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  بازنمايي اندرزهاي اردشير ساساني در قابوسنامه
  )حكمت عملي گانة مراحل سه بر اساس(

  *عبداهللا صفرزائي
  **پور ايمان محمدتقي

  چكيده
هاي اردشير ساساني از لحاظ تربيتي چنان ارزشمند بود كـه عـالوه بـر    اندرزها و حكمت

كاربرد و استفادة فراوان در دورة ساساني، در دورة اسالمي نيز بـه منزلـة منشـوري بـراي     
رفـت.  ويسندگان ادب و اخـالق و تـاريخ بـه شـمار مـي     فرمانروايان و منبعي غني براي ن

هاي نگاشته شده در قرن پنجم هجري است.موضـوعات متنـوع   نامهقابوسنامه از نصيحت
ر نگـارش آن، بـه منـابع متعـددي     نشانگر آن اسـت كـه عنصـرالمعالي د    تربيتي قابوسنامه

جاي بررسي دارد. اهميت  داشته؛ بنابراين، بازيابي اندرزهاي اردشير ساساني در اين اثر  نظر
هاي دورة ساساني، بازيابي اندرزهاي اردشير در قابوسنامه، تبيين فرآيندي است كه حكمت

هاي اسالمي در باب مسائل تربيتي درهم آميخـت و  هاي نخست اسالمي با آموزهدر سده
هاي اخيـر در آمـوزش كودكـان و نوجوانـان     آثاري تحت اين شرايط پديد آمد كه تا سده

گرفت. با توجه به چنـين فرآينـدي، ايـن سـؤال مطـرح اسـت كـه        مورد استفاده قرار مي
هايي، در قابوسنامه مورد استفاده قرار گرفته است؟ اندرزهاي اردشير چگونه و در چه زمينه

گانه حكمت عملي در قابوسـنامه  هاي سهدر اين نوشتار اندرزهاي اردشير بر اساس بخش
ه به روش تاريخي با تحليل و مقايسـة انـدرزهاي اردشـير و    مشخص شده است. اين مقال

دهـد انـدرزهاي   ها نشان مـي هاي موجود در قابوسنامه نگاشته شده است. بررسيحكمت
شـود. البتـه تعـاليم    اردشير ساساني بخش قابل توجهي از محتواي قابوسنامه را شامل مـي 

نيـان باسـتان نيـز در نگـارش     اسالمي، تجربيات خود عنصرالمعالي و ديگر اندرزهاي ايرا
  مه مورد استفاده قرار گرفته است.قابوسنا

  اندرزها، قابوسنامه، عنصرالمعالي، حكمت عملي بازنمايياردشير ساساني،  :ها كليدواژه
                                                                                                 

    a.safarzaie@velayat.ac.ir، مسئول ) ةيسند( نو يتدانشگاه وال ياراستاد *
  imanpour@um.ac.ir ،دانشگاه فردوسي مشهد ،گروه تاريخاستاد  **
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  . مقدمه1
هـاي  ها بـه خصـوص اندرزنامـه   يكي از موارد با اهميت دورة ساسانيان، نگارش اندرزنامه 

شاهان ساساني است. ادبيات پند و اندرز در اين دوره به حدي شـكوفا شـد كـه از بيشـتر     
توقيــع و غيــره شــاهان ساســاني، انــدرزهايي در قالــب عهدنامــه، كارنامــه، نامــه، خطابــه، 

مانده از شـاهان ساسـاني مربـوط بـه اردشـير اول و      است. بيشتر اندرزهاي باقي  مانده  باقي
اندرزهاي اردشير بـه عنـوان مؤسـس سلسـله ساسـانيان، هماننـد        خسرو انوشيروان است.

منشوري سياسي، ديني، اجتماعي، اخالقي و تربيتي در آن دوره كاربرد داشت. اين انـدرزها  
نمـود؛ زيـرا در ايـن دوره،    هاي نخست اسالمي نيز تا حدودي چنين نقشي ايفا مـي در سده
كار گرفته شـد. نظـر   د متعدد بهه و در ابعاهاي پهلوي دورةساساني به عربي ترجماندرزنامه

اينكه آئين كشورداري و حكمراني، بخش زيادي از محتواي اندرزهاي شاهان ساساني را   به
دورة اسـالمي؛ خلفـا، امـرا و     كـارگيري ايـن انـدرزها در   شد، يكي از عوامـل بـه  شامل مي

باعث شد، نويسندگان ادب، بودند. دارا بودن نكات ظريف اخالقي و تربيتيِاين اندرزها   وزرا
حكمت، اخالق و تاريخ نيز اندرزهاي شاهان ساساني را مورد توجه قرار دهند. با توجه بـه  

ــار چنــين فرآينــدي، بررســي و بازنمــايي انــدرزهاي شــاه  ان ساســاني در هــر يــك از آث
  ها و غيره جاي تحقيق و تفحص دارد.ها، سيرالملوكنامهاسالمي از جمله: نصيحت  دورة
هاي قرون نخسـتين اسـالمي در ايراناسـت.    نامهقابوسنامه يكي از مشهورترين نصيحت 

عالوه بر موضوعات متنوعِ تربيتيِ قابوسنامه، از آنجـا كـه نگارنـدة آن از بازمانـدگان نسـبتا      
گراي آل زيار بـود، بررسـي و بازنمـايي انـدرزهاي شـاهان ساسـاني بـه خصـوص         باستان

اثر از اهميت خاصي برخوردار اسـت. از ايـن رو، مسـأله اصـلي     اندرزهاي اردشير، در اين 
نوشــتة حاضــر،بازنمايي انــدرزهاي اردشــير در قابوســنامه اســت كــه بــر مبنــاي مراحــل  

حكمت عملي (تهذيب نفس، تدبير منـزل و سياسـت مدن)مشـخص شـده اسـت.        گانه سه
ننـد فيلسـوفان،   كمـت عملـي را هما  گانـة ح عنصرالمعالي در نگارش قابوسنامه مراحل سه

اي اسـت كـه   گونـه نظر نداشته؛ اما محتواي اندرزهاي اردشير و محتـواي قابوسـنامه بـه     مد
گانه حكمـت عملـي بـا    هاي سهبازنمايي اندرزهاي اردشير در قابوسنامه بر اساس شاخصه

پذير است. بـا انتخـاب ايـن چـارچوب بـراي پـژوهشِ حاضـر، ابتـدا         دقت بيشتري امكان
ر و قابوسنامه در دو عنوان جداگانه به اختصار در سه بخش تهذيب اخالق، اندرزهاي اردشي

تفصـيل بيشـتري در هـر يـك از      تدبير منزل و سياسـت مـدن معرفـي شـده، در پايـان بـا      
  در قابوسنامه بازنمايي شده است. گانه، اندرزهاي اردشيرسه  مراحل
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ــاني د     ــير ساس ــدرزهاي اردش ــايي ان ــارة بازنم ــا درب ــنامه، ت ــي ر قابوس كنون پژوهش
» بازيابي اندرزهاي اردشير ساساني در تاريخ فخري«اي با عنوان: نگرفته است. مقاله  صورت
از لحـاظ   »هاي تربيتي ايران باسـتان در قابوسـنامه  بررسي ديدگاه«ي ديگر با عنوان: ا و مقاله

ــك ــژوهش موضــوعي نزدي ــرين پ ــه در  ت ــايي هســتند، ك ــژوهش حاضــر   ه ــا پ ــاط ب ارتب
شـير در مقدمـة تـاريخ فخـري بـدون      ت. در مقاله اول فقط اندرزهاي عهد اراس  شده  انجام
نظر گرفتن چارچوب يـا سـاختار نظـري خاصـي، بازيـابي شـده اسـت. در مقالـه دوم           در

هــاي هــاي تربيتــي ايرانيــان باســتان، بــه ذكــر انــدرزها و حكمــتمعرفــي ديــدگاه  بــدون
باسـتان بـا انـدرزهاي موجـود     ران دينمـردان، حكيمـان و تـا حـدودي شـاهان ايـ        مشترك

بـه  » بنيان نظري الگوي پيشرفت ايرانيان«اي نيز با عنوان: قابوسنامه اكتفا شده است. مقاله  در
چاپ رسيده كه در آن نظريه اجتماعي ايرانيان باستان يا حكمت عملي آنـان تبيـين شـده و    

ايـران   ي سـوم تـا ششـم هجـري در    هـا چگونگي معرفي و انتقال آن توسط مورخان سـده 
هاي ديگري دربارة قابوسـنامه و بعضـاً مقايسـة    اسالمي مشخص شده است.  پژوهش  دوره

آراي تربيتي عنصرالمعالي با بعضي انديشمندان ديگر انجام گرفتـه كـه ارتبـاط نزديكـي بـا      
پژوهش حاضر ندارند. ازآنجا كه عنصرالمعالي و اجدادش جـزو طبقـه حـاكم بـه حسـاب      

اي اردشير ساساني در قابوسنامه، بحثي جديد و متفاوت از سـاير  آمدند، بررسي اندرزه  مي
  بارة قابوسنامه انجام گرفته است.هايي است كه تاكنون درپژوهش

