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چکیده

مطالعـه ای  آنهـا،  تاریخـی  بسـتر  بـه  توجـه  بـا  سیاسـی،  اندرزنامه هـای  تفسـیر  و  بررسـی 
میان رشـته ای را ضـروری می سـازد. در چارچـوب در هـم تنیدگـی اندیشـه سیاسـی و تاریـخ، 
اندرزنامـه سیاسـی به عنـوان قوی تریـن جریـان اندیشـه سیاسـی در تاریـخ ایـران، معموال منبع 
خوبـی بـرای نسبت سـنجی اخـالق و سیاسـت در دوره هـای مختلـف تاریخـی بـوده اسـت. 
در ایـن میـان، اخـالق محسـنی کـه در عصـر حکومـت ترکـی _ مغولـی تیموریان، یـا به عبارتی 
کاشـفی از مقربیـن دربـار سـلطان حسـین  دوره غلبـه شمشـیر بـر خـردورزی، توسـط واعـظ 
کـه سیاسـت و قـدرت را بـا اخـالق پیونـد  بایقـرا  نگاشـته شـد، اندرزنامـه ای سیاسـی اسـت 
کاشـفی با  کرده،  کمان، شـرایطی بحرانی را ایجاد  که عمل حا می زند. در واقع، در دوره ای 
شـخصیت متسـاهل و اندیشـه گر در سـنت فکری ایرانی، سیاسـتی اخالقی را توصیه می کند 
و مشـروعیت و دوام حکومـت را بـه اصـول اخالقـی منـوط می دانـد. بـر ایـن اسـاس، آداب 
ملـک داری بـا رعایـت اصولـی از جملـه عدالـت و دینـداری تعریـف می شـود. در اخـالق 
محسـنی، ایـن اصـول، عـالوه بـر اینکـه اخـالق پایـه هسـتند و توضیحـات پیچیـده ندارنـد، 
توسـط افـراد مختلـف بـا دیدگاه هـا و مذاهـب مختلـف، در اعصـار و مکان هـای متفـاوت 
کاشـفی بـه آبادانـی و  کـه نیـاز زمانـه  تأییـد می شـوند و از اخالقـی مشـترک حکایـت دارنـد 

عدالـت را بـه دور از تعصبـات قومـی _ مذهبـی پاسـخ می دهـد. 
کاشفی. كلیدواژه: اندرزنامه سیاسی، اخالق محسنی، 
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مقدمه
که بررسـی اندیشـه های تأثیرگذار در حوزه دانش سیاسـت، ماهیت میان رشـته ای این دانش  آنجا 
کـه دانـش  را از همـان سـرآغاز پیدایـش تصدیـق می کنـد )سـلیمی، 1393: 117( و نشـان می دهـد 
سیاسـت در ملتقـای فلسـفه، الهیـات، ادبیـات و تعـدادی دیگـر از دانش هـا قـرار دارد، اندرزنامـه 
سیاسـی به عنـوان شـاخه ای از اندیشـه سیاسـی به طـور مصداقـی ایـن ماهیـت را آشـکار می سـازد. 
کـه معمـوال بهترین منبع برای نسبت سـنجی اخالق و سیاسـت اسـت،  درواقـع، اندرزنامـه سیاسـی 
که نسـبت وثیقی با شـرایط تاریخی دارد،  خـود از درهـم روی دانش هـا حکایـت می کنـد و از آنجـا 
نوعـی در هـم تنیدگـی اندیشـه سیاسـی و تاریـخ را نیـز نمایندگـی می کنـد. به عبارت دیگر، پژوهشـگر 
کـه بـا عرضـه پرسـش رابطـه اخـالق و سیاسـت به هر  اندیشـه سیاسـی همـواره ایـن شـانس را داشـته 
کشـف نظر مؤلف، پلی هم به شـرایط سیاسـی اجتماعی  یک از اندرزنامه های سیاسـی، عالوه بر 
فرهنگـی زمانـه شـکل گیری آنهـا بزنـد و بـه دریافـت جامع تـری از ایـن رابطـه نائـل آیـد )عباسـی و 
اندرزنامه هـای  برابـر  در  فـوق  پرسـش  قـرار دادن  میـان شـاید  ایـن  در  امـا  تاجیـک، 1391: 28(. 
کـه مدل هایـی از  کـه در شـرایط بحرانـی نگاشـته شـده اند ایـن حسـن را نیـز داشـته باشـد  سیاسـی 
که عالوه  مواجهـه مؤلفـان آنهـا با شـرایط و واقعیات متفاوت زمانه شـان به دسـت دهـد؛ مدل هایی 

بـر تبییـن دیالکتیـک اندیشـه و واقعیـت، چـه بسـا بتوانـد الگـوی شـرایطی از نـوع خود باشـد.  
در رابطـه بـا تاریـخ اندیشـه سیاسـی در ایـران، بـی تردیـد یکـی از ایـن برهه هـای بحرانـی بـا 
کـه زور  سـلطه طوالنـی مـدت مغـوالن بـر ایـن سـرزمین مرتبـط اسـت. در ایـن دوره پوشـیده نیسـت 
کـه »بـی  شمشـیر بـر خـردورزی غلبـه داشـته و قتـل، غـارت و ویرانـی امـری رایـج بـوده، بگونـه ای 
معنـا شـدن حکمـت عملـی«، »سـیطره بـی اخالقی عمومی« و »توجیه سـلطنت مطلقـه«، معطوف 
که به  کـرده اسـت. امـا از طرفـی تا آنجـا  گشـته و مسـیر اندیشـه سیاسـی را دچـار اعوجاجاتـی  بـدان 
کـه به عنـوان جریانی از اندیشـه سیاسـی در  اندرزنامه نویسـی سیاسـی برمی گـردد، مشـاهده می شـود 
ایـران، حتـی در ایـن دوره قابـل بازشناسـی اسـت و علی رغـم همـه اعوجاجـات، نسـبت بـه دیگـر 

جریان هـا از جملـه فلسـفه سیاسـی، حیـات دیرینـه خـود را در ایـن دوره تـداوم بخشـیده اسـت. 
کاشـفی، به عنـوان اندرزنامه سیاسـی عصر  بـر ایـن اسـاس، اخـالق محسـنی بـه قلم مال حسـین 
کـه ایـن مقالـه، بـا  تیمـوری، از جملـه اندرزنامه هـای سیاسـی دوره اسـتیالی مغولـی- ترکـی اسـت 
هـدف نسبت سـنجی اخـالق و سیاسـت، بـه  تفسـیر آن می پـردازد. البتـه بـا توجـه بـه اینکـه ایـن 
کنـون از منظـر اندرزنامـه سیاسـی، تحلیـل و بررسـی نشـده و اصـوال از جملـه متونـی اسـت  منبـع تا
گرچـه اینجـا و آنجـا بـدان اشـاره شـده امـا در حـوزه اندیشـه سیاسـی مـورد بحـث جـدی قـرار  کـه ا
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بـا تبییـن ویژگی هـای اندرزنامـه سیاسـی، چارچوبـی نظـری  نگرفتـه اسـت، ابتـدا سـعی می شـود 
کـه  تـا مشـخص نشـود  بـه دسـت داده شـود. درواقـع،  بـرای خوانـش تفسـیری اخـالق محسـنی 
کـه چـرا اخـالق محسـنی  ویژگـی یـا ویژگی هـای اندرزنامـه سیاسـی چیسـت، نمی تـوان دریافـت 
کـه اخـالق  در ایـن جریـان اندیشـه ای جـای می گیـرد. در ایـن ارتبـاط سـئوال خاص تـر آن اسـت 
کـه اعمـال خشـونت ویژگـی عمومـی حکومـت اسـت،  محسـنی در شـرایط سـلطه مغولـی _ ترکـی، 
کمـان را بـه آداب و رفتـار سیاسـی متفـاوت و چـه بسـا  چـه می گویـد. آیـا در اسـاس می توانسـته حا
کـه اخـالق محسـنی ماننـد  کنـد. مدعـای مقالـه آن اسـت  مغایـر بـا آنچـه عمـل می کردنـد توصیـه 
کمـان را بـه سیاسـتی اخالقـی انـدرز می دهد بـا این ویژگی  همـه اندرزنامه هـای سیاسـی ایرانـی، حا
کـم در ترکیـب بـا شـخصیت متسـاهلِ دارای علقه ایرانـی مؤلف،  کـه درک شـرایط غیـر اخالقـی حا
سـبب شـده رفتـار سیاسـی مناسـب، در بسـتر سـنت فکـری ایرانـی بـر اسـاس یـک اخـالق پایـه و 
کـه منظـور از اخـالق پایـه و مشـترک در اینجـا اخالقی  مشـترک مبتنـی شـود. الزم بـه توضیـح اسـت 
کـه اوال نسـبت بـه رفتـار و عمـل همـه اشـخاص اعـم از حکومت کننـده و حکومت شـونده  اسـت 

حسـاس اسـت و ثانیـا تأییداتـش بـه زمـان، مـکان، مذهـب و یـا افـراد خاصـی تعلـق نـدارد.
فـوق  کاوی مدعـای  وا بـه  اسـت طـی چهـار بخـش  مقالـه حاضـر در صـدد  اسـاس  ایـن  بـر    
تنومنـد  شـاخه  به مثابـه  سیاسـی  اندرزنامه نویسـی  ویژگی هـای  بیـان  بـه  اول  بخـش  در  بپـردازد. 
اندیشـه سیاسـی پرداختـه می شـود تـا چارچوبـی نظـری بـرای خوانـش اخـالق محسـنی بـه دسـت 
داده شـود. بخـش دوم بـه توصیـف و توضیـح  بسـتر سیاسـی، اجتماعـی  و فرهنگـی زیسـت واعـظ 
کاشـفی در جهـت پرتـو افکنـدن بـر تأثیـرات ایـن بسـتر بـر روش و بینـش وی اختصـاص می یابـد. 
کـه نقشـی مؤثـر در اندیشـه تقریـر یافتـه در اخـالق  کاشـفی  در بخـش سـوم، زندگـی و شـخصیت 
محسـنی دارد، مـورد تحلیـل قـرار می گیـرد و نهایتـاً بخـش آخـر، بـه سـراغ اخـالق محسـنی رفته و در 

خوانشـی تفسـیری از آن، رابطـه اخـالق و سیاسـت مشـخص خواهـد شـد.

اندرزنامه نویسی سیاسی؛شاخه تنومند اندیشه سیاسی
  در مطالعـه اندیشـه سیاسـی معمـوال یکـی از راه هـای ورودی مفیـد، تقسـیم بندی های محتوایـی 
که در خصوص  بـوده اسـت. در ایـن ارتبـاط یکـی از تقسـیم بندی های متقـدم از آن روزنتال اسـت 
کتـاب خـود را بـر اسـاس دسـته بندی سـه گانه میـراث افالطونی،  تبییـن اندیشـه سیاسـی در اسـالم، 
کـرد )روزنتـال، 1388( و میراث پر اهمیتـی را بر جای  آیینـه شـاهی و قانـون اساسـی نویسـی تنظیـم 
کـه بـی عنایـت بـه آبشـخورهای فکـری اندیشـه سیاسـی در اسـالم  گذاشـت. در ایـن دسـته بندی 
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نبـوده، الگـوی اولیـه بسـیار مفیـدی برای تشـخیص و تمایز اندیشـه های متفکران سیاسـی مسـلمان 
به دسـت داده شـده اسـت.

نـزد  در  و  روزنتـال  کار  ادامـه  در  می تـوان  را  فـوق  دسـته بندی  و  تفکیـک  منقح تـر  صـورت 
یونانـی،  فلسـفه  سیاسـی  محتـوای  بـر  تمرکـز  بـا  طباطبایـی  کـرد.  مشـاهده  ایرانـی  پژوهشـگران 
و  سیاست نامه نویسـی  سیاسـی،  فلسـفه  دسـته بندی  بـه  اسـالم  شـریعت  و  ایرانشـهری  اندیشـه 
شریعت نامه نویسـی وفـادار بـوده اسـت و هرچنـد بـا ایجـاد تمایـز قطعـی میـان آنهـا موافـق نیسـت 
)طباطبایـی، 1374: 25( بـه شـکل مصداقـی بـه ترتیـب، فارابـی، خواجـه نظـام الملک و خنجی 

 .)29-26 )طباطبایـی،1373:  می کنـد  معرفـی  شـاخه  سـه  ایـن  نماینـدگان  به عنـوان  را 
گرچه ممکن اسـت با بسـط  یا خرد  کم و بیش در قالب آبشـخورهای یاد شـده ـ ا   دیگران نیز 
کرده انـد. بـرای مثـال فرهنـگ  کـردن قسـم بندی ها ـ تفکیک هایـی را صورت بنـدی  و جزیی تـر 
رجایـی، در تقسـیم بندی قالب هـای فکـری اندیشـه سیاسـی، شـیوه عرفانـی و شـیوه تاریخـی را بـه 
شـیوه های فلسـفی، فقاهتـی و شـیوه ادبـا )اندرزنامـه نویسـی( افـزوده اسـت و آن را تـا پایـان سـیطره 
فرهنگ اسالمی قابل تکیه می داند )رجایی، 1373: 129-130(. همچنین، قادری با وجود مبنا 
کـه »بـه نظر می رسـد  کیـد می کنـد  قـرار دادن تقسـیم بندی پیشـین، آن را خالـی از نقـد ندانسـته و تأ
گـزارش دربـاره اندیشـمندان و چگونگـی اندیشـه آنـان و آثـار باقیمانـده  کـه اطالعـات و  تـا زمانـی 
از  برخاسـته  بیشـتر  اندیشـه ای،  تقسـیم بندی های  بـه دسـت دادن  امـکان  نرسـد،  بـه غنـای الزم 
کـه در نقـدی همسـو بـا طباطبایـی موافـق  گمـان اسـت« )قـادری، 1378(. امـا فیرحـی  حـدس و 
کفایـت تحقیقـات مبتنـی بـر روش شناسـی روزنتـال اسـت، هـر چنـد پـروژه خـود را دانـش  عـدم 
سیاسـی دوره میانـه اسـالمی بـه معنـای شـیی تجریـدی و سـاختاری حاصـل از شـاخه های عمدتـا 
سـه گانه ]فلسـفه، فقـه، سیاسـت نامه[ تعریـف می کنـد، به طـور ضمنـی آن دسـته بندی را می پذیـرد 
)فیرحی، 1378: 27و31(. بنابراین تا اینجا اسـاس تقسـیم بندی سـه گانه روزنتال ـ شـاید به دلیل 

کفایتـشـ  جایگزیـن مـورد اجماعـی نداشـته اسـت.  لزومـش و نـه 
امـا آنچـه بیشـتر بـه ایـن بخـش مربـوط می شـود تمرکـز بـر شـاخه یـا قسـمی از ایـن دسـته بندی 
کـه نـه تنهـا بـه دلیـل ریشـه داری اش در ژرفـای تاریـخ اندیشـه سیاسـی در ایـران و نیـز تـداوم  اسـت 
طوالنـی اش اصالـت ویـژه ای دارد بلکـه سیاسـت اخالقـی در ایـران به مثابه اصالـت دیگری تنیده 
کـردن  از برجسـته  کـه منظـور  بایـد متذکـر شـد  نمایندگـی می کنـد. همیـن جـا  را  ایـن اصالـت  در 
گرفتـه  یکـی از اقسـام، بـه  هیـچ  وجـه ارزش گـذاری رتبـی آنهـا یـا بحثـی از نـوع جـدل بـر سـر نادیـده 
کردن یـک جریـان در جریان دیگر نیسـت بلکه  شـدن یـک آبشـخور بـه نفـع دیگـری و لـذا منحـل 
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کـه چگونـه یـک قسـم یا جریان اندیشـه ای ریشـه دار در تاریخ ایـران، اوال خود  کیـد بـر آن اسـت  تأ
کانونی یا  ریشـه دوانـده و بـه اقسـامی تقسـیم و لـذا تنومنـد و فربـه شـده اسـت، ثانیـا با حفـظ نقـاط 
ویژگی هـای اساسـی، از رهگـذر بیـان خصایـل سـتوده ملـوک یـا آداب ملـک داری و توصیه صریح 
که بعدا در بخش بررسـی اخالق  و ضمنـی بـه آن، یـک سیاسـت اخالقـی را رقـم زده اسـت؛ امری 

