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اندرزهاي شاهان ساساني ازلﺤاظ تربيتي چنان ارزشﻤند بود كه در دورة ساسانيان ،در ابعاد متعدد سياسي،
اجتﻤاعي و فرهنگي مورد استفادة كاربردي قرار گرفت .علاوه بر اين ،در ايران دورة اسلامي نيز اين اندرزها در
ن نصيﺤتنامهها ،به كار گرفته شد .يكي
ابعاد متعدد ،توسط اقشار مختلف ،ازجﻤله :فرمانروايان ،وزرا و نويسندگا ِ
از نويسندگان نصيﺤتنامهها در ايران دورة اسلامي كه از طبقه حاكم نيز به شﻤار ميرفت ،عنصرالﻤعالي بود.
تنوع آراي تربيتي عنصرالﻤعالي در قابوسنامه ،نشانگر آن است كه در تدوين و شكلگيري آراي وي ،منابع
متعددي دخيل بوده است .با اين اوصاف ،بررسي اندرزهاي شاهان ساساني بهعنوان يكي از منابع دخيل در
شكلگيري آراي تربيتي عنصرالﻤعالي ،جاي تﺤقيق دارد .سؤال مطرحشده ،اين است كه اندرزهاي شاهان
ساساني چگونه و در چه ابعادي بر آراي تربيتي عنصرالﻤعالي تﺄﺛيرگذار بوده است؟ اهﻤيت اين موضوع تبيين
فراين ِد چگونگي درهم آميختن اندرزهاي دورة ساساني با آموزههاي اسلامي است ،كه حاصل اين آميزش ،پديد
آمدن آﺛاري بود كه جزو منابع تربيتي ايران دورة اسلامي مﺤسوب ميشدند .در تﺤقيقاتي كه تاكنون راجع به
آراي تربيتي عنصرالﻤعالي انجامگرفته ،توجهي به تﺄﺛير اندرزهاي شاهان ساساني بر آراي تربيتي وي نشده است.
هدف اين نوشتار ،واكاوي چگونگي تﺄﺛير اندرزهاي شاهان ساساني بر آراي تربيتي عنصرالﻤعالي در قابوسنامه
است ،كه با استفاده از منابع كتابخانهاي به روش تاريخي با توصيف ،تﺤليل و مقايسة دادهها انجامگرفته است.
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ﻣﻘدﻣﻪ
رايج شدن اندرزها و نگارش اندرزنامهها يكي از موارد بااهﻤيت تاريخ ايران در دورة ساسانيان بود.
اندرزهاي دورةساساني به حدي فراگير بود كه در زمينههاي سياسي ،اجتﻤاعي ،ديني ،فرهنگي و تربيتي
مورداستفاده قرار گرفت و مخاطبان آن اندرزها هﻤه اقشار جامعه را شامل ميشد .از ميان اندرزنامههاي
دورة ساساني ،اندرزهاي شاهان يا اندرزهايي كه شاهان و حاكﻤان مخاطب آن بودند ،اهﻤيت ويژهاي
داشت؛ زيرا مﺤتواي اندرزهاي دورةساساني بهگونهاي بود كه از يكجهت اصول و آئين كشورداري و از
جهتي مسائل اخلاقي را شامل ميشد؛ لذا براي طبقةحاكم در آن دوره ،به مثابة منشوري براي بهتر اداره
كردن كشور و جامعه به شﻤار ميرفت .ازاينجهت ،اندرزهاي شاهان در ميان اندرزهاي دورة ساساني
اهﻤيت بيشتري يافت .اندرزهاي شاهان ساساني چنان اهﻤيت داشت كه علاوه بر فراگير شدن در دورة
ساساني ،در دورة اسلامي نيز توسط اقشار و گروههاي مختلف ،از حاكﻤان و فرمانروايان گرفته ،تا
نويسندگان نصيﺤتنامهها ،سيرالﻤلوكها و سياستنامهها مورد تقليد و استفاده قرار گرفت.
عنصرالﻤعالي يكي از مشهورترين نويسندگان نصيﺤتنامهها در قرن پنجم هجري است ،كه از
بازماندگان طبقة حاكم نيز به شﻤار ميرفت .آراي عنصرالﻤعالي در قابوسنامه نﻤايان است .وي
قابوسنامه را در يك مقدمه و چهلوچهار باب خطاب به پسرش گيلانشاه و ساير جويندگان نگاشته
است .نظريات و آراي عنصرالﻤعالي در قابوسنامه چنان متنوع و ارزشﻤند است كه در زمينة تعليم و
تربيت از جايگاه ويژهاي برخوردار بود .بدون شك عنصرالﻤعالي در تدوين آراي تربيتياش در
قابوسنامه ،از منابع متعددي استفاده كرده است .آنچه بهعنوان سؤال مطرح است ،اين است كه
اندرزهاي شاهان ساساني چگونه و در چه ابعادي در شكلگيري آراي تربيتي عنصرالﻤعالي در
قابوسنامه تﺄﺛيرگذار بوده است؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش ،ابتدا اندرزهاي شاهان ساساني و آراي
تربيتي عنصرالﻤعالي در دو عنوان جداگانه بهعنوان مقدمات بﺤث ،مطرحشده ،سپس چگونگي روند
تﺄﺛيرگذاري اندرزهاي شاهان ساساني در دورة اسلامي بهخصوص بر آراي تربيتي عنصرالﻤعالي ،مشخص
گرديده است .در پايان تﺄﺛيرگذاري اندرزهاي شاهان ساساني بر آراي تربيتي عنصرالﻤعالي ،در ابعاد:
موضوعي ،اقتباسي و ادبي تبيين و بازنﻤايي شده است .با بررسي چنين مباحثي ،فرضيه اين نوشتار آن
است كه اندرزهاي شاهان ساساني يكي از منابع عﻤدة عنصرالﻤعالي بوده و در ابعاد متعدد :موضوعي،
اقتباسي و ادبي در شكلگيري آراي تربيتي وي در قابوسنامه ،نقشآفرين بوده است.
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راجع به تﺄﺛير اندرزهاي شاهان ساساني بر آراي تربيتي عنصرالﻤعالي ،تاكنون پژوهش مستقلي
انجام نگرفته است .البته دربارة آراي تربيتي عنصرالﻤعالي و حتي مقايسة آراي عنصرالﻤعالي با ديگر
انديشﻤندان ،تﺤقيقات مختصري انجامشده است .مﺤققاني كه قابوسنامه را تصﺤيح و چاپ نﻤودهاند،
در مقدمة آن به بيان اهﻤيت اين اﺛر و تبيين نكات ارزشﻤند آن پرداختهاند ،ليكن به خاستگاه آراي
تربيتي عنصرالﻤعالي ،بهخصوص بخشي از خاستگاه آراي وي كه به ايران باستان برميگردد ،توجه
چنداني نداشتهاند .فريدون الهياري در مقالهاي با عنوان» :قابوسنامه عنصرالﻤعالي و جريان اندرزنامه
نويسي سياسي در ايران دورة اسلامي« به گفتار سياسي او در چارچوب نظام انديشة ايرانشهري ،برگرفته
از فرهنگ سياسي ايران باستان توجه داشته است .وحيد سبزيان پور در مقالهاي با عنوان» :بررسي
ديدگاههاي تربيتي ايرانيان باستان در قابوسنامه« بهصورت پراكنده ،به ذكر نكات مشترك اندرزهاي
حكيﻤان ،دين مردان و بعض ًا شاهان ايران باستان با اندرزها و حكﻤتهاي موجود در قابوسنامه پرداخته
است .وي نهتنها آراي تربيتي ايرانيان باستان را در يك چارچوب معين مشخص نكرده ،بلكه به فرايند
رواج يافتن اين آرا و تﺄﺛيرات آن در دورة اسلامي نيز نپرداخته است .با بررسي پژوهشهايي كه تاكنون
راجع به آراي تربيتي عنصرالﻤعالي انجامگرفته ،مشخص است كه در اين پژوهشها بهطور تخصصي به
چگونگي تﺄﺛيرگذاري اندرزهاي شاهان ساساني بر آراي تربيتي عنصرالﻤعالي در ابعاد مختلف پرداخته
نشده است .بنابراين در اين نوشته به چگونگي تﺄﺛير اندرزهاي شاهان ساساني بر آراي تربيتي
عنصرالﻤعالي در ابعاد موضوعي ،اقتباسي و ادبي با استفاده از مﺤتواي اندرزهاي شاهان ساساني و
مقايسة آن اندرزها با متن قابوسنامه ،به روش پژوهشهاي تاريخي به شيوه مقايسهاي پرداختهشده
است.
