بژرف  لسوف،یف   د،یخورش  ربد،یه

  دانا   ش،یدرو،  توانگر  درخت،   فرخ،  شاه  خردمند،   مرد،  راست،  سرو  هندوان،  شمن،  موبد،  مرد،
  شاهان،   ملک،  پاکان،  آموزگار،  ،ي سخنگو  ،ي فزادانش  دان،سخن  الن،ی  ،خردمند  از  بعد( 

 )خسرو  روزگار، خردمند،

 نامهآفرین

اه رو روزگار؛ داننده  بین؛پیش  فرزانه  نو؛  ـش خن؛ نیکو داناي  حر؛ مرد  روي؛  خوب  خـس  مردم  ـس
 ي داـنا  جوان؛  مرد  موـبد؛  حکیم؛  مرد  منش؛ـتازي داـناي   پیر؛  مرد؛  دـیده  جـهان  نـیک؛  مرد  پرهنر؛
 آزاده  اختر؛ بلند  ن؛یشـیپ  اسـتاد جان؛  زهیپاک  ي دانا  ار؛یهوشـ  اوسـتاد؛  زن؛شـهره فراز؛ گردن
ــرد؛گرم  داننده  ؛ي گوهر ــمند؛  وس ــ داننده زدرد؛ پر  زن ز  ي مرد  هوش  داننده  ؛یدولت  ار؛یهوش
  ؛ یزموخاك خوار؛باده خـسرو  ـشاعر؛  ـسخن؛کمخواجه ـسالخورد خواجه؛  انیتاز  داننده  ؛ي گوهر
  دوســـتان؛   وهســـت؛ســـتینداننده  مردســـنگ؛  عجم؛میحک جوان؛. عروس دانا؛  من؛یشـــاه
 موبد  دهقان  آگهان؛  کتب ت؛یعاف  داننده دانا؛  ؛.راد مرد  ده؛یرجهاندیپ  عرب؛شاه  باستان؛داننده

 نید  زهیپاک نژاد؛

پندنامۀ 
 انوشیروان

 صحابه،   فرشتگان،  ان،یدانا  هند،  ملک  صر،ی ق  اند،گفته  بزرگان،  موبدان،  مان،یحک  م،یحک
 نیطاهر آل  ه،یفق خواجه ت،یب اهل ،) ص (یمصطف ازواج ن،یخلفاالراشد

 خردنامه

 ترکستان،   خانات   ن،ید  بزرگان  بزرگان،  اخبار،  ،) یهاشم  ي پسر ( ی  هاشم  م،یقد  پادشاهان
 طبرستان  ملک شاعر، ان،یدانا ملوك، فه،یخل

 سیرالملوك 

 خبر،   بغداد،  رانیپ  ی،فارس  المثلضرب  ،ی عرب  المثلضرب  نامشخص،  شاعر  از  شعر  حکمت،
 رکان،یز  ر،یپ   انصاف،  خداوندان  پادشاهان،  ،) بکرات(   اندگفته  مان،یحک  ،یشافع   هیفق  ،ي علو

 ملوك  پارس،  ملکان  ي وزرا  از  ي ریوز  شاعر،  جهود،  استاد،  ،)بازرگانان(   صناعت  نیا  متصرفان

 قابوسنامه
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 .دیگو مرد آن ،یصوف دو  صفه، اهل ،یعنصرالمعال استاد روم،
 در   صحابه،  ل،یاسرائ  یبن  بزرگان،  نه،یمد  اهل  اند،گفته  م،ی خوانیم  اند،دانسته  ان،یصوف  خبر،  در

 از  یکی  عابدان،  یگروه   صحابه،  شتری ب   گفت،ی م  یکی  بصره،  در  نیتابع  از  ی کی  سلف،  سنت،
 از  یکی  عرب،  در  ي مرد   ،ی پادشاه  وخ،یش   از  یبعض  ،یگروه   دان،یمر  خ،یمشا  بان،ی طب  زهاد،

 یکی  ،ی هاتف  ،یزن  ، ير  از  ي ر یپ  اثر،  در  ،ی بزرگ  فقها،  رت،یبص  اهل  اء،یانب  ، المثل ضرب  حکما،
 علما،   ،یجمع  مسلمانان،  خبر،  در  ،ي امبر یپ  بزرگان،  از  ی کی  عارفان،  از  یک ی  ،یکی  حور،  از