کار می آیـد. محسـنی بیشـتر بـه 
کـه از میـان سـه جریان یاد شـده، سیاست نامه نویسـی با  گفـت  در خصـوص اصالـت اول بایـد 
کهـن در دوره باسـتان پدیـدار شـد و بـا انتقـال منابـع این دوره به دوره اسـالمی، پایه های  سـابقه ای 
گرفتن فلسـفه سیاسـی و شریعت نامه نویسـی  اندیشـه ورزی سیاسـی پس از اسـالم را پیش از نضج 
کـه در مرکـز ثقـل سیاست نامه نویسـی  بـود  ایرانشـهری  ایـن اندیشـه سیاسـی  شـکل داد. درواقـع، 
گرفـت و »دو ویژگـی اساسـی دسـتگاه تفکـر سیاسـی ایرانـی یعنـی نظریـه فرمانروایـی الهـی و  قـرار 
کـه از یک سـو  کـرد، ویژگی هایـی  همگرایـی دیـن و دولـت« )رسـتم ونـدی، 1388: 446( را احیـا 
مبانـی مشـروعیت نظامهـای سیاسـی را مشـخص می کنـد و از سـوی دیگـر، بـه مـا می گویـد حاصـل 
کشـورداری به عنـوان  انباشـت تجربیـات اجرایـی  نیـز  بـه آموزه هـای دینـی و اسـطوره ای و  »اتـکا 
دو شـیوه خـردورزی سیاسـی در اندیشـه سیاسـی ایرانشـهری« )رسـتم ونـدی، 1388: 447( یـک 
کلیات« )رسـتم وندی،  گفتمانی ایران و اسـالم در  ک  نظریه، عمل ِ دینی ـ سیاسـی بوده و »اشـترا

448:1388( را رقـم زده اسـت.
که وقتی به سـراغ سیاسـت نامه های دوره اسـالمی می رویم  با در نظر داشـتن این پیشـینه اسـت 
کـه مجموعا اصالت ویژه ای  کهن بودن،  کنار ریشـه داری و  بهتـر می توانیـم تـداوم و تنومنـدی را در 
کید  بـه سیاست نامه نویسـی می بخشـد، قـرار دهیـم. بـه نظر می رسـد بهتریـن نمود این اصالـت با تأ
بـر تـداوم و تنومنـدی، در تـالش پژوهشـگران بـرای پرتـو افکنـدن بـه سیاسـت نامه ها از منظرهـای 
کـه صـورت و محتـوا معیـار تقسـیم بندی  مختلـف نهفتـه اسـت. در یکـی از ایـن تالش هـا می بینیـم 
گرفتـه و اخالق نویسـی، دستورنویسـی و سیره نویسـی، بـا نمونه هایـی چـون گلسـتان سـعدی،  قـرار 
سیاسـت نامه خواجـه نظـام الملـک و کارنامـه اردشـیر بابـکان، سـه گونه سیاسـت نامه را شـکل داده 
ک دسـته بندی قرار  اسـت )رجایـی، 1373: 22(. در تالشـی دیگـر، موضـوع یـا پدید آورنـدگان مـال
کار اصلـی آنهـا نویسـندگی اسـت و  کـه  گـروه نویسـنده برجسـته شـده اسـت: »کسـانی  گرفتـه و دو 
کـه در خدمـت حکومتهـا قـرار دارنـد یـا  بـه اصطـالح صاحـب قلمنـد؛ ماننـد منشـیان و دبیرانـی 
کننـده حرفـه شـان  کـه تعهـدات سیاسـی رسـمی آنـان، تعییـن  کسـانی  حتـی نویسـندگان آزاد یعنـی 
کـه به طـور مسـتقیم مسـئولیت سیاسـی داشـتند و در بخـش یـا بخش هایـی  کسـانی  نیسـت ... دوم 
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از عمرشـان دارای قـدرت سیاسـی بوده اند»)قـادری، 1378: 117-118(. سـومین تـالش به گونه ای 
گرایـش اصلـی در میـان سیاسـت نامه های دوره اسـالمی را از یکدیگـر  جزیی تـر و مبسـوط تر، پنـج 
الـوزرا،  تاریـخ  سیاسـت نامه ها،  یـا  کلمـه  دقیـق  بمعنـای  سیاسـی  »نوشـته های  می کنـد:  متمایـز 
که در برخی از نوشـته های  کتاب های تاریخی، دریافت عرفانی اندیشـه های سیاسـی ایرانشـهری 
کـه در نوشـته های ادبـی فارسـی اعـم از نظم  عرفانـی آمـده اسـت، مطالـب سیاسـی و اندرزنامـه ای 

گنجانـده شـده اسـت« )طباطبایـی، 1390: 85(. و نثـر 
گرچـه در سـه نمونـه جـد و جهـد فـوق، صـورت، محتـوا، موضـوع، پدیـد آورنـده، هـدف و نوع  ا
مـا، داللـت  بـرای  اسـت  و طبقه بنـدی سیاسـت نامه ها  بـرای معرفـی  پارامترهـای مهمـی  گرایـش، 
آنهـا بـه چیـزی فراتـر یعنـی ریشـه دوانـدن بن مایـه سیاست نامه نویسـی در نوشـته های مختلـف بـا 
گرایش هـای متفـاوت و البتـه در دوره هـای مختلف و طوالنی اهمیت  نویسـندگانی دارای هـدف و 
»تاجنامـه  چـون  سیاسـی  نوشـته های  از  مختلـف  آثـار  در  بن مایـه  یـک  به عبارت دیگـر،  دارد. 
اسـالمی«  سـده های  نخسـتین  در  سیاست نامه نویسـی  اهمیـت  پـر  گونه هـای  از  یکـی  به عنـوان 
گرفتـه تـا نوشـته های تاریخـی، ادبـی و عرفانـی و توسـط طیـف وسـیعی  )طباطبایـی، 1390: 89( 
از پدیدآورنـدگان اعـم از امیـر، وزیـر، منشـی، شـاعر و مترجـم درون و بـرون حکومـت اسـتفاده شـده 
گـون در طـول زمـان  گونا اسـت. بنابرایـن شـاهد هرچـه تنومنـد شـدن سیاست نامه نویسـی از طـرق 
کـه یـک بن مایـه به صـور مختلـف و به  هسـتیم. امـا هنـوز همـه اصالـت ایـن جریـان بـه ایـن نیسـت 
کـه بحـث تنومنـدی را نیـز تفسـیر  کـرات اسـتفاده شـده بلکـه بسـی مهم تـر، چرایـی آن تکـرار اسـت 

می کنـد و موضـوع اصالـت دوم اسـت.
کنیـم  در خصـوص اصالـت دوم )سیاسـت اخالقـی( بـد نیسـت از ایـن تحلیـل تاریخـی آغـاز 
کـه فراتـر از  گسـترش جغرافیایـی اسـالم، نیـاز بـه رتـق و فتـق امـور سیاسـی در مرزهایـی  کـه پـس از 
عربسـتان می رفـت، وام گیری هایـی از جملـه آییـن ملـک داری و وزارت و انشـاء را طلـب می کـرد 
وام گیـری در حالـت  ایـن  مثـال  به طـور  بـود.  آن  منابـع  از  ایرانـی  و اجرایـی  اندیشـه ای  کـه سـنت 
کـه بـه اقتضـای تقلیـد عباسـیان از رسـوم  نهـادی، در قالـب نهـاد وزارت به عنـوان »ضرورتـی بـود 
گسـترش یافـت .. و به ویـژه بـا خالفـت هـارون الرشـید )193-170 ق( و  دربـار ساسـانی پیدایـش و 
با حضور برمکیان در دولت اسـالمی به اوج رسـید« )فیرحی، 1388: 271(. در قالب اندیشـه ای 
کارگـزاران دسـتگاه های دولتـی قـرار  کهـن ایرانـی بـه زبـان عربـی مـورد اسـتفاده  نیـز، ترجمـه منابـع 

گردید)طباطبایـی، 1390: 86(.  گرفـت و ادب دربـاری نوآیینـی پدیـدار 
کـه به لحـاظ ایجابـی، مسـتحدثات/ امـور نوپدیـد، بـه وجـود  در اینجـا شـاید بـه نظـر برسـد 
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کـه اندیشـه و عمـل ایرانـی بـه موقـع حضـور یافتـه و نقصان هـا و خالهـا را پـر  آورنـده نیازهایـی بـوده 
کلیـات« منعـی بـرای حضـور  گفتمانـی ایـران و اسـالم در  ک  کـرده اسـت یـا به لحـاظ سـلبی »اشـترا
آیین نامه هـا و خدای نامه هـای ایرانـی در دوره اسـالمی نداشـته اسـت امـا بـه نظـر می رسـد بیـش 
و پیـش از اینهـا آنچـه اهمیـت دارد اخـالق تنیـده شـده در تاروپـود ایـن اندیشـه سیاسـی و عمـل 
کـه نـه تنهـا وام گیـری بلکـه پـرو بـال دادن و تقویـت محتویـات وام را فراهـم  برآمـده از آن اسـت 
که هر دو ویژگی اساسـی دسـتگاه تفکر  کـرده اسـت. در تأییـد می تـوان بـر ایـن برهـان اصـرار داشـت 
سیاسـی ایرانـی )نظریـه فرمانروایـی الهـی و هم گرایـی دیـن و دولـت( از سرشـتی اخالقـی برخـوردار 
گـر غیـر از ایـن بـود چـه بسـا تـداوم نمی یافـت چـه رسـد بـه اینکـه بـا ادب و عرفـان نیـز  اسـت و ا
که بگوییم  کنـد؛ بـرای مثـال حتی فرض این هم دشـوار اسـت  گرایـش مسـتقلی را ایجـاد  بیامیـزد و 
مشـروعیت الهـی پادشـاه، قـدرت وی را تـا سـرحد غصـب امـوال مـردم، ویرانـی خانه هایشـان و بی 
اعتنایـی بـه امـور مملکـت توجیـه می کـرد بلکـه برعکـس حکومـت داری بـا غایات عـدل و آبادانی 
گـره خـورده بـود و فرمانـروا حـق نداشـت رفتـار ظالمانـه داشـته یـا بـه غـارت و ویرانگـری مشـغول 
گـرو توجـه بـه غایـات حکومت داری  باشـد. درواقـع، اندیشـه ایرانشـهری اسـتمرار مشـروعیت را در 
گسسـتن پیونـد فرمانـروا بـا عالـم مینـوی از یک سـو و از  نهـاده بـود و بـی توجهـی بـه آنهـا را اسـباب 
گیتی بـه ویـژه رویگردانی مردم، از دسـت رفتن  گرفتـن فرمانـروا در معـرض آسـیب  سـوی دیگـر قـرار 

محبوبیـت و حتـی شـورش و انقـالب معرفـی میکـرد )رسـتم وندی، 1388: 446(. 
مشـترک  وجـه  بـه  کـه  می نمایانـد  را  خـود  وضـوح  و  خوبـی  بـه  وقتـی  اخالقـی  سرشـت  ایـن 
کـه اساسـا سـبب شـد »اندرزنامه نویسـی  سیاسـت نامه ها یعنـی انـدرز دادن توجـه شـود- نکتـه ای 
سیاسی؛ شاخه تنومند اندیشه سیاسی« بر عنوان »سیاست نامه نویسی...« ترجیح داده شود و حال 
بـا توجـه بـه توضیـح اصالت هـا، اسـتفاده از نـام اندرزنامه نویسـی سیاسـی معنـای خـود را مکشـوف 
گفته شـود »انـدرز در جوهـر اخالقی خالصه نمی شـود  کـه  می سـازد. البتـه ایـن سـخن درسـتی اسـت 
و اصـوال نوعـی ارائـه رهنمـود بـرای تحقـق هدفـی خاص اسـت« )قـادری، 1378: 117(. امـا آنچه در 
اینجا مؤید ترجیح اندرزنامه نویسـی سیاسـی به سیاست نامه نویسـی اسـت اندرزهای موجود در این 
کـه اصـوال با هدف حفظ یا اصالح وضعیت سیاسـی از جوهر اخالقـی برخوردارند.    کتاب هـا اسـت 
کتاب هـای مربـوط بـه ادب  گرفتـه تـا  کتاب هـای دقیقـا سیاسـی  در واقـع سیاسـت نامه ها از 
کـه  کـه سرشـت اخالقـی دارنـد. مثـالً همان طـور  همگـی بـه ارائـه رهنمودهـای سیاسـی پرداخته انـد 
کنـار  اسـت، در  »نوشـته های دقیقـًا سیاسـی«  کـه جـزء  الملـک،  نظـام  در سیاسـت نامه خواجـه 
کرات اشـاره شـده  گسـتری شـاهان بـه  خصایصـی چـون مردانگـی و وفـای بـه عهـد، بـه لـزوم عـدل 
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کـه از سیاسـت نامه های مربـوط  )نظام الملـک، 1374: 4، 7، 12، 24، 36(. در گلسـتان سـعدی 
بـه ادب اسـت، فصـل سـیرت پادشـاهان بـه اندرزهای سیاسـی چون نیک رفتـاری، طمع نورزیدن 

و رأفـت بـا رعیـت پرداختـه شـده اسـت )سـعدی، 1382: 39، 43، 52(. 
کـردن سرشـت اخالقـی، بـه معنـای بـی اعتنایـی بـه  کـه  منظـور از برجسـته  پـر واضـح اسـت 
کمـان را نشـانه رفتـه و صورتـی  کـه حفـظ قـدرت و سـلطه حا گرایانـه سیاسـت نامه ها  وجـه فایـده 
واقع گرایانـه را در نظـر دارد نیسـت ـ  در بخـش چهـارم ایـن مقـال بـه آن نیـز اشـاره خواهـد شـد ـ امـا 
کـه بـه سـبب  آنچـه در اینجـا بـرای مـا محـوری اسـت همیـن جان مایـه یـا سرشـت اخالقـی اسـت 
گرفتـه و اصالـت، ریشـه داری و تـداوم آن  کمتـر مـورد بررسـی قـرار  سـایه سـنگین وجـه پیش گفتـه 
کـه ایـن قبیل  کـه در قالـب شـکلی انـدرز ریختـه مغفـول مانـده اسـتـ  در همیـن ارتبـاط بایـد افـزود 
کـه اندرزهـای سیاسـی ملهـم از دیـن اسـالم  اندرزهـا خـاص دوره اسـالمی نیسـت و چنیـن نبـوده 
کـه بـر اندیشـه سیاسـی ایرانشـهری مبتنـی بـوده  گفتـه شـود اسـاس اندرزهـا  باشـند بلکـه بهتـر اسـت 
و سرشـت اخالقـی دارد، پـس از انتقـال بـه دوره اسـالمی امضـا شـده و بـه آیـات و روایـات مزیـن 
شـده اسـت. بنابرایـن اندرزنامـه نویسـی سیاسـی به عنـوان محملـی بـرای پیوند اخالق و سیاسـت، 
که  گرچـه از مقتضیـات ایـران باسـتان فاصله می گرفت، هسـته اولیـه خود را  قرن هـا اسـتمرار یافتـه و 

کـرده اسـت.  سرشـت اخالقـی سیاسـت اسـت حفـظ 
که  در ادامه و پیش از رفتن به سـراغ اخالق محسـنی به عنوان یکی از اندرزنامه های سیاسـی 
اتفاقا در دوره بحران اندیشـه سیاسـی در ایران نگاشـته شـد، به شـرایط زیسـت سیاسـی اجتماعی 
مـا  بـه  و سیاسـت  اخـالق  رابطـه  در  رسـاله  ایـن  آنچـه  بهتـر  فهـم  به منظـور  آن  نویسـنده  فرهنگـی 

می گویـد خواهیـم پرداخـت.