  
 . اندرزهاي اردشير ساساني 2

به واسطة انضباط و امنيتـي كـه    م) پس از تأسيس سلسلة ساساني،226- 240اردشير بابكان(
د و حكمـت تلقـي شـد و سـيره و     واقعـي خـر   وجود آورده بـود، بـه عنـوان سرمشـق      به

، منشور سياسي و اخالقي شـاهان پـس از او گرديـد.    »عهد اردشير«او،تحت عنوان   سخنان
گيـري درسـت از اخالقيـات و    عهد اردشير شامل وصاياي او به شاهان بعدي، بـراي بهـره  

كـه  آيـد  اصول كشورداري، جهت ماندگاري حكومت بود. از منابع تاريخي چنـين بـر مـي   
اردشير در تمام دورة ساساني براي شاهان آن خاندان، همچون قانوني اساسـي بـوده و     عهد

). بـا وجـود   9: 1914؛ جاحظ، 45: 1960تخطّي از آن براي هيچ كس جائز نبود(الدينوري، 
هاي نخست اسالمي، اين عهد اين، متن پهلوي عهد اردشير در دسترس نيست. البته در سده

 مانـده اسـت   هـايي از آن بـاقي  و در متـون دورة اسـالمي، بخـش    به عربـي ترجمـه شـده   
  ).52 - 48: 1348  (عباس،
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رة ساسـاني،  گيري خالفت اسالمي و تقليد و اقتبـاس خلفـا از ديوانسـاالري دو   با شكل
تدريج مراجعه به اندرزهاي شاهان ساساني به خصوص انـدرزهاي اردشـير،مورد توجـه      به

نمايد عهد اردشير از اواخر دورة اموي، ار گرفت. چنين ميحاكمان و فرمانروايان اسالمي قر
واني خلفاي امـوي گماشـته شـدند،    زماني كه افرادي مانند سالم و عبدالحميد به صاحب دي

 اسـت ستقبال حاكمـان اسـالمي قـرار گرفتـه     عربي ترجمه شده و از همان دوران مورد ا  به
اي كـه در بعضـي   ناقص و پراكندههاي ). عالوه بر ترجمه381: 1382/5(محمدي ماليري، 

تر از ترجمة عربـي  منابع دورة اسالمي از عهد اردشير برجاي مانده، چند نسخة تقريباً كامل
؛ 54: 1348(عبـاس،   بـاقي مانـده اسـت    نثرالـدرر  و الغرّه،تجـارب االمـم  هاي آن در كتاب

اردشـير را   ). فردوسي اندرزهاي عهد107 -  84: 1990/7؛ آبي، 144–122: 2001مسكويه، 
). بخشي از اندرزهاي اردشير را مورخاني 1514 -  1510: 1386( بيت سروده است 116در 

 انداز جمله: دينوري، مسعودي، اصفهاني، مسكويه، بيهقي، ابن بلخي و ديگران نيز نقل كرده
معاصـر،متن عربـي عهـد اردشـير را     ). احسان عبـاس از محققـان   89: 1394(تركمني آذر، 

استخراج و تجارب االمم و نثرالدررهاي و تطبيق آن با متن الغره بررسي از كتاب تحقيق و  با
  كه به فارسي نيز ترجمه شده است. )61 -  60: 1348(تدوين كرده

را بـه دقـت بررسـي كـرده و شـامل       فوشه كـور انـدرزهاي موجـود در عهـد اردشـير     
، قواعـد رفتـاري   انشـيني پادشـاه  موضوع اساسي يعني؛ رابطه ميـان ملـك و ديـن، ج     شش

پادشاه، روابط شاه با اطرافيانش، تقسيم جامعه به چهار طبقه و رفتار شـاه بـا مـردم      شخص
بندي سعي كردهموضوعات مشابه عهد اردشير ). وي با اين تقسيم106: 1377( دانسته است

سوب را در هر يك از منابع مربوط به دورة ساساني مانند: نامه تنسر، شاهنامه و ديگر آثار من
به تفكيـك در هـر يـك از منـابع     به اردشير شناسايي كند. عالوه بر اين، اين موضوعات را 

ــرار داده اســت    دورة ــايي ق ــورد شناس ــز م ــان: (اســالمي ني ــر ). 120 -  105هم ــار ديگ آث
و توقيعـات وي نيـز حـاوي    هـا  هـا، خطابـه  ساساني ماننـد: كارنامـة اردشـير، نامـه      اردشير

شـان  هـا و مضـامين انـدرزهاي   منـابع دورة اسـالمي از آن   بـوده كـه در برخـي     اندرزهايي
اي نيـز دربـاره سـپاهيان،    ). اردشـير رسـاله  246 -  244: 1948/1(مسعودي،  است  شده  ياد

دبيران، داوران و مطالبي در زمينه پـذيرش سـفراي ديگـر ممالـك و دادخـواهي و آبـاداني       
اردشـير بـه زبـان پهلـوي،      مانـده از ).تنهـا اثـر بـاقي    219: 1376(تفضلي،  ها داردسرزمين

الطوايـف و  است كه حاوي اقدامات او جهت از بـين بـردن ملـوك   » اردشير بابكان  كارنامة«
  تأسيس سلسلة ساسانيان بوده و اندرزهاي چنداني دربر ندارد.
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گانـة حكمـت عملـي    در اين نوشتاراندرزهاي اردشيرتا حد امكان بر اساس مراحل سـه 
ر قابوسـنامه، بازيـابي شـود.    تـر د اس اين چـارچوب بـه طـور دقيـق    معرفي شده، تا بر اس

گانة حكمت عملي نخستين بار توسط فيلسـوفان يونـاني بـه خصـوص ارسـطو      سه  مراحل
). ابن خلدون بر اين باور اسـت كـه ايـن انديشـه ابتـدا      26: 1374(علوي مقدم،  مطرح شد

ا كـه ادبيـات شـفاهي    از آنجـ ).72 - 70: 1/ 1388(توسط مغان ايراني مطـرح شـده اسـت   
ايرانِ آن دوران غلبه داشت، آثاري از مغان ايرانيِ قبالز عصر ارسطو باقي نمانده است. از   در

دورة اسالمي از جمله: فـارابي، ابـن سـينا، غزالـي و ديگرانبـا اقتبـاس از        اين رو،فيلسوفان
كمت عملي گانه حهاي سهها و مسائل اخالقي را بر اساس بخشفيلسوفان يوناني، حكمت

نان،خواجـه نصـيرالدين طوسـي در    ). بـه تقليـد از آ  26: 1374(علـوي مقـدم،    ارائه دادنـد 
هفتم هجري با مطالعه مجموعه آثاري كه تا قبـل از او در خصـوص حكمـت عملـي       قرن

وي اخالق ناصري  به يادگار گذاشت. »اخالق ناصري«نوشته شده بود، اثري جامع با عنوان 
بخـش بـه نگـارش درآورد. بخـش اول     گانة حكمت عملـي در سـه   را مطابق با مراحل سه

). بخـش دوم  5ه رازي بود(همان: مسكوي»طهاره االعراقِ«عنوان تهذيب نفس، اقتباسي از   با
» تـدبير منـزلِ  «رسـالة  امام محمد غزالي و »كيمياي سعادت«عنوان تدبير منزل تحت تاثير   با

 سياســت مــدن خواجــه نصــير از ابــوعلي ســينا نگاشــته شــد.در بخــش ســوم بــا عنــوان 
فارابي و ديگر رسائل وي استفاده كرده اسـت. خواجـه از منـابع ديگـري     » المدينه  السياسه«

 بهره برده اسـت مانند: آداب ابن مقفع، رسائل افالطون، ارسطو، يعقوب كندي و ديگران نيز 
  : ض).1373(همايي، 

گانة حكمت عملي بـر اسـاس   آوردن موضوعات و عناوين جزئيِ هر يك از مراحل سه
ــه درازا مــي  ــاب اخــالق ناصــري ب ــه طــكت ــذا ب ــاوين انجامد؛ل ور مختصــر بعضــي از عن

بخش، قيد شده است. خواجه نصيرالدين در بخش تهـذيب اخـالق، سـعادت را      هر  عمدة
 -  111: 1364( شامل چهار جنس از جمله: حكمت، شجاعت، عفت و عدالت دانسته است

در جـنس   اين اجناس چهارگانه، انواع چندي بر شـمرده اسـت.  ). وي ذيل هر يك از 112
حكمت به صفاي ذهن، سهولت تعلم، حسن تعقلو غيره اشـاره دارد. در جـنس شـجاعت؛    
بلندهمتي، ثبات، حلم، شهامت، تحمل، تواضع، حميت، رقـت و غيـره را برشـمرده اسـت.     

