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Abstract  
Idris Bitlisi was one of the Bureaucrats of the Aq Quyunlu’s curt who took 
refuge in the Ottoman Empire and in the court of Sultan Bayezid II after the 
Safavid rule came to power. He held important government official in the 
Ottoman Empire and left literary, historical, religious and even medical 
Books. One of the last ecclesiastical works was "Qanoon-e-Shahanshahi" in 
the ethics and customs of the Sultan, which he wrote for Sultan Selim. The 
"Qanoon-e-Shahanshahi" presented the requirements and functions of the 
Kingdom institution in Iran in the form of Gods gift and drew a favorable 
model of the Persian kings of justice and religion for the Ottoman sultan. 
The purpose of this article is to analyze the political thought of Idris Bitlisi 
and the influence of the tradition of writing Andarznameh with a focus on 
the Iranian Governmental model on the "Qanoon-e- Shahanshahi". 
Therefore, the present article is organized with an analytical approach and 
using the content analysis method based on these questions, from what ideas 
and sources Idris Bitlisi was influenced and how he proposed the model of 
Iranian Government in the "Qanoon-e-Shahanshahi". Findings show that 
Bitlisi has compiled the "Qanoon-e-Shahanshahi" in the context of the works 
of political ethics, but in terms of content and political thought by using the 
Andarznameh of predecessors such as the Siasatnameh and Nasihat-al-
Muluk and the adaptation of thought Their political extension extended the 
tradition of writing Andarznameh on the axis of the Iranian Governmental 
model in the Ottoman Empire. 
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 یسیبدل سیادر »یقانون شاهنشاه«در یرانیا يملکدار يبازتاب الگو /١٢٢

 ادریس بدلیسی» قانون شاهنشاهی«بازتاب الگوي ملکداري ایرانی در
 محسن مرسلپور

 1دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
 ۱۲/۱۴۰۰/ ۲۵؛ تاریخ پذیرش مقاله: ۰۲/۱۴۰۰/ ۲۵تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی 

  چکیده
آق قویونلو بود که پس از روي کار آمدن حکومت صفویان، به عثمانی و  دربارن ابدلیسی از دیوانی ادریس

ي ادبی، و آثار در عثمانی بر عهده گرفت صب مهمیادربار سلطان بایزید دوم پناهنده شد. وي من
در » هیقانون شاهنشا« آثار بدلیسی یکی از آخرین تاریخی، دینی و حتی طبی از خود برجاي گذاشت.

ها و بایستگی» قانون شاهنشاهی«. نگاشتکه آن را براي سلطان سلیم  اخالق و آداب سلطانی بود
و الگوي مطلوبی از  نمودهمواهب وهبی و مکتسب عرضه کارکردهاي نهاد شاهی در ایران را در قالب 

 یلیتحل یر بررسهدف مقاله حاض. کردمدار ایرانی براي سلطان عثمانی ترسیم پادشاهان دادگر و دین
کتاب  بربا محوریت الگوي ملکداري ایرانی نویسی و تأثیر سنت اندرزنامه یسیبدل سیادر یاسیس ۀشیاند
گیري از روش تحلیل با بهره و مقاله حاضر با رویکرد تحلیلیاز این روي  شد.بایم »یقانون شاهنشاه«

چگونه از چه اندیشه و منابعی متأثر بوده و سامان یافته که ادریس بدلیسی  هااین پرسش ۀمحتوا بر پای
دهد هاي پژوهش نشان می؟ یافتهاستنموده   مطرح» نشاهیقانون شاه« الگوي ملکداري ایرانی را در 

از نظر محتوا و  لکن را به سیاق آثار اخالق سیاسی تدوین نموده» قانون شاهنشاهی« بدلیسیکه 
نامه و نصیحت الملوك و اقتباس هاي سلف چون سیاستاندرزنامهگیري از بهرهبا ي سیاسی اندیشه
 نویسی را بر محور الگوي ملکداري ایرانی در عثمانی امتداد بخشید.سنت اندرزنامه ،سیاسی آنها ۀاندیش
 نویسی، الگوي ملکداري ایرانی.ادریس بدلیسی، قانون شاهنشاهی، اندرزنامه :يکلیدهاي واژه

 مقدمه.1
عدم رواداري مذهبی در ابتداي حکومت صفوي سبب شد که بسیاري از اندیشمندان 

 التجاي .ندوماوراءالنهر، هند و آسیاي صغیر پناهنده شاهل سنت از ایران گریخته و به 
. شدفرهنگ ایرانی و نشر زبان فارسی گسترش  سبب خردورزان به قلمروهاي مجاور،

با نشر آثار تاریخی و ادبی  ،که در دربار عثمانی مورد پذیرش قرار گرفتند اندیشمندانی
. بسط دادندایرانی را در آسیاي صغیر  مواریث تاریخی، ادبی و اندیشگی به زبان فارسی،

بود  با محوریت الگوي ملکداري ایرانی یکی از مواریث مهم ایرانی سنت اندرزنامه نویسی
قانون «امتداد یافت.  ،عثمانیقلمرو حکومت هاي فارسی در امهاي اندرزنکه با نوشتن پاره

هاي الگوي ملکداري ایرانی را به عثمانی بود که آموزه ییهایکی از اندرزنامه» شاهنشاهی
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 ۀبر پای ،منتقل نمود. از این روي تحقیق حاضر با روش تحلیلی و با رویکرد تحلیل محتوا
به بررسی  ،ملکداري ایرانی توسط بدلیسیهاي الگوي پرسش چگونگی اقتباس آموزه

اقتباس مبتنی بر اصلی تحقیق حاضر  مفروض پرداخته است. »قانون شاهنشاهی« کتاب
باشد که می »قانون شاهنشاهی«در  ادریس بدلیسی الگوي ملکداري ایرانی توسط

قالب در با تأسی از خواجه نظام الملک و غزالی و هاي الگوي ملکداري ایرانی را آموزه
در مورد  است.اخالق جاللی تدوین نموده  سیاقبه  ،کتابی در باب اخالق سیاسی

اي تحقیقات به بررسی زندگی پاره نموضوع حاضر تاکنون تحقیقی انجام نشده است لک
مورد  »هشت بهشت« یسیآثار بدل انیدر م اند.ادریس بدلیسی پرداخته هايو اندیشه

 هادر این پژوهش زین اوافکار  احوال و سوانحمختصري از و بوده  سندگانینو بررسی
نگاشته و در  )2008( در مورد زندگی و آثار بدلیسی یتورهان سردار کتاب .بررسی شده

دیمیترادو است.  همت گماشته »هشت بهشت«تاریخ به بررسی  )2016( اي دیگرمقاله
زبان  هتحقیقات بدر . را مورد بررسی قرار داد »هشت بهشت« به تفصیلنیز  )2001(

مطالبی  )1392) و (1390)، (1398)، (1389( مهري پاکزاد در چندین مقالهفارسی نیز 
به روش  »هشت بهشت«بخصوص  مشابه در مورد شرح زندگی و معرفی آثار بدلیسی 

را بدلیسی  »هشت بهشت«اي کتاب مقاله نیز )1395( . حسین زادهبدست دادتوصیفی 
سیاسی بر محور  ۀاي به بررسی اندیشدر مقاله )1389( قزوینی. بررسی نموده است

که با توجه به عدم  بدلیسی پرداخته »هشت بهشت«گفتمان مشروعیت در کتاب 
نتوانسته  »قانون شاهنشاهی« دیگر بدلیسی چونآثار تحقیقات و حتی  مراجعه به سایر