کاشفی بستر سیاسی اجتماعی فرهنگی زیست واعظ 
کـه  کاشـفی در آن می زیسـت مصـادف بـا دوره حکومـت تیموریـان بـود. تیموریـان  کـه  روزگاری 
دودمانـی تـرک تبـار بودنـد و از اواخـر قـرن هشـتم هجـری به مدت بیـش از یک قرن بر ایـران فرمان 
راندنـد، از مشـروعیت مغـول بهـره می بردنـد. درواقـع، بـا وجـود آنکـه تیمـور از اعقـاب چنگیز نبود، 
از طریـق برقـراری پیونـد ازدواج بـا خانـدان چنگیـزی و حکم رانـی بـه نیابـت از یـک خـان دسـت 
کسـب مشـروعیت مغولـی برآمد و جانشـینانش نیز با انتسـاب  نشـانده از اعقـاب چنگیـز، در صـدد 

کردنـد )منـز، 1392: 25 و 30(.  گروه هـای مغـول از همیـن خط مشـی پیـروی  خـود بـه دیگـر 
گذاشـت، از اجزاء برخاسـته از سیسـتم نظامی  کـه تیمـور بـرای بازمانـدگان خـود بـه جـا  دولتـی 
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که چون از امتیاز به میراث  گون فرهنگ اسـالمی تشـکیل شـده بود  گونا ترکی ـ مغولی و آرایه های 
ایرانـی داشـت  بـود، عمومـا قالـب  از قلمـرو مغـول برخـوردار  بازمانـده  ایرانـی  بـردن سـرزمین های 
)کمبریـج، 1382: 135(. حضـور عنصـر ایرانـی در ایـن ترکیـب، ویژگـی اساسـی و مشـترک سـاختار 
کـه مـا شـاهد دودسـتگی میـان  کل دوره تیمـوری را نیـز تعریـف می کـرد بـه ایـن معنـا  حکومتـی در 
گـروه قدرتمنـد در نظـام سیاسـی تیموریـان هسـتیم. به عبارت دیگـر،  تـرک و تاجیـک به عنـوان دو 
کـه در هسـته اصلـی حکومـت جـای داشـتند و طـی  کنـار نیروهـای عشـیره ای تـرک- مغـول  در 
کـه بـه تاجیـکان یـا سـرتها شـهرت  گـروه بومیـان ایرانـی بودنـد  سـده ها بـه ایـران وارد شـده بودنـد، 

داشـتند )کمبریـج، 1382: 139(.
گذشـته از    بنابرایـن نهادهـای سیاسـی موجـود در ایـن دوره نیـز متأثـر از همیـن دسـته بندی بود. 
کـه در رأس نظـام سیاسـی قـرار داشـت، همـه  کـم بـر جـان و مـال رعایـا  مقـام سـلطنت به عنـوان حا
کـه در دوره تیموریـان دو نهـاد عالی و مجزای لشـکری  پژوهشـگران بـر ایـن نکتـه اتفـاق نظـر دارنـد 
کارگـزاران ایرانـی وجـود داشـته اسـت؛ هرچنـد  بـا  کارگـزاران تـرک و دیگـری  بـا  و دفتـری، یکـی 
کـه بـرای ایـن تشـکیالت بـکار بـرده می شـد و همچنیـن حـدود وظایـف هریـک از  اصطالحاتـی 
آنها حتی در دوره سـلطنت سـلطان حسـین بایقرا نیز به دشـواری قابل تشـخیص اسـت )فوربز منز، 
کـه ناظـر بـر تشـکیالت سـپاه بـود، دیـوان  کـه نهـاد لشـکری  1392: 122(. فوربـز منـز اشـاره می کنـد 
لشـکر یـا دیـوان تـرک نامیـده می شـد حال آنکـه نهاد ناظر بر امـور مالیات و مکاتبـات و ثبت دفاتر، 

دیـوان مـال نـام داشـت ) 123:1392(. 
کاشـفی  کـه    در همیـن ارتبـاط و بـا رجـوع بـه سـاختار سیاسـی دربـار سـلطان حسـین بایقـرا _  
یـا تواجـی  کـه مسـئول دیـوان تـرک  بـا آن پیونـد داشـت _ می تـوان به طـور جزیی تـر دریافـت  نیـز 
کـه امـور سـپاهیان عمومـا متشـکل از تـرکان و مغـوالن ترکـی شـده را به عهـده داشـت، در  دیوانـی 
سلسـله مراتـب امیـران، باالتـر از هـر امیـری بـود )کمبریـج،1382 :139(. به طورکلی در بـاب جایگاه 
کـه امیـران اوالً به عنـوان بخشـی از سـاختار عشـیره ای  کـرد  امیـران دوره سـلطان حسـین بایـد اشـاره 
کـه نیـروی شمشیرشـان بقـای حکومـت  گرفتـن در جرگـه نظامیـان  حکومـت، ثانیـاً بـه دلیـل قـرار 
را تضمیـن می کـرد، در سلسـله مراتـب سیاسـی پـس از شـاه قـرار داشـتند و هـرگاه خانـدان شـاهی 
گـون فرسـتاده می شـدند، به عنـوان  گونا کـم بـه ایـاالت  اعـم از بـرادران و فرزنـدان شـاه، در مقـام حا
کـه  سرپرسـت یـا مسـئول امـور نظامـی یـا نماینـده سـلطان، آنهـا را همراهـی می کردنـد و در دربـاری 
هریـک از شـاهزادگان در پیرامـون خـود فراهـم مـی آورد، بـه امـارت می پرداختنـد )فرهانـی منفـرد، 

.)84-83  :1382
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اهمیـت نقـش امیـران یـا به عبارتـی نظامی گـری ایـن دوره، در ارتبـاط بـا دومیـن نهـاد سیاسـی 
کاتـب یـا  کـه بـه نام هـای دیـوان سـرت، دیـوان  مهـم حکومـت سـلطان حسـین یعنـی دیـوان مـال، 
کـه عـالوه بـر  دیـوان اعلـی خوانـده شـده نیـز مشـهود اسـت. در توضیـح وظایـف ایـن دیـوان آمـده 
وظایـف مالـی و اقتصـادی، بررسـی وضعیـت فقـرا، تکثیر زراعت و عمارت و آبادانی شـهر و والیت 
کارکردهـای یکسـان بـا وزارت داشـته اسـت )فرهانـی  و رسـیدگی بـه امـور رعایـا بـر عهـده آن بـوده و 
کار می رفـت  کـه وزارت بیشـتر به معنـای معاونـت و دسـتیاری بـه  منفـرد، 94:1382(.  امـا از آنجـا 
کـه مسـئول یـا  وزیـر دیـوان مـال بـا  و در سلسـله مراتـب، پـس از امـارت قـرار داشـت، طبیعـی اسـت 

کنـد.  قدرتـی بیشـتر از همـه وزیـران نیـز، نمی توانسـت  بـا امـرا همـاوردی 
کل دوره تیمـوری قابـل توجـه اسـت، دسـته بندی پایـدار حلقـه پیرامـون  در اسـاس آنچـه در 
گـروه اهـل شمشـیر و اهـل قلـم اسـت. ایـن دسـته بندی هـر چنـد امـر مسـبوق بـه سـابقه  دربـار در دو 
گرفته اسـت. البته نتیجه یکی  گـره خورده و یکی در جایگاه فراتر قرار  بـوده، بـا دو نهـاد فوق الذکـر 
کردن سـال های اولیه حکومت،  که »سـلطان حسـین پس از سـپری  کید دارد  از بررسـی ها بر این تأ
کنـد« امـا همانجـا بـه  کوشـید قـدرت وزیـران را افزایـش دهـد و از آنـان در برابـر امیـران جانبـداری 
عـدم موفقیـت وی بـه سـبب فشـارهای وارده از سـوی امیـران اشـاره و اضافـه می شـود »در سراسـر 
حکومـت حسـین بایقـرا، امیـران به عنـوان عناصـر اهـل شمشـیر می کوشـیدند بـر اهـل قلـم چیرگـی 
کـردن آنـان بـه  گذارنـد. معمـوالً نیـز ایـن خواسـت بـا متهـم  یابنـد و بـر سرنوشـت سیاسـی آنـان تأثیـر 
سوءاسـتفاده های مالـی از دیـوان مـال تحقـق می یافـت و بدیـن ترتیـب رقابت هـای سیاسـی، خـود 
را به صـورت اتهامـات مالـی نشـان مـی داد و منجـر بـه عـزل و شـکنجه یـک وزیـر مـی شـد« )فرهانی 
گـروه آن هـم از سـوی پادشـاه، بـا  منفـرد، 1382: 100(. بنابرایـن حتـی قصـد ایجـاد تعـادل میـان دو 

برخـورد تنـد اهـل شمشـیر مواجـه می شـد و روابـط نابرابـر بـه ضـرر اهـل قلـم تـداوم مـی یافـت.
کنـار اهـل قلـم، قربانیـان بزرگتـر، مـردم عـادی و رعایـا بودنـد.  کـه در  البتـه بایـد توجـه داشـت 
گشـایی ها بلکه در لشکرکشـی های متعاقـب توطئه های  کشـور  کـه نـه تنها در  منابـع مالـی سـپاهیان 
کـه عمدتـا بـه زور اخـذ  فرزنـدان تیمـور علیـه یکدیگـر صـرف می شـد، از مالیاتـی تأمیـن می گردیـد 
گاتفریـد هرمـان در پژوهـش خـود برقـراری امنیـت مـردم در دوره تیمـوری را بـا  گرچـه  شـده بـود. ا
کـه  مالیـات مرتبـط می دانـد )بـه نقـل از منـز، 1392: بیسـت و چهـار(. امـا امـری پوشـیده نیسـت 
نظـام فئودالیسـم به عنـوان یکـی از ویژگی هـای دولـت تیمـوری، به مثابـه پایـه و اسـاس مـادی بـرای 
سیسـتم نظامـی عمـل می کـرد و نخسـتین بهره گیـران ایـن نظـام، شـاهزادگان و امیـران و فرماندهـان 

واالی نظامـی و روسـای ایـالت بودنـد )کمبریـج، 1382: 139(.
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نبـود  امـان  نیـز، خـاص دوره لشکرکشـی های بـی  اجحـاف موجـود در سیسـتم مالیات گیـری 
کلـی در امـور بـه سـبب سـلطنت های طوالنـی )مثـالً دوره  کـه نوعـی ثبـات  بلکـه حتـی زمان هایـی 
شـاهرخ، ابوسـعید و حسـین بایقـرا( در مقایسـه بـا دوره متقـدم و میانـی تیمـوری بـه چشـم می خـورد 
کشـاورزی  که ابوسـعید توجه خاصی به سیسـتم آبیاری و  وجود داشـت. برای مثال معروف اسـت 
کار می برد امـا در عین حال  کشـاورزی نواحـی مختلـف بـه  داشـت و موازیـن ویـژه ای بـرای تشـویق 
افزایـش دلبخواهـی عـوارض تحمیلـی و تقلـب در نظـام مالیاتـی، باعـث فقـر و بدبختـی در میـان 
کـه موجـب طغیـان می گردیـد  گاهـی هـم ظلـم بـه جایـی می رسـید  کشـاورزان می شـد و  دهقانـان و 

)کمبریـج،1382: 141(. 
کـه: »در بنیـاد بقـاع خیـر و مسـاجد و مـدارس و  همچنیـن دربـاره سـلطان حسـین نوشـته اند 
خانقـاه و رباطـات بغایـت مایـل و راغـب بـودی و قصبـات معمـوره و مسـتغالت مرغوبـه از خالـص 
امـوال خویشـتن خریـده، وقـف نمـودی« )صفـا،29:1374(. امـا از طرفـی تداوم صدمـات مردم در 
مناطـق روسـتایی و شـهرها متعاقـب مصادره هـا و انتقام هـا، قیام هـای پیاپـی و حرکـت سـپاهیان، 
گفتـه می شـود  کـه  بـود  بـه حـدی  اقـوام دیگـر  تهاجمـات  و  پایـان جانشـینی  بـی  کشـمکش های 
در دوره تیموریـان »صحبـت از آرامـش و فراوانـی نعمـت، عقالنـی و منطقـی بـه نظـر نمـی رسـد« 

)کمبریـج، 1382: 141(. 
وضعیـت فکـری ـ فرهنگـی ایـن دوره نیـز بی شـباهت بـه اوضـاع اجتماعـی نبـود بـه ایـن معنـا 
کـم در مسـیری متفـاوت بـا دوران پیشـا مغولـی ـ ترکـی حیـات  کـه متأثـر از خلـق و خـوی طبقـه حا
گـر جنگ هـا و تنازعـات درون قومـی و بـرون قومـی اجـازه مـی داد، فرهنـگ  داشـت. در اسـاس ا
دوسـتی تیموریـان بیشـتر در هنـر و در زمینه هایـی چـون نقاشـی، معمـاری و شـعر تبلـور می یافـت امـا 
گذشـته بـه  کتابخانه هـای بـزرگ یـا اندیشـمندان و آثـار فکـری برجسـته چـون  بـه جـز ایـن، نامـی از 
کـه از عالیـق خـاص تیموریـان بـود و به ویـژه سـلطان  چشـم نمی خـورد. در زمینـه شـعر و ادب نیـز 
گرد آورده و از شاعری چون جامی حمایت می کرد، بیشتر  حسین بایقرا ندیمانی از شاعران و ادبا 
که پیش از تهاجم  کمی شـعر و شـاعری، آنهم از نوع عرفانی هسـتیم و ادبیات فارسـی  شـاهد رشـد 
تیمـور دوره درخشـانی داشـت پـس از مـرگ او تکـرار نشـد. درواقـع، بـا وجـود اینکـه تیموریـان شـعر 
گان ترکی در ادبیات فارسـی را رقم زدند و  و شـعرای فارسـی را پاس میداشـتند، دوره اوج نفوذ واژ
سـبب رشـد چشـمگیر شـعر عرفانـی شـدند )کمبریـج،147:1382(. البتـه رشـد شـعر عرفانـی در ایـن 
دوره را نمی تـوان بـدون توجـه بـه دوره آغازیـن سـیطره مغـول بـر ایـران و انتخـاب عرفـان و تصـوف 
کـه در اینجـا فراتر از رشـد شـعر  کـرد امـا چیـزی  بـرای تسـکین وحشـت حاصـل از ایـن حضـور درک 
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عرفانـی ولـی در همیـن رابطـه اهمیـت دارد، سیاسـت مذهبی تیموریان اسـت. بـا قاطعیت می توان 
گفـت مقـام و اعتبـار شـیوخ صوفیـه و طریقت هـای صوفیانـه در عصـر تیمـوری افزایش یافـت )فوربز 
کـه یکـی از عوامـل تأمیـن مشـروعیت تیموریـان، تمسـک بـه عارفـان و  منـز، 1392: 30( و از آنجـا 
صوفیـان و تمنـای تأییـد از جانـب ایشـان بـود، فرزنـدان تیمـور و جانشینان شـان، مشـایخ صوفیـه را 