ورع، انتظام، حريت، تحت جنس عفت به انواعي شامل: حيا، مسالمت، صبر، قناعت، وقار، 
سخا و غيره اشاره كردهو در جنس عدالتانواعِ: صداقت، الفت، وفا، شـفقت، صـلت رحـم،    
مكافات، توكل، عبادت و غيره را ياد كرده است. وي اضـداد اجنـاس چهارگانـه را شـامل:     
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ها برشمرده، كه به اختصار شـامل:  جهل، جبن، شَرَه و جور ناميده و انواع متعددي براي اين
وقاحت، اسراف، بخل، تكبر، تذلل، فسق، غضب، عجـب، مـزاح، اسـتهزاء، غـدر، بـددلي،      

  ).115 -  112(همان:  سد و غيره استخوف، حزن، ح
خواجه نصيرالدين بخش دوم حكمت عملي، يعني؛ تدبير منزل را در پنج ركن از جمله: 

هـا  ان جزئيـات آن پدر، مادر، فرزند، خادم و قُوت معرفي كرده، سپس در چهار فصل به بيـ 
پرداخته است.وي در فصل اول با عنوان: سياست اموال و اقـوات، امـوال را در سـه بخـش     

اهـل و   يعني؛ دخل و حفظ و خرج تشريح كرده است. در فصل دوم بـه سياسـت و تـدبير   
فصل سوم به سياست و تدبير اوالد پرداخته و فصل چهارم را به سياست خـدم و عبيـد     در

در و مــادر بــه ايــن بخــش اينيــز در ارتبــاط بــا حقــوق پــ. الحاقيــهاختصــاص داده اســت
). خواجه در بخش سـوم حكمـت عملـي بـا عنـوان      240 -  206(همان:  است  كرده  اضافه

سياست مدن به آئين و اصول كشورداري پرداخته و موضوعات متعددي را در ايـن بخـش   
ملـك و آداب ملـوك،   مطرح كرده است. به عنوان مثال، به موضـوعاتي از قبيـل: سياسـت    

فضيلت صداقت و كيفيت معاشرت با اصدقا و كيفيت معاشرت با اصناف خَلق پرداختـه و  
در جزئيات به مسائل متعددي از جمله: التزام به عدالت، پرهيز از جور، حشـمت و هيبـت،   

روي در امـور، دلجـويي از رعيـت، معاشـرت بـا دوسـتان،       علو همت، صبر بر شدائد، ميانه
چينان، دوري از لذات و شهوات، يردستان، همانندان و باالدستان،دور كردن سخندشمنان،ز

  ).334 -  300پرهيز از محبت رياست، پاكي از رذائل و غيره اشاره كرده است(همان: 
گانة هاي سهبندي موضوعات اندرزهاي اردشير و قابوسنامه بر اساس بخشبراي تقسيم

ي به عنوان نمونه و الگو در نظر گرفته شده اسـت.  بندي اخالق ناصرحكمت عملي، تقسيم
ممكن است اين شُبه وجود داشته باشد كـه خواجـه نصـير دو قـرن بعـد از عنصـرالمعالي       

زيست و انتخاب اخالق ناصري به عنوان نمونه و الگو به دليل تأخر زمـاني نسـبت بـه      مي
ورت گرفتـه اسـت. اوال:   تخـاب صـ  قابوسنامه گزينه مناسبي نباشد، اما به چند دليـل ايـن ان  

گانه حكمت عملي در آن طراحي و خالقيت بندي مراحل سهاخالق ناصري و تقسيم  كتاب
بندي و حتي محتويات آن اقتباس از آثاري است خود خواجه نصيرنبوده، بلكهطرح و تقسيم

شـود بـه واسـطه آن آثـار     كه قبل از عنصرالمعالي نگاشته شـدند، لـذا چنـين اسـتنباط مـي     
هـاي جزئـي آن آشـنايي    بنـدي گانـه حكمـت عملـي و تقسـيم    عنصرالمعالي با مراحل سـه 

هـاي حكمـت عملـي    است. ثانيا: مجموعه آثاري كه قبل از عنصـرالمعالي بـه بحـث     داشته
پرداختند، از بين رفتند. آن دسته از آثار آن دوره كه از گزند روزگار محفوظ ماندند نيـز بـه   
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گانه حكمت عملي پرداختند. بنابراين اثـر واحـدي   مراحل سهيك الي دو مرحله از مباحث 
انـه حكمـت عملـي را آورده باشـد،     گكه قبل از عنصرالمعالي به صورت جامع مراحل سـه 

دسترس نيست. از اين رو، اگر چندين اثر به عنوان نمونه و الگـو مـدنظر قـرار گيرنـد،       در
ناصـري صـرفا بـه عنـوان يـك       قشـود. ثالثـا: كتـاب اخـال    پراكندگي در مباحث ايجاد مي

ها بـدون در نظـر گـرفتن تقـدم و     نظري درنظر گرفته شده و در بسياري از پژوهش  الگوي
تأخر زماني نسبت به يك واقعه تاريخي،الگوي نظـري را مبنـا قـرار داده و پـژوهش را در     

  اند.چارچوب آن انجام داده
ــود،   ــاه فيلســوفان نب ــدرزهاي اردشــير از جــنس و نگ ــا  ان ــا ب ــت در ام بررســي و دق

ــاقي  انــدرزهاي ــده از وي، مــيب ــوان آن انــدرزها را در ســه بخــش حكمــت عملــي  مان ت
هاي سياسي،نسبت نمود.البتهوزنةاندرزهاي اردشير در مرحلة سوم يعني؛ توصيه  بندي تقسيم

كند. به جهت اختصار، در اين قسمت به ذكر يكي دو مثال به دو مرحلة نخست سنگيني مي
ردشير در هر مرحله، اكتفا شده است. يكـي از انـدرزهاي اردشـير در بخـش     از اندرزهاي ا

  تهذيب اخالق، خطاب به جانشينانش اين است كه:
هاي زشتي كه در مردم خودتان هاي دشمن، پيش از پيكار كردنبا خويپيكارتان با ملت

عهـد   18). در بنـد  75: 1348(عبـاس،   »است، نه از نيكو رهبري، بلكـه زيانكاريسـت  
نسزاست كه شهريار بخـل ورزد، چـه بخـل مايـه حـرص اسـت.       «اردشيرآمده است: 

خواهـد وادارد.  تواند او را به كـاري كـه نمـي   نسزاست دروغ گويد، چه هيچ كس نمي
(همـان:   كاري ماية بدكاري و پشـيماني اسـت  نسزاست خشم گيرد، چه خشم و ستيزه

86.(  

مـواردي از قبيـل: آيـين زن خواسـتن،     از جمله اندرزهاي اردشير در بخش تدبير منزل، 
ايي در زمينـه مسـائل مـالي اسـت.     هـ چگونگي رفتار با زنان، كنيزان و خدمتكاران و توصيه

در خويشان زناشويي كنيد كه تبار را نگه دارد و خويشاوندي را «عنوان مثال آورده است:   به
يـد تـا بـه قحـط     احتكـار مكن «ده وي در مورد مسـائل مـالي، توصـيه كـر    ». تر سازدنزديك
ن كــه موضــوع اصــلي انــدرزهاي ).در بخــش سياســت مــد103(همــان:  »نشــويد  دچــار
توان برشمرد. در اين اندرزها چگونگي رفتار است، اندرزهاي سياسي فراواني را مي  اردشير

گــونگي ادارة كشــور مطــابق بــا تــر، چبــا دشــمنان، دوســتان، زيردســتان و از همــه مهــم
تـرين موضـوعِ   اجتماعي و فرهنگي آن دوره بيـان شـده اسـت. مهـم    سياسي، ديني،   شرايط

ن بــا مانــدگاري حكومــت اســت. انــدرزهاي سياســي وي رعايــت عــدل و داد و پيونــد آ
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هاست و منع زوال و شاه بايد داد بسيار كند كه داد ماية همه خوبي«باره آورده است:   اين  در
ــن اســت       ــتين آثــار زوال ملــك اي ــدگي ملــك اســت و نخس  »كــه داد نمانــد  پراكن

  ).245 -  244: 1948/1  (مسعودي،
  

 . قابوسنامه3
قابوسنامه اثرِ عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشـمگير يكـي از آخـرين    

نـدان ايرانـي نـژاد آل زيـار از     بازماندگان امراي آل زيار در قـرن پـنجم هجـري اسـت. خا    
ي داشـتند. بـا مـرگ مشـهورترين     وايهـايي از ايـران فرمـانر   ق. بـر بخـش  434تا  316  سال
ق)، قلمرو حكومتي آل زيار به نـواحي شـمالي ايـران    316- 323زياري يعني مرداويج (  امير

ن آل زيـار  محدود شـد. از اسـكندر پـدر عنصـرالمعالي بـه عنـوان يكـي از آخـرين اميـرا         
 .ق 412است. اسكندر با دختر مرزبان بن رستم باونـدي ازدواج و از او بـه سـال      شده  ياد

). عنصـرالمعالي در  6 -  4: 1320صاحب پسري شد كه او را كيكـاووس نـام نهاد(نفيسـي،    
 ق) بـود 440- 432جواني به مدت هشت سال در غزنين، نديم مودود بن مسـعود غزنـوي(  