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اندرزهاي شاهان ساساني
بيشتر گويندگان و حتي مخاطبان اندرزهاي دورة ساساني ،شاهان و بزرگان بودند؛ زيرا حكيﻤان
باستان صلاح و فساد آحاد مردم را در صلاح و فساد حاكﻤان و شاهان ميدانستند ،لذا تعليم و تربيت
شاهزادگان و اصلاح اخلاق پادشاهان در اندرزنامههاي دورة ساساني برجستگي ويژهاي يافت )مشرف،
 .(٧٢ :١٣٨٩اصل پهلويِ بيشتر اندرزهاي شاهان ساساني از بين رفته ،ليكن بخشهايي از آن اندرزها
بهصورت پراكنده در منابع دورة اسلامي انعكاس يافته است .عهد اردشير تنها اندرزنامه از شاهان ساساني
ساساني است كه امروزه در يك مجﻤوعة گردآوريشده ،در دسترس است .اين عهد شامل وصاياي
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اردشير اول ) ٢٢٦- ٢٤٠م( به شاهان ايراني پس از او است .اصل پهلوي اين عهد ازميانرفته ،اما چند
نسخه از ترجﻤه عربي آن در كتابهاي الغرّه ،تجارب الامم و نثر الدرر باقيمانده است )عباس:١٣٤٨ ،
٥٤؛ مسكويه١٢٢ – ١٤٤ :٢٠٠١ ،؛ آبي.(٨٤ - ١٠٧ /٧ :١٩٩٠ ،
دومين پادشاه ساساني كه به نوشتن عهد شهرت داشت ،خسرو انوشيروان ) ٥٣١-٥٧٩م( بود .ابن
نديم سه عهد با عناوين» :عهد انوشيروان به پسرش هرمز«» ،عهد خسرو به هر كه از ميان خانواده او
درخور تعليم و تربيت بود« و »عهد خسرو انوشيروان به پسرش« را به وي نسبت داده است )ابن نديم،
بيتا .(٤٣٨ :اينوسترانزف هر سه عهد مذكور را يك عهد دانسته ،بر اين باور است كه نويسندگان
مختلف از ترجﻤة عربي آنها استفاده كردهاند ،لذا هركدام براي آن عنوان خاصي قائل شدهاند
) .(Inostranzev, 1918: 40 – 41ﺛعالبي ،مسعودي و ماوردي از عهد شاپور اول ) ٢٤٠-٢٧٠م(
خطاب به پسرش هرمزد ) ٢٧٠-٢٧١م( يادكرده ،جﻤلات اخلاقي كوتاهي از آن نقل كردهاند )ﺛعالبي،
٤٩٥ :١٩٦٣؛ مسعودي٢٥٠/١ :١٩٤٨ ،؛ نيآوردي .(٣٠٠ :١٣٨٤ ،ابن طقطقي از عهد يا وصيت قباد
) ٤٨٨-٥٣١م( خطاب به پسرش خسرو انوشيروان يادكرده و مطالبي نيز از آن آورده است )ابن طقطقي،
 .(٤٦ :١٣٤٥اندرز خسرو قبادان اندرزنامة كوتاهي از خسرو انوشيروان است كه در متون پهلوي به چاپ
رسيده است ) .(Safa: 2/14مجﻤوعهاي از اندرزهاي پهلوي را مسكويه در كتابي با عنوان »جاويدان
خرد« گردآوري كرده كه يكفصل از آن مربوط به اندرزهاي قباد و فصلي ديگر مربوط به حكﻤتها و
دانشهاي خسرو انوشيروان است )مسكويه .(٤١ - ٦١ :١٣٥٨ ،كارنامهها ،نامهها ،خطابهها و توقيعات
شاهان ساساني نيز داراي مضامين اخلاقي بوده كه بهصورت پراكنده در بعضي منابع دورة اسلامي از
آنها يادشده است.
نامههاي شاهان ساساني گرچه مربوط به يك واقعة سياسي يا تاريخي بوده ،در تدوين آنها جنبة
ادبي و اخلاقي هم لﺤاظ شده است .نامة اردشير خطاب به دبيران ،فقيهان و كشاورزان ،نامة شاپور به
يكي از حُكام )مسعودي ،(٢٤٨ - ٢٤٩/١ :١٩٤٨ ،نامة خسرو انوشيروان به چهار پادوسبان كشور
)طبري ،(٤٢٢/١:نامة شيرويه به خسروپرويز و جواب خسروپرويز به او )فردوسي- ٢٢١٦ :١٣٨٦ ،
 (٢٢٠١و دهها نامة ديگر از شاهان ساساني ،در شﻤار اين دسته از اندرزهاي شاهان ساساني بهحساب
ميآيد .خطابههاي شاهان ساساني كه هنگام تاجگذاري خطاب به بزرگان و اشراف يا رعيت ايراد
ميكردند ،از ديگر آﺛار اندرزگونه به شﻤار ميآيد .اين خطابهها شامل موضوعاتي از قبيل :تﻤجيد خرد و
عدالت ،وعدة نيكوكاري به رعيت ،اجراي عدالت ،بخشايش بر مردم ،توقع فرمانبرداري از رعيت و
اندرزهايي دربارة ادارة مﻤلكت به كارگزاران بود )تفضلي .(٢٣٩ :١٣٨٣ ،علاوه بر اينها ،توقيعات شاهان
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ساساني نيز حاوي مطالب اخلاقي و عبارات حكﻤتآميز بود )مﺤﻤدي .(٣٢٩ - ٣٣٠ :٢٥٣٦ ،در دورة
ساساني عريضههايي كه به شاه نوشته ميشد ،جواب آن به دستور شاه ،با عبارتي مختصر در ذيل آن
پاسخ داده ميشد كه به آن توقيع ميگفتند ).(Razavi, 2015:346
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ﻣعرفي اجمالي آراي تربيتي عنصرالمعالي در قابوسناﻣﻪ
امير عنصرالﻤعالي كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشﻤگير ،يكي از آخرين بازماندگان امراي
آل زيار در قرن پنجم هجري صاحب كتاب قابوسنامه است .خاندان ايراني نژاد آل زيار از سال  ٣١٦تا
 ٤٣٤هجري بر بخشهايي از ايران فرمانروايي داشتند .مشهورترين امير زياري مرداويج ) ٣١٦-٣٢٣ق(
بود .با مرگ مرداويج قلﻤرو حكومتي آل زيار به نواحي شﻤالي ايران مﺤدود شد .از اسكندر پدر
عنصرالﻤعالي بهعنوان يكي از آخرين اميران آل زيار يادشده است .اسكندر با دختر مرزبان بن رستم
باوندي ازدواج و از او به سال  ٤١٢ق صاحب پسري شد كه او را كيكاووس نام نهاد) .نفيسي٦ :١٣٢٠ ،
  .(٤عنصرالﻤعالي در جواني به مدت هشت سال در غزنين ،نديم مودود بن مسعود غزنوي )٤٣٢-٤٤٠ق( بود )عنصرالﻤعالي .(٢٣٤ :١٣٩٠ ،وي با دختر سلطان مﺤﻤود غزنوي نيز ازدواج كرد و پسرش
گيلانشاه ﺛﻤرة اين ازدواج است )هﻤان .(٥ :بعضي تاريخها وفات وي را سال  ٤٦٢ق اعلام كردهاند ،اما
خودش سال  ٤٧٥ق را آغاز كتابت قابوسنامه اعلام كرده ،بنابراين تا اين مدت حداقل حيات داشته
است .پسازآن در منابع خبري از وي ذكر نشده است )هﻤان.(١٦ - ١٧:
از مﺤتواي قابوسنامه چنين برميآيد كه عنصرالﻤعالي از تاريخ گذشتة ايران و اسلام آگاه بود و در
انشا ،عروض ،پزشكي ،اخترشناسي ،موسيقي ،فنون سپاهي و كشورداري نيز توانايي بسياري داشت .وي
در جواني گذشته از پرورش خاصي كه اميرزادگان را بوده ،مانند :سواري ،تيراندازي ،شنا ،آيين سپاه و جز
آن ،سالها نزد آموزگاران دانش آموخته است )نفيسي .(٢٧ – ٢٩ :١٣٢٠ ،عنصرالﻤعالي زبان پهلوي را
ميدانست )عنصرالﻤعالي (١٠١ :١٣٩٠ ،و به كار بستن سخنها و پندهاي انوشيروان را براي خود و
پسرش واجب دانسته است )هﻤان .(٥٠ :قرائن نشان ميدهد روح و فرهنگ عنصرالﻤعالي آميزهاي از
فرهنگ ايراني و فرهنگ اسلامي روزگار اوست و اين دو چنان درهمتنيده كه تبيين حدومرز آن دو ساده
نيست )سبزيان پور.(٥٤ :١٣٩٢ ،
آراي عنصرالﻤعالي در يك مقدمه و چهلوچهار باب با موضوعات متنوع در قابوسنامه نﻤايان
است .انگيزة نويسنده از تﺄليف اين كتاب ،ابتدا ارشاد و راهنﻤايي فرزندش گيلانشاه و سپس بهرهمندي
ديگر جويندگان بود )عنصرالﻤعالي .(٤ :١٣٩٠ ،قابوسنامه به سبب داشتن موضوعات متنوع ،مجﻤوعهاي
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ارزشﻤند در شناخت اوضاعواحوال ديني ،سياسي ،اجتﻤاعي ،اقتصادي ،علﻤي و ادبي دوران نويسنده است
و چنان اهﻤيت دارد كه از آن بهعنوان مجﻤوعة تﻤدن اسلامي قبل از مغول يادشده است) .بهار:١٣٧٦ ،
 (٦٠٤تنوع موضوعات و ابعاد تربيتي قابوسنامه به حدي است كه به روشهاي متعدد ميتوان آراي
تربيتي عنصرالﻤعالي را بر اساس آن طبقهبندي و معرفي نﻤود .در يك تقسيمبندي موضوعي ،آراي
تربيتي عنصرالﻤعالي در قابوسنامه شامل :آراي ديني ،سياسي ،اجتﻤاعي و فرهنگي ،اقتصادي ،علﻤي و
فني و تجارب عﻤلي زندگاني وي است.