بـزرگ داشـتند ) فرهانی منفـرد، 1382: 77(.
که تأثیر انگیزه های سیاسـی بر انتخاب های  این سیاسـت مذهبی وقتی بیشـتر رخ می نمایاند 
کـه  کنیـم. در محـدوده ایـن قلمـرو ثبـت اسـت  مذهبـی در قلمـرو امپراطـوری تیمـوری را دنبـال 
گیـالن،  چـون  محـدودی  نواحـی  ولـی  بودنـد  مذهـب  سـنی  مـردم،  اتفـاق  بـه  قریـب  کثریـت  »ا
کاشـان و سـبزوار در  مازنـدران، خوزسـتان، شـرق قهسـتان و شـهرهایی چـون ری، ورامیـن، قـم، 
کـز سـنتی تشـیع بخصـوص از نـوع دوازده امامـی بودنـد... نوسـانات بیـن اسـالم  خراسـان، از مرا
مردمـی سـنی و شـیعه، تأثیـر شـدیدی در صاحبـان قـدرت سیاسـی ایـن دوره داشـت؛ مثالً روسـای 
اتحادیـه ترکمـان )قراقویونلوهـا و آق قویونلوهـا( توجـه چندانی به جریان مذهبی خاصی نداشـتند 
کسـب تأییـد و حمایـت مؤثـر مردمـی از راه دلجویـی از یـک جنـاح یـا  کـه در حـدود  امـا وقتـی 
جنـاح دیگـر بـر مـی آمدنـد، فراتـر از جریانهـای سیاسـی می رفتنـد.. ایـن مسـئله در مـورد حسـین 
گام هـا را برای  کـه پـس از نشسـتن بـر تخـت سـلطنت در هرات، نخسـتین  بایقـرا نیـز صـادق اسـت 
کشـید )کمبریـج،  رواج تشـیع برداشـت و سـپس بـه تحریـک علیشـیر نوایـی از ایـن برنامـه دسـت 
کاشـفی  1382: 143-144(. در بخـش بعـدی بـه تأثیـرات شـرایط مذکـور بـر نـوع بینـش و روش 

خواهیـم پرداخـت. 

کاشفی زندگی و شخصیت واعظ 
کـه در تقریـری، »حسـین بـن علـی بیهقـی  کاشـفی  اطالعـات مـا دربـاره زندگـی مالحسـین واعـظ 
کنـار  در  و   )584  :1388 )هدایـت،  شـده  ثبـت  الدیـن«  کمـال  بـه  ملقـب  واعـظ  سـبزواری، 
کمال الدین بهزاد، جـزء نخبگان فرهنگی  عبدالرحمـان جامـی، غیـاث الدیـن خواندمیر هـروی و 
گردیـده )فرهانـی منفـرد، 1382: 314-349(، بـه نسـبت انـدک اسـت. در  دوره تیموریـان معرفـی 
واقـع هیچ یـک از مورخـان و تذکره نویسـان دربـاره زمـان و مـکان تولـد وی چیـزی نگفته انـد امـا 
کـه احتمـاال بـا پیشـه واعظـی اش  اشـاره بـه سـفر او از سـبزوار بـه شـهرهای نیشـابور، طـوس، مشـهد، 
کنونـی محـل تولـد وی  کـه والیـت بیهـق قدیـم یـا سـبزوار  ارتبـاط داشـته ایـن ظـن را تقویـت می کنـد 
بـوده باشـد )فرهانـی منفـرد،1382: 315(. در مـورد تاریـخ و مکان وفات وی، مورخین به سـال 910 
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که سـفر  کرده انـد )هدایـت، 1388: 584( هرات شـهری اسـت  یـا 906 هجـری و شـهر هـرات اشـاره 
کاشـفی بـه آن، در سـال 861 هجـری تخمیـن زده شـده )جوانمهـر، 1387: 70( و اتفاقـات  واعـظ 
کـه می تـوان حـدس زد در آن روی داده اسـت. اسـاس ایـن حـدس بـر  مهـم زندگـی وی تـا جایـی 
کـه بعضـا سـی و پنـج اثـر در زمینه هـای  کاشـفی اوال به عنـوان نویسـنده ای پـرکار  کـه  آن پایـه اسـت 
نسـبت  بـه وی  و اخـالق  و ادب  قـرآن، شـعر  تفسـیر  کیمیـا،  ریاضـی،  از جملـه نجـوم،  مختلـف 
داده شـده )جوانمهـر، 1387 : 84( و اهمیـت نـگارش ایـن طیـف وسـیع از علـوم زمانـه اش سـبب 
کـه او را بـا معاصـر مصریـش، السـیوطی )1505م-911ق( و حتـی شـاید بـا پیکـو دال میرانـدوال  شـده 
لنی، 2003: 436(، نیـم قـرن در هـرات زیسـته و بعید نیسـت  )1494( قابـل مقایسـه بداننـد )سـابتِ

کـه از وی چهـره علمـی ـ فرهنگـی مانـدگاری سـاخته، در ایـن شـهر نگاشـته باشـد. آثـارش را 
که ابتـدا در دربار  ثانیـاً او در هـرات بـا دربـار سـالطین تیمـوری پیونـد یافـت. مال حسـین واعـظ 
گـزارش نظامـی باخـزری در منشـا االنشـاء »فرمـان قاضـی القضاتـی  کـرد و بنـا بـه  ابوسـعید خدمـت 
والیـت بیهـق« را دریافـت نمـود )بـه نقـل از جوانمهـر، 1378: 72( اندکـی بعد با به قدرت رسـیدن 
کاشـفی در هـرات بـر ایـن  کـه تقریبـاً در تمـام مـدت حضـور  حسـین بایقـرا، بـه دربـار ایـن سـلطان- 
شـهر فرمـان میرانـدـ  راه یافـت و رابطـه ویـژه ای بـا امیـر علیشـیر نوایـیـ  وزیر معروف سـلطان حسـین 
بـه  یـا  و  بـه درخواسـت و سـفارش  را  آثـار خـود  تنهـا برخـی  نـه  کـه  کـرد؛ به طـوری  برقـرار  ـ  بایقـرا 
نـام سـلطان حسـین و وزیـرش تألیـف نمـود بلکـه طـی فرامینـی از جانـب سـلطان حسـین بایقـرا 
بـه هفتـه ای چنـد نوبـت وعـظ در سـه مـکان مختلـف )خانقـاه سـلطانی، دارالسـیاده سـلطانی و 
مسـجد عالـی علیشـیر نوایـی( یـا همانـا منصـب شـیخی و سجاده نشـینی خانقـاه چهارسـوی هرات 
کـه همـراه  رسـید )فرهانـی منفـرد، 1382: 316 و 320 و 343(. همچنیـن بـه او ماموریـت داده شـد 
کتـاب اخـالق محسـنی  کـه خـود وی در مقدمـه  شـاهزاده ابوالحسـن میـرزا بـه مـرو بـرود و آنگونـه 
اشـاره می کنـد تـا زمـان بازگشـت شـاهزاده بـه هـرات با او همـراه بوده اسـت )کاشـفی، 1922: 5-4(. 
کاشـفی در شـمار اهـل قلـم و نزدیـک به  کـه  دو نکتـه فـوق بـه خوبـی ایـن نظـر را تأییـد می کنـد 
کـه  دربـار قـرار داشـته و از جایـگاه اجتماعـی باالیـی برخـوردار بـوده اسـت. امـا بایـد توجـه داشـت 
کاشـفی  به عنـوان اهـل قلـم نزدیـک بـه دربـار، در عیـن داللـت بـر شـخصیتی  جایـگاه اجتماعـی 
گره خرده با اصالت ایرانی را نیز نمایندگی  کم، شـخصیت  گشـوده به افراد و شـرایط غیر ایرانی حا
موضوعـات  در  کـه  خـود  روزگار  نویسـندگان  پرکارتریـن  از  یکـی  به عنـوان  وی  درواقـع،  می کنـد. 
گذاشـته، تمـام آثـارش را بـه فارسـی نوشـته و حکایـت از شـخصیتی دارد  مختلـف اثـری بـر جـای 
کرده اسـت. البته باید  کـه علی رغـم نزدیکـی بـا دربـار تـرک زبـان، اصالت ایرانـی خویش را حفـظ 
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کـه نـه در آنجـا و از سـوی دربـار، فشـاری بر تغییر زبـان مردم صـورت می گرفت و نه  بالفاصلـه افـزود 
که شـواهد، بر  کیـد بر شـخصیتی اسـت  اصـالً در اینجـا، امتیـاز و رتبـه زبانـی مـد نظـر اسـت بلکـه تأ
تالشـش در مشـروعیت دادن بـه سـنت فکـری ایرانـی در برابـر تفـوق سیاسـی تـرک ـ مغـول داللـت 
کاشـفی آنـرا پنج  کـه  کـه ایـن تـالش را نمایندگـی می کنـد مخزن االنشـاء اسـت  دارد. یکـی از آثـاری 
سـال قبـل از سـقوط سـلطان حسـین توسـط ازبک هـا نگاشـت و در یـک بررسـی نشـان داده شـده 
کـه نـه تنهـا میـراث  گاهانـه یـک بوروکـرات ـ محقـق ایرانـی اسـت  کـه چگونـه ایـن اثـر، »تـالش آ
فرهنگـی »کالسـیک« ایـران را از طریـق هنـر نامه نـگاری حفـظ می کنـد و ارتقـا می بخشـد بلکـه از 
جایـگاه و منزلـت نخبـگان و طبقـه اجرایـی ایرانی)اهـل قلـم( در عصـر رقابـت قومـی میـان تـرک و 

تاجیـک و تفـوق سیاسـی تـرک ـ مغـول حمایـت می کنـد )میچـل، 2003: 489(.
کاشـفی صرفـاً همـه جـا بـه »واعـظ« شـناخته می شـود و تالشـش، نـه تحقیـق  گرچـه  به عبارتـی 
کند و نه در زمره بعضاً بوروکرات های  کالسـیک ایران  که دفاع فلسـفی از میراث  فیلسـوفانه اسـت 
کتابـت بپـردازد، امـا به حفظ سـنت فکـری ایرانی  کار انشـا و  کـه رسـما و صریحـاً بـه  ایرانـی اسـت 
کنار سـالطین و امرا  التـزام دارد و آنـرا بـا »جـای دادن اهـل قلـم در باالترین جایگاه ممکن یعنی در 
کـه چـه بسـا  در طبقـه اعـالی جامعـه« )میچـل،2003: 502( پشـتیبانی می کنـد. بنابرایـن در جایـی 
گفتـه مشـهود اسـت ـ می توانسـت او را ترغیـب بـه  کاشـفی ـ کـه در فرامیـن پیـش  عنایـات دربـار بـه 
گاهانـه هـر دو را در  کاتـب و مسـتوفی، در طبقـه مـادون سـلطان و امیـر نمایـد، آ قـرار دادن منشـی و 

یـک طبقه می نشـاند. 
کاشـفی به عنـوان اهـل قلـم  کـه جایـگاه اجتماعـی  عـالوه بـر اصالـت ایرانـی، نکتـه دیگـری 
نزدیـک بـه دربـار را بـا شـخصیت او مرتبـط می کنـد، در بحـث مذهـب وی نهفتـه اسـت. در بـاب 
کاشـفی بحث هـای بسـیاری وجـود دارد و اجماعـی بـر شـیعه یـا سـنی بـودن وی  مذهـب مختـار 
کـه در این ارتبـاط دو دیدگاه وجـود دارد:  حاصـل نشـده اسـت. در یـک تحقیـق نشـان داده شـده 
کاشـفی، فخر الدین علی، در اثر معروفش رشحات  که بیشـتر با اسـتناد به سـخن پسـر  1( دیدگاهی 
که  کاشـفی بـه هـرات سنی نشـین، خوابی بـوده  کـه اصـوال علـت سـفر  عیـن الحیـات، مبنـی بـر ایـن 
کاشـغری، پیـر طریقـت نقشـبندیه فـرا خوانـده و در هـرات نیـز بـه اشـاره  او را بـه دیـدن سـعدالدین 
که  عبدالرحمـن جامـی، بـه نقشـبندی ها روی آورد، بـه سـنی بودن وی رای می دهـد. 2( دیدگاهی 
کاشـفی )حسـین و سـبزوار شیعی نشـین(، یکـی از معروف ترین  کیـد بـر نـام و محل تولد  عـالوه بـر تأ
کتاب هـای خـود او، روضـه الشـهدا را مبنـا قـرار می دهـد و ذکـر مناقـب خانواده رسـالت و اهل بیت 
در آن را دلیلـی بـر التـزام وی بـه شـیعه دوازده امامی می داند )حضرتی  مقیمی، 1388: 130-128(. 
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گرفتـن در یکـی از ایـن دو دیـدگاه بـه سـادگی ممکـن نیسـت.  کـه جـای  امـا شـواهد نشـان می دهـد 
کاشـفی از تسـنن به تشـیع همزمان با  کـه تحقیـق فـوق، خـود قائـل بـه سـیر تحول عقیدتی  همچنـان 
کار آمـدن صفویـان و نـگارش روضـه الشـهدا اسـت )حضرتی مقیمـی، 1388( و یـا پژوهشـی  روی 
کاشـفی در پرسـش جمعی از شـیعیان در جایی  کـه بـا ذکـر نمونه هایـی از پاسـخ های زیرکانه  دیگـر 
و اهـل سـنت در جایـی دیگـر در بـاب عقیـده اش، رای بـه نامعلـوم بـودن مذهـب او داده اسـت 

)فرهانـی منفـرد، 1382: 325(.
کاشـفی توضیح مناسـبی بـرای مذهب  در عـوض توجـه بـه شـخصیت متسـاهل و غیـر متعصب 
کـه شـواهد نمی توانـد ادلـه جامـع و مانـع بـر شـیعه  وی بـه دسـت می دهـد. به عبارت دیگـر، آنجـا 
گرفتـن آنهـا بـدون اصـرار و تـالش در جهـت آشـکار سـاختن  کنـد، در نظـر  یـا سـنی بـودن وی اقامـه 
کاشـفی نسـبت  که  اصل مذهب وی، یا بالعکس در جهت التقاطی خواندنش، روشـن می سـازد 
بـه مذهـب خاصـی تعصـب نمـی ورزد و متسـاهالنه برخـورد می کنـد. در واقـع تمـام شـواهد اعـم از 
عزیمـت بـه شـهری سنی نشـین و حشـر و نشـر بـا دربـار آن و اسـتقبال مـردم از مجالـس وعظـش، در 
کتابـی در خصوص رویـداد محرم و مصایب وارد بـر خاندان امام  کنـار نـام و محـل تولـد و نـگارش 
که چه بسـا از سـوی متعصبان مذهبی  حسـین؟ع؟، تا طفره از پاسـخ صریح به سـئوال از مذهبش 
کـه بـه آییـن فتـوت و روش جوانمـردان  کتابـی چـون فتـوت نامـه سـلطانی  بـود، و حتـی نـگارش 
پرداختـه و معمـوال آیینـی از تصـوف و مـورد توجـه عرفـای اهـل قلـم قلمـداد شـده اسـت )انصاری، 
کـه او نـه تنهـا در اندیشـه و عمـل از مذهـب خاصـی متعصبانـه حمایـت  1387( دال بـر ایـن اسـت 
بـا در نظـر داشـتن ایـن ویژگی هـای شـخصیتی و  نکـرده بلکـه متسـاهالنه برخـورد نمـوده اسـت. 
که خوانش تفسـیری اخالق محسـنی  کاشـفی اسـت  جایگاه اجتماعی و نیز توجه به بسـتر زیسـت 

در بخـش بعـدی انجـام خواهد شـد. 

