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  يدهكچ
شاهان ساسانی و پس از ترجمه به زبان عربی،  ،نونی بودهکاز نسخه تر  طوالنیه ک اردشیر ۀاندرزنام

عهد «نخستین اسالمی با نام  هاي . این اندرزنامه در قرنش قرار دادندین خویالع نصبام مسلمان کح
ـ ک ۀداشته و گویا در همان زمان نیز نسخشهرت  »اردشیر از  ياریاملی از آن موجود نبوده است. بس

از  يا هیما بن ، ي و دستورالوزرایی که بعدها در تمدن اسالمی نوشته شده استا اندرزنامههاي  تابک
  است.ی میات تعلیادبهاي  نمونهترین  از بارز ها یکی نامه استیس دارند. یعهد ساسان یمیات تعلیادب

 يدارکه بر ملیتوص یقت به نوعینوشته شده و در حقاي  ه به صورت اندرزنامههایی ک تابکاز  یکی
ـ است توجه ان یالبته شا است. يخ فخریتاب تارک، باشد می حیصح يدار ومتکو ح ه فصـل اول  ک

البتـه   .اسـت  یخ عمـوم یشـامل تـار  ، باشد و سایر فصول آن ي میا تاب به صورت اندرزنامهکن یا
 يشـوردار کاصـول  خصـوص  ه در کباشد  می همان فصل اول آنبیشتر به علت تاب کن یت ایاهم
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  مقدمه
کـه در مقایسـه   هایی  و ضعفها  اسالم با همه انحراف پیش از تردیدي نیست که فرهنگ مردم ایران

معنوي بود که قرابت زیادي با فرهنگ هاي  مایه داشت، فرهنگی دینی و با بنبا فرهنگ اصیل اسالم 
فرهنگـی مـردم   هـاي   ورود بسیاري از آمـوزه  ۀاسالم داشت. همین ویژگی فرهنگ مردم ایران، زمین

خاندان ساسـانی  . در این میان، اسالمی و اقتباس آن از سوي مسلمانان را فراهم آورد ةایران به دور
دینـی  هـاي   از آمـوزه سته به تشکیالت دینی مردم ایران بودنـد،  (زرتشتی) و واب مذهبیخاندانی که 
مردم  ةسیاسی و مربوط به آیین ملکداري بود. طبعاً تودها  که بخشی از این آموزه هوافري داشت ةبهر

هـاي   هاز جملـه خواسـت  و پیاده شدن آنها توسط زمامداران  هآشنا بود کامالًها  ایران نیز با این آموزه
و داشته طور خاص توجه  ها به این آموزهبه برخی زمامداران دوراندیش ساسانی رو،  آنها بود، از این

  کردند. میبه جانشینان خود گوش زد » اندرزنامه«عنوان با آنها را 
در اواخـر   یلـ کهنـی دارد. بـه طـور    کۀ ه سابقکنویسی نمود خرد سیاسی ایرانی است  اندرزنامه

ه کـ د و گفته شـده اسـت   یآ می به وجود» پندنامه«ا ی» نامهاندرز«عنوان با ج یرا یاتیباد یساسانة دور
 ینـ ید ياغلب آنها دسـتورها  يه محتواکدر دست است  يپهلوهاي  به زبان امروزه پانزده اندرزنامه

ه بـه  کـ ترین مواریث سیاسی ایران باسـتان بـود    نویسی از مهم اندرزنامه 1است. یاسیو س یو اخالق
نخستین اسـالمی بـه    هاي ایرانی در قرنهاي  اندرزنامه رو شد. با استقبال روبهاسالمی منتقل و ة دور

  داري ایرانی سوق داد.کعربی ترجمه شده و اعراب را به الگوي مل
هنگـام   یه از پادشـاهان ساسـان  کـ  يدستورها و اوامرۀ عبارت است از مجموع »عهد«، در واقع

ن یخطاب به جانشـ  یم اخالقیو مفاه يدارکملهاي  ف از روشمختلهاي  سلطنت راجع به موضوع
عهـد ساسـانی و از   هـاي   اندرزنامـه  بـارزترین از  اردشـیر شده است و عهد  می انیا بزرگان بیخود 