آراي تربيتي ديني وي در بابهايي با موضوعات :شناخت ايزد تعالي ،آفرينش و ستايش پيامبر
)ص( ،سپاس داشتن از خداوند نعﻤت ،فزوني طاعت و شناختن حق پدر و مادر بيانشده است .در
بابهايي كه به موضوعاتي از قبيل :آئين و شرط پادشاهي ،آئين و شرط وزارت ،آئين و شرط
ي
سپهسالاري ،آداب دبيري و شرط كاتب ،كارزار كردن و خدمت كردن پادشاه پرداخته ،آراي تربيت ِ
سياسي خويش را مطرح كرده است .چندين باب از قابوسنامه از قبيل :پيشي جستن از سخنداني ،اندر
پيري و جواني ،مهﻤان كردن و مهﻤان شدن ،چوگان زدن ،آئين دوست گرفتن ،امانت نگاهداشتن ،آئين
زن خواستن ،آئين و رسم شاعري ،آئين و رسم خنياگري ،آداب نديﻤي پادشاه و آئين جوانﻤردي به آراي
تربيتيِ اجتﻤاعي و فرهنگي عنصرالﻤعالي اختصاص دارد .برخي از بابهاي قابوسنامه با موضوعاتي
ازجﻤله :خريدن ضياع و عقار ،بازرگاني كردن ،جﻤعكردن مال و آيين دهقاني و هر پيشه ،در زمرة آراي
تربيتيِ اقتصادي عنصرالﻤعالي مﺤسوب ميشود .آراي تربيتي عنصرالﻤعالي در موضوع علوم و فنون نيز
در بابهايي با عناوين :طالب علﻤي و فقيهي و فقها ،ترتيب علم طب و علم نجوم بيانشده است .علاوه
بر اينها ،در باب هايي تجارب عﻤلي زندگي خويش را با صراحت و صداقت بيان داشته ،تا جويندگان
پندهاي او را بهتر پذيرا باشند .وي در بابهايي ازجﻤله :آئين شراب خوردن ،مزاح كردن و نرد و شطرنج
باختن ،عشق ورزيدن ،گرمابه رفتن ،نخجير كردن ،برده خريدن ،اسب خريدن و غيره ،حاصل تجارب
زندگي خويش را در اختيار فرزندش و ديگران قرار داده است .درمجﻤوع قابوسنامه دائرهالﻤعارفي است
كه جامع اندرزهاي ايران باستان ،اصول و مباني اسلامي و تجربيات زمانة نويسندة خويش است.
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بازنمايي اندرزهاي شاهان ساساني در قابوسناﻣﻪ
براي تبيين بهتر فرايند چگونگي تﺄﺛيرگذاري اندرزهاي شاهان ساساني بر آراي تربيتي
عنصرالﻤعالي ،مختصري دربارة روند تﺄﺛيرگذاري اندرزهاي شاهان ساساني در سدههاي نخست اسلامي
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پرداختهشده است .با تصرف ايران توسط عربهاي مسلﻤان و شكلگيري خلافت اسلامي ،برخي از
شيوههاي كشورداري ساسانيان مورداستفاده آنان قرار گرفت ).(khosravi Shakib, 2011: 80
از قرن سوم هجري با شكلگيري حكومتهاي ايراني روند الگوپذيري از شيوههاي حكومتي ساسانيان
شتاب بيشتري گرفت .ازآنجاكه حكﻤتها ،پندها و اندرزهاي شاهان ساساني از منابع اصلي شيوههاي
حكومتداري آنان بود ،بخش عﻤدهاي از جريان الگوپذيري از شيوههاي حكومتي ساسانيان در دورة
اسلامي ،توجه و بهكارگيري آن اندرزها بود .علاوه بر اين ،اندرزهاي شاهان ساساني مسائل اخلاقي
زيادي را نيز در برداشت؛ لذا در دورة اسلامي مورداستفاده نويسندگان ادب و اخلاق و حكﻤت نيز قرار
گرفت.
يكي از عوامل اصلي رواج اندرزهاي شاهان ساساني در دورة اسلامي ،خلفا بودند .بهعنوانمثال:
مﺄمون عباسي ) ١٩٨-٢١٨ق( به معلم پسرش الواﺛق بالله ،گفته بود» :به او كتاب خدا ،خواندن منشور
اردشير و حفظ كردن كليلهودمنه را بياموزد« )الﻤبرد .(٤ :١٩٥٦ ،عامل ديگر رواج اندرزهاي شاهان
ساساني در خلافت اسلامي ،وزيران و دبيران بودند .اغلب وزيران عباسي ازجﻤله :خاندان برمكي و خاندان
سهل ايراني بودند؛ لذا ميخواستند از راه احياي اندرزهاي دورة ساساني و ارائة آن بهعنوان خوراك ادبي
و انديشهاي ،آﺛار نياكان خود را زنده گردانند )العاكوب.(١٠٣ :١٣٧٤ ،
مورخين و ادبا وصيتنامه طاهر بن حسين ) ٢٠٥-٢٠٧ق( به فرزندش عبداله را هﻤانند پند و
اندرزهايي دانستهاند كه به پادشاهان ساساني ازجﻤله اردشير و انوشيروان نسبت دادهاند )يادگاري،
 .(٤٥١ :١٣٨٨مطالب اين وصيتنامه كه شامل :آداب ديني ،شرعي ،اخلاقي ،سياست شاهي و غيره
است ،بهطور قابلملاحظهاي متﺄﺛر از عهد اردشير است )العاكوب .(١٨٦ :١٣٧٤ ،دربار و ديوانسالاري
غزنويان نيز به واسطة تجﻤع شاعران فارسيزبان و بهكارگيري دبيران و وزيران ايراني ،اقتباسات زيادي
از آداب درباري و ديوانسالاري ساسانيان داشته است .چنانكه برخي مكاتبات دربار غزنين به نواحي ديگر
ازجﻤله بغداد به زبان فارسي انجام ميشد و مراسم نوروز و مهرگان نيز در دربار غزنويان رواج داشت
)باسورث .(٨٩ ،١٣٧ :٢٥٣٦ ،تﺄﺛيرپذيري غزنويان از ساسانيان بسيار مهم است؛ زيرا عنصرالﻤعالي به
مدت هشت سال در دربار غزنويان نديم مودود بن مسعود غزنوي بود و با دختر سلطان مﺤﻤود غزنوي
نيز ازدواج كرد )عنصرالﻤعالي ،(٥ ،٢٣٤ :١٣٩٠ ،لذا بخشهايي از تﺄﺛيرپذيري وي از اندرزهاي شاهان
ساساني ،از اين طريق صورت گرفته است.
نويسندگان ادب و حكﻤت و اخلاق نيز در دورة اسلامي از اندرزهاي شاهان ساساني بهعنوان
منبعي غني استفاده ميكردند؛ چنانكه شاعران فارسيزبان در سرودن شعر تعليﻤي متﺄﺛر از اندرزهاي
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دورة ساساني بودند .بهعنوانمثال :در ابيات بهجاي مانده از مثنوي آفرين نامه ابوشكور بلخي ،كه در
سال  ٣٣٢ق سروده شده ،اندرزنامههاي ساساني برجستگي آشكاري دارد )مشرف  .(٥٥ :١٣٨٩در متون
تعليﻤي منثور مانند :كليلهودمنه ،مرزباننامه ،تﺤفهالﻤلوك ،نصيﺤهالﻤلوك ،سياستنامه و بهخصوص
قابوسنامه نيز رد پاي اندرزنامههاي پهلوي كامل ًا نﻤايان است )جابري .(٦٥ :١٣٨٦،با توجه به اينكه دو
عامل عﻤدة تﺄﺛيرپذيري از اندرزهاي شاهان ساساني در دورة اسلامي ،يكي حاكﻤان و فرمانروايان و
ديگري نويسندگانِ ادب و اخلاق بودند ،عنصرالﻤعالي را چه بهعنوان حاكم ،چه بهعنوان نويسنده فرض
كنيم؛ فرايند تﺄﺛيرپذيري وي از اندرزهاي شاهان ساساني كاملاً آشكار است.