اخالق و سیاست در اخالق محسنی
کـه آن را صرفـًا رسـاله ای اخالقـی  کنـد  گمـان را ایجـاد  گرچـه شـاید نـام اخـالق محسـنی ایـن  ا
کـه از  کتـاب  کـه بـا یـک اندرزنامـه سیاسـی مواجهیـم. ایـن  بدانیـم، محتـوای آن نشـان می دهـد 
نظـر شـکلی، از یـک مقدمـه و چهـل بـاب  تشـکیل شـده اسـت، از همـان ابتـدا نـه تنهـا مخاطـب 
کـه ایـن  کاشـفی  بلکـه هـدف از نـگارش را در فضـای سیاسـت و اخـالق قـرار می دهـد. درواقـع، 
کتـاب را بـه دسـتور سـلطان حسـین و بـه نـام شـاهزاده ابوالمحسـن نگاشـت، در مقدمـه، ضمـن 
کتـاب بـا شـرایط جنگـی جامعـه اش یـا به عبارتـی فراخوانـده شـدن  اشـاره بـه همزمانـی نـگارش 
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شـاهزاده بـه هـرات »بـه دنبـال حـدوث وحشـت و اسـباب رعـب و دهشـت بـه جهـت وقـوع بعضی 
کـه مخاطبینـش همانـا خانـدان شـاهی و  وقایـع و حـاالت« )کاشـفی،1922: 4(، توضیـح می دهـد 
گویی  کـه به طریق دعـا  هدفـش بیـان اخـالق سـتوده همیـن خانـدان اسـت: »فقیـر حقیر خواسـت 
کلمـه از اخـالق سـتوده و اوصـاف حمیـده مالزمـان آن حضـرت بـر ورق بیـان  و دولتخواهـی دو 

گردانـد تـا دسـتورالعمل اوالد سـالطین و ابنـای خواقیـن بـاش« )کاشـفی، 1922: 5(.  مسـطور 
که در ادامه شـاهد بازگویی »اخالق سـتوده  کاشـفی ایـن انتظـار را ایجـاد می کند  بدیـن ترتیـب 
بـه تدریـج روشـن  امـا  بـا اندکـی تسـامح خانـدان شـاهی باشـیم  یـا  و اوصـاف حمیـده مالزمـان« 
کـه آنچـه انجـام می دهـد بسـی پرمایه تـر اسـت. در اسـاس، او خیلـی زود و تنهـا چند سـطر  می شـود 
کرده و پادشـاه نگه می دارد بگوید  که می خواهد از آنچه پادشـاه را پادشـاه  بعدتر روشـن می سـازد 
و از رعایـت چهـل صفـت یـاد می کنـد. البتـه او پیـش از رفتـن بـه سـراغ توضیـح صفـات، در بـاب 
کـرده و  کـرده یـا به عبارتـی مشـروعیت بخشـیده، موضـع خـود را مشـخص  آنچـه پادشـاه را پادشـاه 
کـه نـه بـر منـاط ترکـی مغولـیِ مشـروعیت یعنـی نسـب و پیونـد خانوادگـی بلکـه در  نشـان می دهـد 
کـه سـلطان  ادامـه مسـیر اندیشـه سیاسـی ایرانـی فرمانروایـی الهـی حرکـت می کنـد و از اینروسـت 
حسـین را »حضـرت پادشـاه دیـن پنـاه مظهـر انوارالسـلطان و ظـل اهلل دارای جمشـید فـر فریـدون 
خورشـید منظـر« )کاشـفی، 1922: 3( می خوانـد و معتقـد اسـت »حـق تعالـی دربـاره وی ایـن چنین 
کم سـاخته و افسـر اختیار بـر فرق اقتدار  کرامتـی ارزانـی داشـته، او را بـر طایفـه ای از بنـدگان خود حا

او نهـاده اسـت« )کاشـفی،1922: 6(.
کاشـفی ایـن مبنـای مشـروعیت را بـه دفعـات و در البـالی صفـات تکـرار می کنـد  در اصـل، 
کـه »ملـوک، مظهـر سـلطنت الهـی واقـع شـده اند و از ایـن جهـت لقـب ظـل اهلل بـر  و اصـرار دارد 
ایشـان اطـالق می کننـد« )کاشـفی، 1922: 176(. او در عیـن حـال صبغـه ای اسـالمی نیـز بـه ایـن 
مبنـا می دهـد و بـا مـدد از آیـه »اطیعـواهلل و اطیعوالرسـول و اولـی االمـر منکـم«  ملـوک و سـالطین را 
کـه »حـق سـبحانه بعـد از امـر بـه اطاعـت از خـود و پیامبـر خـود، بـه  »اولـی االمـر« معرفـی می کنـد 
گرچـه میـان خـدا و سـلطان،  فرمانبـرداری ایشـان امـر فرمـوده« )کاشـفی، 1922: 6(. بـر ایـن اسـاس 
که لقب ظل اهلل همچنان از آن پادشـاه باقی می ماند  مرتبه پیامبر حائل می شـود اما جالب اسـت 
گریزی از این  و بگونه ای با مرتبه قدسـی پیوند می خورد. البته در ادامه تأییدات اسـالمی، شـاید 
کاشـفی بـه صفـت غیـرت می رسـد و بـه معرفـی یکـی از دو شـق آن یعنـی غیـرت  کـه وقتـی  نیسـت 
ک عینی »اقامت حدود شـرع و اجرای احکام  دیـن مـی پـردازد، نیابـت حـق و ظـل اللهی را با مـال
کوشـد،  کـه در اقامـت حـدود شـرع و اجـرای احـکام دیـن  دیـن« محقـق بدانـد و لـذا »هـر سـلطانی 
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نایـب حـق و ظـل اهلل باشـد« )کاشـفی، 1922: 131(. امـا بـه هـر حـال ایـن تفاوتـی در اصـل قضیـه 
کان نمایندگی  کمـا یعنـی فرمانروایـی الهـیـ  و نـه هیـچ نـوع مشـروعیت دیگـریـ  ایجـاد نمی کنـد و 

پادشـاه از جانـب خـدا بـه رسـمیت شـناخته می شـود.   
کاشـفی میـان مشـروعیت سیاسـی و دیـن برقـرار  کـه  در همیـن رابطـه و در چارچـوب نسـبتی 
در  را  ایرانـی  سیاسـی  تفکـر  دسـتگاه  در  دولـت  و  دیـن  سـابقه  پـر  هم گرایـی  ویژگـی  او  می کنـد، 
ایـن دفـاع  از  و  توأمـان برجسـته می سـازد  الدیـن  از عبـارت معروف الملـک و  بهـره  بـا  کار خـود 
کـه قانـون الهـی را بـه قدرت و شـوکت خـود محافظـت می نماید  کسـی اسـت  کـه پادشـاه  می کنـد 
کـه وی ضـرورت وجـود قانون  کـرد  )کاشـفی، 1922: 6(. البتـه ایـن نکتـه را بایـد در پرانتـز اضافـه 
و پادشـاه به عنـوان حافـظ آن را چونـان اسـالفش مـن جملـه خواجـه نظام الملـک، از دسـتگاه 
کـه طبـع اجتماعـی انسـان را پیـش می کشـد و  فلسـفه سیاسـی ارسـطو اخـذ می کنـد بـه ایـن معنـا 

کـه چـون:  ل می کنـد  اسـتدال
یکدیگـر  بـا  ایتـالف  و  اجتمـاع  از  را  ایشـان  یعنـی  بالطبع انـد  مدنـی  آدمیـان 
چـاره نیسـت و افرجـه و طبـاع مختلفنـد و هـر فراجـی را اقتضایـی و هـر طبعـی را 
کـه بـر آن قانون بـا یکدیگر معاش  مقتضائیسـت پـس در میـان ایشـان قانونـی بایـد 

نـرود.. )کاشـفی، 1922: 5(.  بـر هیچکـس حیفـی  کـه  کننـد بطریقـی 
از فلسـفه  بهره گیـری  اثـر دیگـرش  نمـی رود و هرچنـد در دیباچـه  ایـن جلوتـر  از  اینجـا  امـا در 
کـرده اسـت )کاشـفی، 1362( به  سیاسـی ارسـطو را تـا تکـرار تقسـیم سـه گانه حکمـت عملـی دنبـال 

کتفـا می کنـد. همیـن اسـتدالل ا
در بازگشـت بـه هم گرایـی دیـن و دولـت، اشـارت مهـم دیگـر بـه خویشـکاری دینـی _ اخالقـی 
که عدالت برای  گفتنی اسـت  کاشـفی ذیل صفت عدالت به آن می پردازد.  که  پادشـاه برمی گردد 
گره خورده اسـت؛ بـه این معنا  کاشـفی چیـزی فراتـر از صفـت پادشـاهی اسـت و بـا هستی شناسـی او 
که: »خیمه آسـمان را سـتونی اسـت  کـه اصـوال نظـام هسـتی را مبتنـی بـر عـدل می دانـد و بـر آن اسـت 
کدام اسـت، بگو عدل و راسـتی« )کاشـفی، 1359: 367(. او با در  گر از تو پرسـند سـتون آسـمان  و ا
گرفتـن چنیـن جایـگاه رفیعـی بـرای عدل، به یک معنـا از نظام اخالقی جهان سـخن می گوید  نظـر 
کـه پـس از صفـت »ترتیـب خـدم و حشـم« طوالنی تریـن بخـش را بـه عدالـت اختصـاص  و آنجـا 

می دهـد، ارتبـاط درهـم تنیـده نظـام اخالقـی بـا دیـن و دولت را آشـکار می سـازد.
در  می کنـد،  نمایندگـی  را  تنیدگـی  درهـم  ایـن  مشـخص  به طـور  کـه  قسـمت هایی  از  یکـی 
کـه خـود  کاشـفی از خـدام سـالطین و مطالـب پیرامـون آن جـای دارد. او  گروه بنـدی مـورد عالقـه 
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به مثابـه  اهـل شمشـیر  بـه  مـردم  از تقسـیم  گروه بنـدی اش ذکـر می کنـد، پـس  منبـع اخـذ  را  حکمـا 
گویـی  ک،  آتـش، اهـل قلـم به مثابـه هـوا، اهـل معاملـه به مثابـه آب، و اهـل زراعـت به  مثابـه خـا
کـرده بلکه  گروه بنـدی را از پیـش مقـدر  کـه نـه تنهـا ایـن  کـم می دانـد  نظـم مقدسـی را بـر جهـان حا
گروه بنـدی نیـز بـا نظـم عالـم و بـه تبـع آن نظـم ملـک مرتبـط اسـت. او تصریـح می کنـد:  ثبـات آن 
گروه  »همچنانکـه از غلبـه یکـی از ارکان چهارگانـه بـر دیگـری، مـزاج خلـق تباه شـود، به غلبـه یک 
از ایـن اصنـاف چهارگانـه، نظـام ملـک هـم روی بـه تباهـی آورد و صـالح عالـم و نظـام امـور بنـی 

بشـر، منتقـع و نامنتظـم مانـد« )کاشـفی، 1922: 31(.
کـه فیلسـوف نیسـت، تالشـی بـرای جـای دادن  کاشـفی از ایـن فراتـر نمـی رود و از آنجـا  البتـه 
کـه ماننـد اسـالفش تفسـیری  عقایـدش در یـک منظومـه پیچیـده فکـری نـدارد و یـا اینگونـه نیسـت 
کـه  اسـت  بدیهـی  امـا  )طباطبایـی، 1388(.  باشـد  داشـته  ارسـطویی  عدالـت  از  بسـته  شکسـته 
کـه پادشـاه به عنـوان سـایه خـدا، مسـئول زمینـی حفـظ آن اسـت و  عدالـت را در نظمـی می بینـد 
کـه نویسـنده اخـالق محسـنی  ادامـه مشـروعیتش بـه ایـن خویشـکاری بسـته اسـت. ازایـن رو  اسـت 
که »عدل سـویت نگهداشـتن  کار می گیرد  کـه بگونـه ای انـدرزوار ایـن سـخن حکما را به  همـان جـا 
گروهی مسـلط نسـازد و هر طایفه را در پایه او نگه دارد«، یادآوری می کند:  گروهی را بر  اسـت یعنی 

»پادشـاه عـادل سـایه لطـف خداسـت.« و »سـبب دوام ملـک عـدل اسـت« )کاشـفی، 1922(. 
کـه توجـه مـا را بـه تأثیـر بسـتر زیسـت و  نکتـه مهـم در همیـن چارچـوب، و البتـه از زاویـه ای 
شـخصیت مؤلف اخالق محسـنی در به دسـت دادن رفتار سیاسـی مناسـب در قالب اندرزهایی 
مبحـث  در  کاشـفی  درواقـع،  اسـت.  اخـالق  از  عمل گرایانـه  بهـره  می کنـد،  معطـوف  پادشـاه  بـه 
کـه بعـدا اشـاره خواهد شـد- از آنچـه برای حفظ قدرت سـلطان  صفـت عدالـتـ  و بقیـه صفـات 
کمتریـن تشـتت و بیشـترین اجمـاع الزم اسـت سـخن می گویـد و لـذا  در مسـیری اخالقـی آن هـم بـا 
وقتـی دوبـاره بـه سـراغ سـخن حکمـا مـی رود، خوبـی عدالـت و فایـده آن بـرای آبادانـی مملکـت 
کـه الزمـه عصـر وی اسـت دسـت میزنـد: »حکمـا  را برمی گیـرد و به نوعـی تحریـض فایده گرایانـه 
فرموده انـد: عـدل خوب تریـن فضیلـت اسـت و ظلـم زشـت ترین رذیلـت. نتیجه عـدل بقای ملک 
و وسـعت مملکـت اسـت و معمـوری خزائـن و آبادانـی قـری و مدائـن و ثمـره ظلـم، زوال مملکـت 
کـه از »خبـر« مومنانـه  کـه  اسـت و خرابـی ممالـک« )کاشـفی، 1922: 38(. او ایـن روش را آنجـا 
کار می بنـدد: »یکسـاعت عـدل پادشـاه در پلـه میـزان طاعـت راجـح ترسـت از  نیـز بهـره می گیـرد بـه 
کـه نتیجـه عبـادت جـز بـه عامـل نرسـد و فایـده عـدل بـه خـاص و عـام  عبـادت شـصت سـاله زیـرا 
کـه چنیـن فوایـدی از عدالـت  گـردد« )کاشـفی، 1922: 28(. بدیهـی اسـت  و خـرد و بـزرگ وصـل 
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کیـد اسـت لـزوم آراسـته شـدن پادشـاه  گزافه گویـی ولـی آنچـه محـل تأ نـه بـی مصـداق اسـت و نـه 
کـه  کـه سـایه خداسـت بلکـه از ایـن جهـت خـاص  کلـی  بـه صفـت عـدل نـه تنهـا از آن جهـت 
کلیات  »معمـوری خزائـن و آبادانـی قـری و مدائـن« در آن اسـت. البتـه ایـن جهـت خاص، خـود از 
کردن  کـه قصـد ذکـر »ارکان عـدل« اسـت، در »گوش بر سـخن مظلوم  آبادانـی فراتـر نمـی رود و آنجـا 
کـه چـه بسـا  و روی عاطفـت بسـاختن مهـم ایشـان آوردن« )کاشـفی، 1922: 32( متوقـف می شـود 