 اردشـیر عهد  ۀترجم ،محققاناز اي  به عربی برگردانده شد. حتی پاره هکبود هایی  نخستین اندرزنامه
در اواخـر قـرن دوم و    کشـ  بـی  2.اند را پیش از آغاز نهضت ترجمه و در اواخر عهد امویان دانسته

به عربی ترجمه شده و اشتهار داشت. بخشی از اندرزهاي  اردشیراوایل قرن سوم هجري اندرزهاي 
 بـا آمـده اسـت.   اما در برخی از منابع اسـالمی  ، موجود نیست اردشیرکنونی عهد ۀ در نسخ اردشیر

ه آنهـا نیـز   کـ رسد  می نظره موجود، ب اردشیرتوجه به تشابه محتوایی این اندرزها با اندرزهاي عهد 
 ةسیاسـی در دور ۀ الگـویی بـراي اندیشـ    اردشـیر . انـدرزهاي  ستبوده ا اردشیر ۀبخشی از اندرزنام

  تند.آن الگو گرفهاي  اسالمی فراهم آورد و بسیاري از اندیشمندان و فرمانروایان، از اندیشه
ن مقاله بر آن است یا شود، یمشاهده م تاریخ فخريو  اردشیران عهد یمتشابه ه وجوه ک از آنجا

و سـپس بـه    یدر دوره ساسـان  اردشـیر عهـد   یدر ابتدا به معرف ن موارد بپردازد.یق در ایبه تحقکه 
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تشـابه  شـده و سـرانجام وجـوه     یمعرف يخ فخریتار، آنگاه اشاره شده یاسالم ةوریگاه آن در دجا
  شود. بررسی می

  عهد اردشير
مرانی خطاب به که در باب آیین حک اردشیر اول ساسانیست منسوب به ا اي اندرزنامه اردشیرعهد 
  :دینوريبه روایت بنا ف خود گفته است. اخال

ـ ه به نام او معروف است جهـت عمـل پادشـاهان و آ   کقرارداد و پیمانی  ]اردشیر[« ین پادشـاهی  ی
جستند و  ك میزدند و بدان تبرّ باز نمیکردند و از آن سر می این پیمان را اطاعتنگاشت، پادشاهان 

  3.»وشیدندک می در نگاهداري و محافظت و عمل به آن
شـود.   مـی  شاهی ایرانی یاد ةنندالیی دارد و از او به عنوان احیاکدر تاریخ ساسانی جایگاه وا اردشیر

ري و شاهنشاهی ایرانیان را از هم گسسـت، نظـم و   شورداکنظام  ندرکاسه کبر این اساس پس از آن
ـ کـ انیان کست دادن اشـ کبا ش اردشیرم شدند. کالطوایف حا كز پدید نیامد و ملوکتمر صـورت  ه ه ب
ه شاهی باید کز و رسوم شاهی را بازآورد. او عقیده داشت کردند، تمرک می ومتکالطوایفی ح كملو

را مصداق دادگـري تلقـی   » ایرانشهر«درآوردن » خدایی کبه ی«نفر باشد و حتی  کفقط در دست ی
  4.»باشدامور آنها تنها به این است که شاه یکی ة دادگري در میان رعیت و ادار«گفت  کرده که می می

نخسـتین  هـاي   قـرن امـا در  اسـت،  ه به زبان پهلوي بوده، از میان رفتـه  ک اردشیر ۀاصل اندرزنام
در برخی متون اسالمی  اردشیر ۀاز اندرزنامهایی  است. بخش از آن موجود بودههایی  اسالمی بخش

الي منابع اسـالمی بازیـابی    هرا از الب اردشیر ۀمحقق عرب، اندرزنام احسان عباسباقی مانده است. 
ه کـ اي گمنام است. وي معتقد است  از نویسنده الغرّهتاب کبیشتر بر  احسان عباسۀ یکاست. تکرده 
است به زبان عربی در باب شـعر و   تابیک الغرّهاست.  بن حیان بن خلف محمدوکیع قاضی اثر  الغرّه

از اثـر  هـایی   دارد. نویسنده در بخـش اختصاص نزد اعراب ها  ه بیشتر به این دانشکنحو و عروض 
را گنجانـده   اردشـیر  ۀو در بخش ایـران، اندرزنامـ  کرده خود به علوم روم، هند، چین و ایران اشاره 