 غامبرانیپ اخبار، از یبعض را، یکس  متوکل، ي عابد زهاد، از یکی ران،یپ از یکی ن،ید بزرگان

کیمیاي  
 سعادت 

 
  يالگو   ي ایتهشخص  از  همه  از  شیب  سعادت  ي ایمیک  و  همه  از  کمتر  رالملوكیس  ها،اندرزنامه   نیب  در براساس جدول،  
 . است کرده استفاده بدون نام خاص

 ۀ طبق   به  مربوط  شتریب  این نوع شخصیتها  سعادت  ي ایمیک  در .  است  توجه  قابل  ان»یدانا«  ةواژ  بسامد  رالملوكیس  در
 موبد،  ربد،یه«  :است  باستان  ران یا  ةحوز  در  شتریب  نامهنیآفر  درو    است  خیمشا  و  عرفا  ل،یاسرائ  یبن  و  اعراب  یمذهب

 ن ی باالتر  خسرو»«  و  «دانا»  خردمند»،«  هاي ه واژ  از  استفاده  بسامد   بیترت  به  که  ،» پاکان  آموزگار،  الن،ی  دانا،  خردمند،
  به  مربوط  موصوفات  زی ن  اندرزنامه  نیا  در.  است  ادیز  »یمی حک«  و  م»یحک«  از   استفاده  بسامد  خردنامه،  در.  است

 ن، یخلفاالراشد  صحابه،«  مثل  زین  یاسالم  فرهنگ  و  اعراب  با  مرتبط» و موصوفات  انیدانا  و  موبدان«  مثل  باستان  رانیا
 .است شده اشاره »هیفق خواجه ت،یب اهل
 خردنامه   روان،یانوش  ۀپندنام  نامه،ن یآفر  ۀاندرزنام   چهار  در  دانا»«  روان؛یانوش  ۀپندنام  و  نامهن یآفر  در  موبد»«  هاي هواژ
 آمده   نامهنیآفر  در  تنها  خردمند»«  و  رالملوكیس  و  نامهنیآفر  جز  متون  ۀهم  در  حکما»«  و  م»ی«حک  رالملوك؛یسو  

 .است
 

 نکات تکمیلی
نقل قول و یا بیان داستانی از ایشان   هاي فارسی مذکور، بیشتر بصورتاستناد به شخصیتهاي الگو در اندرزنامه

است و در موارد معدودي نیز نویسنده به توصیف شخصیت الگو بعنوان بهترین نمونه در موضوعی خاص  پرداخته 
است که این حالت بیشتر درمورد حضرت محمد (ص)، انوشیروان ساسانی، بزرگمهر و اسکندر مقدونی اتفاق افتاده 

 است.
)  الگو   هفت شخصیت( نامه  آفرین  به  متعلق  کمترین  و  سعادت  کیمیاي   به  متعلق  الگو  هاي شخصیت  تعداد  بیشترین

 محدود  مورد  چند  در  اما   نیست،  هااندرزنامه  باقی  اندازةبه    الگو  اشخاص  تعدد  خردنامه  و  قابوسنامه  در  .است  بوده
 .اندکرده نقل وي  از زیادي  اندرزهاي  و جمالت و داده  اختصاص شخص یک  به را باب یک
  يا هتی شخص   موارد،  شتری ب  در   خردنامه  در  .است  متفاوت  یکم   یباق  با  خردنامه  مدل   مذکور،  ي هااندرزنامه   نیب  در

 استفاده  قابوسنامه در .اندکرده دأییت ای و انیب را مربوطه ي اندرزها پاسخ، و پرسش ای دونفره ي گفتگو  بصورت الگو
 . است توجه قابل اریبس شعر و یفارس و یعرب المثلضرب از
 

 ها تحلیل داده
 ای  طبقه  از  زمان،  آن  در   جامعه  فرهنگهمچنین    آن،  ةنگارند  ۀشیاند  و  ي فکر  محور  بنابر  هااندرزنامه  از  کیهر
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 يا یتهشخص   از  شتریب  نامهنیآفر  در.  اندکرده  استفاده  ت،یوضع  و  تیموقع  لحاظ  از  الگو  ي تهایشخص  از  ییهاطبقه
 ت یشخص   بعنوان  یاسالم  ة دور  یاسیس  نامدار  ي تها ی شخص  از  محدود  موارد  در  و   شده  استفاده  خاص  نام   بدون  ي الگو
 ی اس یس  و   یحماس  و  يریاساط  ي تهایشخص  به  شتریب  زین  روانیانوش  ۀپندنام  ةسندینو   کرد یرو  .است  برده  نام  الگو