مشهور و  ۀنیز ضمن نشر نام )1397( سیفی .ترسیم نماید بدرستیرا  اوسیاسی  ۀاندیش
ادریس بدلیسی به سلطان بایزید دوم، برخی توصیفات در مورد زندگی او را  تاریخیِ
افکار بدلیسی عموماً  سوانحدر بررسی  »قانون شاهنشاهی«که از این رو  .نمودتشریح 

تحقیق حاضر هم خود را مصروف بررسی مغفول مانده یا مورد کم توجهی قرار گرفته، 
-انتقال مفاهیم و آموزهنویسی و امتداد سنت اندرزنامهسیاسی ادریس بدلیسی و  ۀیشاند

نموده  »قانون شاهنشاهی«کتاب  با تأکید برهاي الگوي ملکداري ایرانی به عثمانی 
 است.
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 »نشاهیقانون شاه«ادریس بدلیسی و تدوین .2
اواخر در تحوالت سیاسی که از دیوانیان ایرانی بود ) 1( 1الدین ادریس بدلیسی سامح

، طب، دینیعلوم  ۀدر زمیننقش مؤثري ایفا نموده و  قرن نهم و اوایل قرن دهم هجري
مجمع الفضایل «نامه از وي با عنوان شرف در تاریخ و ادب آثاري از خود برجاي گذاشت.

 »کاشف اسرار جبروت تو الکماالت و مصنف الرسایل فی العبادات کاردان ممالک ملکو
نخستین ظهور بدلیسی در تاریخ در  .شده است یاد )2/155: 1377خان بدلیسی،  (شرف

 خدمتوي به همراه پدرش به  و در دوره حکومت آق قویونلو بود. ساالرقامت یک دیوان
به  ،قاضی ساوجی ،استاد خود داريجانب ۀبه واسط جهانشاه آق قویونلو درآمده و سپس

. در دوره حکومت قرار گرفت دربار اودیوانیان  ةو در زمر دربار اوزون حسن راه یافت
منشی خاص ادریسی  ،قاضی ساوجی و صدارت فرزند اوزون حسن یعقوبسلطان 

نخستین ارتباط وي با . )75: 2009 راقدار،ی(با دار مهر و نشان سلطنتی شدسلطان و عهده
سلطان و بایزید آق قویونلو میان یعقوب مکاتبات  ۀر پایو ب دورهسالطین عثمانی در این 

اي براي بایزید دوم نوشت که مورد تحسین نامهتهنیت بدلیسی .پدید آمدعثمانی 
پس از . )Dimitriadu, 2001: 35. 2/90: 1387، پورگشتالهامر( سلطان عثمانی قرار گرفت

در آمد و در این  میرزا بدلیسی به خدمت سلطان رستم و الوند ،ان یعقوبطمرگ سل
 گذاري حکومت آق قویونلو رسیدبه باالترین درجات دیوانی و سیاست برهه

)Dimitriadu, 2001: 35(. رابدلیسی  زندگی سیاسیگیري شاه اسماعیل صفوي قدرت 
علما و سبب پناهندگی بسیاري از  ،سطوت صفویان نسبت به اهل سنت دگرگون نمود.

بزرگان ادریس بدلیسی نیز در زمره  .به گورکانیان، ازبکان و عثمانیان شد سنی ادباي
را  بدلیسی ،بایزید بود که به عثمانی و دربار سلطان بایزید دوم پناهنده شد. اهل سنت

در دوره  یسیبدل .هایی به وي واگذار نمودیترو مناصب و مأمو به خدمت پذیرفت
در  زیو در جنگ چالدران ن یافت یدر دربار عثمان ايبرجسته گاهیجا زین میسلطان سل

در مناطق  یمهم یاسیس هايتیمأمور بدلیسی در این برههادریس بود.  وي رکاب
مورد توجه سلطان قرار  که )322-2/304ق: 1280 ن،ی(محمدسعدالد بر عهده گرفت نیکردنش

حکام کردي که پیشتر شاه اسماعیل  داشت،با اختیاري که از سلطان سلیم  ويگرفت. 
 شیب یگردانیرو سبب و )78: 1383(مک داول،  را به مناصبشان بازگرداند ،برکنار کرده بود

 شد میآنها به سلطان سل وستنیو پشاه اسماعیل کرد از  يتن از امرا ستیاز ب
                                                           

 .پاکزادي) و 1395( براي دیدن شرح حال و آثار ادریس بدلیسی نک:  حسین زاده )1389( 1.
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برادوست، بابان و سوران را  ،يمکر يشخصاً مذاکرات با امرا يو .)152: 1377(پارسادوست، 
 هیمرودر منطقه ا هایعثمان یجنگ اتیاز عمل رانیام نیا یجنگ بانیجلب پشت يبرا

 ).73: 1386 گران،یو د فی(الزار انجام داد
از  نیز متعددي یفیآثار تأل ،را بر عهده داشت هاي سیاسی مهممأموریت که بدلیسی 

(نک:  یسیشده بدل دیآثار ناپد یبجا مانده و برخ لیها و رساشت. کتابگذا يخود برجا
معروفترین اثر  در علوم مختلف بود. يو تیجامع ةنشان دهند) 83-85: 1389پاکزاد، 
به زبان  التفاطی. سلطان بایزید دوم که است» هشت بهشت«تاریخ موسوم به  او ةبازماند

 کردبا جامی شاعر ایرانی نیز مکاتبه می فارسی، شعرسرودن فارسی داشت و عالوه بر 
 بدلیسی. در تاریخ عثمانی بنویسد تا کتابی به بدلیسی مأموریت داد ،)163: 1369(ریاحی، 

با نثري  را به زبان فارسی و» هشت بهشت« ،در پاسخ به درخواست سلطان بایزید
 خیتار تحریر نمود.به اسلوب جهانگشاي جوینی، تاریخ وصاف و ظفرنامه متکلف و 

 که فرزند بدلیسی، بود یعثمان نیسالطهشت تن از  خیتارمورد در » هشت بهشت«
و به او اهدا  لیتکم میآن را تا حکومت سلطان سل يالدفتر سیابوالفضل محمد بن ادر

کتاب نثر  نیکه اگرچه ا سدنوییم یاوزون چارشل ).1/283تا:  یب فه،یخل ی(حاج نمود
قزوینی  ).2/640: 1369 ،ی(اوزون چارشل ارزنده است اریمصنوع دارد لکن از نظر محتوا بس

در قالب گفتمان مشروعیت بخشی به سالطین عثمانی » هشت بهشت«معتقد است که 
شاید بتوان اینگونه گفت که بدلیسی با توجه به مسایل نویسد که می ،تدوین شده

عثمانی در آن روزگار، در طرح مشروعیت سازي خود به نوستالژي صدر اسالم و دوران 
واره از طرح» هشت بهشت«اگرچه ). 117: 1389(قزوینی حایري،  توجه دارد (ص) پیامبر

» سلطان دین محمدي«و با ذکر عناوینی چون  خالی نیستفلسفه تاریخ نظري اسالمی 
مشروعیت مذهبی  ۀبر جنب) 3(بدلیسی، نسخه خطی: برگ » پادشاه ملت محمدي«و 

صحیح  (ص) دوره پیامبرپیوند دادن آن با نوستالژي لکن  ،حکومت عثمانی تأکید کرده
 رسد.بنظر نمی

توان مبرزترین اثر را می »قانون شاهنشاهی«، کتاب »هشت بهشت«رغم اشتهار به
که این کتاب مبرزتر قلمداد  نمایدمیاز این نظر بایسته  ادریس بدلیسی بشمار دانست.