بـاقی مانـده   الغـرّه  تـاب  کدر  اردشیرنص عربی عهد ترین  هنکه کمعتقد است  ساحسان عبااست. 
را بـه عنـوان    اردشـیر یافته و اندرزنامـه   زرکلی ۀتابخانکرا در الغرّه اي خطی از  عباس نسخه 5.است
استخراج شـده، بخشـی از    اردشیرنام عهد  هبالغرّه از آن استخراج نموده است. آنچه از  اردشیرعهد 
ه در کـ یابیم  می اش و عهدنامه اردشیراسالمی اقوالی از ه دور، است. در سایر منابع اردشیر ۀزناماندر

را در اثـر خـود    ۀه نویسـنده الغـرّه تلخیصـی از اندرزنامـ    کدهد  می موجود نیست و این نشانالغرّه 
، کبـی شـ  رد، وجـود دا  الغـرّه در اي که  بوده است. اندرزنامهتر  طوالنیاصلی ۀ گنجانده و اندرزنام

از الغـرّه  نـار  کدر  عبـاس شـود.   مـی  زیرا بسیاري از اقوال آن در سایر منابع نیز یافـت ، اصالت دارد
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 ابوسعیدنثرالدرر ، ابن مسکویهتجارب االمم ترین آنها  ه مهمکبرخی منابع دیگر نیز بهره گرفته است 
  6.است ءو رسائل البلغا آبی

یزدگـرد   یپادشـاه  يهـا  ن سالیدر نخست یستیبا اردشیر عهد يه گردآورکمعتقد است  يموسو
رسـد   می نظر هب .کرد کش یستینبا اردشیراما در انتساب اصل اندرزنامه به  7،انجام گرفته باشد سوم

نوشـته شـدن اندرزنامـه را     مسکویه ابن نوشته شده است. اردشیر بابکان ةه اصل اندرزنامه در دورک
دیـد   که مـرگ خـود را نزدیـ   کـ هنگامی  اردشیرداند. طبق گزارش وي،  می اردشیرمربوط به زمان 

ه عهدنامه بـراي تمـامی شـاهان    کنند و اینکمخالفت نبا آن، عهدنامه نوشت و فرمود تا  شاپوربراي 
ه انتسـاب  کـ وجود دارد  اردشیرنونی عهد کدر نسخه هایی  قرینه 8.ساسانی باید راهنماي عمل باشد

  قسمتی از آن آمده است:ه در کاز جمله این، سازد می لاول مدلّ اردشیربه را آن 
هـا و ژرف   ه شهریار خردمند خوشبخت پیروزگر تواناي بیدار دل آگاه بر نهـانی کایم  ما چنان دیده

وشـد دمـی از بهبـودي    ک می اش ساخته است، همواره ه دانش و سال آزمودهکآن، ها یکبین در تاری
  9.ی پیدا شده باشدکه مانند خودش یکمگر آنشور خویش بازنایستد. که بخشیدن ب

انـد   دهکـر اشاره دارد. منابع اشاره  شاپورومتی به فرزندش کدر این فقره به واگذاري امور ح اردشیر
ه بـا دسـتان   کواگذارده و به عبادت پرداخت و این شاپورهولت، پادشاهی را به کدر زمان  اردشیر هک

پایانی عمـر او  هاي  ه به وقایع سالک اردشیرور کگذاشته است. اندرزهاي مذ شاپورخود تاج بر سر 
بعـدي واگـذاري   هـاي   و در دورهبـوده   اردشیرهنگی و اصالت اندرزنامه کدهنده اشاره دارد، نشان 

را در ارتبـاط بـا    اردشـیر نیـز ایـن سـخنان     احسـان عبـاس  اسـت.  پدید نیامده ومت به ولیعهد کح
  10.ومتی دانسته استکدر امور ح با پدرش شاپوراري کهم

  عهد اردشير در دوره اسالمي
رسد  می نظر هنخستین اسالمی به عربی ترجمه شده و اشتهار داشت. بهاي  قرندر  اردشیر ۀاندرزنام

راهنماي عمـل بسـیاري از فرمانروایـان بـوده اسـت.       اردشیرنخستین اسالمی، عهد هاي  قرنه در ک
تابی در حسن سـیرت داشـت   که او کی اینکوي او یکاز روش نی«: نویسد می اردشیردر مورد  ثعالبی