 ی اسالم  ةدور  یمذهب  و  یاسیس  بعد  و  یونانی  بخصوص  یاجتماع  ي تها ی شخص  از  شتریب  خردنامه  در  .است  باستان
 در   چه  و  باستان  ةدور  در  چه  یاس یس  ي الگو  ي تها یشخص   به  شتری ب  رالملوكیس   در  الملکنظام  .است   شده   استفاده

 یاسالم  و  باستان  ةدور  ی اجتماع  و  یمذهب  ،ی اسیس   ي تهایشخص  از  زین  یعنصرالمعال  .است  داشته  توجه  یاسالم  ةدور
  ، الگو   ي تهایشخص  غالببدلیل دغدغۀ نویسندة آن،    سعادت  ي ا یمیک  در  .است  کرده  استفاده  الگو  تیشخص   بعنوان
 .هستند یاسالم ةدور یاسیس بعد و انیصوف و عرفامحدثان،  بخصوص یمذهب

 ة حوز  به  ابتداهجري را    5و    4نویسان، دو قرن  اندرزنامه   کردی رومجموع    هاي موردنظر در این مقاله،بررسی اندرزنامه
باستان   .نشان میدهد  ی اجتماع  و  یمذهب  سپس  ، یاسیس ایران  به  اندرزنامه در حوزة سیاسی  از  استفاده  سابقۀ 

پندنامه بیشتر  که  بودهمیرسد  سیاسی»  فرهنگ  و  «خرد  حوزة  در  جریان   ۀ(قابوسناماند  ها  و  عنصرالمعالی 
 ها اندرزنامه  تیقابل  ،موضوع  نیا   مهم  لیدال  از.  ) 131  ص  :ي ار یالله   ،نویسی سیاسی در ایران دوران اسالمیاندرزنامه

است  اسیس  ي گفتگو   کل  در  و  یاسیس  امور  ةادار  ةویش  آموزش  و  انیب  در متون ی  در  وزیران  و  وزارت  (جایگاه 
و این موضوع زمانی نمود بارزي پیدا کرده است که چالشهاي   ) 23  ص  :ي طرفدار  ،هجري  ۀاي قرون میاناندرزنامه

نامه، پندنامۀ انوشیروان، اند. آفرینرگان و حکما سعی در اصالح داشتهبسیاري در حوزة سیاست وجود داشته و بز
و کیمیاي سعادت همه در سده قابوسنامه  نوشته شدهخردنامه، سیرالملوك،  به زعم محققان دورة هایی  اند که 

 ی حاک  هانشانه   ، امااندنهاده   نام  فرهنگ ایرانی  فترت   ةدور  را ی این زمان  برخخاصی محسوب میشده است. درحالیکه  
این ).  Shaked,safa.۲۰۱۲(    بود  ریفراگ  ران یا  در  باستان  رانی ا  فرهنگ  هنوز  ي هجر  اول   ةسد  پنج  تا  که  است

:  از  عبارتند  خالصه  بصورت  آنها  نیمهمتربوده است که   یانسان  و  یاجتماع  ،یاس یس  متفاوت  عواملاستمرار مدیون  
  و  ي ریاساط  ات یروا  و  هاقصه  شامل  یشفاه  اتیادب  و  فرهنگ.  2  .مردم  ۀعام  نیب  در   یفارس  زبان  ماندن   ی باق.  1

 ن یا  در انیرانیا ۀسابق به توجه با ،ي وانساالرید و ي کشوردار امر در انیرانیا به یاسالم دیجد دولت ازین .3ی. پهلوان
همچنین    ).  20-12  صص  :ي ریمال  ي محمد  ،آن  عوامل  و  علل  و  یاسالم  دوران در  یساسان   فرهنگ  استمرار(  نهیزم
 گذشته   فرهنگ  کردندی م  یسع  خود  یفرهنگ  ي هاآموزه  نییتب   و  شرح  با  ی نیززرتشت  عالمان  هجري   اول   ةسد  سه  در
 .) 485-467 صص :سالجقه تا  اسالم از رانیا خیتار(  کنند ایاح را