. با ه استنمودهاي الگوي ملکداري ایرانی را به عثمانی منتقل مواریث و آموزه شود که
و بوده )  104: 1387بدلیسی، ( ق925تدوین کتاب که به نقل مؤلف در سال  تاریختوجه به 
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از آخرین آثار بدلیسی آن را بایستی  )176: 1369ریاحی، (ق 926مرگ بدلیسی در سال 
سیاسی ادریس  ۀرا چکیده اندیش »قانون شاهنشاهی«توان میبنابراین  .دانستشمار ه ب

سوانح تجارب  پشتوانه نظري منابع اندیشگی الگوي ملکداري ایرانی و عملیِو با بدلیسی 
. آوردبشمار آق قویونلو و عثمانی  ةهاي سیاسی در دورفعالیتمکتسب از  احوالِ

توان را می» قانون شاهنشاهی«بدلیسی در تدوینهاي دیدگاهآبشخورهاي نظري 
 هدف خود از نوشتن کتاب دانست. ويها کتب اخالق سیاسی و اندرزنامهها، نامهشریعت

 )17: 1387بدلیسی، ( اداي فریضه دینی و عمل به تکلیف شرعی را »قانون شاهنشاهی«
از کتب اخالق سیاسی بود که سیاست را ذیل  مأخوذ اسلوب نگارش کتاب .دانسته است

بشمار از منابع وي » اخالق جاللی«گنجاندند و همانگونه که اشاره شد حکمت عملی می
نویسی ایرانی سیاسی بدلیسی متأثر از سنت اندرزنامه ۀتر اندیشبخش دیگر و مهم بود.

توان شد. در واقع میالگوي ملکداري ایرانی و بر محور دادگري تدوین می ۀپایبود که بر 
قانون «در قامت یک عالم دینی به تحریر  ادریس بدلیسیاگرچه  مدعی شد که

و  هکردها تدوین نامهشریعتکتب اخالق و و آن را به سیاق  همبادرت نمود »شاهنشاهی
در  ،یخاستگاه دیوان به سبب ،دآیات و احادیث آکنت و اقتباسات شعري  و مستدالّاز 

متأثر از الگوي ملکداري و سنت اندرزنامه نویسی تا حد بسیار زیادي  ،سیاسی ۀاندیش
اخالق  يریبه تعب »یقانون شاهنشاه«در اینکه ادعاي حسین زاده  اگرچه. ایرانی بود

-استیاز س يرویاست که آن را به پ ياریو راه و رسم شهر يملکدار نییدر آ یاسیس
 ۀدقیق نیست لکن وجه بارز اندیش )175:  1395 زاده، نیدحسی(س آورده دیپد هانامه

شرح کاملی از سنت را رساله بدلیسی ساریانیس که . کندسیاسی بدلیسی را بیان می
، معتقد است که بدلیسی از دو دسته منابع بهره برده: شمردهسیاسی و اخالقی ایران 

در و  یدوان یاخالق جالل اخالق سیاسی چون باب حکمت و آثاري بودند در  دسته یک
 قرار داشتند نامه خواجه نظام الملکهایی چون سیاستدیگر اندرزنامهدسته 

)Sariyannis, 2019: 72.( بخوبی توانسته آثار اخالقی و  بدلیسیکه رسد بنظر می
که سلطان  »قانون شاهنشاهی«از  هاییدر بخشاي را با یکدیگر تلفیق نموده و اندرزنامه

برده فزونتري بهره و احتماالً اخالق ناصري از اخالق جاللی  ،خواندرا به تهذیب نفس می
 هانامهشریعت ايگیري از پارهضمن بهره ،در باب حکومت و سلطنت هاو در سایر قسمت

خواجه نظام الملک نامه سیاست ایرانی و بخصوص ییهااندرزنامه از بیشتر ،و کتب اخالق
اند و قرار داشته اوواسطه مورد مراجعه بی که اقتباس نموده غزالی و نصحیت الملوك

عالوه بر خاستگاه اولیه  .است بالواسطه از آنها وام گرفتهرا اي عبارات و روایات پاره
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، اندیشه سیاسی خواجه نظام ها بودکه سبب آشنایی وي با اندرزنامه بدلیسی در ایران
-Sariyannis, 2019: 45( ندبود اثرگذارشناخته شده و  آسیاي صغیرالملک و غزالی در 

 ۀنیز وامدار اندیش ایران دوره اسالمی نویساننظام الملک، غزالی و سایر اندرزنامه. )46
 سنّت امتدادا بایستی ر اسالمی دوره هاينامه سیاست سیاسی ایران باستان بودند.

توان مدعی شد بنابراین می ). 35: 1383 طباطبایی؛( دانست ساسانیان دوران نویسی اندرزنامه
در قالب اخالق حکمرانی  »قانون شاهنشاهی«آنچه ادریس بدلیسی با نوشتن کتاب که 

 آن به يپیشینهکه  است هاي الگوي ملکداري ایرانیآموزه ،نمود ەئابه سلطان سلیم ار
  .رسیدمیدوره ایران باستان 

 داردنثر مصنوع و متکلف  »قانون شاهنشاهی« ،هاي فارسیبرخالف سایر اندرزنامه 
ف راه افراط پیموده ع و تکلّدر تصنّ بدلیسیخاستگاه دیوانی نویسنده است. منبعث از که 

هشت « فمتکلّ تاریخحتی گوي سبقت را از  اثردر این  وو معانی کتاب را دیریاب نموده 
لفظ  که براي نویسندهشود موارد چنین استنباط می ايپارهدر  نیز ربوده است. »بهشت

مصحح کتاب  .باشدمی هو واژه گزینی و تلفیق آنها اولویت نویسند بر معنی برتري داشته
سبب شده که  تأثیر آهنگین بودن حروفاستواري نثر و انتخاب کلمات و  که اعتقاد دارد

 ).: پانزده1387، (مسعودي آرانی موجب خستگی و مالل خواننده نشود
 »قانون شاهنشاهی«هاي الگوي ملکداري ایرانی در مؤلفه .3
 گزینش الهی.1. 3

 زینشگ ۀنظریبه تأسی از منابع اندیشگی ایرانی  »قانون شاهنشاهی«ی در سیبدلادریس 
 ایپادشاه گماشته  ران،یا یاسیس شهیدر سپهر اندرا مطرح نمود است.  فرمانرواالهی 

گوید که در روایتی از اوستا، اهورامزدا به زرتشت می. بود نیکارگزار اهورامزدا در زم
(اوستا،  »دین آگاه و دین بردار من [در جهان] باش« خواستم جمشید را برگزیدم و از او

از  ندهیکه نما ییفرمانروا«عبارت  یشاهان ساسان يهاسکه نیبر نخست ).2/665: 1387
پرستنده « «عنوان رسمی اردشیر بابکان .نقش بسته است»  [اهورامزدا] است خدا يسو

مناسبت تاجگذاري وي ضرب شده اي که بهبود و در سکه »دارد زدانیمزدا که چهر از ا
آموزه در  نیا). 46و پاورقی ص  69-67: 1350(لوکونین،  نیز عبارت مشابهی وجود داشت ،بود

. افتیتداوم » االرض یالسلطان ظل اهللا ف«خدا و  نیجانش ۀفیدر قالب خل یدوره اسالم
(کرون،  آمده دیخدا از زمان ابوبکر پد یفگیمفهوم خل نکهیبر ا یکرون مبن يبرخالف ادعا
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خدا  نیخود را جانش رانیاز شاهان ا دیبود که به تقل یکس نینخست هیمعاو)،  57: 1389
 ۀفیخود را خل هیاز معاو یبه تأس زین يبعد يخلفا ).2/46: 1356 ،ي(مسعود خواند نیدر زم

. در منابع دانستندیم» ظل اهللا« ای» خدا ۀیسا«خود را  زین نیخدا خواندند و سالط
به صراحت  نامهاستی. سافتیآموزه امتداد  نیا زین یو اسالم یرانیا یخیو تار یشگیاند