کاشـفی نیـاز نباشـد. بیشـتر از همیـن مقـدار هـم بـرای مخاطـب 
کـه بگذریـم، 39 صفـت  از صفـت عدالـت به عنـوان رکـن مهـم پادشـاهی در اخـالق محسـنی 
کـه در جهـت حفـظ و تـداوم قـدرت پادشـاه  دیگـر نیـز از آداب ملـک داری یـا رفتـار مناسـب اند 
توصیه شـده اند. البته برخی از این صفات در نسـبت مسـتقیم میان پادشـاه و خدا جای می گیرند 
و نسـبت آن بـا مـردم بـه اثـر و نتیجـه بیرونـی آنهـا برمی گـردد. به عنـوان مثـال صفاتـی چـون عبادت، 
کرد،  که می توان ذیل نام واحد »دینداری« دسـته بندی  اخالص، صبر، رضا، توکل، حیا و عفت 
کاشـفی ایـن صفات را  کن توصیه هایـی بـرای برقـراری ارتبـاط مؤمنانه با خدا هسـتند.  ابتـدا بـه سـا
که خود می تواند بیان کننده اهمیت آراسـتگی پادشـاه  کرده اسـت  در صدر و پیشـاپیش بقیه ذکر 
کـه ایـن دینـداری، صرفـاً از نـوع دینـداری  بـه دینـداری باشـد ولـی نکتـه مهـم بعـدی آن اسـت 
کـه مثـالً عبـادت بـه معنای »پرسـتش حق بـه ادای فرایـض« یا صبر بـه معنای  مـردم عـادی نیسـت 
کـه از حـق تعالـی بـه بنـده می رسـد« باشـد، بلکـه هـم پاسـخی به مشـروعیت  »شـکیبایی بـر بلیاتـی 
گـر سـخن از شـکر اسـت، پادشـاه »خـدا را  الهـی و هـم در جهـت بقـای آن اسـت. بـر ایـن اسـاس، ا
گـر بـه دعـا توصیـه می شـود »عـرض  کنـد« یـا ا کـه باالتریـن نعمتهـا یعنـی سـلطنت را بـه او داده شـکر 
نیـاز بـه درگاه الهی....یکـی بـرای نظـام ملک اسـت و دیگـری برای دفع هجوم خصم« )کاشـفی، 
گرفتـه به واسـطه دینـداری، نـه در مقـام  کـه مشـروعیتش را از خـدا  1922: 7-19(. بنابرایـن پادشـاه 
یـک بنـده عـادی بلکـه به عنـوان سـایه خـدا در زمیـن، بـا خـدا مرتبـط می شـود تا هم پادشـاه باشـد 

و هـم پادشـاه بماند.
کامـال شـخصی و خـاص خـود وی نیز دانسـت بلکه  از سـوی دیگـر، دینـداری پادشـاه را نبایـد 
کل جامعـه درگیـر می شـود. در ایـن رابطـه می تـوان بـه ایـن  دارای تأثیـر بیرونـی اسـت و به نوعـی بـا 
کـه النـاس علـی  کـه: »خـوی رعیـت تابـع خـوی پادشـاه اسـت  کـرد  فـراز از اخـالق محسـنی اشـاره 
کار راغـب شـوند« )کاشـفی،  کنـد رعیـت نیـز بـدان  دیـن ملوکهـم پـس هـرگاه پادشـاه میـل عبـادت 
1922: 7(. بـه اعتبـار ایـن فـراز، پادشـاه الگـو یـا نمونـه ای بـرای دینـداری اسـت و مـردم می توانند بر 
که به عنـوان مثال عبـادت خـدا را می کند یا  پایـه »النـاس علـی دیـن ملوکهـم« بـا اقتـدا بـه پادشـاهی 
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بـه او تـوکل دارد، دینـدار باشـند و دینـداری پادشـاه، به مثابـه عاملـی وحـدت بخـش عمـل نمایـد. 
کیـد  کـه بـه دینـداری تعبیـر شـد تأ گرچـه بـر صفاتـی  کاشـفی ا کـه  کـرد  البتـه بایـد بالفاصلـه اضافـه 
کار می بـرد و مثـالً  بـه  لعـاب اسـالمی  بـا رنـگ و  گزاره هایـی  کـه مسـلمان اسـت  آنجـا  از  و  دارد 
عفـت را »احتـراز از ارتـکاب بـه محرمـات خصوصاً از شـهوت حرام« )کاشـفی، 1922: 18( تعریف 
کـه بـه سـوی تعصـب ورزی نسـبت بـه اسـالم یا فرق اسـالمی  کیدهایـش بیشـتر از آن  می کنـد، امـا تأ
کـه بـا شـخصیت متسـاهل  کنـه قضیـه را در بـر می گیـرد. ایـن عـدم تعصـب ورزی  هدایـت شـود، 
کاشـفی مرتبـط اسـت به خوبـی در اسـتفاده وی از مؤیـدات سـخنش هویـدا اسـت؛ بـه ایـن معنـا 
کـه از سـخن یـا عمـل و رفتـار یـک  کـه وقتـی می خواهـد انـدرزش را نیـرو بخشـد فرقـی نمی کنـد 
که حضرت  مسـلمان اعـم از شـیعه یـا سـنی بهـره بـرد یـا یـک غیر مسـلمان. براین اسـاس همان گونـه 
علـی؟ع؟ می توانـد نمونهـای بـرای عبـادت باشـد )کاشـفی، 1922: 7( نوشـیروان آتـش پرسـت یـا 
مامـون عباسـی می تواننـد راعیـان حیـا باشـند و وحی خدا بـه حضرت داوود، صبر را اعتبار بخشـد 
کنـه دینـداری در قالـب صفاتـی چـون عبـادت، حیا ، صبر  )کاشـفی، 1922: 12(. بنابرایـن، اساسـا 
گر غیر از این بود باید شـاهد مثال ها  که اهمیت دارد و نه یک فرقه خاص زیرا اوال  ا و غیره اسـت 
گردد.  که براحتی می توانسـت از یک منبع و سـیره مشـخص اسـتخراج  و تأییدات دیگری بودیم 
که می توانـد آداب معینی داشـته  ثانیـاً ایـن صفـات، بسـیار عمومـی اسـت و حتـی در مـورد عبـادت 

باشـد بـه عمـل یـا اعمـال مشـخصی ارجـاع نمی دهـد.
که در نسبت پادشاه و مردم- اعم  این نوع تأییدات را، همچنین در مورد دسته دیگر صفات 
که ارتباط روشـن تری با  کـرد. در این دسـته  از مالزمـان و رعیـت - مطـرح اسـت، می تـوان مشـاهده 
آداب ملـک داری و حکومـت دارد، از ادب، علـو همـت، عـزم، جـد و جهـد، ثبـات و اسـتقامت، 
کـه البتـه بـرای سـهولت  گرفتـه تـا دفـع اشـرار و ترتیـب خـدم و حشـم را شـامل می شـود  و شـجاعت 
کلی تـر آورد. یکـی از  بحـث، برخـی از آنهـا را می تـوان ماننـد نمونـه قبـل )دینـداری( ذیـل عناویـن 
کـه صفاتـی چـون سـخاوت و احسـان، شـفقت و  عناویـن مهـم در ایـن بخـش »مـردم داری« اسـت 

مرحمـت، تواضـع و احتـرام، و حتـی بـرآوردن حاجـات را در بـر می گیـرد.
بـه  محسـنی  اخـالق  اندرزهـای  از  تعـدادی  می شـود  سـبب  کـه  مهمـی  ویژگـی  کلـی  به طـور 
کـه عمل و عملکرد شـاه نسـبت بـه مردم در حفظ مشـروعیت  مـردم داری تعبیـر شـود، نقشـی اسـت 
کـه:  کاشـفی بـه سـخاوت و احسـان توصیـه می کنـد و بـر آن اسـت  وی دارد. بـرای نمونـه وقتـی 
کشیدن  »سـخاوت سـبب نیکنامی و احسـان موجب خجسـته فرجامی اسـت و هردو سبب به بند 
بـه بقایـای  از هـر چیـز  کـردن دل رعایـا« )کاشـفی، 1922: 56(. بیـش  دل رعیـت اسـت و صیـد 
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مشـروعیت و حفـظ قـدرت از طریـق مـردم داری اشـاره می شـود. در واقـع اینجـا یـک رابطـه پنهـان 
که به موجب آن، حاصل برخورداری پادشـاه از سـخاوت و احسـان، برجا  گر _ آنگاه وجود دارد  ا
کـه در نهایـت بـه بقـای  گداشـتن نـام نیـک از یک سـو و تسـلط بـر قلب هـا از سـوی دیگـر اسـت 

مشـروعیت و حفـظ قـدرت وی مـی انجامـد.
که پادشـاه بی آنکه   در مصادیـقِ دیگـِر مـردم داری نیـز همیـن قضیـه صـدق می کند بدیـن معنا 
مشـروعیتش را از مـردم بگیـرد، صرفـاً بـرای بقـای آن به همدلی مردم نیاز دارد و این میسـر نمی شـود 
بـرآوردن حاجـات توصیـه می شـود،  بـه  آنهـا. بنابرایـن وقتـی  بـه دسـت آوردن دل  مگـر از طریـق 
کـردن حاجـات محتاجـان دل آنهـا  کـه بـا روا  کـه: »شـرط سـلطنت آن باشـد  کیـد بـر آن اسـت  تأ
کنـد« )کاشـفی، 1922: 82(. حتـی در جایـی اهمیـت مـردم داری در بقـای مشـروعیت از  را شـاد 
کـه در آن سـالطین  کـه بـا توجـه بـه عصـری  ایـن هـم فراتـر مـی رود و برتـر از شمشـیر معرفـی می گـردد 
تیمـوری بقـای حکومـت خـود را در جنـگ و خشـونت می دیدنـد و اهل شمشـیر بر اهـل قلم مرجح 
بـود، جـای تامـل دارد. بـر ایـن اسـاس در بـاب تواضـع و احتـرام از قـول نصیـر ابـن احمـد از ملـوک 

کـه:  سـامانی در توصیـه بـه پسـرش نقـل می شـود 
گـر می خواهـی مملکـت و سـلطنت سـالها بـرای تـو بمانـد برخزینـه اعتمـاد مکـن  ا
کـه مرد سـپاهی منقلـب االحوال  کـه مـال در معـرض زوال اسـت و بـر لشـکر دل منـه 
که تواضع  کرم نمای و بر تواضـع افزای  اسـت. تکیـه بـر دوام ملـک و قیـام حکـم بر 
کـه صیـد از ایـن دو دام شـد هرگـز روی  کـرم دو دام انـد بـر دلهـای مردمـان و هـر  و 

رهایـی نـدارد )کاشـفی، 1922: 67(. 
کارآیـی ابـزار متعـارف حفـظ قـدرت یعنـی شمشـیر را با  کاشـفی هم زمـان سسـتی  بدیـن ترتیـب 
کـه بـر دل هـا می افکنـد،  کـه بواسـطه دامـی دائمـی  قـوت بدیلـی چـون مـردم داری نشـان می دهـد 
اثـری غیـر قابـل مقایسـه بـا اولـی دارد. ازایـن رو، وی بـی آنکـه در جهـت مبـارزه با حکومت شمشـیر 
کار می آید  که هم برای بقای مشـروعیت الهـی به  برآیـد، از یـک سیاسـت اخالقـی سـخن می گوید 

گرفتـن رفتارهـای مناسـبی تضمیـن می کند.  و هـم حفـظ قـدرت را بـا پیـش 
کـه پادشـاه رو در روی مـردم نایسـتد بلکـه مـردم  در سیاسـت اخالقـی مذکـور ایـن مهـم اسـت 
کـه باب هـای  گریـزی از ایـن نیسـت  کننـد. بنابرایـن چـه بسـا  بـا رغبـت در پشـت سـر او حرکـت 
کاشـفی بر  که  که به واسـطه تأییداتی  بسـیاری بـه اندرزهـای اخالقـی اختصـاص یابـد؛ اندرزهایی 
گـور و نیـز  آنهـا مـی آورد و از پیامبـر اسـالم و نـواده اش تـا خسـرو پرویـز و انوشـیروان و بزرگمهـر و بهـرام 
هارون الرشـید و مامون و بسـیاری دیگر را شـامل می شـود نشـان می دهد مورد اجماع خاص و عام، 
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که همگـی در جهت مردم داری  ایرانـی و غیـر ایرانـی و مسـلمان و غیـر مسـلمان اسـت. ایـن اندرزها 
اسـت اساسـا بـر خلـق و رفـق یـا همانـا خوشـخویی و نرمـی مبتنـی اسـت و بـا نشـانه هایی چـون: 
بـرآوردن  کار نیکـو، انصـاف، عیب جویـی نکـردن، پذیـرش عذرخواهـی،  مخالفـت نکـردن در 
گفتـن و بـا خلـق روی  کشـیدن، عیـب خـود دیـدن، سـخن خـوش  حاجـت محتاجـان، رنـج مـردم 

گـذاری می شـود )کاشـفی، 1922: 46-9(. تـازه داشـتن عالمـت 
کـه  گرفـت  سـراغ  را  مردم دارانـه  اخالقـی  اندرزهـای  برخـی  می تـوان  میـان  ایـن  در  البتـه 
نمونـه ذیـل رعایـت  بـرای  گوشـزد می کنـد، آن چنانکـه  نیـز  را  پادشـاه  به طـور مسـتقیم وظایـف 
بـه  مبـرات  و  خیـرات  ذیـل  یـا  جامـگان  بـی  پوشـاندن  و  گرسـنگان  کـردن  سـیر  بـه  حقـوق 
)همـان،  می شـود  توصیـه  جسـرها  و  رباط هـا  و  راه هـا  و  مـدارس  و  معابـد  و  مسـاجد  سـاختن 
کیـد بـر اثـرات سـخن یـا  کلـی در آییـن مـردم داری بیشـتر تأ 1922: 53،134،143(. امـا به طـور 
رفتـار نیکـو بـر دل مردمـان اسـت آن چنانکـه بـه صـدق توصیـه می شـود چـون عـالوه بـر اینکـه 
»راسـتی و راسـتکاری سـبب ایمنـی و رسـتگاری اسـت« در سـویه مقابـل صـدق، »کـذب، آبـرو 
کـه  کـرد  اشـاره  بـه عهـد  وفـای  بـه  81(. همچنیـن می تـوان  و   79  :1922 را می بـرد« )کاشـفی، 

آمـده:  مـوردش  در  و  می کنـد  اعتمادزایـی 
کـه سـخن  کـه از سـالطین زیـرا  حسـن عهـد از هیچکـس چنـان خـوب نمی نمایـد 
گفته می شـود  کس می رسـد و احوال ایشـان در همه جوامع  ایشـان به مسـامع همه 
و مجمـوع خلـق بـر عهـد و پیمـان ایشـان اطـالع می یابنـد و چـون عهـد خـود را بـه 
پایـان نرسـانند دوسـت و دشـمن را بـر ایشـان اعتمـاد نمانـد )کاشـفی،1922: 77(. 
از  پـس  مـردم،  بـا  شـاه  نسـبت  کلـی  دسـته بندی  بـا  ارتبـاط  در  و  محسـنی  اخـالق  ادامـه  در 
کـه ایـن بـار ارتبـاط وثیق تـری بـا آداب اداره  مـردم داری بـه نـوع دیگـری از توصیه هـا برمی خوریـم 
کـرد، شـامل  کـه می تـوان در مجمـوع و تسـامحا بـه دانایـی تعبیـر  حکومـت دارد. ایـن توصیه هـا 
باب هایـی چـون تانـی و تامـل، مشـاورت و تدبیـر، حـزم و دوراندیشـی، فراسـت و صحبـت اخیـار 
می شـود. قـدر مشـترک ایـن باب هـا، به کارگیـری خـرد و تدبیـر در امـور حکومتی به عنوان شـرط الزم 
ملـک داری و حفـظ قـدرت اسـت. بـر ایـن اسـاس، توصیه هـای اخـالق محسـنی بـه رابطـه شـاه 
کسـان خـارج از ایـن رابطـه از جملـه مـردم  بـا حلقـه وجـوه و خـواص مشـاورش نزدیـک می شـود و 

عـادی، در نسـبت دورتـری بـا شـاه در مقایسـه بـا فقـره مـردم داری قـرار می گیرنـد.
کاشـفی و برجسـتگی خـرد ورزی در  کـه یـادآور اهمیـت اهـل قلـم در اندیشـه   در رابطـه مذکـور 
کنـد. بنابراین  کـه بایـد بـا خرد خـو  کن شـخص شـاه اسـت  ملـک داری ایرانـی اسـت، ابتـدا بـه سـا



فصلنامه علمی _ پژوهشی

117
خوانش تفسیری اخالق 

محسنی به مثابه ...