چهارگانه با ایرانیان با احترام این شرایط سبب شد حکومت مرکزي نیز به مرور ایرانیان را با احترام بپذیرد. خلفاي  
در پیش گرفته   انیرانی ا  قبال   در  را  ي زیآم نیتوه  استیسکه    انیامو  رفتار میکردند. خلفاي عباسی هم برخالف

  برقرار  انیرانیا  با  یکینزد  ارتباط،  ) 269-268  صص  :سیبو،  ماندگارش  قدرت  و  روزگار  کهن  زرتشت  نییآ( بودند  
ي  حکومتها  زین  ي هجر  چهارم   و  سومة  سد  در  .کردند  مرسوم  خود   دربار   در   را  آنان  آداب  و   عادات  از  ي اریبس  و  کردند

 طبق   بر  هم  انیغزنو  دربار   اساس  .بود  توجه  قابل  اریبس  آنان  یرانیا  خاستگاه  که  گرفتند  شکل  صفاري و سامانی
 . ) 160و113،119،135 صص :سالجقه تا اسالم از رانیا خیتار(  بود» افتهی سازمان یرانیا  یسنت ي ها وهی«ش

هاي این دوره میتوان دید.  تأثیر ارتباط نزدیک خلفاي عباسی با ایرانیان را در انتخاب شخصیتهاي الگو در اندرزنامه
در گروه شخصیتهاي سیاسی دورة اسالمی نام تعداد قابل توجهی از خلفاي عباسی بعنوان شخصیت سرمشق بکار  

تن، معاویه، سلیمان عبدالملک و عمربن عبدالعزیز اشاره شده که استناد به دو   رفته است، اما از امویان تنها به سه
ها، میتواند  نفر اول بسیار کم است و استناد به عمربن عبدالعزیز بیشتر است. عدم استفاده از نام امویان در اندرزنامه 
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 بدلیل نامحبوب بودن امویان در نزد ایرانیان باشد. 
مند ان ایرانی مانند یعقوب لیث صفاري، سلسلۀ سامانی، آل بویه و یا پادشاهان عالقههمچنین نقل قول از پادشاه

به فرهنگ ایرانی مانند سلطان محمود و مسعود غزنوي و پادشاهان سلجوقی نیز حاکی از عالقه مردم به حکومتهایی 
 اند.بوده که در عین کارایی بسیار، براي فرهنگ ایرانی احترام بسیاري قائل بوده

  آنها   از  ي اریبس   که  رفت  ش یپ  ییجا تا  یران یا  فرهنگ با  یک ی نزد  به ۀ امرا و حاکمان  عالقدر چند سدة اول هجري،  
  درمورد  را  موضوع  نیا. رساندندیم  ي ریاساط  و  یباستان  قهرمانان  به  را  خود  نسب  قدرت،  و  تیمشروع  کسب  بمنظور

 چون   یاشخاص  به  را  خود   که  دید  توانیم  انیسلجوق  و  انیغزنو  ه،یبو  آل   ار،یز  آل   ان،یسامان  ان،یصفار  ان،یطاهر
  .کردندیم  منسوب  گور  بهرام  و  زدگردی  ز،یخسروپرو   روان،یانوش  شاپور،  ر،یاردش  منوچهر،  رستم،  ومرث، یک  د،یجمش

  این دوره نیز اشاره به شخصیتهاي اساطیري و باستانی، بسامد قابل توجهی را نشان میدهد که   هاي در اندرزنامه
  ت یحکا شانیا با مرتبط فرهنگ  تداوم به مردم ۀعالق و جامعه  عموم  نیب در اشخاص نیا تیمحبوب از ینوع به هم

  به   مذکور،  ةدور  در  رانیا  ۀجامع  مهم  ازین   از  یبازتاب  اشخاص،  نیا  ینظام-یاسیس  وجه  به قول منابع  هم  و  دارد
ی: زارع  و  یشعبان،  تاریخ ایران  ۀهاي میانسازي در سده(نسب و نسب  است  باستان  ةدور  عظمت  و  تیامن   استقالل،

 ). 30-22 صص
شخصیتهاي سیاسی و حماسی باستان، اشاره به نام زردشت پیامبر در سه اندرزنامه از شش متن موردنظر   برعالوه