اشاره کرده و در  ) 5: 1384(نظام الملک،  یتعال زدیشدن سلطان توسط ا دهیبه برگز
بر  يخدا ۀبرگماشت«و » ظل اهللا«با عنوان  یاز سلطان سلجوق زیك نوالمل حتینص

را در  »یظل الله«و  یاله نشیگز ةشده است. تبلور آموز ادی )112: 1351 ،ی(غزال »خلق
  )6/60تا، یب ،ي(قلقشند یکه صبح االعش افتی توانیم یو فارس یعرب یخیمنابع تار ايپاره
 نشیگز ةآموز یسیبدل .آنها قرار دارند ةدر زمر )176: 1324 ،ي(نسو نیالدجالل رتیو س
و  فهیخل ،وي سلطان دیدگاهاز  اقتباس نمود. یرانیا هايسلطان را از اندرزنامه یاله

مظهر « چون  ینیرا با عناو مدعا نیا ي. و)7-8: 1387 ،یسی(بدل بود نیخدا در زم نیجانش
را با  سوژه نیمؤکد ساخته و در صفحات متعدد ا» حق بینا« و   »دگاریصفت قدرت آفر

ظل «به عنوان  یمواضع از سلطان عثمان یو در برخ طرح نموده است گوناگونن یواعن
)، 55( »خدا هیسا«)، 36( »یزدانی تیظل«کرده و از اصطالحات  ادی )81و  69، 58(  »اهللا
 بهره برده است. زی) ن86( »حق هیسا«و  )61( »یرحمان تیظل«)، 59( »ظل سبحان«

در باب گزینش الهی فرمانروا و جانشینی خدا توسط وي دعاوي بدلیسی بنابراین 
 در الگوي ملکداري ایرانی بود.کهن  ةیک آموز بازگویی

 موقعیت سلطان نسبت به مردم.2. 2
ادریس بدلیسی موقعیت سلطان نسبت به مردم را با اقتباس از الگوي ملکداري ایرانی 

 هايدر آموزه شهیطبقات بودنِ پادشاه، ر يبرتر و ورا تیموقع ةانگارترسیم نموده است. 
پادشاه در اعال مراتب  ،یشاه ۀشیباستان و در اند رانیکهن هند و ایرانی داشت. در ا

طبقات قرار داشت. شاه ایران به فضیلت گزینش االهیش  ریسا يو ورا جهانینیا
از مراتب  ي او باالتر وجودي ممتاز و یگانه بود. وي مقامی فوق طبیعی داشت و مرتبه

مواهب الهی از سایر مردم برتر سبب بنابراین شاه به ).  51: 1381کندي ادي؛ ( آدمیان بود
منش شاهان جز منش رعیت است. در مزاج شاهی بزرگی :«بود. اردشیر بابکان گفته بود 

گیري از و ایمنی و شادي و نیرومندي و برتري جویی و بی باکی و خودپسندي و خرده
نسبت سیاسی ایرانی  ۀدر اندیشهمچنین ). 62: 1348(عهد اردشیر،  »است دیگران نهاده

در نامه تنسر که است. ترسیم شده سر به بدن  تیموقع ۀفرمانروا در برابر مردم به مثاب
شاه به مردم نسبت سر  تیبنقل از اردشیر بابکان موقع افته،ی نیتدو انیدر عهد ساسان
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در میان منابع بعد از اسالم نیز . )57: 1354تنسربه گنشسب، (نامه  است به بدن دانسته شده
شاه براي مردم در حکم سر «نویسدمیثعالبی در روایتی منسوب به منوچهر پیشدادي 

گیري بدلیسی نیز با وام .)50: 1368(ثعالبی،  »است براي تن بلکه روان براي پیکر است
مرتبت « که مدعا دارده و دسلطان را وراي طبقات جامعه شمر اندیشه سیاسی ایرانی،

 نیاست و اعال مناصب ا یافضل مراتب انسان یرحمان تیو مسند ظل یخالفت و سلطان
از نظر بدلیسی برخی مواهب الهی بصورت غیرمکتسب در . )61: 1387بدلیسی، ( »یجهان

غیرمکتسب  بهمین مواه ۀکه سالطین بر پایی است سالطین وجود دارد و حتی مدع
در  حتی بدلیسی .)56: 1387بدلیسی، ( ي دارندبرتر مردم در صورت و سیرت به سایر

هاي سلف را سر به بدن نیز طریق اندرزنامه ۀبه مثاب ،موقعیت سلطان به مردم هبیتش
 است سر بر بدن موقعیت همچون در برابر مردم سلطان نسبت نویسدپیموده و می

 ).76: 1387بدلیسی، (
 سالطین یمواهب وهب.  3.  2

 نیبنا نهاده که در ا یاخالق سلطان هیرا بر پا »یقانون شاهنشاه«چارچوب  یسیبدل
خالفت و سلطنت را با  هايیستگیبا يرفته است. و »یاخالق جالل« يبه اقتفا نهیزم

آنها مبادرت نمود.  حیداده و به تشر زییتم گریکدیو مکتسب از  یعنوان مواهب وهب
 هاييشکاریخو ایالزامات و کارکردها  ای هایستگیادر واقع همان ب یسیبدل بنديطبقه

 هايیستگیو با ینید ياندرزها ايباستان بود که به انضمام پاره رانیدر ا ینهاد شاه
مکتسب نام  ریو غ یبا عنوان مواهب وهب هایستگیاز با یسیبدل شده است. انیب یاخالق

در بابکان  ریاردش .داد يجا سبرا در قالب اخالق مکت هايشکاریخو ایبرده و کارکردها 
اي کارکردهاي نهاد شاهی را ترسیم نمود که در قانون سخنرانی تاجگذاري خود پاره

ما در راه گستردن داد و روان ساختن « شاهنشاهی نیز بازتاب یافته است. اردشیر گفت:
ها و مهربانی کردن به استوار داشتن یادگارهاي خوب و آباد کردن سرزمینها و نیکی

چه از آن در روزگاري جدا شده است، بندگان و پیوسته داشتن نیکویی و بازگرداندن آن
 ).108: 1348(عهد اردشیر،  »خواهیم کوشید

بار اي مواهب الهی را خاص سالطین نموده که مهمترین آنها گوهر یا تبدلیسی پاره 
 یسیباستان بود و بدل رانیدر ا یشاه هايیستگیبا ایالزامات  نیاز مهمتر یکیتبار  بود.

تبار  یرانیا يملکدار يتبار را طرح نمود. در الگو جستار ،یرانیا هايانگاره ریتحت تأث
 رانیا خیو تار ریتبار در اساط یستگیبا ریبود. تأث بخشتیمهم مشروع هاياز مؤلفه یکی
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 دیتأک ینژادگ تاهمی بر هاو اندرزنامه یادب ،یخیاست. در منابع مختلف تار افتهیبازتاب 
هاي ایران و تاریخ جنگو  )1/288: 1363طبري،(  يطبرتاریخ منابع چون  ايشده و پاره

 به. اندبشمار دانسته یساسان ةدر دور یآن را از الزامات شاه)  28: 1347پروکوپیوس، ( روم
 زیران در دوره بعد از اسالم نیحاکم ا هايتبار بود که خاندان یبخش تمشروعی سبب

چون  يترك تبار انِیفرمانروا یو حت نمودندیخود را به پادشاهان سلف منتسب م
 یسی. بدلزدندیم وندیباستان پ رانیا یخود را با خاندان پادشاه زین انیو سلجوق انیغزنو
. به سبب داشت قرار ملکداري ایرانیالگوي  ریتحت تأث ینژادگ ینعمت وهب انیدر ب
 ،ینعمت وهب ۀیرا بر پا یخاندان حکام عثمان ،یسیبدل ،یابیتبار در حکومت الزامِ ةانگار