). وي با دختر سلطان محمود غزنوي نيز ازدواج كرد و پسرش 234:  1390(عنصرالمعالي، 
  ). 5(همان: گيالنشاه ثمرة اين ازدواج است

تـاريخ گذشـتة ايـران و اسـالم      آيد كهعنصـرالمعالي از از محتواي قابوسنامه چنين برمي
بود و در انشا، عروض، پزشكي، اخترشناسي، موسيقي، فنون سپاهي و كشورداري نيـز    آگاه

توانايي بسياري داشت. وي در جواني عالوه بر فنون مخصوص اميرزادگان، مانند: سـواري،  
 هــا نــزد آموزگــاران دانــش آموختــه اســتشــنا، آيــين ســپاه و جــز آن، ســال تيرانــدازي،

) و 101:  1390(عنصرالمعالي،  دانست).وي زبان پهلوي را نيز مي29–27:  1320  (نفيسي،
 شـمرد ها و پندهاي انوشـيروان را بـراي خـود و پسـرش ضـروري مـي      كار بستن سخنبه

اي از فرهنگ ايرانـي  فرهنگ عنصرالمعالي آميزهدهد كه روح و .قرائن نشان مي )50  (همان:
و فرهنگ اسالمي روزگار اوست و اين دو چنان در هم تنيده كه تبيـين حـد و مـرز آن دو    

  ).54:  1392(سبزيان پور،  ساده نيست
آراي عنصرالمعالي در يك مقدمه و چهل و چهار باب با موضوعات متنوع در قابوسنامه 

نده از تأليف اين كتـاب، ابتـدا ارشـاد و راهنمـايي فرزنـدش      مطرح شده است. انگيزة نويس
). كيكـاووس  4: 1390منـدي ديگـر جوينـدگان بود(عنصـرالمعالي،     گيالنشاه و سپس بهـره 

اي كـه قابوسـنامه   آشكارا خواسته است همه دانش خود را به فرزندش منتقل كند، به گونـه 
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محـور: اخـالق فـردي،     المعـارف تجربـي حـول سـه    اي بـه صـورت يـك دايـره    اندازه  تا
). قابوسـنامه  215: 1377ه كـور،  فوشـ (كنـد هـا جلـوه مـي   اجتماعي و معرفت پيشه  زندگي

سبب اشتمال بر موضوعات متنوع: ديني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، علمي و ادبي چنان   به
 اهميت دارد كه از آن به عنوان مجموعة تمدن اسالمي قبـل از مغـول نيـز يـاد شـده اسـت      

نـة حكمـت عملـي، بـه طـور خـاص       گابندي مراحل سهاگرچه تقسيم).604: 1376  (بهار،
هاي قابوسنامه از لحاظ موضـوعي  فيلسوفان، مد نظر عنصرالمعالي نبوده، بيشتر باب  همانند

هاي نخست قابوسـنامه  گانة حكمت عملي جاي دارد. به جز باببندي مراحل سهدر تقسيم
هايي كـه حاصـل   ن دين اسالم پرداخته و بعضي از بابها به توحيد، نبوت و اركاكه در آن

هـا توصـيه كـرده،    ها به تفريحات و بـه خصـوص پيشـه   تجربة زندگاني وي است و در آن
گانة حكمت عملي مطابقت دارد. از لحاظ هاي ديگر قابوسنامه با موضوعات مراحل سه باب

هايميـاني بـه   س، بـاب هاي نخست قابوسنامه بيشتر به موضوع تهـذيب نفـ  ترتيب نيز، باب
هاي پاياني به موضوع سياست مدن اختصاص يافتهاست. از آنجا موضوع تدبير منزل و باب

هاي فالسفه يونان به خصوص ارسـطو را ذكـر كـرده،    كه عنصرالمعالي بسياري از حكمت
گانـه بـه طـور ضـمني مـدنظر وي      هـاي عملـي سـه   دليلي ديگر بر اين است كه حكمـت 

  است.   بوده
ها با موضوعات: در فزوني گهر از فزوني خرد و هنـر، در  عنصرالمعالي در برخي ازباب

روان، در پيـري و جـواني، در   پيشي جستن از سخن داني، در يـاد كـردن پنـدهاي نوشـين    
خويشتن داري و ترتيب خوردن و آئين آن، آئين شراب خوردن، اندر مزاح كردن و نـرد و  

ن و امانت نگاه داشتن؛ به مسائل اخالقي و مرحله نخست شطرنج انداختن، در عشق ورزيد
هايي از قابوسنامه كه به موضوعاتي حكمت عملي يعني؛ تهذيب اخالق پرداخته است. باب

تـع كـردن، در حـق فرزنـد و     مانند: در شناختن حق پدر و مادر، آئين زن خواستن، اندر تم
ــق ــدن، در    ح ــرده خري ــال، در ب ــردن م ــع ك ــناختن، در جم ــ ش ــار، خري ــياع و عق دن ض
كردن، در امانت نگاه داشتن و مهمـان كـردن و مهمـان شـدن اشـاره دارد، در        بازرگاني  در

هـايي كـه بـه موضـوعاتي     مرحله دوم حكمت عملي يعني؛ تدبير منزل جاي دارد. در بـاب 
قبيل: آئين و شرط پادشاهي، آئين و شرط وزارت، آئين و شرط سپهساالري، آداب دبيري   از

تب، آداب نديمي پادشاه، اندر كارزار كردن، خدمت كردن پادشاه و غيره پرداخته، و شرط كا
جــزو مرحلـه سـوم حكمـت عملــي    هـاي سياسـي خــويش را بيـان داشـته، كـه      حكمـت 

  آيد. مي  حساب  به
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 وي اندرزهاي اردشير در قابوسنامه. جستج4
ه، ابتـدا جريـان   براي روشن شدن فرآيند بازنمايي اندرزهاي اردشـير ساسـاني در قابوسـنام   

هـاي نخسـت اسـالمي،    كارگيري و اقتباس از اندرزهاي اردشير ساساني در ايـرانِ سـده    به
هـاي  طور مختصر بررسي شده است. از آنجا كه در دورة اسالمي، الگوپـذيري از شـيوه    به

ي اردشـير ساسـاني و بـه كـارگيري     حكومتي ساسانيان مرسوم شده بود، توجه به انـدرزها 
ها و اندرزهاي اردشير ساساني از منابع اصلي واجي گسترده يافت؛ زيراحكمتاندرزها ر  آن

داري ساسانيان بود. از ايـن رو،يكـي از عوامـل اصـلي رواج انـدرزهاي      هاي حكومتشيوه
ق) بـه  218- 198اردشير ساساني در دورة اسالمي، خلفا بودند. به عنوان مثال مامون عباسي(

به او كتاب خدا، خواندن منشور اردشير و حفظ كردن «بود: گفته » الواثق باهللا«معلم پسرش 
هـاي دورة ساسـاني   ). عامل ديگر رواج اندرزنامه4:  1956(المبرد،  »كليله و دمنه را بياموزد

ــد  ــران ايرانــي بودن ــران و دبي ).از قــرن 103: 1374(العــاكوب،  در خالفــت اســالمي، وزي
طاهريـان، صـفاريان، سـامانيان،     بيـل: هـاي ايرانـي، از ق  گيري حكومتهجري با شكل  سوم
 هـاي كارگيري انـدرزها و حكمـت  زيار، آل بويه و حتي حكومت ترك نژاد غزنويان، به  آل

  شاهان ساساني شتاب بيشتري گرفت.
ــيت ــين ( وص ــاهربن حس ــة ط ــه فرز207- 205نام ــد و   ق) ب ــر پن ــه نظي ــدش عبدال ن
شـان  انوشـيروان بـه فرزنـدان    است كه پادشاهان بزرگ ايران از جمله: اردشير و  اندرزهايي
).دربار و ديوانساالري غزنويان نيز به واسطة تجمـع  451: 1388(يادگاري،  كردندتوصيه مي

كارگيري دبيران و وزيران ايراني، اقتباسات زيادي از آداب درباري شاعران فارسي زبان و به
نـواحي ديگـر    ات دربـار غـزنين بـه   و ديوانساالري ساسانيان داشت؛ چنانكه برخـي مكاتبـ  

شد و مراسم نوروز و مهرگان نيز در دربار غزنويان جمله بغداد، به زبان فارسي انجام مي  از
).تأثيرپذيري غزنويان از ساسانيان بسيار مهم است؛ 137، 89: 2536(باسورث،  رواج داشت

 زيرا عنصرالمعالي به مدت هشت سال در دربار غزنويان، نديم مودود بن مسعود غزنوي بود
). رواج آداب و سنن ساسانيان در نـزد امـراي آل زيـار، دليـل     234:  1390(عنصرالمعالي، 

ديگري بر اثبـات تأثيرپـذيري عنصـرالمعالي از انـدرزهاي شـاهان ساسـاني بـه خصـوص         
شـان را بـه   نامـه مند بودند كه نسباست. امراي آل زيار به حدي به ساسانيان عالقه  اردشير