تاب را نام کپنج  ندیم ابن 11».گرفتند می [و راهنمایی] بر ه بدان مثل زنند و پادشاهان از آن روشنیک
اشـاره   اردشـیر به عهد ، اند و در میان آنها نخست ه همه بر خوبی و سودمندي آنها متفق بودهکبرده 

عهـد اردشـیر، ایـن اثـر در میـان       ۀه پس از ترجمـ کنیز معتقد است  حمدي مالیريم 12.رده استک
آن زبـان بـراي تعلـیم بـه فرمانروایـان و      ه آثـار برگزیـد  زء مسلمانان قدر و منزلتی عظیم یافت و ج

قصـار رایـج   هاي  جملهبه  اردشیرعهد هاي  جملهه ک. او مدعی است قرار گرفتارگزاران خالفت ک
  13د.تبدیل شده بوادیبان در میان 
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در اواخر امویان به عربی ترجمـه شـده بـود. وي     اردشیره عهد کدهد  می احتمال احسان عباس
اسـت.   مأمونفت خال ةدر دور اردشیردهنده اشتهار عهد  که نشانرا آورده  بردالفاضل مایتی از کح

را از بـر   اردشـیر  ۀه پـس از قـرآن، اندرزنامـ   کـ خواسـت   الواثق باهللاز  مأمون، بر اساس این روایت
 اردشـیر  ۀه وي بـا محتـواي اندرزنامـ   کـ نیز مشـخص اسـت    بن حسینطاهراز محتواي نامه  14.ندک

اشـاره   اردشـیر  ن متقدم نیز به مشابهت نامـه طـاهر و عهـد   ابسیاري از مورخ 15.آشنایی داشته است
 16.شـمرده اسـت   اردشـیر عهـد   برابـر  آنرا ،طاهر ۀدانستن نام ةضمن پرفایدمجمل اند. صاحب  کرده
صورت منظـوم بـه    هه توسط او بکنام برده است  اردشیرتاب عهد کاز  بالذريآثار  ةدر زمر ندیم ابن

  17.عربی ترجمه شده بود
از آن را نقـل  هـایی   جملـه اشـاره و   اردشیر ۀنخستین اسالمی به اندرزنامهاي  قرنن ابسیاري از مورخ

 بـه اندرزنامـه اشـاره نمـوده و     ثعـالبی و  مسـعودي  ،طبريچون ، اند. از جمله مورخان بزرگی کرده
هـاي   بخـش  مسعودياند.  آوردهتر  طوالنیصورت  ههایی از اندرزنامه را ب بخش ابوسعید آبیو  مسکویه ابن

اي ناقص از آن موجـود بـوده اسـت.     او نیز نسخه ةرا دیده و ظاهراً در دور اردشیر ۀباقی مانده از اندرزنام
سخنانی گفت که قسـمتی از آن مانـده   «الطوایف  دادن به کار ملوك پس از پایان شیراردوي اشاره کرده که 

بیـت سـروده اسـت. از ابیـات      116اشاره نموده و مـتن آن را در   اندرزنامه نیز به فردوسی 18».است
را در دست داشته اسـت. در   اردشیر ۀاي از اندرزنام ه وي مشخصاً نسخهکآید  می چنین بر فردوسی

  و: 19»این عهد من یاد دارک«سفارش نمود:  شاپور در بستر مرگ به اردشیر، فردوسیاشعار 
  بی رنج و دردکه مانی چو خواهی    تو زین پندها هیچگونه مگرد

قرن ششم موجود بـوده و   ۀتا نیمکم  طور قطع دست بهباقی بوده و ها  تا قرن اندرزنامـه  ترجمه عربی
را دیـده   اردشـیر ه عهد کرده کاز آن بهره جسته است. وي تصریح  نصیحۀ الملوكدر تألیف غزالی 
  20.»چنین نبشته اردشیر ۀاندر عهدنام«است: 

  يخ فخريسنده تارينو يمعرف
در سـال   تـاب، کمتـرجم   محمد وحیـد گلپایگـانی  ه اساس گفت برتاریخ فخري ، نویسنده یطقطق ابن

 يظــاهراً و گذشــته اســت.ردر همــان شــهر د ق 709و در ســال ه در موصــل متولــد شــدق  660
بـن   حسـن ست واسـطه بـه   یببا  ينسب و. کربال بوده استان در حله و یب علویمذهب و نق یعیش
نگاشـته  م موصـل  کحا بن ابراهیم عیسیش را به نام یتاب خوکق  701او در سال رسد.  می یعل