توارث در  ،یبودن سلطنت در عثمان ینسب منتسب ساخته و با توجه به ارث یبه بزرگ
 مرغبه ).29-30: 1387 ،یسی(بدل دینمایم یتلق رجحان کیرا  یکسب تخت و تاج پادشاه

و حکومت  انیرانیبا ا یعثمان نیاحتماالً به سبب عداوت سالط ساننویاندرزنامه ریسا
باستان امتناع نمود و  رانیبا شاهان ا یزدن خاندان حاکم عثمان وندیاز پ ران،یمعاصر در ا

و عطایاي  وهبیمواهب  یسبدلیبه رجحان فروکاست.  یستگیتبار را از با يرو نیاز ا
آنها از دیگران برتر  ۀواسطکه بهذکر نموده  فرمانروایان يبرا زین يگریدغیرمکتسب 

بدلیسی، ( استیو ک ریتدب ،قوه حدسو » مرغوب لیشکل و شما« بودند که عبارتند از:
 تحسین برانگیزي يمایاز س پادشاهان ،رانیا یشگیاندتاریخی و در منابع  ).30: 1387

چنانکه در مورد شاپور اول گفته  ؛بودند سرآمد استیو ک ریبرخوردار بودند و از نظر تدب
(کارنامه اردشیر بابکان،  شد در کشور ایران سواري نیست به نیرو، برازندگی و سیماي اومی

مطالب اندك  راتییو تغ صیتلخبا  رسد که بدلیسی در این بخشبنظر می. )46: 1339
 يشاهان را داراپاد زیخواجه نظام الملک ن را اقتباس نموده است. خواجه نظام الملک

دانسته و آنها را )  7: 1384(نظام الملک،  دانش و  دیدار خوب، خوي نیکو، مردانگی، سواري
 بشمار آورده است. با دیگران پادشاهان وجوه ممیز ةدر زمر

 اخالق مکتسب .  4. 2 
و چهار  افتهیاخالق مکتسب اختصاص  تبیین به »یقانون شاهنشاه«بخش اعظم کتاب 

اندرزهاي بدلیسی مهمترین  اند.تشریح شدهعفت، شجاعت، حکمت و عدالت  ۀیصخص
 بندي نمود:زیر دسته يهاتوان در بخشرا می خالق مکتسبا باب در
 رعایاسلوك با . 1.  4.  2

که تحت  نموده ەئارا ایبا رعا سلطان سلوك بابدر  اندرزهاي بسیاري یسیبدل سیادر
بر عدم  یسیاز بدل شیپ ساننویاندرزنامه. هستند یرانیا يملکدار ياقتباس از الگو ریتأث
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از ظلم به مردم  بایستی که بیان کردتنسر از زبان اردشیر . داشتند دیتأک تیظلم به رع
جهالت « به بررسی احوال گماشتگان و مردم پرداخت و معتقد بود که جلوگیري نمود و

خواجه نظام  ) 71: 1354 ، به گشنسب (نامه تنسر» پادشاه از احوال مردم دري است از فساد
احوال گماشتگان  یدرخواست نمود که به بررس -یسلطان سلجوق-از ملکشاه  نیز الملک

و  )85: 1384(نظام الملک،  و مأموران حکومتی بپردازد و مانع تعرّض ایشان به رعیت شود
چشم و دست از حرم  یاگر پادشاه باش«نمود که  رشبه فرزندش سفا یعنصرالمعال

 ،هاي ممانعت از ظلم به مردمیکی از راه .)167: 1312 ،ی(عنصرالمعال »مردمان دور دار
 یرانیا خیرتوا و هادر اندرزنامه گاه غضب و مستی بود کهامتناع از صدور احکام به

-یرا بر خود م يپادشاهان فرد یبرخ در مورد آن ذکر شده است. ياریبس قیمصاد
 ي. اردشیر بابکان مرددیممانعت نما صدور احکام در زمان غضب و مستیتا از  گماشتند

با  ریمغا یرا بر خود گماشت تا در زمان غضب به او تذکار دهد و مانع صدور احکام
هاي وي معتقد بود که پادشاه باید بر خود جاسوس بگمارد تا از زشتیشود.  يدادگر

دستور داد  زیبهرام گور ن). 82: 1348(عهد اردشیر،  خوي خویش پیش از دیگران آگاه شود
دو روز  اینداشته و پس از یک  مجري کند، می صادر مستی زمان در که را هاییفرمان

 يجهت ممانعت از اجرا زین -یسامان يفرمانروا-مجدداً اظهار نمایند. نصر بن احمد 
 مجدد، سه روز نگه دارند ۀارای جهت را او هايدر حال غضب، دستور داد فرمان نیفرام

در در حکم دادن  اطیضمن تذکار احت زینخواجه نظام الملک ). 160-161: 1371(بیهقی؛ 
و غضب، اعتقاد داشت که سلطان باید شخصی را بر خود بگمارد تا اخالق و  مستی حال

قانون «در مواضع متعدد نیز  یسیبدل). 104-82: 1384(نظام الملک،  رفتارش اصالح شود
بر سلوك  یمبن ییانتقاد نموده و اندرزها ردستانیاز هتک عرض و ناموس ز »یشاهنشاه

پس از ذکر  يو ).85 - 36 -81: 1387 ،یسی(بدل داد ائهار تیو عدم ظلم به رع کین
که دست تطاول و ظلم  داردیسلطان را بر آن م ت،یبا رع کیدر  باب سلوك ن یاتیحکا

 نیز نویسان، بدلیسیهمچون سایر اندرزنامهکوتاه سازد.  ایرا از دامان رعا ماشتگانگ
 تأکید نمودبر امتناع از صدور حکم در زمان غضب  مردم، برجهت ممانعت از ستم 

زمانه در مؤکد  رخدادهايکه  این نکته را نیز بایستی مدنظر داشت ).70:  1387،یسی(بدل
 تأثیر داشت.توسط ادریس بدلیسی ساختن سلوك نیک با رعایا 
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و  ردستانیز در باب در خوف و رجا نگه داشتن بابکان رینظر اردشبدلیسی ضمن تکرار 
در جانب احکام  که داداندرز هاي سلف به سلطان سلیم ، به تأسی از اندرزنامهمحکومان

هر دو را  ،مواخذت و مالطفت ایو عفو و عقوبت،  نمودهز لحاظ یتأمل و تحمل را ن ،يقهر
 مجازات که ه بودپیشتر مؤکد ساختنظام الملک . )69-70: 1387بدلیسی، ( مدنظر قرار دهد

 گناه بر عفو دامن« کهاین باشد وبر عفو و بخشش  تنیمب و خطا با متناسب گناهان
(عنصرالمعالی،  در قابوسنامه ).6: 1384نظام الملک، ( »درگذرد آن سر از و پوشاند ایشان
بر احسان با رعایا و عفو آنها نیز  )308: 1356(نصیرالدین طوسی، و اخالق ناصري )167: 1312

 رسد که بدلیسی تحت تأثیر آنها قرار داشته است.و بنظر میتأکید شده 
تفکر کهن طبقاتی ایرانی را فرو  مردم،با  نیک ضمن تذکار در باب سلوك یسیبدل 

و اصحاب انساب و مردم سال  میاهل خاندان قد« که دادبه سلطان اندرز  . وينگذاشته
را  میئو سفله و ل دینفرما گانیهرگز کار بزرگان را به فروما«و شته محترم دا را »دهید
 این دیدگاهجهت مؤکد ساختن و  »دیمکان ننما عیشأن و ترف يو اعال نیتمک هیپا