  ی ل یدل  نیشیپ  مذهب  امبریپ  نام   ذکر  و  است  اسالم  مذکور،  ة دور  در  یرسم  مذهب  را یزنیز بسیار قابل تأمل است؛  
 .است نداشته  گذشته فرهنگ به احترام جز

هاي موردبحث در این مقاله، استناد بسیار به خداوند بخصوص  شده در اندرزنامه در بین شخصیتهاي الگوي مطرح
آیات قرآن و برخی از شخصیتهاي مذهبی اسالمی مانند حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) نیز جلب توجه 

. اما استناد به آیات قرآن در 1ته استمیکند. گفتگو با خداوند و نقل قول از او در کتب دینی زردشتی سابقه داش
تاریخ ادبیات ( تأثیر زبان و ادبیات عرب بوده است  هاي فارسی، عالوه بر نشان التزام به دین اسالم، تحتاندرزنامه

 .) 395 ص :صفاایران، 
زام نویسنده استفاده از نام حضرت محمد (ص) نیز با توجه به اینکه پیامبر دین اسالم محسوب میشوند، به نوعی الت

هاي موردنظر نیز به ایشان استناد شده است. اما نقل قول به دین اسالم را نشان میدهد کما اینکه در تمام اندرزنامه
  با  شانیا  زیآم محبت  رفتار  برعالوهمیتواند دالیل دیگري داشته باشد. در قرن اول هجري،    2از حضرت علی (ع) 

روش سازمانمند سیاسی بود که در مقابل امویان، به مذاق بسیاري از ایرانیان شیعه داراي    کوفه، در   یموال  انیرانیا
بعنوان مثال  داشتند  زین  ي فکر  تشابهات  عهی ش  با  انیرانیا  همچنین  .خوش آمد   که «  عهیش  در  تفکر  نیا  اساس، 

 را  خود  پادشاهان   که  انیرانیا  اعتقاد  به  اریبس  باشد»  یناش  یاله   ةاراد  و  تی مش   از  دیبا  عامه  يرهبر  و  ییشوایپ
بنابراین   ).39  ،35-36  صص  : سالجقه  تا  اسالم  از  رانیا  خیتار(   است  بوده  کینزد  ،اندشمردهیم  ي زد یا  فره  صاحبان

در قیاس   نکهیا  بخصوص  ،دهدیم  نشاننیز    را  ضدعرب  شاتیگرا  بر محبوبیت ایشان،، عالوه)ع( ی  عل  حضرت  به  اقبال 
نام   . است  شتریب  دوره  ن یا  ي هااندرزنامه  در   ) 4ی ( عل   حضرت  نام  از  استفاده  بسامد  با استناد به نام خلفاي عرب،

ایشان در چهار اندرزنامه بعنوان شخصیت الگو مطرح شده است درحالیکه دو یا نهایتاً در موارد معدود سه اندرزنامه 

 
 . 2536،  2و1. براي اطالعات بیشتر ر.ك یشتها1
 . ایشان هم داراي وجهۀ سیاسی و هم وجهۀ مذهبی هستند. 2
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 . 1تاند که نشان از محبوبیت بیشتر و وسیعتر حضرت علی(ع) اسبه نام خلفاي عرب استناد کرده
گرایش ضدعرب تنها در مورد استناد به نام حضرت علی (ع) و یا حتی زردشت پیامبر نمودار نیست، بلکه با توجه 

 در  انیرانیا  به  شیگرابه مطالب پیشتر مربوط به گروه شخصیتهاي سرمشق سیاسی در دورة باستان و اسالمی نیز  
حتی در بررسی شخصیتهاي الگوي بدون نام خاص در متون موردنظر نیز   .است  محسوس  دوره  نیا  ي هااندرزنامه

  فرهنگ   به   مربوط   موصوفات  از   نامه و پندنامۀ انوشیروان نیز میتوان دید کهچنین موردي را بخصوص در آفرین
نام اند، درحالیکه کیمیاي سعادت در استناد به شخصیتهاي الگوي بدون  بیشترین استناد را داشته  باستان  رانیا

نیز   کلی،  عرب  بخصوص  یاسالم   فرهنگ  به  مربوط   صورت  نیشتریبخاص  بطور  است.  استفاده کرده    از   غیر  را 
 چه   ایرانیان  به  ارجاع  به  متمایل  هااندرزنامه  سایر  است،  داده  ارجاع  اعراب  به  بسیاري   موارد  در  که  سعادت  کیمیاي 