اقدام عنصرالﻤعالي در تدوين اين اندرزنامه به لﺤاظ رفتاري نيز سنت عﻤلي پادشاهان ساساني را
به ياد ميآورد ،كه پندها و گفتارهاي آموزنده و كاربرديِشان در قالب وصايا براي فرزندان و مخاطبان
ديگر برجايمانده است) .الهياري (١٢٩ :١٣٨١ ،باآنكه مخاطبان اندرزهاي شاهان ساساني افراد و
گروهاي متعددي ازجﻤله :فرزندان و جانشينان شاه ،خود شاهان ،وزيران ،دبيران ،فرماندهان ،حاجبان،
ساير كارگزاران دولتي و از هﻤه مهمتر مردم عادي بودهاند ،قابوسنامه نيز هﻤه آن مخاطبين را شامل
ميشود .زيرا موضوعاتش متنوع است و عنصرالﻤعالي گاهي پسرش را بهعنوان شاه مخاطب قرار داده،
گاهي وزير ،گاهي سپهسالار ،گاهي دبير ،گاهي نديم و در هر بابي او را مخاطبي خاص قرار داده است.
تﺄﺛيرپذيري قابوسنامه از اندرزهاي شاهان ساساني به حدي است كه عﻤادي قابوسنامه را
آموزشوپرورش ايران پيش از اسلام در خاندانهاي فرمانروايي دانستهاند )عﻤادي .(٢٦٤ :١٣٦٠ ،اين
تﺄﺛيرپذيري ابعاد متعددي را در برميگيرد ،به جهت اختصار در اين نوشتار ،اندرزهاي شاهان ساساني در
قابوسنامه در ابعاد موضوعي ،اقتباسي و ادبي بازنﻤايي شده است.
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الف-بازنمايي ﻣوضوعي
آشكارترين تﺄﺛيرگذاري اندرزهاي شاهان ساساني بر قابوسنامه تﺄﺛيرگذاري موضوعي است.
هﻤانطور كه موضوعات اندرزهاي شاهان ساساني ازلﺤاظ كلي در دو بخش اصول و مباني كشورداري
و مسائل اخلاقي و تهذيب نفس قابل تقسيمبندي است ،در قابوسنامه نيز چنين است .علاوه بر اين ،در
در موضوعاتي كه به مسائل اخلاقي و تهذيب نفس مربوط ميشود ،هﻤانند اندرزهاي شاهان ساساني ،در
در قابوسنامه نيز اخلاق دنيوي و تﺄﺛير آن در زندگاني اين جهاني ،بيشتر نﻤايان است .مصداقهاي
فراواني درباره اين ادعا در قابوسنامه به چشم ميخورد ،بهعنوانمثال :مقيد بهراستي و پرهيز از دروغ را
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بيشتر به خاطر نتيجة دنيوي آن به فرزندش توصيه كرده است )عنصرالﻤعالي .(٤١ :١٣٩٠ ،گذشته از
آنكه حدود يكچهارم بابهاي قابوسنامه مانند :آيين پادشاهي ،سپهسالاري ،وزارت ،دبيري ،نديﻤي،
خدمت كردن پادشاه ،خنياگري ،چوگان زني ،شرابخواري و غيره ازلﺤاظ موضوعي كاملاً با اندرزهاي
شاهان ساساني مطابقت موضوعي دارد ،در بابهاي ديگر نيز مطالبي ذكر كرده كه مشابهت موضوعي
دارند .با توجه به فراواني اشتراكات موضوعي ميان اندرزهاي شاهان ساساني و قابوسنامه ،به ذكر چند
موضوع عﻤده با ذكر مثالهاي مشابه ،بسنده شده است.
يكي از موضوعات مشابه اندرزهاي شاهان ساساني و قابوسنامه ،رعايت عدل و داد و تﺄﺛير آن بر
ماندگاري حكومت است .اندرزهاي شاهان ساساني سرشار از مطالبي با اين موضوع است .بهعنوانمثال،
در عهد اردشير آمده است» :نيرو جز با سپاه پديد نايد و سپاه جز با مال و مال جز با آباداني و هيچ
آباداني جز به دادگري و نيكو راهبري پديدار نگردد«)عباس .(١١٢ :١٣٤٨ ،درجايي ديگر اردشير اول
چنين گفته است» :شاه بايد داد بسيار كند كه داد ماية هﻤه خوبيهاست و منع زوال و پراكندگي ملك
است و نخستين آﺛار زوال ملك اين است كه داد نﻤاند«)مسعودي .(٢٤٤ - ٢٤٥/١٩٤٨:١ ،هﻤين
مضامين به نقل از خسرو انوشيروان چنين نقلشده است» :پادشاهي به سپاه است و سپاه به مال و مال
به خراج و خراج به آبادي و آبادي به عدل«)هﻤان .(٢٧٠:مضاميني مشابه با اين موضوع در قابوسنامه
نيز نقلشده است .بهعنوانمثال آمده است» :بدان كه جهانداري به لشكر توان كردن و لشكر به زر توان
داشت و زر به عﻤارت كردن بدست توان آوردن و عﻤارت به داد و انصاف توان كرد ،از عدل و انصاف
غافل مباش« )عنصرالﻤعالي .(٢١٨ :١٣٩٠ ،درجايي ديگر آمده است» :بيداد را در دل خويش راه مده كه
خانة ملكان دادگر دير بﻤاند و قديﻤي گردد و خانة بيدادگران زود پست شود؛ زيرا كه داد آباداني بود و
بي داد ويراني ،پس چون آباداني ديرتر شايد كرد ،ديرتر بﻤاند و ويراني چون زودتر توان كرد ،زود نيست
گردد« )هﻤان.(٢٣٣ :
از ديگر موضوعات مشابه اندرزهاي شاهان ساساني و قابوسنامه ،حفظ هيبت و حشﻤت شاهي،
قاطع بودن در فرمان و برخورد با متخلفان است .از اردشير اول دراينباره نقل كردهاند» :شاهي كه مردم
از او بترسند ،بهتر از شاهي است كه از مردم بترسد«)ﺛعالبي .(١٩٦٣:٤٨٢ ،درجايي ديگر وي چنين گفته
است » :آسايش بهر هﻤگان نخواهد بود ،مگر آنكه ترس بر كسان ناراست و هرزه و مردمآزار چيره
باشد«)هﻤان .(٤٩٧:عنصرالﻤعالي نيز در قابوسنامه چنين مضاميني را به فرزندش توصيه كرده كه
عبارتاند از» :كمگوي و كم خنده باش تا كهتران بر تو دلير نشوند ،كه گفتهاند :بدترين كاري پادشاه را
دليري رعيت و بي فرماني حاشيه است )عنصرالﻤعالي» ،(٢٢٨ :١٣٩٠ ،فرمان خويش را بزرگ دار و
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مگذار كه كسي فرمان ترا خلاف كند« )هﻤان» ،(٢٢٠ :بر بيرحﻤتان رحﻤت مكن و بخشايش
مكن«)هﻤان.(٢٢٨ :
دقت در انتصاب عاملان شايستة حكومتي و آزمودن آنان ،از موضوعات مشابه ديگر اندرزهاي
شاهان ساساني و قابوسنامه است .دراينباره از اردشير اول نقلشده است» :براي شاهان چيزي
هراسانگيزتر از آن نيست كه مهتران دم شوند يا كهتران سر گردند« .در ادامه اين مطلب گفته» :با
فرمانروايي فرومايگان كار مردم سامان نﻤييابد« )ﺛعالبي .(٤٨٣ :١٩٦٣ ،عنصرالﻤعالي دراينباره به
فرزندش گفته است» :هر عﻤلي كه به كسي دهي سزاوار ده و از بهر طﻤع را جهان در دست بيدادگران
و جاهلان منه و غافل و مفلس و بينوا را عﻤل مفرماي« )عنصرالﻤعالي .(٢٢٠ :١٣٩٠ ،در موضعي ديگر
چنين گفته» :چون كسي را شغلي دهي ،نيك بنگر شغل به سزاوار مرد ده و بدان چه تو در باب چاكري
معني باشي شغلي كه نه مستﺤق آن باشد وي را مفرماي ،كسي كه فراشي را شايد ،شراب داري
مفرماي و آنكه خازني را شايد ،حاجبي مده كه هر كاري به هركسي نتوان داد .پسكار به كاردان سپار،
تا از دردسر رسته باشي« )هﻤان.(٢٣٠ :
از موضوعات مشابه ديگر اندرزهاي شاهان ساساني و قابوسنامه ،ميتوان به موضوع آگاهي از
وضعيت مﻤلكت ،رعيت و دشﻤنان اشاره كرد .راجع به گﻤاشتن جاسوسان و آگاهي از ريزودرشت كشور،
به اردشير اول چنين نسبت دادهاند» :اردشير وقتي از خواب برميخاست ،ميدانست كه در اطراف
مﻤلكت ،خانه ،اطرافيان او و عامه مردم ،چه واقعشده است ،وقتي بيگاه ميشد نيز ميدانست كه در روز
چه شده است .حتي بعضياوقات به پايينترين و بالاترين مﺄمور خود ميگفت :شب گذشته نزد تو كه و
چه بود ،چنين و چنان كردي« )نيآوردي .(٣٤٥ :١٣٨٤ ،عنصرالﻤعالي دراينباره در قابوسنامه چنين
نگاشته است » :پس بايد كه از حال رعيت و لشكر خويش غافل نباشي و از حال مﻤلكت خويش بيخبر
نباشي ،خاصه از حال وزير و بايد كه وزير تو آب نخورد كه تا تو نداني كه جان و مال خود بدو
سپردهاي« )عنصرالﻤعالي .(٢٣٨ :١٣٩٠ ،در موضعي ديگر چنين گفته» :اندر پادشاهي غافل مباش از
آگاه بودن از احوال ملوك عالم ،چنان بايد كه هيچ پادشاهي نفسي نزند ،كه نه تو براين مطلع باشي«
)هﻤان .(٢٣٥ :هﻤچنين گفته است» :از پادشاهان اطراف عالم پيوسته آگاه باشي ،چنان بايد كه هيچ
ن خداوندان تو شربتي آب نخورند كه نه مخبران تو ،تو را ننﻤايد و تو از
پادشاه دوست و دشﻤن تو و آ ِ
مﻤلكت وي چنان آگاه باشي ،كه از مﻤلكت خداوند خويش«)هﻤان.(٢١٩ :
موضوع مشابه ديگر اندرزهاي شاهان ساساني و قابوسنامه تﺄكيد بر نگهداري اسرار و رازها است.