رسد که این نظر میه ب ).73: 1387بدلیسی، ( ذکر نموده است روانیاز خسرو انوش يشعر
-یتذکار مهاي خواجه نظام الملک باشد که به سلطان سلجوقی بخش برگرفته از دیدگاه

و  اصیالن و یابد عمیدي کسی تردون« که شود ايگونهه ب اوضاع نبایستیکه  داد
 ).171: 1384نظام الملک، ( »برخیزد مردم میان از تمییز [...] وفاضالن محروم مانند

 دین و دولت.  2.  4.  2
، در نموده را برجسته یحکومت عثمان ینید ۀوجه» هشت بهشت«در  بدلیسی که

و  نید همزادي و توأمانیاست.  دادهنیز دین و دولت را بهم پیوند  »قانون شاهنشاهی«
اردشیر بابکان بود.  یساساندوره حداقل از  یرانیا يملکدار يالگو هايدولت از مؤلفه

: 1348عهد اردشیر،( »انددو برادر توأم«معتقد بود که پادشاهی و دین به هم پیوسته و 
)  53: 1354نامه تنسر به گشنسب،( نیز پادشاهی و دین را دو برادر همزادو  تنسر  )112

از پادشاهان  یبه تأس زین یو عباس يامو ي. پس از ورود اسالم، خلفادانستبشمار می
آموزه پس از اسالم  نیا قیطر نیشمار آوردند و بده و دولت را توأمان ب نید ران،یا

. یارشاطر اعتقاد دارد که خلفاي عباسی با ترکیب قدرت مذهبی و وظایف افتیامتداد 
).  25- 26: 1381(یارشاطر؛ دندیي پادشاهان ساسانی را امتداد بخش عرفی در حقیقت رویه

و دولت  نید وندیجستار پ زیبعد از اسالم ن رانیا یخیو تار یباد منابع و هامهدر اندرزنا
 یِ، فردوس) 70: 1384( یوانید کیبه تکرار طرح شده است. خواجه نظام الملک به عنوان 

: برگ ی( نسخه خط میحک یِو دوان )106: 1351( و عارف هیفق ی، غزال)2/1228: 1386( شاعر
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و دولت  نید یوستگیپ .اندنموده دیو دولت تأک نید وندیپتوأمانی و بر  یهمگ : الف)57
بود که  يرو این از و بود نژادهاي تركبه حکومت یبخش تیدر مشروع یمهم ۀمؤلف
به  »يمحمد نییمدافعان آ«به عنوان  یعثمان نیآن را مؤکد ساخته و سالط یسیبدل

بر خود  ياز آنها لقب غاز یو برخ دهیو غزا بخش يجهاد ۀخود صبغ هايیلشکرکش
 دانستبشمار و دولت را توأمان  نید ،نویسانسایر اندرزنامه همچونبدلیسی نیز نهادند. 

خالفت و  ۀدر باب نظری یو اسالم یرانیا هايشهیاند نکهیضمن ا و )69: 1387 ،یسی(بدل
. داشت التفات زین ت پس از سقوط خالفت عباسیقتضیامبه  ،را اقتباس نمودسلطنت 

. بوداعمال قوانین شریعت اسالم  ،حسن و قبح زمعیار اصلی تمیی بدلیسیبنا بر دیدگاه 
مهم و  ۀشیاند ۀبرپای و خوانده نیراشد يسنت خلفااز پیروي به  را سلیمسلطان  بنابراین

 ستدانینم زیجا یام الهکاح میرا در تعظسلطان اهمال  ،»ملوکهم نید یالناس عل«کهن 
 ). 63 -65: 1387  ،یسی(بدل

خالفت جهان اسالم داشتند لکن  ۀداعی اول میسلحکومت از زمان  یعثمان نیسالط
بر  دیتأک در عین »یقانون شاهنشاه«در  یسیبودند. بدل یفگیخل هايبایستگیفاقد 
 میسل برايو عموماً  چندان التفات نداشتهخالفت  مقولهبه  ،یعثمان حکومت ینید ۀوجه

 پیشیننامه نویسان چون شریعتد یبدلیسی کوش است. کار بردهه برا » سلطان«عنوان 
 رفعبا علما  تمشاور طرحرا با  علوم مذهبی و فقهیدر  نژادترك مسأله ضعف سالطین

نامه نویسانی چون ابن تیمیه و ابن جماعه رفته در این مورد به طریق شریعت . وينماید
شرعی  احکام خبرگی در ،عباسی فايقدرت خل عهددر  ،اسالم یاسیس ۀشیدر انداست. 

 ةدر زمرهاد را تاج ،ضعف خالفت نیز ماوردي گاهبه. بشمار بود از شروط خالفت و فقهی
 الزامضمن ذکر این جوینی ابوالمعالی لکن  )11(ماوردي، بی تا:  دانستمی خالفت طوشر

 ،بایستگی اجتهاد دینیتواند به افراد فاقد نشینی با علماي مذهبی میهمکه بود معتقد 
قدرت  یکیممال پس از سقوط خالفت عباسی، ).392ق: 1400(جوینی،  مشروعیت ببخشد

ضمن  سانینونامهعتیشر نیبنابرا .نداشتند یبا علوم مذهب یچندان ییکه آشنا افتندی
با علماي  مشاورتو  محذوف ساختهرا  ، شرط خبرگی در علوم مذهبیخود کردیروور تطّ

 يعلما«با  ینیسلطان را به همنش اسالفشبه اقتفاي  بدلیسی نیز .دادنداندرز را مذهبی 
انعباسیسقوط پس از  هايِنامهدر شریعت ).75: 1387 ،یسی(بدل خواند فرا »یانرب 

شد. اسالمی قلمداد می ثغور و مسلمانان از محافظت حکومت انیمدع ةمهمترین کارویژ
 را بر سلطان» نیو ضرر عامه مسم تیو کف اذ نیسد ثغور د« بدلیسی نیز بدین روي
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اندرزهاي دیگر از اي رسد که پارهنظر میه ب .)103: 1387بدلیسی، ( است شمردهواجب 
عدم  احتماالً زمانه و دربار عثمانی پیوند دارد. اوضاعدینی در قانون شاهنشاهی با 

آنها توسط  مؤکد نهی ،محرمات سلطان بهشخص ارکان حکومت و بویژه  يبندیپا
ضمن برشمردن مصادیق  ،بدلیسی را سبب شده است و به سبب ناکامی در این اندرزها

 ،یسی(بدل دنمبادرت نمای هادر خفا به آن ،در صورت انجام که کرده هیتوص ،محرمات
1387 :90 .( 

 دادگري.  3.  4.  2
 یآن را محور اصل توانیو م شتدا ايبرجسته مقام یسیبدل سیادر شهیدر اند يدادگر

مکتسب  هايبایستگیاز  یکی دادگريدانست. بشمار  »یقانون شاهنشاه«کتاب 
و  یرانیا يملکدار يمهم الگو ثیاز موار يدادگر از منظر بدلیسی بود.حکومت مطلوب 

 :اندرز داد که بابکان به اسالفش در باب دادگري اردشیر .بود یسینومحور سنت اندرزنامه
 ،(عهد اردشیر» است فراهم دادگري در هاي نیکی شاه باید بسیار دادگر باشد زیرا همه«

دادگري بود. بخش اصلی نیز هاي پس از اسالم محور اصلی اندرزنامه ).114:  1348
نیز  الملوك تنصیح در غزالی يمحور اندیشهنامه به دادگري اختصاص یافته و سیاست