). عالوه بـر ايـن، گذاشـتن اسـامي كيكـاووس، منـوچهر،       50مان: رساندند(هانوشيروان مي
شان، كه چنين چيـزي در نـزد امـراي ديگـر ايرانيِـĤن دوره      انوشيروان و غيره براي فرزندان

  مندي بيشتر آل زيار به رسوم باستاني بود.چندان مرسوم نبود، نشانگر عالقه
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هـاي نخسـت   خالقِ سـده عالوه بر حاكمان، مورخان و نويسندگان ادب و حكمت و ا
اسالمي نيز از اندرزهاي شاهان ساساني به خصوص اندرزهاي اردشير به عنوان منبعي غني 

هاي نخست اسالمي در ايران به منظـور آشـنايي حاكمـان بـا     كردند. مورخانسدهاستفاده مي
ها بـراي بهبـود وضـع،    كارگيري از آنعملكرد ملكداري و فرهنگ سياسي ايرانيان جهت به

- 87(تركمنـي آذر،   انـد كرات انـدرزهاي شـاهان ساسـاني را در آثارشـان يـادآور شـده        هب
شاعران فارسي زبان نيز در سرودن شعر تعليمي متأثر از اندرزهاي دورة ساساني بودند. .)89

ق.  332ابوشكور بلخي كه در سال  آفرين نامهبه عنوان مثال: در ابيات بجاي مانده از مثنوي 
 ).55:  1389(مشـرف   هاي شاهان ساساني برجستگي آشـكاري دارد رزنامهسروده شده، اند

الملـوك،  الملـوك، نصـيحه  نامـه، تحفـه  در متون تعليمي منثور مانند: كليله و دمنـه، مرزبـان  
 نامه و به خصوص قابوسنامه رد پاي اندرزهاي اردشير ساساني كامال نمايـان اسـت  سياست
اندرزهاي اردشير ساساني درآثـاري ماننـد: قابوسـنامه و    ). تأثيرپذيري از 65: 1386(جابري،
نامه به حدي است كه اين آثار حتي براي مطالعه و تحقيق، دربارة دولت ساساني و سياست

). اقـدام عنصـرالمعالي در تـدوين ايـن     91: 2536(محمدي،  تشكيالت آن نيز معتبر هستند
آورد كـه پنـدها و   بـه يـاد مـي    اندرزنامه به لحاظ رفتـاري نيـز سـنت اردشـير ساسـاني را     

ــاي ــراي فرز   گفتاره ــب وصــايا ب ــاربردي خــويش را در قال ــده و ك ــدش برجــاي آموزن ن
 ).235: 1377(فوشه كور، است  گذاشته

هـاي نخسـت اسـالمي در ايـران،     همچنانكه گفته شد، خلفاي اسالمي و حاكمان سـده 
نويسـندگان ادب،   تأثيرپذيري آشـكاري از انـدرزهاي اردشـير ساسـاني داشـتند. از طرفـي      

نگريستند. حكمت، اخالق و تاريخ نيز به اندرزهاي اردشير ساساني به عنوان منبعي غني مي
با اين وجود، عنصرالمعالي راچهبه عنوان عضوي از طبقه حاكم، چه به عنوان نويسندة ادب 

ي از انـدرزهاي اردشـير ساسـاني،    و اخالق فرض كنـيم؛ جريـان و فرآينـد تأثيرپـذيري و    
وضوح آشكار است. با توجه به مشخص شدن اين جريان و فرايند، اندرزهاي اردشير در   به

ن، در قابوسـنامه مـورد جسـتجو    سه بخش تهـذيب اخـالق، تـدبير منـزل و سياسـت مـد      
  گرفته است.  قرار

  
  جستجو در بخش تهذيب اخالق 1.4

 قــيســتودن خــرد در معــاني و مفــاهيم مختلــف آنيكــي از مــوارد مشــابه انــدرزهاي اخال
آيد. در اين بـاره، انـدرزهاي فراوانـي از اردشـير     ساساني و قابوسنامه به حساب مي  اردشير
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است.در يكي از اندرزهاي اردشير درباره خرد در مفهوم عقل و شـعور چنـين    برجاي مانده
خرد را بر هوس چيره سازيد كه راه فرمانروايي خرد همين است، چون هـوس  «آمده است:

 »پندارنــدشــويد كــه مــردم شــما را كــم خــرد مــينان زبــون مــيبــر شــما چيــره شــود،چ
الي نيــز بــه فرزنــدش اينگونــه ). در راســتاي ايــن موضــوع عنصــرالمع91  :1348  (عبــاس،
رد كـن، و انـدر هـر كـاري كـه      اندر هر كـاري رأي را فرمـانبردار خـ   «نموده است:   توصيه
 »رد اسـت كردن، نخسـت بـا خـرد مشـورت كـن كـه وزيرالـوزراي پادشـاه، خـ           بخواهي

)1390:  227.(  
ــا   ــه هــم نشــيني ب ــي مشــترك ديگر،توصــيه ب ــدرز اخالق ــراد  ان نيكــان و دوري از اف

  اردشير در اين باره يادآور شده: .است  ناشايسته
آورتر از معاشرت مـردم پسـت و   براي نفس شاه و رئيس و دانشور فرزانه چيزي زيان
آميـزش مـردم شـريف    ه نفـس از  آميزش اشـخاص فرومايـه نيسـت؛ زيـرا همچنانكـ     

تبــاهي گيــرد. بــاد وقتــي بــه واالنــژاد اصــالح پــذيرد، از معاشــرت فرومايــه   فرزانــة
گذرد، بوي خوش آرد كه نفوس را سرزنده كند و اعضـا را نيـرو فزايـد و      خوش  بوي

لـي رسـاند   اگر به عفونت گذرد و عفونت آرد، نفس را رنجه دارد و اخالق را زيـان ك 
  ).244: 1948/1(مسعودي، 

صحبت جز با مردم نيك نام مكن كه از «گونه آورده است: نصرالمعالي اين مورد را اينع
صحبت نيكان مرد نيك نام شود، چنانچه روغن كنجيد از آميزش با گل و بنفشه، كه به گل 

  ).36: 1390»(خوانند، از اثر صحبت ايشاناش باز ميو بنفشه
ر ساساني بـا قابوسـنامه، تأكيـد    ردشييكي ديگر از موضوعات مشابه اندرزهاي اخالقي ا

  داري اسرار و رازها است.راجع به اين مسأله اردشير ساساني چنين توصيه كرده است: نگه  بر
تگان خـود سـخت بپرهيزيـد؛ زيـرا     از هويدا كردن رازها نزد خويشان كوچك و وابسـ 

يكـي   رازي را نـدارد و سـرانجام   داري بار سـنگين هـر  يك از ايشان توانايي نگه  هيچ
را بـه جـايي رسـاند كـه      ايشان ندانسته راز را بيـرون دهـد، يـا از خيانتكـاري كـار       از

  ).90–89: 1348(عباس،  »نداري  دوست

جز با خود راز خويش مگوي، اگر بگـويي  «عنصرالمعالي در اين باره چنين گفته است: 
  ).46: 1390( »آن سخن را زان پس راز مخوان و پيش مردمان راز خويش مگوي
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عايت نظم و انضباط در امور، از موضوعات مشابه ديگر اندرزهاي اخالقـي اردشـير و   ر
اگر شاه زمان كـار و آسـودن و   «قابوسنامه است. در بند سي و يكم عهد اردشير آمده است: 
كـرد، ديگـر كسـي بيهـوده از او      خوردن و نوشيدن و شادخواري را اندازه نهـاد و بسـامان  

). دربارة نظم و 96: 1348عباس، »(را بر هم زند و نابسامان كندندارد زمان اين كارها   چشم
  ر قابوسنامه چنين توصيه شده است:د انضباط

روزي بيست و چهار سـاعت،  اند: شبانهاي است، حكيمان چنين گفتههر كاري را اندازه
دو بهر بيدار باشي و بهري خفته. هشت ساعت به طاعت خداي تعالي و به كدخـدايي  

ل بايد بودن و هشت ساعت بطيب و عشرت و تازه داشتن روح خـويش و  خود مشغو
  ).91: 1390( هشت ساعت ببايد آرميد

در ارتباط با پايبندي به فضائل اخالقـي از قبيـل: راسـتگويي، مشـورت كـردن، تـدبير،       
از رذائل اخالقي مانند: دروغ، حسد، بخل، سخن چيني، تنبلي  دوريدورانديشي، بردباري و 

و غيره، مضامين مشترك فراواني ميان اندرزهاي اردشير ساساني و قابوسنامه وجود دارد كه 
حاكي از تأثيرگذاري اندرزهاي اردشير ساساني بر قابوسنامه در اين مـوارد است.بخشـي از   

نسزاست كه شهريار بخل ورزد، چه بخل «ه است: گونه توصيه كرداين موارد را اردشير اين
كـاري مايـة بـدكاري و    ماية حـرص اسـت. نسزاسـت خشـم گيـرد، چـه خشـم و سـتيزه        

كـردن كـار   است. نسزاست شوخي و ريشخند كند، چه شوخي كردن و ريشـخند   انيپشيم
اگـر  «ها در قابوسنامه چنين آمده اسـت:  ). همين توصيه86: 1348(عباس،  »بيكارگان است