راجع به حفظ اسرار و رازها ،اردشير اول چنين توصيه كرده است» :از هويدا كردن رازها نزد خويشان
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كوچك و وابستگان خود سخت بپرهيزيد؛ زيرا هيچيك از ايشان توانايي نگهداري بار سنگين هر رازي
را ندارد و سرانجام يكي از ايشان ندانسته راز را بيرون دهد ،يا از خيانتكاري كار را بهجايي رساند كه
دوست نداريد«)عباس .(٨٩–١٣٤٨:٩٠ ،عنصرالﻤعالي دراينباره چنين گفته است» :جز با خود راز خويش
مگوي ،اگر بگويي آن سخن را زان پس راز مخوان و پيش مردمان راز خويش مگوي« )عنصرالﻤعالي،
.(٤٦ :١٣٩٠
نيكي با زيردستان و رعيت و درگذشتن از خطاهاي آنان ،از ديگر موضوعات مشابه اندرزهاي
شاهان ساساني و قابوسنامه است .دربارة نيكي كردن و بخشندگي به اردشير اول چنين نسبت دادهاند:
»هﻤگان را شايسته است بخشنده باشند ،اما نابخشندگي از پادشاهان به هيچ عذر و بهانهاي پذيرفته
نيست ،چه آنان به بخشش توانايند« )ﺛعالبي .(٤٨٣ :١٩٦٣ ،وي هﻤچنين دراينباره يادآور شده» :با
پريشاني تودگان نيكي و ساماني براي ويژگان نيست« )هﻤان .(٤٨٢ :انوشيروان دراينباره گفته است:
»لذتي كه در بخشيدن گناهكاران يافتم در كيفر دادن آنها نيافتم«)هﻤان .(٦٠٧:عنصرالﻤعالي نيز در
ارتباط با اين موضوعات موارد زيادي به فرزندش توصيه كرده كه برخي از آنها بهاختصار چنيناند:
»چون به گناهي از تو عفو خواهند ،عفو كن و بر خويشتن واجب دان اگرچه سخت گناهي بود«
)عنصرالﻤعالي» ،(١٥٢ :١٣٩٠ ،پس چون مجرمي عفو خواهد ،اجابت كن و هيچ گناهي مدان كه آن به
عذر نيرزد« )هﻤان» ،(١٥٤ :بر چاكران خويش به رحﻤت باش و ايشان را از بد نگهبان باش كه
خداوندان چون شبان باشند و كهتران چون رمه ،اگر شبان بر رمه خويش به رحﻤت نباشد ،ايشان را از
سباع نگه ندارد« )هﻤان.(٢٢٩:
ميانهروي و اعتدال در امور نيز از موضوعات مشابه اندرزهاي شاهان ساساني و قابوسنامه است.
دراينباره اردشير به يكي از عﻤال خود نوشته بود» :شنيدهام كه تو ملايﻤت را بر خشونت و مﺤبت را بر
مهابت و ترس را بر شجاعت ترجيح ميدهي ،ولي بايد در آغاز كار خشن و در آخر ملايم باشي،
هيچكس را از مهابت خود بينصيب نگذاري و از مﺤبت مﺄيوس نكني و اين سخن را كه به تو
ميگويم ،مستبعد نداني كه اين دو قرين يكديگرند« )مسعودي .(٢٤٨ - ٢٤٩/١٩٤٨:١ ،خسروپرويز
دراينباره به فرزندش شيرويه گفته بود» :زندگي لشكريان خود را وسعت مده ،كه از تو بينياز ميگردند.
هﻤچنين زندگي را بر ايشان تنگ مگير ،كه از تو دلگير ميشوند ،بلكه در عطاي ايشان ميانهروي را در
پيش گير« )ابن طقطقي .(١٣٤٥:٤١،عنصرالﻤعالي اين موضوعات را به فرزندش چنين گوشزد كرده
است» :لكن يكباره چنان نرم مباش كه از خوشي و نرمي بخورندت و نيز چنان درشت مباش ،كه هرگز
به دست نبساوندت«)عنصرالﻤعالي .(٣٧ :١٣٩٠ ،در بابي ديگر آورده است» :اندر كارها افراطوتفريط
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مكن و افراط را شوم دان و اندر هﻤه شغلي ميانه باش« )هﻤان .(٤٦ :هﻤچنين گفته است» :پس اندازة
هﻤه كارها نگهدار ،خواه در دوستي باشد ،خواه در دشﻤني ،كه اعتدال جزويست از عقل كلي« )هﻤان:
.(١٤٨
ستودن علم و خرد و حكﻤت نيز از موارد مشابه اندرزهاي شاهان ساساني و قابوسنامه بهحساب
ميآيد .درباره ارزش علم ،خرد و حكﻤت اندرزهاي فراواني از شاهان برجايمانده ،كه برخي بهاختصار
چنيناند» :از ميان شاهان ساساني انوشيروان جامع فنون و حكﻤت بود ،اديبان و حكيﻤان را به خود
نزديك ميكرد و قدر و منزلت ايشان را ميشناخت ،بزرگﻤهر را به خاطر علم او بر عﻤوم وزيران و
علﻤاي روزگار خود برتري داد« )الدينوري .(١٩٦٠:٧٢،خسروپرويز وقتي متوجه شد ،بهرام چوبين
كليلهودمنه را ميخواند ،چنين گفت» :كتاب كليلهودمنه براي مرد انديشهاي فراتر از انديشه او و
دورانديشي بسيار فراهم ميسازد كه در آن آداب و زيركي بسيار نهفته است« )هﻤان .(٨٦:در راستاي
اين موضوعات ،عنصرالﻤعالي موارد زيادي به فرزندش توصيه كرده ،كه برخي از آنها چنيناند» :بزرگي
خرد و دانش راست نه گهر و تخﻤه را و بدان نام كه مادر و پدر نهد ،هﻤداستان مباش كه آن نام نشاني
باشد ،نام آن باشد كه تو به هنر بر خويشتن نهي« )عنصرالﻤعالي» ،(٢٧ :١٣٩٠ ،اندر هر كاري رأي را
فرمانبردار خرد كن و اندر هر كاري كه بخواهي كردن ،نخست با خرد مشورت كن ،كه وزيرالوزراي
پادشاه خرد است« )هﻤان.(٢٢٧ :
در ارتباط با پايبندي به فضائل اخلاقي از قبيل :راستگويي ،مشورت كردن ،تدبير ،دورانديشي،
بردباري و دوري از رذايل اخلاقي مانند :دروغ ،حسد ،بخل ،سخنچيني ،تنبلي و غيره ،مضامين مشترك
فراواني ميان اندرزهاي شاهان ساساني و قابوسنامه وجود دارد كه حاكي از تﺄﺛيرپذيري قابوسنامه از
اندرزهاي شاهان ساساني در اين موارد است.
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باشد .حالآنكه در بﺤث تﺄﺛيرپذيري اقتباسي مفهومي ،تشابهات در يك يا دو مورد خلاصه ميشود .يكي
يكي از آشكارترين اقتباسات قابوسنامه از اندرزهاي شاهان ساساني ،باب هشتم قابوسنامه با عنوان:
»ياد كردن پندهاي انوشيروان« است ،كه آن را فقط به اندرزهاي خسرو انوشيروان اختصاص داده است.