ه از کان مصر یطالبب ینق، يمصر یم طباطبا رسیبن ابراه لیابوالقاسم احمدبن محمد اسماع 21است.
  22.، از منصوبان اوستهاست سروران بزرگ آن

ن خاندان یعلت انتساب ا طباطبا ابناز نوادگان  یکدر وصف وفیات االعیان تاب کدر کانخلّ ابن
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 هسـند ی(نو ن خانـدان یـ جـد ا  میابراه ند:ک می انین مضمون بیبه ا ین صفت بر اساس داستانیرا به ا
و بـه جـاي قـاف،     کرده قاف را به درستی بیان نمی ۀو کلمداشت  (لکنت) زبان الثخ )تاریخ فخريتاب ک

 گفـت: نـه،   ؟شنل بیاورم: گوید غالمش می کند، اش را طلب می روزي از غالم خود جامه. کرد طا تلفظ می
  23.این لقب براي او ماند و بدان شهرت یافت قبا قبا بوده است.، و مقصودش در واقع، طباطبا
و  یاسـالم  يشامل اخبار و آثار خلفـا  ،ۀو دول االسالمی ۀفی اآلداب السطالنیتاریخ فخري تاب ک

و  یاسـ یدر امـور س ، بخش اول: تاب خود را به دو بخش نوشته استک طقطقی ابن ران آنهاست.یوز
سبب  بهز یتاب نکن یت ایاهم، و در واقع شود. میشمرده  یاسیس ۀاندرزنام یه نوعکاست  يدارکمل

 انیـ ن تـا پا یراشـد  يمشـهور از خلفـا  هـاي   تاب شامل دولـت کبخش دوم است. ن بخش اول یهم
 سـت، ین طقطقـی  ابـن تـاب  ک ینام اصلالفخري ه کاند  عقیدهن یبر ا یالبته برخ است. یخالفت عباس

 ءو الـوزرا ء فی تـواریخ الخلفـا  ء الفضال ۀمنی راالفخري تاب ک یه نام اصلک هندوشاه نخجوانیمانند 
 بن ابراهیم فخرالدین عیسیتاب مزبور به نام کنگارش به تجارب السلف  ۀدر مقدم هندوشاه داند. می

  :دیگو می هکبلاشاره نکرده، 
ـ  کد ملیسع یاز مصنفات مرتض الفضالء فی تواریخ الخلفاء و الوزراء ۀمنیکتاب   ین صـف یالمحقق

ـ ا یتب مخدوم و مربکه جهت دارالک یالطقطق يعلو ین محمدبن علیالحق و اهللا و الد ف ین ضـع ی
بـن احمـد    ین حسـن د بدرالحق و الدیبن الصاحب سع ی شاهن زنگیا والدیاعظم جالل الحق و الدن

  24.ساخته است یالدامغان
کتاب  اول ۀف نسخیبعد از تأل طقطقی ابنه کمعتقد است تجارب السلف تاب کمصحح  عباس اقبال

تب کبه دارال مینقصان مطلب تقد ش ویرات در افزاییتغ یاز آن را با بعض يگرید ۀد نسخیشا، خود
تجـارب  ف یتـأل  در هندوشـاه رده و کـ  بن احمد دامغـانی  بن بدرالدین حسن جالل الدین زنگی شاه

داشته است و ظـاهراً   شاه را در دست یزنگ یمیقد ۀد همان نسخیدتر و شاین نسخه جدیاالسلف 
در ، بـه هـر حـال    شده است. می خوانده الفضالء ۀمنی کهبوده  یزنگ ۀتابخانکدر  ین نسخه دومیهم

ي بـوده  امروز ۀر از نسخیغ دست داشته، را در آن هندوشاهه کتاریخ فخري تاب کاز  يا ینکه نسخها
است از  یلیذتجارب السلف خ یتاب تارکه کر است کان ذیشا 25.وجود ندارد يا و شبهه کش، است

اتابک نصرت به نام  هندوشاه نخجوانیاز  طقطقی ابن الفضالء فی تاریخ الخلفاء و الوزراء ۀمنیتاب ک
از  یمطـالب ، کـه در واقـع   ان لـر بـزرگ  کاز اتاب يقرن هشتم هجر یمتوف بن یوسف شاه الدین احمد