کنـد  کارهـا تأنـی و تأمـل  کـه در  پیـش از توصیـه بـه دیگـر مـوارد دانایـی، بـه شـاه توصیـه می شـود 
کـه بی تردیـد بـا دوام  کار بـر حسـب دلخـواه«  و بالفاصلـه مزیـت و فایـده آن یعنـی »پیـش رفتـن 

گفـت:  کـه  حکومـت مرتبـط اسـت بیـان  و بـا وصیـت خسـرو پرویـز بـه پسـرش تکمیـل می گـردد 
کم اسـت... از فرمان عقل بیرون  کمی، عقـل بر تو حا کـه تـو بـر رعیت حا همانطـور 
کـم عقل مشـورت نمای  کـه پیـش آیـد، در آن تامـل فرمـا و بـا حا کاری  مـرو و در هـر 
بـه مـال ایشـان  یـا تلفـی  بـه نفـس مردمـان  از آن ضـرری  کـه  خصوصـا در مهمـی 

میرسـد )کاشـفی، 1922: 83-4(.
اخـالق محسـنی، پادشـاه را بـه ملحقـات تانـی و تامـل یعنـی حـزم و دور اندیشـی، فراسـت 
کتمـان اسـرار نیـز فـرا می خوانـد و بـه تناسـب بحـث بـا اسـتعانت از اخبـار و روایـات و اقوالـی  و 
گرفتـه تـا امـام شـافعی، مثنـوی مولـوی و افالطـون اوال بـه  از پادشـاه اسـطوره ای ایرانـی افراسـیاب 
اندیشـه در عاقبـت امـور توصیـه و خـالف آن را موجـب پشـیمانی و ضـرر ارزیابـی می کنـد. ثانیـا 
کـه بـه عیـن  کلـی حکومـت، بـر پادشـاه واجـب می دانـد  بـا یـاد از نوعـی فراسـت به عنـوان شـرط 
کیاولی وار و چه بسـا متأثر  کنـد. ثالثا ما کـه واقع شـود نظر  بصیـرت در سـوابق و لواحـق هـر حـدودی 
از شـرایط نامسـاعد زمانـه، از نوعـی بدبینـی و بـی اعتمـادی بـه اطرافیـان دم می زنـد و بگونـه ای 
کـه: »بـر مصادقـت ابنـای روزگار اعتمـاد نکنـد و بـه مرافقـت و  هشـدار آمیز بـه پادشـاه پنـد می دهـد 
کسـی را مجـال ندهـد« )کاشـفی،  موافقـت اخـوان زمـان زیـاده وقعـی ننهـد و بـر  مافی الضمیـر خـود 

.)123-119  ،90-1  :1922
 بـا وجـود تدابیـر فـوق، در اینجـا شـاهد پیوند پادشـاه با حلقه وجوه و خواص نیز هسـتیم. در این 
کـه یـک بـار دیگـر نقـش اهـل قلم برجسـته شـده و در بابی مسـتقل به مشـاورت و تدبیر  پیونـد اسـت 
کاشـفی در ایـن بـاب پادشـاه را بی نیـاز از مشـاوره ندانسـته و در بیان فواید  توصیـه می شـود. درواقـع، 
کارها را به صالح و صداد نزدیک  مشـورت می نویسـد: »در مشـاورت فواید بسـیار اسـت. یکی آنکه 
کـرد  گردانـد.. دیگـر آنکـه چـون ذهـن شـخصی واحـد بـه اطـراف و جوانـب مهـم احاطـه نمی توانـد 
که صواب باشـد بر  چـون جمعـی باشـند و ذهن هـا برگمارنـد هـر یـک را چیـزی بـه خاطر رسـد و راه هـا 
گریزی  کـردن ترجیـح خـرد ورزی بر شمشـیر، آن هـم با  گـردد.« او در ادامـه و پـس برجسـته  همـه ظاهـر 
کـه »آنچـه بـه تدبیـر میسـر شـود به شمشـیر میسـر نباشـد«، به نوعی به  گـور بـه پسـرش  بـه وصیـت بهـرام 
کـه جایـگاه برتـر اهـل قلم به چه واسـطه اسـت. پس طرف مشـورت شـاه را از  گوشـزد می کنـد  پادشـاه 
که بی مشـورت عقال شـروع نکنند...  کـرده ومـی نویسـد: »بر اهل اختیار الزم اسـت  گـروه معرفـی  ایـن 

کـه مشـاورت بـا اهـل حکمت و اصحـاب تجربه باشـد« )کاشـفی، 1922: 86(. بایـد 
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 در ایـن ارتبـاط وی بـا عنـوان صحبـت اخیـار، بـه تأثیـر مجالسـت دانایـان در دوام قـدرت نیـز 
کیداتـی دارد و بـا آوردن دو نمونـه حکومـت دراز مـدت، یکـی ریشـه دار در دوره پیـش از اسـالم  تأ

و دیگـری پـس از اسـالم یعنـی ایرانیـان و عباسـیان، پنـد خـود را پشـتیبانی می کنـد: 
کـه هرگـز صحبـت ایشـان از حکمـا و فضال خالی  ملـوک فـارس را قاعـده بـر آن بـود 
نبـودی و هیـچ حکـم بـی مشـورت ایشـان نکردنـدی.. و خلفـای عباسـی بـا آنکـه 
کالم اهـل علـم و ورع  کار ایشـان مبتنـی بـر  خـود دانشـمند بودنـد، همـه حـل و عقـد 

بـودی )کاشـفی، 1922: 143(.
گفتمـان عرفـان و تصـوف در زمانـه اش، عرفـا را  کـه وی بـا توجـه بـه فربـه شـدن   جالـب اسـت 
کنـار فقهـا در جرگـه مشـاوران شـاه قـرار می دهـد و اصـرار دارد پادشـاه یـا همانـا فـرد صاحـب  نیـز در 
گریزی از مصاحبت علما و حکما و فقها و عرفا و  که »حکم او بر وفق حکمت اسـت«،  شـوکت، 
پیـران عاقبت اندیـش نـدارد )کاشـفی، 1922(. بدیـن ترتیـب او بـی آنکـه بر عالمان شـاخه خاصی 
که به نوعـی دانایی متصفنـد، به اصطالح  کسـانی را  از دانـش نظـر داشـته باشـد، بـا تسـاهل، تمـام 
از عقـالی قـوم زمانـه اش محسـوب می کنـد و بـا قـرار دادن آنهـا در حلقـه مشـاوران شـاه، بـه تثبیـت 

منزلـت ایشـان نیـز همـت می گمارد. 
در ایـن میـان او به طـور خـاص بـه سـراغ وزرا همچـون مشـاوران رسـمی پادشـاه نیـز مـی رود و ماننـد 
خواجه نظام الملک )خواجه نظام الملک، 1374( با اشـاره به درخواسـت حضرت موسـی از خدا 
کنـار سـلطان به عنوان  بـرای قـرار دادن بـرادرش هـارون بـه وزیـری، بـه بیـان ضـرورت حضـور وزیـر در 
کـه »مهـم والـی مملکت بی او متمشـی نمی گـردد« می پـردازد )کاشـفی، 1922:  170(. همچنین  کسـی 
وی در ادامـه ضمـن آنکـه وزرا را »سـبب اسـتحکام بنـای سـلطنت و انتظـام امـور« معرفـی می کند، بار 
که به شمشـیر میسـر نگردد.« بدین  گردد  کارها سـاخته  که »ممکن اسـت به قلم  دیگر متذکر می شـود 
کـه در نظـر دارد، بـه شـاه توصیه می کند ایشـان  گـروه از اهـل قلـم  ترتیـب و بـر اسـاس رفعـت مقـام ایـن 
کـه التفـات  را »بـه شـرف التفـات معـزز و مشـرف« دارد زیـرا به خوبـی می دانـد التفـات پادشـاه اسـت 
دیگران به مقام وزرا را به همراه دارد و سـبب می شـود ایشـان »در چشـم عام و خاص، مکرم و معظم 

نمایند و قول ایشـان را انفاذی و حکم ایشـان را اعتباری باشـد« )کاشـفی، 1922: 171(.    
کـه بـا اهـل  کاشـفی بـه عقـال در معنـای موسـعش،  کـه عنایـت ویـژه  البتـه بایـد توجـه داشـت 
کـه  کـه وی نظـر پادشـاه را بـه شـدت عمـل  گـره می خـورد، مانـع از ایـن نیسـت  قلـم از جملـه وزرا 
کنـد. او در باب هـای مختلفـی چـون شـجاعت، سیاسـت،  نسـبتی بـا اهـل شمشـیر  دارد جلـب 
ویژه های دفاعـی حکومت و برقـراری نظم  کار کـه به نوعـی بـا  دفـع اشـرار و ترتیـب خـدم و حشـم 
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کـم و بیـش بـه رابطـه پادشـاه بـا امیـران و لشـکریان نیـز اشـاره می کنـد امـا  مملکـت مرتبط انـد، 
کـه از یک سـو شـخصیتی متسـاهل  کسـان و بحث هـا به گونـه ای اسـت  نـوع مواجهـه وی بـا ایـن 
را نمایندگـی می کنـد.  بافتـار سیاسـی اجتماعـی فرهنگـی آن عصـر  یـات  از سـوی دیگـر ضرور و 
کاشـفی آن را در آخریـن سـال های عمـرش نگاشـت، و  کـه  به عبارت دیگـر، در اخـالق محسـنی 
کـه  کل اندیشـه وی در بـاب اخـالق و سیاسـت باشـد، مشـاهده می کنیـم  خـود می توانـد نشـان از 
کشـیدن و خـون دشـمنان ریختـن می کنـد آن چنانکـه  گرچـه پادشـاه را تحریـض بـه شمشـیر  وی ا
کن  سـا بـه  ابتـدا  هیـچ گاه  امـا   )96 94و   :1922 )کاشـفی،  میکـرد  چنیـن  علـی؟ع؟  امیرالمومنیـن 
کـه »»کار تـا بـه  جنـگ و خونریـزی را توصیـه نمی کنـد و از قـول ارسـطو بـه اسـکندر نقـل می کنـد 
تـر، صلـح را برجنـگ مقدم مـی دارد تا آنجا  یانـه برآیـد شمشـیر از نیـام بـر نیـاری.« و از ایـن باال تاز
کـه حتـی »در طلـب صلـح، بـذل امـوال و اسـتعمال حیـل ضـرورت اسـت« )کاشـفی، 1922: 98 و 
کـه وی بـه تبعیـت از اخـالق نیکوماخوس )ارسـطو، 1381: 135(  100(. بـر ایـن اسـاس، هنگامـی 
کـه قوتیسـت متوسـط میـان جبـن و تهـور« معنـا می کنـد و پادشـاه  شـجاعت را »از امهـات فضایـل 
کـه خـود دلیـر باشـد تـا لشـکرش را جـرات بیفزایـد، بـه هیـچ وجـه آن را بـه رنـگ  را پنـد می دهـد 
قسـاوت آلـوده نمی کنـد و بـه تکـرار از اهمیـت بـه جـای مانـدن  نـام نیـک در پـس هـر جنـگ 
کـه هـم پادشـاه و هـم لشـکریان شـجاع وی بایـد بـر آن دقـت داشـته باشـند  می گویـد؛ ضرورتـی 

)کاشـفی، 1922: 92، 95، 96(. 
کـردن و بـر  کـه بـه معنـای »ضبـط  در همیـن ارتبـاط می تـوان از بـاب سیاسـت نیـز سـود جسـت 
نسـق بداشـتن« آمـده و برقـراری نظـم داخلـی را جسـتجو می کنـد. در ایـن باب از دو قسـم سیاسـت 
کسـب  که در اولی یا »سیاسـت نفس خود«، شـاهد توصیه به رفع اخالق مذموم و  یاد شـده اسـت 
اوصـاف حمیـده هسـتیم و در دومـی یـا »سیاسـت غیـر خود«، شـاهد سـفارش به تادیب و ترسـاندن 
کـرداران آنهـا )کاشـفی، 1922: 106(.  بـد فعـالن رعایـا و عـوام و امیـدوار سـاختن نیـکان و نیـک 
در اینجـا نیـز آنچـه ماننـد مـورد پیشـین ملمـوس اسـت، اشـاره بـه یـک سیاسـت اخالقـی حتـی در 
کامـال بیـرون از شـدت عمـل متعـارف اهـل شمشـیر یا  کـه  کارگیـری شـدت عمـل اسـت  موقعیـت بـه 
که  سـالطین تـرک _ مغـول قـرار دارد. بـر ایـن اسـاس، از سیاسـت نفـس خـود دایـر بـر تهذیـب نفـس 
کار اسـت، همـه چیـز بـه مجـازات  کـه پـای تنبیـه و تعذیـب در  بگذریـم، در بخـش دومِ سیاسـت 
که تنبیهی و پیش گیرانه اسـت، سیاسـت در خدمت  ختم نمی شـود بلکه در پس پشـت مجازات 
کـه ارتبـاط وثیقـی بـا حلقه هـای تـو در تـوی »بـر نسـق  عدالـت می باشـد. به عبارت دیگـر، سیاسـت 
بـودن مهمـات جهـان« و »ضبـط مملکـت« دارد، ابـزار برقـراری عدالـت تلقـی شـده و توصیـه به آن 
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کـه بـه دنبـال »ال عـدل اال بالسیاسـه« آمـده، بجـای یـک توصیـه سـاده بـه مجـازات بدفعـالن، در 
کارهـا رو بـه تباهـی« بیـان شـده اسـت. جهـت اجتنـاب از »رفتـن 