در اين باب از  ٥٦اندرز خسرو انوشيروان يادكرده و به دو جهت پايبندي به اين پندها را بر خود و
فرزندش واجب دانسته ،يكي اينكه سلسله نسبشان را به انوشيروان منتسب ميكنند و ديگر اينكه خسرو
انوشيروان را هم شاه و هم حكيم خطاب كرده است) .عنصرالﻤعالي(٥٠ - ٥٥ :١٣٩٠ ،
عنصرالﻤعالي اقتباسات مفهومي زيادي از اندرزهاي شاهان ساساني داشته ،ليكن به جهت اختصار
به موارد اندكي اشارهشده است .يكي از اقتباسات مفهومي عنصرالﻤعالي از اندرزهاي شاهان ساساني،
مسئله بيكار نگذاشتن رعيت بود .دراينباره از قول اردشير آمده است» :بدانيد كه برافتادن حكومتها
نخست از بيكار رها كردن مردم و سرگرم نساختن ايشان به كارهاي سودمند آغازشده است« )عباس،
 .(٧٥ :١٣٤٨در قابوسنامه راجع به اين مبﺤث آمده است» :از هر كس شغلي دريغ مدار ،تا از منفعتي
كه از آن شغل بيابند با قصد خويش مضاف كنند و تو نيز در باب ايشان بيانديشهتر زيي«
)عنصرالﻤعالي .(٢٣٤ :١٣٩٠ ،بخشش غيرعلني توسط شاه از موارد اقتباسي ديگر است .شاپور اول
خطاب به پسرش هرمزد دراينباره گفته است» :اگر بخواهي به كسي بخششكني يا خواسته و نياز او را
برآوري ،خود را برتر از آن بدان كه به دست خويش آن را بدهي يا دستور دهي كه آن را در مجلس تو
يا در پيش چشم تو بدهند« )ﺛعالبي .(٤٩٦ :١٩٦٣ ،عنصرالﻤعالي در اين مورد فرزندش را چنين خطاب
قرار داده است» :ليكن چون كسي را صلتي خواهيد فرمود ،اگر چيزي اندك بود ،به زبان خويش بر سر
ملﺄ مگوي ،اندر نهان كسي را بگوي تا پروانه باشد تا دونهﻤتي نكرده باشي« )عنصرالﻤعالي:١٣٩٠ ،
.(٢٣٤
از ديگر اقتباسات مفهومي عنصرالﻤعالي از اندرزهاي شاهان ساساني ،خطر نزديكي زياد به شاهان
براي وزرا و درباريان است .خسروپرويز خطاب به يكي از مرزبانان دراينباره چنين هشدار داده بود» :از
نزديكي پادشاه بپرهيز ،چه پادشاه در تازش چون شير و در خشم چون كودك است«)ﺛعالبي:١٩٦٣ ،
 .(٦٩٠عنصرالﻤعالي اين مورد را به فرزندش اينگونه هشدار داده است» :اگر اتفاق افتد كه ازجﻤله
حاشيه باشي و به خدمت پادشاه پيوندي ،هرچند كه پادشاه تو را به خود نزديك كند ،تو بدان غِرّه مشو،
ي وي گريزان باش و اگر تو را از خويشتن ايﻤن دارد ،آن روز ناايﻤن باش كه از هر كه فربه
از نزديك ِ
شوي ،نزار گشتن هم از وي بود«)عنصرالﻤعالي .(٢٣٤ :١٣٩٠ ،درجايي ديگر چنين گفته است» :اگرچه
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بيخيانت و صائن باشي ،هﻤيشه از پادشاه ترسان باش كه كسي را از خداوند چنان ترسيدن واجب
نيست كه وزير را«)هﻤان.(٢١٨ :
يكي ديگر از اقتباسات عنصرالﻤعالي از اندرزهاي شاهان ساساني در ارتباط با آداب و شرايط نديﻤي
است .اردشير اول دراينباره چنين توصيه نﻤوده است» :از كساني كه همنشين شهريارانند و با ايشان
آميزش دارند ،هيچكدام بهاندازه نديم درخور اين نيست كه داراي هﻤه نيكخوييها و آدابدانيها و آگاه
بر نكتههاي نﻤكين و سخنان شگفتي آيين باشد .نديم نيازمند است با دارا بودن شكوه شاهي فروتني
بندگان را نيز دارا باشد و با سنگيني پيران ،سبكروحي جوانان را .نيكي نديم كامل نخواهد بود ،مگر
آنكه داراي آراستگي و جوانﻤردي نيز بوده باشد« )عباس .(٢٦ :١٣٤٨ ،عنصرالﻤعالي نيز بعضي از اين
توصيهها را اقتباس نﻤوده و به فرزندش نصيﺤت كرده ،چنانكه آراستگي نديم را اينگونه توصيه كرده
است» :بايد كه لقائي دارد كه مردمان را از ديدن وي كراهيتي نباشد« )عنصرالﻤعالي .(١٣٩٠:٢٠٣ ،وي
آگاهي بر نكتههاي نﻤكين و سخنان شگفتي آيين را چنين توصيه كرده است» :اندر ملاهي تو را دست
بود .نيز چنان بايد مﺤاكي باشي و بسيار حكايتهاي مضاحك و سخن مسكته و نوادرهاي بديع ياد
داري كه نديﻤي بي حكايات و نوادر ناتﻤام باشد« .اين خصوصيت نديم كه سنگيني پيران و سبكروحي
جوانان را دارا باشد ،اينگونه اقتباس كرده است» :نيز كه بايد اندر تو هم جِد باشد و هم هزل ،اما بايد
وقت استعﻤال سخن بداني كه كي باشد« )هﻤان.(٢٠٤ :
عنصرالﻤعالي اقتباسات ديگري نيز از اندرزهاي شاهان ساساني داشته است .چنانكه در عهد اردشير
تعيين ساعاتي براي كار ،آسايش ،خوردن ،آشاميدن ،فراگيري ،سرگرمي و مراعات هر يك از اين امور
مشخصشده است )عباس .(٩٦ :١٣٤٨ ،اين مضامين در قابوسنامه چنين آمده است» :هر كاري را
اندازهاي است ،حكيﻤان چنين گفتهاند كه شبانهروزي بيستوچهار ساعت دو بهر بيدار باشي و بهري
خفته .هشت ساعت به طاعت خداي تعالي و به كدخدايي خود مشغول بايد بودن و هشت ساعت به
طيب و عشرت و تازه داشتن روح خويش و هشت ساعت ببايد آرميد«)عنصرالﻤعالي .(١٣٩٠:٩١ ،در
مورد مﺤتاج شدن به افراد ناشايست ،انوشيروان را گفتند :كدام چيز تلخترين تلخيهاست؟ »گفت حاجت
حاجت داشتن به مردم وقتيكه طلب آن حاجت از كسي كنند كه اهل و لايق آن نباشد ،كه از او طلب
كنند«)مسكويه (٥٣ :١٣٥٨ ،عنصرالﻤعالي اين حكﻤت را اينگونه اقتباس كرده است» :سه تن بهجاي
رحﻤتند ،يكي از آنها ،كريﻤي است كه مﺤتاج لئيﻤي بود«)عنصرالﻤعالي .(١٣٩٠:١٥٥ ،مشورت نكردن و
همصﺤبت نشدن با بخيل از اقتباسات ديگر عنصرالﻤعالي از اندرزهاي شاهان ساساني است .دراينباره
قباد به پسرش كسري وصيت كرده بود» :اي فرزند بخيل را در كا ِر مشورت خود راه مده«)ابن طقطقي،
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 .(٤٦ :١٣٤٥عنصرالﻤعالي نيز دراينباره به فرزندش توصيه كرده» :با بخيلان صﺤبت
مكن«)عنصرالﻤعالي.(١٣٩٠:١٥٠ ،
پرهيز از دروغگويي و تﺄكيد بر راستگويي بهمنظور اينكه روز مبادا سخنان راست مورد تصديق
رعيت قرار نگيرد از ديگر پند و اندرزهاي اقتباسي عنصرالﻤعالي از حكﻤتهاي شاهان ساساني است.
دراينباره اردشير اول به فرزندان و شاهان بعد از خود توصيه نﻤوده ،كه نبايد دروغ بگويند ،چون در
صورت راستي ،قادر به بدبيني شﻤا نخواهند شد )نيآوردي (٧٨ :١٣٨٤ ،عنصرالﻤعالي اين اندرز را بدين
ترتيب اقتباس كرده است» :دروغگوي مباش ،خويشتن را به راستگويي معروف كن ،تا اگر وقتي
بهضرورت دروغگويي از تو بپذيرند«)عنصرالﻤعالي.(١٣٩٠:٤١ ،

of

ج-بازنمايي ادبي
سبك ادبي اندرزهاي شاهان ساساني نيز در موارد متعدد توسط عنصرالﻤعالي تقليدشده ،بهطوريكه
بسياري از خصايص ادبي اندرزنامههاي شاهان ساساني در قابوسنامه قابلمشاهده است .يكي از
تﺄﺛيرگذاريهاي ادبي اندرزنامههاي شاهان ساساني بر قابوسنامه ،سادگي ،وضوح ،درخشندگي واژهها و
برگزيدن تعبيرات روشن است .از خصوصيات ادبي ديگر اندرزهاي شاهان ساساني ،پندگويي در قالب
داستان ،آوردن مقدمه پيش از داستان ،به شعر درآوردن عبارتها و انديشههاي پندآميز ،نقلقول از
حكيﻤان و بزرگان ،ذكر حكايات ،حكﻤتها و ضربالﻤثلها ،ذكر تجارب شخصي نويسندگان يا
گويندگان اندرزها و غيره است كه در قابوسنامه نيز اين خصوصيتها بهطور آشكار قابلمشاهده است.