  26.شده است اضافه طقطقی ابنتاب کبر  هندوشاه نخجوانیطرف 

  ريو عهد اردش يخ فخريتار
وجود خرد و  ه شده است،یو بر آن توسط بزرگان توصدارد ت یاهم يدارکه در ملک ين عنصریاول
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همانـا اسـاس   ، زمامـا حـ  « م:یخـوان  ي مـی خ فخـر یدر تار مت است.وکح یکمرانان کشه در حیاند
پادشـاه   ،اردشـیر بابکـان   27».اط را مقـدم داشـته  یه حزم و احتکست یبا می ت است وکممل ياستوار

  28یستد.ش باز نایت خوکدن به مملیاز بهبود بخش ییا ه لحظهکداند  ی میسکخردمند را 
ده یـ ران دیـ خ ایه همـواره در تـار  کـ بوده  ین از مسائلیداران با خدا و د ومتکشاهان و ح ۀرابط

 يآنهـا بـرا   قائـل شـوند.   يازیـ خـود امت  يق بـرا یـ ن طریـ ردنـد از ا ک ی میو شاهان سع شده است
 ينده خـدا بـر رو  یو خود را به عنوان نمانموده  همواره تالش، کومت خودبه ح یت بخشیمشروع

ران قبـل از اسـالم وجـود    یـ نه تنهـا در ا ، یشهن نوع اندیا ردند.ک ی میاز خدا معرف يو مظهر نیزم
ه در کـ  ییتـا جـا   نشـان داده اسـت.   یز خود را به نوعیمرانان دوران بعد نکان حیه در مکبل، اشتهد
را از  يه وکـ ن نعمـت خداونـد را بشناسـد    یبر پادشاه الزم است ا«: آمده استتاریخ فخري تاب ک
ه خـدا  کند یب می در ادامه بر پادشاه الزم یحت 29»ده است.یبرگز یمرتبه بلند پادشاه، ر خلقیان سایم

و زمام مردم را به عهده او نهاده و  یداده و سرپرست ياز مردم برتر ياریه او را بر بسکنیاسبب  را به
  30.کند يسپاسگزاراست، رده کخود انتخاب  ینین به جانشیزم ياو را در رو

خود به دست آورنـد در   یِمرانکح يردند براک ی میه شاهان سعک یت بخشینوع از مشروعن یا
 یات خود در دوران اسـالم یتوان گفت به ح می ران باستان وجود داشته ویمان اکحا یاسیس ۀشیاند

  ز ادامه داده است.ین
  ند:ک می انیه بکآن جا ؛ دید اردشیرتاب عهد کتوان در ین گفته را میمصداق ا

ر در یاردش، کرده بودنده عامه مردم اجتماع کان کر بابیاردش یپادشاه يبرا ییگو، روز شاد باش در
دانـد و خـدا را بـه     می، ه بر بندگان خود فرود آوردهکرحمت خدا  یخود را نوع یپادشاه، ینطق

  31.ندک ي میسپاسگزار، کردهن خود انتخاب یرده و او را جانشکامل که نعمت خود را ینکجهت ا
ف یانجام دادن وظـا  يو برادارد  یت بزرگیمسئول، ین فرد جامعهه به عنوان اولکاست  یسکادشاه پ

هـاي   بیشتر کتـاب ه در کشاه  هاي یک یژگیوترین  از مهم باشد.داشته  یخاصهاي  یژگید ویخود با
ش یسـتا انـد   را داشته یژگیه آن وک یدارانکملاز ه شده است و یبه آن توص يدارکو ملاي  اندرزنامه

 آن مترتب بره کاست  یجینتاسبب  شاه به يدادگر یژگیت ویالبته اهم است. يدادگر یژگیوشده، 
 اموال فـراوان بـه دسـت   ، آندر پی و  32.»گردد می ت با عدل آبادانکممل«: اند گفتهکه  ، چنانشود می
کـه دادگـر   را  یسـ کو  33ددانـ  ي مـی شور را وابسته به دادگرک یک یز آبادانین بابکان اردشیر د.یآ می