 انوشیروان،   پندنامۀ  نامه،آفرین  در  باستان  ایران  فرهنگ  به  اقبال  بخصوص.  اندبوده  اسالمی  چه  و  باستان  دورة  در
 . است مشهود بسیار خردنامه و قابوسنامه سیرالملوك،

که میتواند بدلیل آشنایی با آثار    است  همه  از  شیب  در دورة باستان  انیونانی  به  توجهی،  اجتماع  اشخاص  گروه   در
 ی بررس نهضت ترجمه و تدریس فلسفه که در مدارس سده سوم و چهارم انجام میشد، باشد (   این افراد ازطریق

). اهمیت به علم و فلسفه را در گروه 93، فروزش: ص  رانیا  ۀانیم  خیتار  در  یاس یس  یسینواندرزنامه  سنت  یلیتحل
نامه میتوان دید. برخی شخصیتهاي سرمشق اجتماعی دورة اسالمی نیز با استناد به محمد زکریاي رازي در قابوس

از شاعران دورة اسالمی نیز از افراد مورد توجه در این گروه هستند که با توجه به پرورش رسمی زبان و ادبیات 
 هاي مذکور، استناد به آنان عجیب نمینماید.فارسی در سده

حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) که توضیحات   بردر گروه شخصیتهاي سرمشق مذهبی دورة اسالمی عالوه
آن پیشتر آمد، افرادي که بسیار جلب توجه میکنند عرفا، صوفیان، محدثان و متکلمان هستند. هرچند در این  
زمینه اقبال  نویسندة کیمیاي سعادت بسیار زیاد است، اما استناد به این افراد در قابوسنامه، خردنامه و سیرالملوك، 

ود، نیز وجود دارد که در مجموع میتواند تحت تأثیر مناقشات مذهبی و پرورش و توجه به علم فقه، هرچند معد
) و همچنین رشد تصوف و عرفان و جاذبۀ آن در دورة 83-45هاي اول هجري (همان: صص  حدیث و کالم در سده

 ).401-384مذکور باشد (تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه: صص 
 

 گیري نتیجه
  در  که  ی نکات  از   بوده است.  اجتماعی و فرهنگی  سیاسی،  هاي ها در دورة اسالمی روشی براي بیان اندیشهاندرزنامه

 و  دیتأک ي برا اندرزنامه ة سندینو که است ي افراد و اشخاص نام ي ر یبکارگ کرد،  توجه آن به وانیتم هااندرزنامه  نیا
 يتهایشخص«  عنوان  با  مقاله  نیا  در  ما  و   است  کرده  استفاده  آنها  ازو همچنین اقناع مخاطب    خود   سخنان  دییتأ

 .میکرد ادی آنها از الگو»
  ، عمل کرده   هاي خود براي اصالحو ایده  تفکر  ةتنها براساس نحوي الگو، نهتهادر انتخاب شخصی  نویساناندرزنامه
ها نکات اي الگوي اندرزنامه تهبنابراین بررسی شخصی  اند.داشته  این اشخاص در اجتماع نیز توجهمحبوبیت  بلکه به  

 ارزشها و چالشهاي جامعه و همچنین نحوة تفکر حکما را نمایان میسازد.قابل توجهی از 
قرون چهار و پنج هجري در انتخاب شخصیتهاي الگو در شش   نویساندر این مقاله تالش شد رویکرد اندرزنامه

 
 بلکه   ،کرد  توجه  کاربرد  تعداد  به  صرفاً  دینبا  مذکور  يهااندرزنامه  در  افراد  از  گروه  کی   ای  نفر  کی   تیاهم  یبررس  يبرا  نکهیا   ذکر  قابل  ۀنکت   . 1
 .  شود یبررس زین مختلف يها اندرزنامه در نام آن از استفاده وسعت دیبا
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نامه، پندنامۀ انوشیروان، خردنامه، سیرالملوك، قابوسنامه و کیمیاي سعادت تحلیل و بررسی شود.  اندرزنامۀ آفرین
ة  شده به فارسی در دورهاي نوشتهمتون مذکور همه متعلق به قرون چهار و پنج هجري و درواقع اولین اندرزنامه