آشكارترين خصيصة ادبي اندرزهاي شاهان ساساني كه در قابوسنامه از آن تقليدشده ،تشبيهسازي
است.
يكي از تشبيه سازيهاي مشترك اين است كه غرق شدن بيشازحد در قدرت شاهي به مستي
تشبيه شده است .بهعنوانمثال ،در عهد اردشير آمده است» :در مزاج شاهي بزرگي و ايﻤني و شادي و
نيرومندي وبرتري جويي و بيباكي و خودپسندي و خردهگيري از ديگران نهاده است و هرچند سال بر
شاهي افزوده گردد و شاهي او درازتر شود ،اين چهار خوي در منش او نيرو گيرد تا آنجا كه او را به
مستي شاهي گرفتار سازد ،كه آفت آن از مستي شراب پرزورتر است .پس بدبختيها و لغزيدنها را از
ياد برد ،تا آنجا كه پيشامدها و ناكاميها و سرزنشهاي زمانه را فراموش كند«)عباس.(٦٢ -٦٣ :١٣٤٨ ،
 .(٦٢عنصرالﻤعالي اين تشبيه سازي را چنين به تصوير كشيده است» :اما جهد كن تا از شراب پادشاهي
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مست نگردي ،به شش خصلت اندر تقصير مكن نگاهدار :هيبت و داد و دهش و حفاظ و آهستگي و
راست گفتن ،كه اگر پادشاه از اين شش خصلت از يكي دور شود ،نزديك شود به مستي و هر پادشاهي
كه از مستي پادشاهي مست شود ،هوشياري او اندر رفتن پادشاهي باشد« )عنصرالﻤعالي.(٢٣٥ :١٣٩٠ ،
از موارد ديگر تشبيه سازي مشترك ،اين است كه همنشينان خوب به رايﺤه ،خوشبويي و گل و
بنفشه تشبيه شدهاند .اردشير اول در تشبيه كردن همنشينان شاه به باد و رايﺤه ،چنين يادآور شده است:
»براي نفس شاه و رئيس و دانشور فرزانه چيزي زيانآورتر از معاشرت مردم پست و آميزش اشخاص
فرومايه نيست .زيرا هﻤچنان كه نفس از آميزش مردم شريف فرزانه والانژاد اصلاح پذيرد ،از معاشرت
فرومايه تباهي گيرد .باد وقتي به بوي خوش گذرد ،بوي خوش آرد كه نفوس را سرزنده كند و اعضا را
نيرو فزايد و اگر به عفونت گذرد و عفونت آرد ،نفس را رنجه دارد و اخلاق را زيان كلي رساند«
)مسعودي .(٢٤٤/١ :١٩٤٨ ،عنصرالﻤعالي اين تشبيه سازي را اينگونه آورده است» :صﺤبت جز با مردم
نيكنام مكن كه از صﺤبت نيكان مرد نيكنام شود ،چنانچه روغن كنجيد از آميزش با گل و بنفشه ،كه
به گل و بنفشهاش بازميخوانند از اﺛر صﺤبت ايشان« )عنصرالﻤعالي.(٣٦ :١٣٩٠ ،
تشبيه سازي مشترك ديگر بين اندرزهاي شاهان ساساني و آراي عنصرالﻤعالي ،اين است كه
كاركنان دولتي را به رودخانه تشبيه كردهاند .بدين ترتيب كه ابتدا خودش را سيراب كرده ،آنگاه
كشتزارهاي اطراف را سيراب ميكند .اين بدين معني است كه كارگزاران دولتي ابتدا براي خودشان
مالاندوزي كرده ،آنگاه به فكر مردم هستند .دراينباره به انوشيروان شكايت شد كه نﻤايندة مالي او
هرروز اول با حقوق خودش شروع ميكند .انوشيروان در پاسخ گفت» :چه وقت ديدهايد كه رودي
بستاني را قبل از سيرابي آبياري كند؟«)ﺛعالبي (٨٥ :١٩٦٦ ،عنصرالﻤعالي نيز هﻤين مضامين را با هﻤين
سبك ادبي اينگونه به فرزندش توصيه كرده است» :مفلس و بينوا را عﻤل مفرماي كه تا او خويشتن
را به برگ نكند ،ببرگ تو مشغول نشود و لكن چون وي را برگي و سازي باشد ،يكباره به خويشتن
مشغول نباشد و بكار تو زود پردازد .نبيني كه چون كشتها و پاليزها را آب دهند ،اگر جوي كشت و
پاليز تر و آبخورده بود ،زود آب به كشت و پاليز رساند ،ازآنچه خاك او بسيار آب نخورد و اگر زمين آن
جوي خشك بود ،چون آب بدو فروگذارند تا نخست تر و سيراب نگردد ،آب به كشت و پاليز نرساند.
پس عامل بينوا چنان باشد كه آن جوي خشك ،نخست برگ خويش سازد آنگاه برگ
تو«)عنصرالﻤعالي.(٢٢٠ :١٣٩٠ ،
با توجه به مباحث مطرحشده ،كاملاً آشكار است كه عنصرالﻤعالي در تدوين قابوسنامه به اندرزهاي
اندرزهاي شاهان ساساني بهعنوان يكي از منابع اصلياش نظر داشته و از آن اندرزها در ابعاد متعدد
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موضوعي ،اقتباسي ،ادبي و غيره استفاده كرده است .البته عنصرالﻤعالي از ديگر اندرزهاي دورة ساساني
مانند :اندرز آذرباد مارسپندان ،اندرز اوشنر دانا ،اندرزهاي بزرگﻤهر و غيره نيز استفاده كرده است .باآنكه
عنصرالﻤعالي تﺤت تﺄﺛير سنت شاهان ساساني اين اندرزنامه را نگاشته و از مضامين آنها استفاده
شاياني برده ،وي متﺄﺛر از اوضاع سياسي ،اجتﻤاعي ،ديني ،اقتصادي و فرهنگي عصر خويش نيز بوده
است .درواقع بخش قابلتوجهي از حكﻤتهاي موجود در قابوسنامه ،تﺤت تﺄﺛير شرايط ديني ،سياسي،
اجتﻤاعي ،فرهنگي و تربيتي زمانة نويسنده نگاشته شده و متفاوت از اندرزهاي شاهان دورة ساساني
است .به جهت اختصار بﺤث ،تنها به سه مورد از تفاوتهاي قابوسنامه نسبت به اندرزهاي شاهان
ساساني اشارهشده است.
يكي از تفاوتهاي عﻤدة قابوسنامه با اندرزهاي شاهان ساساني ،ماهيت ديني قابوسنامه است.
عنصرالﻤعالي علاوه بر به كار بردن آيات و احاديث فراوان در متن قابوسنامه ،بابهاي نخست
قابوسنامه را به توحيد ،نبوت و سپس اركان دين اسلام شامل :نﻤاز ،روزه ،حج و زكات اختصاص داده
است .تفاوت عﻤدة ديگر قابوسنامه و اندرزهاي شاهان ساساني ،در ارتباط با شرايط سياسي و اجتﻤاعي
متفاوت دو دوره ،ازلﺤاظ زماني است .در اندرزهاي اردشير بر رعايت حفظ طبقات اجتﻤاعي و پايگاههاي
هر طبقه تﺄكيد زيادي شده است .بهعنوانمثال :در بند سيزدهم عهد اردشير آمده است» :هر كس از
شﻤا كه پس از من فرمانروا شود ،نبايد برآمدن هريك از طبقات چهارگانه يعني سررشتهداران دين و
جنگيان و فرزانگان و كارورزان را به طبقة ديگر از رفتن شاهي خويش سبكتر گيرد؛ زيرا هر زمان
مردم از پايگاهي كه دارند جابجا شدند ،هركدام از ايشان پيوسته به پايگاهي بالاتر ازآنچه دارد چشم
دوزد و با ديگران به رشكبري برخيزد«)عباس .(٧٩ :١٣٤٨ ،در قابوسنامه نهتنها چنين چيزي مشاهده
نﻤيشود ،بلكه در بابهاي متعددي عنصرالﻤعالي در ارتباط با يادگيري پيشههاي مختلف به هﻤه افراد
جامعه حتي بزرگزادگان ،توصيههاي اكيدي دارد .وي در باب تربيت فرزند بهصراحت چنين توصيه
ن مﺤتشﻤان است ،هنر ديگر است و پيشه ديگر .اما از روي
كرده است» :هرچند پيشه نه كار كودكا ِ
حقيقت نزديك من پيشه بزرگترين هنر است و اگر فرزندان مردمان خاصه صد پيشه دانند ،چون به
كسب نكنند هﻤه هنر است و هنر يك روز ببر آيد«)عنصرالﻤعالي.(١٣٩٠:١٣٥ ،
از تفاوتهاي ديگر قابوسنامه با اندرزهاي اردشير ساساني ،اين است كه قابوسنامه ازلﺤاظ
پرداختن به موضوعات متنوع و مختلف ،اندرزنامهاي جامعتر و كاملتر بوده و عنصرالﻤعالي خودش در
علوم و فنون مختلف آگاهي دقيقي داشته است ،چنانكه در باب علم طب بهطور تخصصي از اطلاعات
پزشكي برخوردار است .در علم نجوم هﻤچون منجﻤي آگاه به اطلاعات تخصصي نجوم اشراف دارد و در
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نتيجﻪ
اندرزهاي شاهان ساساني به جهت عﻤومي بودن ،نهتنها توسط خلفا و سپس حاكﻤان ايران دورة
اسلامي ،بلكه توسط نويسندگان ادب و حكﻤت و اخلاق نيز مورداستفاده قرار گرفت .عنصرالﻤعالي
بهعنوان يكي از بازماندگان امراي آل زيار و هﻤچنين بهعنوان يكي از مشهورترين نويسندگانِ حكﻤت و
اخلاق ،از روند تﺄﺛيرپذيري از اندرزهاي شاهان ساساني مستثنا نبود .با بررسي مقايسهاي اندرزهاي
شاهان ساساني با قابوسنامه ،تﺄﺛيرگذاري اندرزهاي شاهان ساساني بر قابوسنامه كامل ًا مشخص است.