از اجتماع بـه حـق    يهر فرد، کار بردن عدله با به کر است کان ذیشا ند.ک ی میرستگار معرف، باشد
 ياز او رو یچ زمـان ینـد و هـ  ک می تیمران خود احساس رضاکجه از حیدر نتو رسد  می ژه خودیو

  ند.ک می تیشور خود حماکگانگان از او و یمثل هجوم ب، یط سختست و در شرایگردان ن
و  ییراسـتگو ، شـد مـران بـه آن متصـف با   کسته است حیه شاکدیگري  یژگیو، يبعد از دادگر
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را یـ ز، یـد دروغ بگو [شـاه]  دیـ و نبا«گوید:  میشاهان  یژگین ویدر مورد ا اطباطب ابن است.صداقت 
 زیـ را نتاریخ فخري سنده ین گفته نویا 34»ند.کخواهد وادار  می تواند او را به جز آنچه نمی سکچیه

چـه  ، یـد دروغ بگو نـه سزاست[شـاه]  «: ردکـ دا یـ لمـات پ کبا همـان   اردشیرتاب عهد کتوان در  می
ن باشـد  یـ بر ا يتواند شاهد می تهکن نیا 35»ند.کخواهد وادار  نمی هک يارکس نتواند او را به کچیه
 ير گـذار یه تـأث ینکـ و ا دارد اردشـیر تـاب عهـد   کاز  يا هیبن ما (فصل اول) تاریخ فخريتاب که ک

  د.ید یدوران اسالم یمیتعلهاي  تابکان را در یدوران ساسان يا نامهاندرزهاي  کتاب
و راز  سـرّ  يداری نگهژگیو مران داشته باشد،که الزم است حهایی ک ن از جمله خصلتیهمچن

ه کـ بر پادشاه واجـب اسـت   «ه کن آمده است یشاه چن يدارراز ةدربارتاریخ فخري تاب کدر  است.
ن کـ مم ،يفـاش شـدن راز  ، زیـرا  کنـد  يریو از انتشار آن جلوگ یش باشداند اقبتعها  نسبت به راز

ن یرا چنـ  يراز دارنیـز   اردشـیر بابکـان   36»شور شـود. ک يامور و نابود یدگیاست باعث از هم پاش
ده یار رسـان یان بسـ یمرا ز، ام من بودهیه هر زمان از آن اکد یزیسخت بپرهامر  یکاز «: ندک می هیتوص

  37».دیزیردن رازها سخت بپرهکدا یام، از هو ام از آن سود برده دهییرا پا و هر زمان آن
هـر دو   ن شاه و مردم جامعـه اسـت.  یب ۀرد رابطکبه آن توجه  يدارکد در ملیه باک يگرید ۀتکن

ف خـود  یه هر گاه هر دو طـرف بـه وظـا   کدارند هایی  تیف و مسئولیگر وظایدیکطرف نسبت به 
ـ  دهـد.  مـی  خود ادامه يجامعه به بقا، کنندن ینند و از آن تخطکعمل  بـه نظـر   ه کـ  يا فـه ین وظیاول

کمـران خـود و بـزرگ داشـتن     احتـرام بـه ح  است، مران کمردم نسبت به ح ۀعام ةبر عهدرسد  می
در «ه کـ باشـد   یبـه صـورت  بایـد  ل و بزرگداشت پادشاه یتجلگفته است که  تاریخ فخريدر  ست.او

این بایـد ایـن روش را بـه فرزنـد آموخـت و بـا ایـن روش،         و عالوه برراسخ شود  يا هکمل، نفس
از را شـور  کن یـ من ماندن دیحفظ شدن مرزها از دستبرد دشمنان و ا اردشیر بابکان 38»پرورش داد.

  39.داند توسط مردمشان میبزرگداشت و احترام ، از جمله موارد یگردهاي  نیره شدن دیچ
ـ اباشـد،   به عهدة عوام میتوان گفت  می هک يگرید ۀفیوظ و  هدرکـ ه از او اطاعـت  کـ ن اسـت  ی

 ن صـالح و انتظـام  آه امور مردم به کداند  ی میشاهان را اصلاز اطاعت  طقطقی ابن فرمانبر او باشند.
ه انگـذار سلسـل  یبن 40نـد. کمـردم رفتـار   ۀ عامـ با عدل بر اساس  تواند می لهین وسیابد و شاه به ای می