طاقتت بود به عطاي مال بخل مكن. با بخيالن صحبت مكن. بر وقت خشـم بـر خويشـتن    
، 149، 77، 29: 1390( »كنواجب كن خشم فروخوردن. تا تواني از مزاح سرد كردن پرهيز 

150.(  
  
  جستجو در بخش تدبير منزل 2.4

عكـس در  مانـده از اردشـير بسـيار نـاچيز اسـت؛ بـر       در بخش تدبير منزل، اندرزهاي باقي
هاي متعددي به اين موضوع اشاره دارد. نكته دوم در ارتباط با اين بخـش از  قابوسنامه باب

حكمت عملي، اين اسـت كـه از لحـاظ موضـوعي اشـتراكاتي بـين انـدرزهاي اردشـير و         
يكـديگر متغـاير و تـا حـدودي     قابوسنامه وجود دارد، ليكن مضـامين و مفـاهيم آن دو بـا    

در «مثال: در انـدرزهاي اردشـير، در بـاب زن گـرفتن آمـده اسـت:      است. به عنوان   متفاوت
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 »تـر سـازد  خويشاوندان زناشـويي كنيـد كـه تبـار را نگـه دارد و خويشـاوندي را نزديـك       
  ). عنصرالمعالي برعكس چنين توصيه نموده است: 103: 1348  (عباس،

اگـر   با خويشاوندان خويش وصلت مكن و زن از بيگانگان خواه كه با قرابات خويش
وصلت كني و اگر نكني ايشان خود خون و گوشت تواند. پس زن از قبيله ديگر خواه، 

  ).136: 1390(باشي و بيگانه را خويش گردانيده  تا قبيله خويش را به دو قبيله كرده

ــه در     ــت ك ــي اس ــي از تغييرات ــاوت ناش ــن تف ــوص   اي ــرالمعالي در خص دوره عنص
ود آمـده بـود. در ايـران باسـتان     ساساني به وجـ  اجتماعي و اعتقادي نسبت به دوره  مسائل

علت پاكي تبار و خون و همچنين انتقال ارث و ميراث بـه نزديكـان، ازدواج بـا اقربـا و       به
هـاي چهـارم و   ). در سـده 229: 1380شد(كريستنسـن،  خويشاوندان نزديـك توصـيه مـي   

اين دين ازدواج بـا  هجري عالوه بر عموميت يافتن اعتقادات اسالمي در ايران كه در   پنجم
، به علـت مسـائل اجتمـاعي،    )718: 4تا/(غزالي، بيغيرخويشاوندان بيشترتوصيه شده بود

سياسي و فرهنگي و وصلت حكام و قبايل مختلف با يكديگر به جهت افـزايش قـدرت و   
  گونه توصيه نمايد.غيره، باعث شده بود عنصرالمعالي در باب ازدواج اين

نزل يك بند از انـدرزهاي عهـد اردشـير اختصـاص بـه چگـونگي       در ارتباط با تدبير م 
  كاران است، كه در آن چنين گفته است:برخورد و معاشرت با زنان، فرزندان و خدمت

چنين دانم كه شما با در دست داشتن كار شهرياري بـه زنـان و فرزنـدان و همـاالن و     
پيرامونيـان و دلخكـان و   كـاران و انـدرزگويان و   كنيزكان و وزيران و ياوران و كومـك 

آرايشگران گرفتار خواهيد بود. همه اينان به جز دسته اندكي، همواره بر آننـد تـا مگـر    
براي خود چيزي بدست آرند تا از خود چيزي دهند. كوشش هر يك از ايشـان بـراي   

  ).65: 1348(عباس، د اوست و بهتر كردن زندگي فردايش گرمي بازار خو

تر توضـيح داده و بـه روابـط    الي در چندين باب به طور كاملاين مضامين را عنصرالمع
ارد. به عنوان مثـال: يـك بـاب    ها نيز اشاره دها و حتي به حقوق متقابآلنمتقابل با اين گروه

آئين زن خواستن، يك باب در تربيت فرزند، يك باب در خدمت كردن پادشاه، يك باب   در
 آيـين و رسـم خنيـاگري آورده اسـت.    در برده خريدن و خصوصيات آن و يـك بـاب در   

اگـر چنـد، چيـز (مـال)     «ه اسـت:  عنصرالمعالي در ارتباط با حقوق زن و فرزند توصيه كرد
). در ارتبـاط بـا حقـوق متقابـل     129:  1390»(است از زن و فرزند خود دريـغ مـدار    عزيز

باشـي  بر چاكران خويش به رحمت باش و ايشان را از بد نگهبان «خدمتكاران آورده است: 
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كه خداوندان چون شبان باشند و كهتران چون رمه، اگر شبان بر رمة خويش برحمت نباشد، 
  ).229ان: هم»(ايشان را از سباع نگه ندارد

احتكار نكنيـد تـا بـه قحـط     «دربارة مسائل مالي يكي از اندرزهاي اردشير اين است كه 
هاي قابوسنامه بـا عنـوان:   ). عنصرالمعالي در يكي از باب103: 1348(عباس،  »دچار نشويد

را بـه تفصـيل   در جمع كردن مال،به طور كامـل بـه ايـن مسـأله پرداختـه و تمـام ابعـاد آن       
جهد كن تا هر چه « ها آغاز كرده است:وي ابتداي اين باب را با اين توصيه است.  كرده  بيان

ه دار و . چـون فـراز آوردي نگـا   فراز آوري از نيكوترين روي بود تا بـر تـو گوارنـده بـود    
تر از فراز آوردنست. چون بهنگام دربايستي باطل از دست برمده، كه نگاه داشتن سخت  بهر

خرج كني، جهد كن تا عوض آن زود باز جاي نهي كه چون براي خـرج همـي بـرداري و    
  ).136: 1390» (روزي اسپري شود عوض آن باز جاي ننهي، اگر گنج قارون بود هم

  
3.4 دنجستجو در بخش سياست م  

وعات سياسي بـوده، ايـن انـدرزها    اردشير ساساني، موض اندرزهاياز آنجا كه محتواي اصلي 
تري در قابوسنامه اقتبـاس شـده اسـت. يكـي از     سياست مدن در مقياس گسترده بخش  در

موضوعات مشابه اندرزهاي سياسي اردشير ساساني با قابوسنامه، توصيه به رعايت عـدل و  
گاري حكومت است. اندرزهاي اردشير ساساني سرشار از مطـالبي بـا   داد و تأثير آن بر ماند

نيـرو  «اين موضوع است. در عهد اردشيردر خصوص عدالت به معني توازن قوا آمده است: 
جز با سپاه پديد نايد و سپاه جز با مال و مال جز با آباداني و هيچ آباداني جـز بـدادگري و   

). مضـاميني مشـابه بـا ايـن موضـوع در      112 :1348عبـاس،  »(نيكو راهبري پديدار نگـردد 
شـكر  بـدان كـه جهانـداري بـه ل    «قابوسنامه نيز نقل شده است. به عنوان مثال آمـده اسـت:   

كردن و لشكر به زر توان داشت و زر به عمارت كردن بدست توان آوردن و عمـارت    توان
جـايي ديگـر   ). در 218: 1390»(به داد و انصاف توان كرد، از عدل و انصاف غافـل مبـاش  

شـاه  «اردشير در خصوص عدل و داد و ارتباط آن با ماندگاري حكومت چنين گفته اسـت:  
هاسـت و منـع زوال و پراكنـدگي ملـك اسـت و      بايد داد بسيار كند كه داد ماية همة خوبي

). در ارتباط 245 -  244: 1948/1مسعودي، »(نخستين آثار زوال ملك اين است كه داد نماند
بيداد را در دل خويش راه مده كـه خانـه   «از عدالت در قابوسنامه آمده است:: با اين مفهوم 

ملكان دادگر دير بماند و قديمي گردد و خانه بيدادگران زود پست شود؛ زيرا كه داد آباداني 
  ).233: 1390»(بود و بي داد ويراني
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 ر بـا قابوسـنامه، حفـظ هيبـت و    از ديگر موضوعات مشـابه انـدرزهاي سياسـي اردشـي    
اسـت. از اردشـير در ايـن بـاره      شاهي، قاطع بودن در فرمان و برخورد با متخلفان  حشمت

 »شاهي كـه مـردم از او بترسـند، بهتـر از شـاهي اسـت كـه از مـردم بترسـد         «اند: كرده  نقل
آســايش بهــر همگــان «تــه اســت: ). در جــايي ديگــر وي چنــين گف482: 1963  (ثعــالبي،
 »ناراســت و هــرزه و مــردم آزار چيــره باشــد بــود، مگــر آنكــه تــرس بــر كســان  نخواهــد

 نـد از: ). عنصرالمعالي نيز چنين مضاميني را به فرزندش توصيه كرده كـه عبارت 497  (همان:
اند: بدترين كاري پادشـاه را  كم گوي و كم خنده باش تا كهتران بر تو دلير نشوند، كه گفته«