ایرانیان در    و  دنشویم  محسوب   خاص  ي ادوره  یفرهنگ  و  یاجتماع   ،یاسیس  لحاظ  از  هاي مربوطه،اند. سدهاسالمی
اند. بسیاري از حاکمان و امرا نیز سعی کردند با تالش براي احیاء فرهنگ ایرانی و پیوند آن با فرهنگ اسالمی بوده

 .سازي به فرهنگ ایرانی نزدیک شونداجراي رسوم و نسب
توجه به فرهنگ اسالمی در تمامی   هاي موردنظر در این مقاله، مشخص میشودها در بین اندرزنامهبا جمع داده

 انوشیروان،   پندنامۀ  نامه،آفرین   ها بخصوص کیمیاي سعادت دیده میشود. توجه به فرهنگ باستان نیز دراندرزنامه
 . است بیشتر خردنامه نسبت به کیمیاي سعادت، و قابوسنامه سیرالملوك،

نامه، پندنامۀ انوشیروان و سیرالملوك بیشتر به شخصیتهاي الگوي حوزة سیاسی؛ خردنامه به  نویسندگان آفرین
سرمشقهاي اجتماعی، سیاسی و مذهبی؛ قابوسنامه به شخصیتهاي سیاسی، اجتماعی و مذهبی و کیمیاي سعادت 

داشته توجه  سیاسی  سپس  و  مذهبی  الگوي  اشخاص  بنبه  نویسندگان اند.  توجه  مرکز  در  سیاسی  حوزة  ابراین 
ها بوده و پس از آن به حوزة مذهبی و اجتماعی عنایت شده است که نمودار چالشهاي جامعه از منظر اندرزنامه

 بوده است. دورة اسالمی حکومتهاي  در ایرانی سیاسی سنتهاي  احیاء به ها و امید آناننویسندگان اندرزنامه
سیاسی    گروهدر در    به  باوراشخاص  موردنظر  افراد  باستان  ةدورکاردانی  به    ایران  اقبال  همچنین  حکومتهاي  و 

در بین شخصیتهاي سیاسی عرب، دو خلیفۀ   دوست مثل سامانی، غزنوي و دیلمی بیش از خلفاي عرب است.ایران
فاي اموي که از مخالفان سرسخت اول و همچنین خلفاي عباسی، بدلیل ارتباط نزدیکشان با ایرانیان، بیش از خل

 اند.اند، مورد توجه قرار گرفتهفرهنگ ایرانی بوده
هاي این دوره به زرتشت پیامبر نمودار احترام به دستۀ شخصیتهاي سرمشق مذهبی، استناد نیمی از اندرزنامهدر  

است، اما   طبیعی  ماسال  دین  بودن  رسمی  بدلیل  محمد (ص)   قرآن و حضرت  به   فرهنگ باستان است. اقبال بسیار
در استناد به حضرت علی (ع) گرایش ضدعرب محسوس است. بخصوص با توجه به تعدد منابع استنادکننده به 

هاي فقهی، کالمی و عرفانی حضرت علی (ع)، وجه سیاسی این مخالفت پررنگتر شده است. توجه جامعه به آموزه
 به نام فقها، متکلمان، صوفیان و عارفان بارز است.  هاي مذهبی نیز در بسامد و تعدد استنادو وجود دغدغه

مندي در دستۀ شخصیتهاي اجتماعی، توجه به فالسفه بخصوص یونانی و بعد شاعران، نشان از آشنایی و عالقه
 جامعۀ ایرانی به فلسفۀ یونان و همچنین ظهور رسمی زبان و ادبیات فارسی در دورة اسالمی دارد.

 
 

 نویسندگان  مشارکت
سرکار   .است  شده  استخراج  شهید بهشتی تهراندانشگاه    در   مصوب  ایرانشناسی   دکتراي   دوره  رساله   از  مقاله  این

سرکار خانم .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  زهره زرشناسدکتر    خانم
سرکار خانم .  اندداشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  فائزه عقیقی

  را   پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و   تجزیه  به  کمک  با  نیز  دکتر فرزانه گشتاسب
 .است بوده پژوهشگر سه  هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي تحلیل نهایت در. کردند ایفا

 
 قدردانی  و تشکر

  و   شهید بهشتیدانشگاه    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود   تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
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 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که نامه پایان  داوران هیئت
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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