 تمییز حقانیت به حکومت دانسته است ۀمؤلف مبرزترینرا  که آن بوددادگري 
وام  یرانیا یشگیرا از منابع اند يمربوط به دادگر هايآموزه یسیبدل ).150: 1351غزالی،(

 ،یسی(بدل »عالم ملک و ملکوت بر صفت عدالت است قوام«سدنوییم يوته است. گرف
ملک به  قوام«:دارد که  يبا نقل اخالق ناصر يادیعبارت مشابهت ز نیا ).48: 1387

بعد از هاي ایرانی نیز بر نهج اندرزنامه بدلیسی .)304: 1356 ،یطوس نیرالدی(نص »معدلت بود
(دوانی، نسخه  که در اخالق جاللی (ص) باب عدالت از پیامبردر تذکار احادیثی  اسالم با

 آکندنضمن  و نیز مسطور است )15: 1351 ،ی(غزال الملوك حتیو نص : ب)63خطی، برگ 
-الملوك اقتباس شده حتیکه احتماالً از نص ثیو احاد اتیبا آ ي،فقرات مربوط به دادگر

 از سوي . برخی پادشاهان ایراننمودنمون ذکر سرعنوان هرا ب یرانیشاهان ا يدادگراند، 
نامه و نصیحت الملوك نیز الگوي مطلوب دادگري معرفی ها چون سیاستسایر اندرزنامه

 ریمشابهت تام با سا يدادگر بابدر  بدلیسی يعبارات و اندرزها برخی .اندشده
و از  بدلیسی دارد سیاسی در اندیشه ايبرجستهنقش  عادلانوشیروان  .دارد هااندرزنامه

آتش «نویسد با اینکه انوشیروان عنوان الگوي مطلوب دادگري یاد کرده و حتی میهاو ب
: 1387بدلیسی، ( از آتش جهنم محفوظ داشتبسبب عدالتش خداوند وي را  ،بود »پرست

در باب  دریس بدلیسیاي روایاتی که انیز پارهنصحیت الملوك  نامه وسیاست در).  101
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رسد که بنظر می و وجود دارد ،دادگري شاهان ایران و بویژه خسرو انوشیروان بیان کرده
وام گرفته  آن دو کتابربوط به دادگري خسرو انوشیروان را از م هايبخشبدلیسی 

 است.
 ي. ونموده استتأکید بر آن برشمرده و  يدادگر از مصادیق را دادن مظالم بدلیسی

 موضعیو در  ندیبه مظالم دادن بنش ستییکه سلطان هر هفته دو روز را بااعتقاد داشت 
: 1387بدلیسی، ( نندیو عامه مردم بتوانند او را بب انیلشکرهمه باشد که  انیمشرف و نما

نویسی از مصادیق مظالم دادن در الگوي ملکداري ایرانی و سنت اندرزنامه ).68-67
نویسان سلف بخصوص نظام الملک دادگري بشمار بود و این فقره نیز مأخوذ از اندرزنامه

یکی از فصول  ده وبخش معظم کتابش را به دادگري اختصاص دا نظام الملک بود.
بر این  است. وي نیز باستان اختصاص داده رانینامه را به مظالم دادن پادشاهان اسیاست
نظام ( ندیواسطه به مظالم بنشدون در ب یستیکه سلطان دو روز در هفته را با بوداعتقاد 
 ).  12: 1384الملک، 

 و آبادسازي عمارت.  4.  4.  2
در جهت عمران و آبادانی  تکاپوی به سلطان سلیم سیبدلیکی از اندرزهاي مهم ادریس 

باستان به عمارت و  رانیپادشاهان ا. که از الگوي ملکداري ایرانی اقتباس نمود است
ماند. تنسر از  يبرجا شانیاز ا ياریبس ياشتهار داشتند و شهرها و بناها يآبادساز

 روانیو خسرو انوش )93: 1354 (نامه تنسر به گشنسب، نموده دیبابکان تمج ریعمارات اردش
: 1386 ،ی(فردوس شود رانیو نیآن زم دینبا ردیبم ینیاگر صاحب زم یمعتقد بود که حت

 دهیگرد یبر عمارت و آبادان يادیز دیتأک زین یرانیا ايدر متون اندرزنامه ).2/1145-1146
 نظام( شماردمیبر است. خواجه نظام الملک آبادسازي قلمرو را یکی از وظایف سلطان 

-هرا ب یرانیاندرز داده و پادشاهان ا يمؤکداً در باب آبادساز زین غزالی ).6: 1384الملک؛
که در ملک انوشیروان  سدینوینموده و م یمعرف  نهیزم نیمطلوب در ا يعنوان الگو

خداوند به داوود که ندر روایتی نقل نمود مبتنی بر ای نیهیچ جاي ویرانی نبود. همچن
 یوح» نمودیلعن و دشنام م یآتش پرست شیبه جهت ک«که ملوك عجم را  ینب

دشنام  اندکه ملوك عجم را بدین سبب که عمارت دنیا کرده دستور فرمودو فرستاد 
نویسد سلطان ضمن عمارت و آبادانی و می بدلیسی نیز. )100-83: 1351 ،ی(غزال ندهد

پادشاهان  وي سپس». عمارت عاطل ماندروا ندارد که یک محل قابل «مراقبت از والیت 
بشمار دانسته و روایت وحی فرستادن به داوود مبنی بر دادگري  الگوي مطلوبرا  رانیا
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را با اقتباس از غزالی مطرح نموده است.  )87: 1387 ،یسی(بدل عدم دشنام به ملوك عجم
بدلیسی، ( قیالطرمبارزه با قطاع و به مراقبت از احوال بازرگانان توجه نموده  نیهمچن
  .شودیرا در جهت رونق تجارت خواستار م) 88: 1387

 رسوم شاهیسلوك با ارکان حکومت و .  5.  2
و تفکیک ارکان حکومت به  »ریاهل شمش«و  »اهل قلم« و مفاهیم اصطالحات یسیبدل

را بکار برده است  ،افتیرواج  نژادترك هايتکوین سلسلهرا که از زمان دیوانی و سپاهی 
 نیرالدی(نص ياخالق ناصر رسد در این زمینه به اقتفاي کتب اخالق سیاسی وکه بنظر می

هاي پیش هاي بارز آراي بدلیسی با اندرزنامهیکی از تفاوتباشد. رفته  )305: 1356 ،یطوس
امور ملک  يبرا یکیداشته باشد  ریکه سلطان دو وز کندیم هیتوص از خود این است که

 ۀبر پای اندرزرسد که این نظر میه ب ).77: 1387 ،یسی(بدل سپاه يبرا يگریو مال و د
- اي از دو وزیر بهرهتجارب عملی بدلیسی در دوره آق قویونلو مطرح شده که در برهه

وجود دارد » قانون شاهنشاهی«در  يمتعدد اندرزهاي زیدر مورد سپاه ن شد.گرفته می
 يریو تقص رییتغ چیسپاه را به موقع برساند و در آن ه رزقکه  خواهدیاز سلطان مکه 
جلب متابعت آنها با مال  ودر مورد سپاهیان  بدلیسی .)78: 1387 ،یسی(بدل ندهد يرو

ال سلطان الّا بالجیش و ال جیش الّا بالملک و ال ملک الّا بالرّجال و ال «: نویسدمیبنقل از حکما 

یک  بازگوییعبارت ذکر شده توسط بدلیسی در واقع ). 76: 1387(بدلیسی،  »بالمال ارجال الّ
 نیز بیان شده است که در عهد اردشیر و نامه تنسر اندکی حذف و تغییربا  کهنعبارت 

نیرو جز با سپاه پدید نیاید و سپاه جز با مال و مال جز با :«است. اردشیر بابکان نیز گفته بود