کـه  کاشـفی مجـازات را بـه ضـرب و حبـس »آزارپیشـگان و بداندیشـان  گرچـه   در ایـن بخـش 
کشـتن پیـش رفتـه اسـت، از  ضررشـان متوجـه عـام و خـاص اسـت« محـدود نکـرده و تـا توصیـه بـه 
کـه چنـد خـط باالتـر، به طـور تلویحـی از هم پوشـانی نظـم جهـان، نظـم مملکـت و برقـراری  آنجـا 
کالمـش را  گفتـه بـود، جنـس  عدالـت از یک سـو و ارتبـاط مسـتقیم مجـازات بـا آنهـا از سـوی دیگـر 
از عمـل اهـل شمشـیر در انـواع مجـازات متمایـز می کنـد و ابتنـای سیاسـت را بر عدالت قـرار می دهد 
کلـی«  کـه می تـوان دریافـت آن »صـالح  )کاشـفی، 1922: 106-109(. بـا توجـه بـه ایـن مهـم اسـت 
کـه سـبب شـده در توصیـه بعـدی یعنـی »دفـع اشـرار«، نابـودی و قلـع و قمـع اربـاب فسـق، دزدان و 
راهزنـان، اوباشـان متعـرض بـه جـان و مال، خونریزان و سـتمکاران دل آزار بر پادشـاه واجب شـود، 
چیسـت و چـرا وی بایـد از مجالسـت و همصحبتـی بـا سـخن چینان،غمازان،حسـودان،بخیالن و 

دروغگویـان بپرهیـزد )کاشـفی، 1922: 162-147(.
کـه  بدیـن ترتیـب وقتـی بـه آخریـن و طوالنـی تریـن بـاب اخـالق محسـنی می رسـیم ـ  بابـی 
قبـال به عنـوان جزیـی از سیاسـت غیـر خـود بـه آن اشـاره و توضیحـش بـه اینجـا موکـول شـده بـود ـ   
کـه هـر دو بخـش ترتیـب خـدم و حشـم یعنـی تربیـت متعلقـان و مالزمـان توسـط  مشـاهده می کنیـم 
کان از همـان چارچـوب  کمـا کننـد،  کـه بایـد مالزمـان در مـورد سـالطین رعایـت  ملـوک، و آدابـی 
گفتـه تبعیـت می کنـد و حفـظ اسـاس سـلطنت و ثبـات ارکان مملکت، بـا آن ممکن  اخـالق پیـش 
کـه پادشـاه در رسـیدگی بـه اوضـاع مملکـت و امـور  کیـد بـر ایـن  کاشـفی بـا تأ می گـردد. در اینجـا 
اسـت،  گـوش خویـش  و  به مثابـه چشـم  متعلقـان  و  نیازمنـد مالزمـان  گزیـر  نا زیردسـتان،  و  رعایـا 
ضمـن برشـمردن ایشـان شـامل امیـران، لشـکریان، وزیـران، دبیـران، ندیمـان، ایلچیـان، محرمـان، 
غالمـان و بنـدگان، اسـاس تربیـت را از قـول حکمـا، بـر دو پایـه لطـف و قهـر قـرار می دهـد تـا اولـی 
کردنشـان از دلیـری و جسـارت در برابـر  گـردد و دومـی سـبب دور  کارهـا  مایـه امیـدواری ایشـان در 
پادشـاه )کاشـفی، 1922: 165(. در ایـن ارتبـاط وی اسـاس تربیـت را بـر لطـف مبتنـی می کنـد و قهـر 
کـه البتـه در جـای  گریـزی از آن نیسـت مطـرح می کنـد  کـه  را به مثابـه ابـزار تربیتـی ثانویـه در جایـی 

خـود بـدون اغمـاض اعمـال می گـردد:
که همه را به چشـم شـفقت و  تربیت اهل قلم و اهل سـیف از روی اجمال آنسـت 
عین عاطفت ببیند و آنچه هریک را ضرورت بود و بدان محتاج باشـند از ایشـان 
کار  کـه مفـوض بـدو باشـد سـالم بـرون آیـد و  بـاز نـدارد و هرکـه را از عهـده مهمـی 
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که در مهمی نهادن  کـه باید و شـاید سـازد، او را نوازش فرماید و هـر  خـود بـر وجهـی 
گـر منزجـر نگـردد، بـه  گردانـد و ا نمایـد و تغافـل ورزد، اول او را بـه نصیحـت متنبـه 
کـه بـه نرمی و  کـه طریـق حکمـت در تربیـت آن اسـت  گوشـمال دهـد..  نصیحـت 
گـر بـه خشـونت و سـختی  کاری میسـر شـود تشـدد نبایـد نمـود و ا گـر  بـه آهسـتگی ا

حاجـت افتـد رفـق و نرمـی نبایـد فرمـود )کاشـفی، 1922: 165-164(.
کـه »مناسـب  در ادامـه فقـره تربیتـی فـوق توجـه پادشـاه بـه ایـن ظرافـت نیـز معطـوف می گـردد 
گرفتـه انـد.. چـه میـان خشـم و رضـا بایـد  کـه بـر او خشـم  کسـی  نیسـت بـزودی خشـنود شـدن از 
که بخشـی  کاشـفی در ایـن نـکات تربیتـی  گـردد.«  کـه مدتـی بگـذرد تـا عـزم و ثبـات پادشـاه ظاهـر 
متذکـر  را  پادشـاه  و شـوکت  اقتـدار  بـه خوبـی  کـه  ایـن  اسـت، ضمـن  ایرانـی  ملکـداری  آداب  از 
کـه بـا همـه  گاهـی از -عمـل بـه آدابـی دارنـد  کـه ملـوک، نیـاز بـه آ می شـود، نیـک نشـان می دهـد 
کـه غالمان و بنـدگان به عنوان آخرین  ظرافت هایـش به غایـت اخالقـی اسـت. بنابرایـن حتی آنجا 
رده از مالزمـان در صـف تربیـت قـرار می گیرنـد، رعایـت انصـاف در مـورد ایشـان حـرف اول را 
کـه رعایـت انصـاف سـبب می شـود از روی خوشـدلی و نشـاط  می زنـد هرچنـد توجیهـش آن باشـد 

وظایفشـان را انجـام دهنـد )کاشـفی، 1922: 173(.
کننـد  کـه بایـد مالزمـان در مـورد پادشـاه رعایـت   نویسـنده اخـالق محسـنی در مـورد آدابـی 
کـرده اسـت. بـر ایـن اسـاس، وی در  نیـز نیـاز زمانـه اش یعنـی یـک سیاسـت اخالقـی را برجسـته 
ذیـل فراخوانـدن مالزمـان بـه رعایـت جانـب حـق، جانب پادشـاه، جانـب خود و جانـب رعیت، 
درواقـع آنهـا را بـه همـان امـور توصیـه شـده بـه شـاه یعنـی دینـداری، عدالـت، دانایـی و مردمـداری 
پنـد می دهـد و ارکان سـلطنت را بـا رعایـت ایـن مهمـات پابرجـا می دانـد )کاشـفی، 1922: 174(. 
کیـد بـر اینکـه  کـه اساسـا عمـل بـه آدابـی در ارتبـاط بـا شـاه را مـد نظـر دارد، بـا تأ او در ایـن بخـش 
»ملـوک مظهـر سـلطنت الهی انـد«، بیـش از هـر چیـز بـه فرمانبـری مالزمـان اصـرار مـی ورزد امـا نکتـه 
گفتـه را وارد می کنـد و محوریـت را بـه  کـه در ضمـن اطاعت خواهـی، پندهـای پیـش  آن اسـت 
که بیشـترین سـهم را به خـود اختصاص  مهمـات بـاال می دهـد. به عنـوان نمونـه در بیـان آداب وزرا 

داده، دانایـی مشـتمل بـر فراسـت و تدبیـر را توصیـه می کنـد و مـی نویسـد: 
کـه مصلحـت مالـی و ملکـی در آن نبـود، ]وزیـر[ بایـد  گـر سـلطان رایـی اندیشـید  ا
کنـد و بـر سـر جمـع نکوهـش آن  کـه بـدان راضـی نشـود لیکـن در مجمـع آنـرا پسـند 
کار تنبیه  ننماید...]امـا بعـد[ بـه طریـق تدبیر و تلطیف او را به وخامت عاقبت آن 

بایـد داد بـه تدریـج در اوقـات خلـوت )کاشـفی، 1922: 171(.
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کـه »بطریـق مالیمـت و تلطـف، ظلـم را بـر شـاه   یـا در فقـره ای دیگـر بـه وزیـر سـفارش می کنـد 
گرداند« )کاشـفی، 1922: 176(.  نکوهیـده سـازد و عـدل را بـه تعریـف و توصیـف در دل او شـیرین 
بـا  جلوتـر  کـه  می کنـد  جلـب  اخالقـی  سیاسـتی  بـه  را  وزرا  توجـه  کاشـفی  ترتیـب  بدیـن 
عاقبت اندیشـی، احسـان، قضـای حاجـت محتاجـان، رسـاندن خیـر بـه علمـا و صلحـا و فقـرا و 
کـم و بیـش در صفحـات قبـل بـه امیـران و لشـکریان،  کـه  گوشـه نشـینان تکمیـل می گـردد؛ امـوری 
کات محتوایـی می تـوان در ایـن مقـال  و بعـدا بـه دبیـران و ندمـا توصیـه می شـود و بـه جهـت اشـترا

کـرد.  بیـان آن صرف نظـر  از  محـدود 

نتیجه 
در ایـن مقالـه، بـا آشـکار سـاختن سرشـت اخالقـی اندرزنامه هـای سیاسـی و ریشـه داری آنهـا در 
کـه تصـور می شـود عصـر »زوال اندیشـه  کـه حتـی در دوره ای  اندیشـه ایرانشـهری، نشـان داده شـد 
کـه نـه تنهـا از محتـوای اندرزنامه  کتابـی چـون اخـالق محسـنی نگاشـته می شـود  سیاسـی« اسـت، 
کنـار دخالـت ویژگی  سیاسـی برخـوردار اسـت بلکـه نویسـنده آن بـا درک شـرایط زیسـت خـود، در 

گرفتـن یـک سیاسـت اخالقـی را توصیـه می کنـد.  شـخصیتی اش، در پیـش 
کاشـفی به عنـوان اهـل قلمـی بـا شـخصیت متسـاهل  کـه از ذهـن  واقـع، اخـالق محسـنی  در
و پایبنـد بـه سـنت فکـری ایرانـی امـا در یـک شـرایط بحرانـی از نـوع غلبـه خشـونت و شمشـیر 
کـه نیـاز زمانـه یعنـی آبادانـی، عدالت پیشـگی،  کـرده اسـت، به خوبـی نشـان می دهـد  تـراوش 
که طرف سـخنش شـاهان و  کـرده اسـت. امـا از آنجـا  خـرد ورزی، و بزرگداشـتن اهـل قلـم را درک 
کـه  خواقیـن تیمـوری بـا اصالـت ترکـی ـ مغولـی می باشـند، ایـن مهـم را به گونـه ای مطـرح می کنـد 
کمـان نیسـت ولـی از سـوی دیگـر تغییـر رفتارهـای آنـان را می طلبـد.  از یک سـو حمـل بـر تغییـر حا

گفـت: بـر ایـن اسـاس می تـوان 
که به تعبیر ما »اخالق  پایه و مشترک«  کاشفی رفتار مناسب حکومت داری را با اندرزهایی   )1
هسـتند مربـوط می کنـد. در اینجـا پادشـاه بـه دینـداری، عدالـت، مـردم داری، دانایـی و شـجاعت 
کـه همگـی بـرای ملـک داری )هـم بـرای پادشـاه و هـم بـرای مالزمـان( پایـه و  فـرا خوانـده می شـود 
کلیـات اخـالق بیشـتر مدنظـر اسـت تـا جزییـات، و می توانـد  کنـه و  کـه  ضروری انـد ولـی از آنجـا 
توسـط افـراد متفـاوت بـا دیـن و اعتقـادات مختلـف حمایـت شـود و تأییـدات خـود را در زمـان و 

مـکان و فـرد و اعتقـاد خاصـی جسـتجو نکنـد. 
در  می دهـد.  فایده گرایانـه  حتـی  و  واقع گرایانـه  شـیوه ای  بـه  را  اندرزهـا  ایـن  همـه  کاشـفی   )2
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گر  گرچـه مسـلما از سـوی وی خواسـت یـک حکومـت از نـوع مسـتقرش وجـود نـدارد - کـه ا اینجـا ا
بـود نیـازی بـه نـگارش اخـالق محسـنی و توصیه هـای آن نبـود - امـا ارتباطـی میـان اخـالق پایـه و 
کردن تـداوم قدرت و حفظ  مشـترک بـا  تـداوم قـدرت برقـرار می کنـد. بـه بیـان دیگر، او با برجسـته 
کار می گیـرد.  کمـی بـدان تمایـل دارد، اندرزهـا را چونـان شـرط الزم آن بـه  کـه هـر حا حکومـت 
کمـان، فایـده بـزرگ عمـل بـه اندرزهـا، یعنی حفظ قـدرت محقق  بنابرایـن درعیـن اینکـه بـرای حا
کـه در این میان،  می شـود، نیـاز جامعـه بـه مـواردی چـون عدالت نیز تأمین می شـود. بدیهی اسـت 

بـه نوعـی لـزوم وجـود شـاهان و خواقیـن تأییـد شـده امـا رفتـار آنهـا تأییـد نشـده اسـت.
کـه از نزدیک با دربـار تیموری  گفـت نویسـنده اخـالق محسـنی  در یـک جمع بنـدی می تـوان 
کـرده، هم به مقتضای فضای آشـوب و تنازعات درونی  آشـنا بـوده و حکومـت داری آنهـا را تجربـه 
بـر  را  سیاسـت  محسـنی  اخـالق  در  شـخصیتی اش،  ویژگـی  به واسـطه  هـم  و  تیموریـان  بیرونـی  و 
کمان  کمـان عصـر خـود را بـه سیاسـت اخالقـی فـرا می خواند تا هـم حا اخـالق مبتنـی می کنـد و حا

گیرنـد و هـم جامعـه روی عدالـت و آبادانـی را ببینـد.  بـه آداب ملـک داری خـو 
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Abstract
The examination and interpretation of  “Mirrors for Prince”, with regard 
to their historical context, necessitates an interdisciplinary study. With 
respect to the intertwinement of  political thought and history, the mirrors 
for prince, as the most powerful current of  political thought in the history 
of  Iran, have normally been good sources for assessing the relationship 
between politics and ethics in different historical eras. Akhlaq-e- Mohseni, 
written by Hossein Va’izi Kashefi, as a important example in this genre, 
shows the relationship between politics, power and ethic in the critical 
Mongolian-Turkish era. In an era in which the practices of  rulers had 
led to a critical situation, Kashefi, as an important figure in the Iranian 
intellectual tradition, recommends ethical politics and considers legitimacy 
and durability of  ruling dependent on ethical principles. Thus, governance 
is defined based on principles such as justice and piety. In Akhlaq-e Mohseni 
these principles, which are based on ethics, are not complicated and have 
been approved of  by different people with different ideas and religions 
in different eras and places. These principles highlight a common set of 
ethics that could satisfy the need of  Kashefi’s era for justice and prosperity 
without ethnic-religious prejudices.
Keywords: Mirrors for prince, Akhlaq-e Mohseni, Kashefi.
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