خـويش را بـزرگ دار و    فرمـان «)، 228: 1390»(دليري رعيت و بي فرماني حاشيت اسـت 
رحمتـان رحمـت مكـن و    بـر بـي  «)، 220همـان:  »(مگذار كه كسي فرمان ترا خـالف كنـد  

  ).228(همان:  »بخشايش مكن
موضوع مشابه ديگر اندرزهاي سياسي اردشير با قابوسنامه، آگاهي از وضعيت مملكت و 

نـديمان او   چـون «رعيت است.راجع به آگاهي اردشير از امور رعيت و دربار آمـده اسـت:   
بيامدندي بامداد گفتي تو دوش فالن چيز خوردي و با فالن زن و فالن كنيز بودي و هرچه 

آيـد و  آنكس كرده بودي همه بگفتي تـا مردمـان بگفتنـد كـه او را از آسـمان فريشـته مـي       
پـس  «).عنصرالمعالي در اين باره چنين نگاشـته اسـت:   345: 1384(غزالي،  »دهدمي  آگاهي

حــال رعيــت و لشــكر خــويش غافــل نباشــي و از حــال مملكــت خــويش  بايــد كــه از 
نباشي، خاصه از حال وزير و بايد كه وزير تو آب نخورد كه تا تو نداني كه جـان و    خبر بي

  ).238: 1390»(ايمال خود بدو سپرده
دقت در انتصاب عامالن شايسته حكومتي، از ديگر موضوعات مشابه اندرزهاي سياسي 

بـراي شـاهان چيـزي    «شـده اسـت:    نامه است. در اين باره از اردشـير نقـل  اردشير با قابوس
ــران    هــراس ــا كهت ــران دم شــوند ي ــر از آن نيســت كــه مهت ــدانگيزت در ادامــه ».ســر گردن

). 483: 1963ثعـالبي، »(يابـد با فرمانروايي فرومايگان كار مردم سامان نمي«گفته:   مطلب  اين
لي كه به كسي دهـي سـزاوار ده و   هر عم«است: عنصرالمعالي در اين باره به فرزندش گفته 

 بهر طمع را جهان در دست بيـدادگران و جـاهالن منـه و غافـل و مفلـس و بـي نـوا را         از
  ). در موضعي ديگر چنين گفته:220 :1390( »مفرماي  عمل

چون كسي را شغلي دهي نيك بنگر شغل بسزاوار مرد ده و بدانچه تو در باب چاكري 
نه مستحق آن باشد وي را مفرمـاي، كسـي كـه فراشـي را شـايد      معني باشي شغلي كه 

  ).230(همان: و آنكه خازني را شايد حاجبي مده  داري مفرمايشراب
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موضوع مشابه ديگر اندرزهاي سياسي اردشير ساساني با قابوسنامه، نيكي با زيردستان و 
شــير يكــي كــردن و بخشــندگي، اردهاســت.دربارة نرعيــت و درگذشــتن از خطاهــاي آن

د، امـا نابخشـندگي از پادشـاهان    همگان را شايسته است بخشنده باشـن «آورده است:   چنين
). 483: 1963ثعـالبي،  »(چه آنان به بخشـش تواناينـد   اي پذيرفته نيست،هيچ عذر و بهانه  به

ودگــان نيكــي و ســاماني بــراي بــا پريشــاني ت«وي همچنــين در ايــن بــاره يــادآور شــده: 
). عنصرالمعالي نيز در ارتباط با ايـن موضـوعات، بـه فرزنـدش     482همان: »(نيست  ويژگان
چـون بـه گنـاهي از تـو     «نـد:  اها به اختصـار چنـين  هاي زيادي كرده كه برخي از آنتوصيه
)، 152: 1390»(خواهند، عفو كن و بر خويشتن واجب دان اگرچه سخت گنـاهي بـود    عفو

 »مـدان كـه آن بـه عـذر نيـرزد     پس چون مجرمي عفو خواهد اجابت كن و هـيچ گنـاهي   «
  ).154  (همان:

نامه، ايـن اسـت كـه غـرق شـدن      شباهت ديگر انـدرزهاي سياسـي اردشـير بـا قابوسـ     
ـ   از  بيش ه عنـوان مثـال در عهـد اردشـير     حد در قدرت شاهي به مستي تشبيه شده است. ب
  است:  آمده

و بـاكي  در مزاج شاهي بزرگي و ايمني و شادي و نيرومنـدي و برتـري جـويي و بـي    
گيري از ديگران نهاده است و هر چند سال بر شاهي افزوده گـردد  خودپسندي و خرده

و گيـرد تـا آنجـا كـه او را بـه      و شاهي او درازتر شود اين چهار خوي در منش او نيـر 
هـا و  شاهي گرفتار سازد كه آفت آن از مستي شراب پرزورتر است پس بدبختي  مستي
هـاي زمانـه را   هـا و سـرزنش  پيشـامدها و ناكـامي   ها را از ياد برد تا آنجـا كـه  لغزيدن
  )63 - 62: 1348كند (عباس،   فراموش

  سازي را چنين به تصوير كشيده است:عنصرالمعالي اين تشبيه
اما جهد كن تا از شراب پادشاهي مست نگردي، به شش خصلت انـدر تقصـير مكـن،    

گـر پادشـاه از   راست گفـتن كـه ا   نگاهدار: هيبت و داد و دهش و حفاظ و آهستگي و
بـه مسـتي و هـر پادشـاهي كـه از      شش خصلت از يكي دور شود، نزديـك شـود     اين

  ).235: 1390(ر رفتن پادشاهي باشد پادشاهي مست شود، هوشياري او اند  مستي

روي و اعتدال در امور نيـز از موضـوعات مشـابه انـدرزهاي سياسـي اردشـير بـا        ميانه
  يكي از عمال خود نوشته بود: به قابوسنامه است. در اين باره اردشير
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ام كه تو ماليمت را بر خشونت و محبت را بر مهابـت و تـرس را بـر شـجاعت     شنيده
دهي، ولي بايد در آغاز كار خشن و در آخر ماليـم باشـي، هـيچ كـس را از     ترجيح مي

نـد  نصيب نگذاري و از محبت مأيوس نكني كه ايـن دو قـرين يكديگر  مهابت خود بي
  ).249 -  248: 1948/1(مسعودي، 

لكـن يكبـاره   «عنصرالمعالي اين موضوعات را به فرزندش چنين گوشزد كـرده اسـت:   
نيـز چنـان درشـت مبـاش كـه هرگـز       چنان نرم مباش كه از خوشي و نرمي بخورنـدت و  

اندر كارها افراط و تفريط مكـن  «). در بابي ديگر آورده است:37: 1390»(نبساوندت  بدست
پـس  «).همچنين گفتـه اسـت:   46همان: »(در همه شغلي ميانه باشو افراط را شوم دان و ان

اندازه همه كارها نگهدار، خواه در دوستي باشد خواه در دشمني كـه اعتـدال جزويسـت از    
  ).148همان: »(عقل كلي

يكي ديگر از موارد مشترك اندرزهاي سياسـي اردشـير ساسـاني بـا قابوسـنامه، مسـأله       
در ايـن بـاره از قـول اردشـير      گذاشـتن رعيـت اسـت.   برافتادن حكومت به جهـت بيكـار   

هــا نخســت از بيكــار رهــا كــردن مــردم و  بدانيــد كــه برافتــادن حكومــت«اســت:   آمــده
).در قابوسنامه 75: 1348عباس، »(نساختن ايشان به كارهاي سودمند آغاز شده است  رمسرگ

كـه از آن  مـدار تـا از منفعتـي     از هـر كـس شـغلي دريـغ    «راجع به اين مبحث آمده است: 
 »تـر زيـي  انديشـه بيابند با قصد خويش مضـاف كننـد و تـو نيـز در بـاب ايشـان بـي         شغل

)1390:  234.(  
ها و شرايط نـديمياز ديگـر اقتباسـات عنصـرالمعالي از انـدرزهاي سياسـي       خصوصيت

  اين باره چنين توصيه نموده است:اردشير ساساني است. اردشير در 
ش دارنـد، هيچكـدام بـه انـدازه     بـا ايشـان آميـز    از كساني كه همنشـين شـهريارانند و  

هـا و آگـاه بـر    هـا و ادب دانـي  درخور اين نيست كـه داراي همـه نيـك خـويي      نديم
م نيازمنـد اسـت بـا دارا بـودن     نمكـين و سـخنان شـگفتي آيـين باشـد. نـدي        هاي نكته

. شاهي فروتني بندگان را نيز دارا باشد و با سنگيني پيران سـبكروحي جوانـان را    شكوه
 »نيكي نديم كامل نخواهد بود مگر آنكه داراي آراستگي و جوانمردي نيـز بـوده باشـد   

  ).26: 1348(عباس، 

ها را اقتباس نموده و به فرزندش نصيحت كـرده،  عنصرالمعالي نيز بعضي از اين توصيه
د كـه لقـائي دارد كـه مردمـان را     بايـ «گونه توصيه كرده است: چنانكه آراستگي نديم را اين