هﻤانطور كه اندرزهاي شاهان ساساني در دو بخش امور مربوط به حكومت و كشورداري ،و امور مربوط
به اخلاقيات و تهذيب نفس قابلتقسيم است ،در قابوسنامه نيز چنين تقسيمبندي كلي به چشم
ميخورد .علاوه بر اين ،اشتراكات موضوعي فراواني از قبيل :عدل و داد ،حفظ هيبت و حشﻤت شاهي،
قاطع بودن در فرمان و برخورد با متخلفان ،دقت در انتصاب عاملان حكومتي شايسته ،آگاهي از وضعيت
رعيت و دشﻤنان ،نگهداري اسرار و رازها ،نيكي با زيردستان و رعيت ،ميانهروي و اعتدال در امور،
ستودن علم و خرد و حكﻤت و دهها موضوع ديگر با مضاميني مشترك ،ميان اندرزهاي شاهان ساساني
و قابوسنامه وجود دارد .آشكارترين تﺄﺛيرگذاري اندرزهاي شاهان ساساني بر آراي تربيتي عنصرالﻤعالي
در قابوسنامه ،اين است كه حكﻤتهاي متعددي را بهطور مستقيم از اندرزهاي شاهان ساساني اقتباس
كرده است .اشتراكات ادبي قابلملاحظه ميان اندرزهاي شاهان ساساني با آراي تربيتي عنصرالﻤعالي،
دليلي ديگر بر اﺛبات تﺄ ﺛيرگذاري اندرزهاي شاهان ساساني بر آراي تربيتي عنصرالﻤعالي است .بنابراين با
بررسي ابعاد چندگانه اندرزهاي شاهان ساساني و آراي تربيتي عنصرالﻤعالي در قابوسنامه ،كاملاً
مشخص است كه يكي از منابع عﻤدة عنصرالﻤعالي در تدوين قابوسنامه ،اندرزهاي شاهان ساساني
بوده و اين اندرزها در ابعاد متعدد :موضوعي ،اقتباسي ،ادبي و غيره بر آراي تربيتي عنصرالﻤعالي در
قابوسنامه ،تﺄﺛيرگذار بوده است .البته عنصرالﻤعالي در تدوين آراي خويش در قابوسنامه ،علاوه بر
اندرزهاي شاهان ساساني ،از آموزههاي اسلامي ،تجربيات زمانه خويش و هﻤچنين ديگر اندرزهاي
باقيﻤانده از ايرانيان باستان ،بهره برده است.
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 ابن نديم ،مﺤﻤدبن اسﺤق )بيتا( ،الفهرست .بقلم احد اساتذه الجامعه الﻤصري ،بيروت :دارالﻤعرفهللطباعه و النشر.
 الهياري ،فريدون )» ،(١٣٨١قابوسنامه عنصرالﻤعالي و جريان اندرزنامهنويسي سياسي در ايران دوراناسلامي« .مجله علﻤي – پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ،دورة دوم ،شﻤارةسي ام و
سي و يكم ،ص .١٢٥-١٤٢
 باسورث ،ادموند كليفورد ) ،(٢٥٣٦تاريخ غزنويان .ترجﻤة حسن انوشه ،تهران :انتشارات امير كبير. بهار ،مﺤﻤدتقي ) ،(١٣٧٦سبكشناسي .جلد  ،٢چاپ نهم ،تهران :انتشارات بديهه. تفضلي ،احﻤد ) ،(١٣٨٣تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام .چاپ چهارم ،تهران :سخن. ﺛعالبي ،ابومنصور ) ،(١٩٦٣تاريخ غررالسير ،طهران :مكتبه الاسدي.  ،(١٩٦٦)------------خاص الخاص .قدم له حسن الامين ،بيروت :منشورات دار مكتبه الﺤياه جابري ،سيد ناصر )» ،(١٣٨٦در ماهيت اندرز و اندرزخواني« .كيهان فرهنگي ،شﻤاره  ،٢٤٨ص .٦٤-٦٧ الدينوري ،ابوحنيفه ) ،(١٩٦٠الاخبارالطوال .تﺤقيق عبدالﻤنعم عامر ،قاهره :اداره احياء التراث وزاره الثقافهو الارشاد القومي.
 سبزيان پور ،وحيد )» ،(١٣٩٢بررسي ديدگاههاي تربيتي ايرانيان باستان در قابوسنامه« .پژوهشنامهادبيات تعليﻤي ،سال پنجم ،شﻤاره  ،١٧ص .٥١-٨٦
 طبري ،مﺤﻤدبن جرير )بي تا( ،تاريخ الامم و الﻤلوك .الجلد الاول ،بيروت :منشورات مﺤﻤد علي بيضون،دارالكتب العلﻤيه.
 العاكوب ،عيسي ) ،(١٣٧٤تﺄﺛير پند پارسي بر ادب عرب .ترجﻤة عبداله شريفي خجسته ،تهران :علﻤي وفرهنگي.
 عباس ،احسان ) ،(١٣٤٨عهد اردشير .ترجﻤة مﺤﻤدعلي امام شوشتري ،تهران :انتشارات انجﻤن آﺛار ملي عﻤادي ،عبدالرحﻤن ) ،(١٣٦٠مجﻤوعه مقالات علﻤي تﺤقيقي .مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسي عنصرالﻤعالي ،كيكاووس بن اسكندر ) ،(١٣٩٠قابوسنامه ،چاپ هفدهم ،به اهتﻤام و تصﺤيح غلامﺤسينيوسفي ،تهران :علﻤي و فرهنگي.
 -فردوسي ،ابوالقاسم ) ،(١٣٨٦شاهنامه .به كوشش پرويز اتابكي ،چاپ چهارم ،تهران :علﻤي و فرهنگي.
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 نيآوردي ،ابوالﺤسن ) ،(١٣٨٤اندرز به پادشاهان .به اهتﻤام مﺤﻤد جاسم الﺤديثي ،ترجﻤه و تعليق مﺤﻤدميرويس غياﺛي ،كابل :مطبعه بهير.
 الﻤبرد ،ابيالعباس مﺤﻤد بن يزيد ) ،(١٩٥٦الفاضل .تﺤقيق عبدالعزيز ميﻤني ،قاهره :مطبعه دارالكتبالﻤصريه.
 مﺤﻤدي ،مﺤﻤد ) ،(٢٥٣٦فرهنگ ايراني پيش از اسلام و آﺛار آن در تﻤدن اسلامي و ادبيات عربي .چاپدوم ،تهران :دانشگاه تهران.
 مسعودي ،ابوالﺤسن علي بن حسين ) ،(١٩٤٨مروج الذهب و معادن الجوهر .الجزالاول ،به تﺤقيق مﺤﻤدمﺤيالدين عبدالﺤﻤيد ،الطبعه الثانيه ،قاهره :الﻤكتبه التجاريه الكبري.
 مسكويه رازي ،ابوعلي ) ١٣٥٨ق( ،الﺤكﻤه الخالده .حققه و قدم له عبدالرحﻤن بدوي ،تهران :دانشگاهتهران.
  ،(٢٠٠١) ------------تجارب الامم .الجزء الاول ،الطبعه الثاني ،حققه و قدم له ابوالقاسم امامي،طهران :دار سروش.
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 نفيسي ،سعيد ) ،(١٣٢٠منتخب قابوسنامه .تهران :چاپخانه سپهر -يادگاري ،عبدالﻤهدي ) ،(١٣٨٨نيشابور طاهري مركز ﺛقل خراسان .تهران :نشر ژرف.
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