 غزالی  ).112: 1348(عهد اردشیر،  »به دادگري و نیکو راهبري پدیدار نگرددآبادانی و هیچ آبادانی جز 
دین بپادشاهی و پادشاهی به بسپاه و سپاه به «را بدین شکل ترسیم نموده است: مفهوم آن  نیز

 .)100: 1351غزالی، ( استوار است» مال و مال بآبادانی و آبادانی به دادگري
 ۀنهی مشاورت با زنان و ممانعت از مداخل »شاهنشاهیقانون «در بدلیسی  اندرز دیگر

با ي ضمن ذکر احادیث و روایاتی در باب امتناع از مشاوره و ایشان در امور حکومتی بود.
در د و ناز زمان عشرت با زنان صحبت ندار ریبغ« طین خردمندکه سال سدنوییم ،اهل ستر

بدلیسی با تکرار . )75:  1387 ،یسی(بدل »دننشمارمعتمد جهت امور دین و دنیا را  شانیا ،مشاورات
هاي خود دیدگاه )93:  1387 ،یسی(بدل مواضع خود در منع دخالت زنان در امور حکومتی

با  معاندتبخش  رسدیبنظر مسازد. مؤکد میعدم مداخله زنان در حکومت مورد 
الملک که از  باشد. خواجه نظام نامهاز سیاست مأخوذدر امر حکومت  نسوان باشرتم

 ها و آراي ناسازگاردیدگاهاي پاره مداخله ترکان خاتون در امور حکومت ناخرسند بود و
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از عداوت وي نسبت به خود  در امور حکومتی از جمله تعیین جانشین با وي داشت و
 ەئارابود، اندرزهایی در باب عدم دخالت زنان در امور حکومتی به ملکشاه  مستحضر

 ۀو ممانعت از مداخل» اهل ستر«نامه را به م الملک یک فصل از سیاستخواجه نظا. نمود
که ده کرو در این مورد روایات و احادیثی نیز ذکر  ختصاص دادهآنها در امور حکومتی ا

 است. قرار دادهاقتباس  را مورد از آیات و روایات نظام الملک ايپارهبدلیسی 
. سفارش نمودبه سلطان بدلیسی را  اخبار و سوانح افکار پادشاهان سلف جوییپی

راه شاهان سلف و تتبع احوال خلفا و سالطین پیشین فرا  جستاررا به سلیم سلطان وي 
و 16: 1387بدلیسی، ( خواند و ضرورت استقراي آثار و اخبار سالطین سلف و پیروي از آنها

قانون «هاي پیش از یکی از رسوم شاهی و محتواي اندرزنامهنمود.  را یادآوري )34
که  احوال شاهان سلف بود تفحصفراخواندن پادشاهان و سالطین عصر به  ،»شاهنشاهی

با همه نیکوسیرتی کتب متقدمان «انوشیروان  .بدلیسی این اندیشه را از آنها اقتباس نمود

خلفاي . )112: 1351(غزالی،  »فروخواندي و حکایتهاي ایشان درخواستی و بر سیرت ایشان رفتی
داشتند. در پیش از اسالم جویی سوانح پادشاهان ایران اسالمی نیز توجه زیادي به پی

به سلطان سنجر اندرز  غزالیها نیز در این باب تذکارهایی وجود دارد. از جمله اندرزنامه
-پندنامه و یکوکرداري؛نهب اندپادشاه چنان باید که بر نهاد آن پادشاهان رود که پیش از او بوده«:داد که

ندگانی بسیار بوده است و تجربتهاي بسیار افتاده است و نیک از بد ز را ایشان که برخواند، ایشان هاي
  ). 112: 1351(غزالی،  »اندبدر آورده

هیبت و جالل  جهت تزاید یمربوط به رسوم »قانون شاهنشاهی«بخشی از کتاب 
که سلطان خود را در نظر  دهداندرز میرسوم  نیا لیذ یسیبدل .عثمانی است سلطان

و لباس  بتیه أتیه«دوست و دشمن با  شیو در پ دیننما هعرض ادیعوام الناس ز
هیبت شاه در الگوي ملکداري . )72-74: 1387بدلیسی، ( ظاهر شود »جبروت و حشمت

خود در باب هیبت  ياندرزها بدلیسی رسد کهایرانی اهمیت وافري داشت و بنظر می
 یرسوم رانیدر دربار پادشاهان ا. ه استاقتباس نمود یسیاسی ایران ۀاز اندیش سلطان را

مورد اقتباس قرار  زیعرب ن يکه توسط خلفاجهت تزاید هیبت پادشاه  وجود داشت
پادشاهان ساسانی با شکوه و . افتیمسلمانان بازتاب  یشگیو اند یخیگرفت و در آثار تار

آویختند. جمال و جالل می اي میان خود و ندما پرده هیبت در میان همگان ظاهر شده و
خلفاي عرب نیز  ).525: 1368(کریستن سن،  شاهان ساسانی شکوه و عظمتی عالی داشت

اسید بن عبداهللا از یاران  ۀیصبا تو سفاح به تأسی از ساسانیان از ندیمان کناره جستند.
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 آویخت ايخود و ندیمان پردهمیان نیز و منصور  ستابومسلم از چشم ندیمان بدور نش
نیز به همین سیاق عمل نمودند بعد از اسالم روایان ایرانی فرمان ).44-45: 1328 جاحظ؛(

ها نیز چنین مطالبی مذکور است و بدلیسی تحت تأثیر آنها قرار داشته و در اندرزنامه
 است.

 نتیجه.3
گاه خدمت در عثمانی، میراث ایرانی در باب بر پایه آنچه بیان شد ادریس بدلیسی به

فعالیت وي در قامت یک دیوانساالر و آشنایی با  ةثمرکه داشت  خاطرحکمرانی را در 
برخی تأثیرات شریعت » قانون شاهنشاهی«اگرچه در نویسی ایرانی بود. سنت اندرزنامه

کتب اخالق سیاسی تدوین و از آیات و روایات  نویسی مشهود است و به سیاقنامه
و بدلیسی با  ، لکن محتواي آن بر محور الگوي ملکداري ایرانی سامان یافتهه شدهانباشت

گفتمان  .سنت اندرزنامه نویسی ایرانی را در عثمانی امتداد بخشیده است ،نوشتن آن
 و بدلیسی به لحاظ نظري بودهاي سلف متأثر از اندرزنامه» قانون شاهنشاهی«حاکم بر 

 هااندرزنامه ریو سا »یقانون شاهنشاه« انیم هایناهمسان ايپاره .فراتر نرفت از آنان
سوانح ها و نامهشریعتو  یاسیاز کتب اخالق س يریرپذیتأث ،یسبدلی قلم ثقل از متأثر

وجه ممیز مواهب وهبی را  ايپارهبدلیسی  بود. یعثمان در زمان خدمت بدلیسی
 الگوي مطلوبِ ەئارا سالطین با دیگران قرار داده و در بخش اخالق مکتسب در پی

هاي الگوي و مؤلفه به اقتفاي خواجه نظام الملک و غزالی رفته ،حکومت به سلطان وقت
 نویسان،از این روي وي نیز چون سایر اندرزنامه است. نموده ترسیمملکداري ایرانی را 

عنوان الگوي هدادگري را محور اندرزهاي خود قرار داده و پادشاهان ایران باستان را ب
ها دین و دولت را به چون سایر اندرزنامهبدلیسی  از سوي دیگر .نمایاند مطلوب حکومت

نژاد هاي تركهایی که در زمان حکومت. وي مانند سایر اندرزنامهیکدیگر پیوند داد
-مشروعیت ۀعنوان مؤلفهتا از آن ب دینی حکومت تأکید نمود ۀوجهبر  اند،تدوین شده

  بخش بهره گیرد.
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