ــد    از ــي نباش ــدن وي كراهيت ــه  203: 1390( »دي ــر نكت ــاهي ب ــين و  ). وي آگ ــاي نمك ه
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اندر مالهي تو را دست بـود. نيـز چنـان بايـد     «گونه آورده است: آيين را اينشگفتي  سخنان
هاي مضاحك و سخن مسكته و نوادرهاي بديع ياد داري،كه محاكي باشي و بسيار حكايت

- اين خصوصيت نديم كه سنگيني پيـران و سـبك  . »حكايات و نوادر ناتمام باشدنديمي بي
نيز كه بايد اندر تو هم جد باشد و «چنين اقتباس كرده است: روحي جوانان را دارا باشد، اين

  ).204همان: »(هم هزل، اما بايد وقت استعمال سخن بداني كه كي باشد
كامال آشكار است اي از اندرزهاي اردشير در قابوسنامه، با توجه بهبازنمايي بخش عمده

خصــوص در كــه عنصــرالمعالي در تــدوين قابوســنامه از انــدرزهاي اردشــير ساســاني بــه
تهذيب اخالق و سياست مدن استفاده شاياني بـرده اسـت.البته عنصـرالمعالي از      هاي بخش

ــدرزهاي     ــر ان ــاني و ازديگ ــاهان ساس ــاير ش ــدرزهاي س ــدرز  ان ــد: ان ــاني مانن دورة ساس
  ز اوشنر دانا، اندرزهاي بزرگمهر و غيره نيز استفاده كرده است. مارسپندان، اندر  آذرباد

با ورود اسالم به ايران و رخدادهايي كه در مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي 
بـا وجـود تـداوم فرهنـگ و سـنن       هاي نخست ايرانِ اسالمي اتفـاق افتـاد،  و غيره در سده

سي و اجتماعي دچار تغيير و تحول گرديـد. از  باستاني بسياري از مسائل فرهنگي، سيا  دوره
اين رو، به رغم آنكه عنصرالمعالي تحت تأثير سنت شاهان ساساني اين اندرزنامه را نگاشته 

ها استفاده شـاياني بـرده، وي متـأثر از اوضـاع دينـي، سياسـي، اجتمـاعي،        و از مضامين آن
هـاي  اي از حكمـت دهاقتصادي و فرهنگي عصر خويش نيز بوده است.در واقع بخـش عمـ  

موجود در قابوسنامه، تحت تأثير شرايط ديني، سياسي اجتماعي، فرهنگـي و تربيتـي زمانـة    
نويسنده نگاشته شده و متفاوت از اندرزهاي اردشير و ساير اندرزهاي دورة ساساني اسـت.  

ني هاي قابوسنامه نسبت به اندرزهاي اردشير ساسابه جهت اختصار، تنها سه مورد از تفاوت
  اشاره شده است.

هاي عمدة قابوسنامه با اندرزهاي اردشير، ماهيت ديني قابوسـنامه اسـت.   يكي از تفاوت
هـاي  كار بردن آيات و احاديث فـراوان در مـتن قابوسـنامه، بـاب    عنصرالمعالي عالوه بر به

نخست قابوسنامه را به توحيد، نبوت و سپس اركان دين اسالم شامل: نمـاز، روزه، حـج و   
ات اختصاص داده است. تفاوت عمدة ديگر قابوسنامه و اندرزهاي اردشير، در ارتباط بـا  زك

مـاني اسـت. در انـدرزهاي اردشـير     شرايط سياسي و اجتماعي متفاوت دو دوره از لحاظ ز
رعايت حفظ طبقات اجتماعي و پايگاه هر طبقه تأكيد زيادي شده است. به عنوان مثـال:    بر

  ر آمده است:ند سيزدهم عهد اردشيدر ب
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هر كس از شما كه پس از من فرمانروا شود، نبايد برآمدن هريك از طبقـات چهارگانـه   
داران دين و جنگيان و فرزانگان و كارورزان را بـه طبقـه ديگـر از رفـتن     يعني سررشته

پايگـاهي كـه دارنـد جابجـا شـدند،      تر گيرد؛ زيرا هرزمان مردم از شاهي خويش سبك
 سته به پايگاهي باالتر از آنچه دارد چشـم دوزد و بـا ديگـران بـه    كدام از ايشان پيو  هر

  )79: 1348رشكبري برخيزد (عباس، 

هـاي متعـددي،   شـود، بلكـه در بـاب   در قابوسنامه نه تنها چنين چيـزي مشـاهده نمـي   
هـاي  هاي مختلف بـه همـه افـراد جامعـه، توصـيه     عنصرالمعالي در ارتباط با يادگيري پيشه

  به صراحت چنين توصيه كرده است: باب تربيت فرزند دارد. وي در  اكيدي
از روي هر چند پيشه نه كار كودكانِ محتشمان است، هنر ديگر است و پيشه ديگر. اما 

اگـر فرزنـدان مردمـان خاصـه     تـرين هنـر اسـت و    حقيقت نزديك مـن پيشـه بـزرگ   
مـه هنـر اسـت و هنـر يـك روز ببـر آيـد        دانند، چـون بـه كسـب نكننـد ه      پيشه  صد

)1390  :135.(  

ساسـاني، ايـن اسـت كـه قابوسـنامه      هاي ديگر قابوسنامه با اندرزهاي اردشير از تفاوت
تـر بـوده و   تـر و كامـل  اي جامعلحاظ پرداختن به موضوعات متنوع و مختلف، اندرزنامه  از

دقيقـي داشـته اسـت، چنانكـه در      عنصرالمعالي خودش در علوم و فنون مختلـف آگـاهي  
تخصصي از اطالعات پزشكي برخوردار است. در علم نجوم همچون علم طب به طور   باب

همچـون   منجمي آگاه به اطالعات تخصصي نجـوم اشـراف دارد و در بـاب مسـائل دينـي     
ر آن موضوع، چنان است كـه گـويي   ديني و در هر بابي از لحاظ وسعت اطالعاتش د  عالم
  همان زمينه متخصص است.  در

  
  گيري . نتيجه5

هـاي سياسـي، اجتمـاعي، تربيتـي و     ساساني از جايگاه وااليـي در حـوزه  اندرزهاي اردشير 
فرهنگيِ دورة ساسانيان برخوردار بود. بـا ورود اسـالم بـه ايران،بـا الگـوبرداري تـدريجيِ       

هاي اسالمي از ديوانساالري و دستگاه اداري، مالي و سياسي ساسانيان، توجـه بـه   حكومت
تـرين  با موضـوع كشورداريبيشـتر شـد. يكـي از مهـم     هاي باقيمانده از دورة ساساني رساله
ها در اين باره، عهـد اردشـير بـود. از آنجـا كـه انـدرزهاي سياسـي اردشـير حـاوي           رساله
هـا وآثـار تـاريخي، ادبـي و     نامـه اخالقي بود، اين اندرزها توسط نويسندگان سياست  نكات
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ساسـاني از دو جهـت بـر     نيز مورد توجه قرار گرفت. از اين رو، اندرزهاي اردشير اخالقي
آراي تربيتي عنصرالمعالي در قابوسنامه تأثيرگذار واقع شد؛ زيرا عنصرالمعاليهم از طبقه امرا 

 ها قرار دارد. بـا ايـن اوصـاف،   نامهو ديوانساالران است و هم در شمار نويسندگان نصيحت
وسـنامه  نـه حكمـت عملـي در قاب   گاهـاي سـه  بازنمايي اندرزهاي اردشير بر مبنـاي بخـش  

شده است. در بخش اولحكمت عملي يعنـي؛ تهـذيب نفـس، انـدرزهاي اخالقـي        بررسي
زيادي از اردشير در قابوسنامه قابل مشاهده است. در بخش تدبير منزل اندرزهاي كمتري از 

اماعنصرالمعالي در اين بخش مفصل بحث كرده، ضـمنا نظـرات    خورد،اردشير به چشم مي
وت بـا انـدرزهاي اردشـير اسـت. در بخـش سياسـت مـدن،        وي در اين بخش بعضا متفـا 

اندرزهاي سياسي مشـابه فراوانـي وجـود دارد كـه بعضـي انـدرزهاي سياسـيِ اردشـير را،         
ـ   ا وجـود اينكـه انـدرزهاي اردشـير     عنصرالمعالي به طور عيني در قابوسنامه آورده اسـت. ب

يط سياسـي، دينـي   شـود، قابوسـنامه تحـت تـأثير شـرا     وضوح در قابوسنامه مشاهده مي  به
هـاي اوليـه آن كـامال هـم سـو      اجتماعي و تربيتي دورة اسالمي نگاشته شده، چنانكه بـاب 

هاي اسالمي است. عالوه بر اين، محتواي قابوسنامه در ارتباط با شـرايط سياسـي و   باآموزه
اجتماعي دورة ساساني نيز به خصـوص در بحـث حفـظ طبقـات اجتمـاعي، متفـاوت بـا        

  ر است.اندرزهاي اردشي
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