از  يفرمـانبر نهاده و پایبند آن باشـند،  مردم به آن گردن باید ه کرا  یهای فیلکاز ت یکینیز  یساسان
  41خواه او باشند. یکد نیه مردم باینکشاه دانسته است و ا

در کـه  سـته اسـت   یمـران شا کبر هر حدر خصوص مردم دارد که  یفیز وظایپادشاه ن، مقابلدر 
ت یـ جـاد امن یز مرزهـا، ا ا يشور، نگهدارکت از یف شاه حمایاز جمله وظا. ندکن یوتاهکانجام آنها 
و بـه   یتوأم با مهربـان  يد رفتاریشاه بااین، عالوه بر  42. است...کشور، مقابله با دشمنان ودر داخل 

  43.با اتباع خود داشته باشد يدادگریدور از ب
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 شاتبـاع  يرش او از سـو یش پـذ یو افـزا  يمـردم باعـث برتـر    ۀمران با عامـ کردن حک یمهربان
ه آن را تنهـا از  کند ک می انیند و بیب ي نمیو رهبریکشدن فرمانروا را جز در نواال طباطبا ابن شود. می

همـراه شـدن بـا اجتمـاع و     دیگـري  و ، یو مهربـان  يدل سوز، یکی: توان به دست آورد می دو راه
  44ست.یی با آنهارو گشاده

بـه   يمهـرورز «شاهان را در  یقیحق يو بهروز یخوشحال، اردشیرتاب عهد کدر  اردشیر بابکان
  45.داند یم »یترع

توانـایی تفکـر و اندیشـه    ه کـ اسـت   يردن شاه با افـراد ک مشورت، يدار ومتکاز اصول ح یکی
ن را در آتـوان   می هکاست هایی  هیاز توص یکینظر  ردن با افراد صاحبک مشورت یلکطور  بهدارند. 

ه بـر  کـ ند ک می دکیز تأیته نکن نیاه دربار طباطبا ابن. ردکمشاهده  يدارکو مل يا اندرزنامههاي  تابک
ا یـ شامدها بـا خردمنـدان و   یمسائل مختلف و په نباشد و دربار کیپادشاه الزم است فقط به خود مت

مشـورت  ، ردص درست از نادرست را دایده و قدرت تشخیپسند يه هوش و عقل و رأک یسکهر 
ت یـ اهم، در خصـوص  نوشتهیران خود از وز یکیه خطاب به ک يا ز در نامهین اردشیر بابکان 46ند.ک

و رفتـار   یـک نهـاي   يه خـو کـ  یسـان کد از یه اگر نخواهکنظر آورده است  مشورت با افراد صاحب
  47د.یرس ي مید، سرانجام به نابودیریبگ ياریامل شده کشان یده در ایپسند

ور نشـدن شـاهان در    غوطـه  ،بـه شـاهان شـده    يا نامـه هـاي اندرز  تـاب که در کـ  يگریدیه توص
ي پادشـاه ناپسـند و زشـت    ه بـرا کرا  ياز موارد یکیتاریخ فخري تاب کدر  طباطبا بناهاست.  لذت

سـته  یه سلطان فاضـل و شا کند ک می انیب یو حت است 48»دن غنایفرو رفتن در لذات و شن«، دانسته
ه کـ اسـت  علت ن یه به این توصیا 49».د و در لذات فرو نرودینگرا یگذران به خوش«ه کاست  یسک

مانـد و امـور از هـم     مـی بـاز   يشـوردار کاز امر مهـم   شود می ند باعثکن امور توجه یاگر شاه به ا
جویی را از عوامل از بین بردن خود دانسته که  و لذت یگذران خوش اردشیر بابکانشود.  می گسسته

  50شود. موجب بد نامی شاه می

  گيري  جهينت
ران باسـتان مرسـوم بـوده    یـ منابع در اه بر اساس ک يا ات اندرزنامهیه ادبکتوان گفت  ی میلکطور  به

دا یـ رواج پهاي نیک داشـته،   ویژگیه ک یشاه ه معموالً به عنوانک انوشیروانژه در زمان یو به، است
 یمـ یو تعل یاخالقـ هـاي   تـاب کان یـ م ي. در جسـتار اسـت مسلمانان واقع شـده  ه مورد توج، کرده
تاریخ فخـري  تاب کمانند ، ردکدا یرا پ اتین نوع از ادبیا يتوان ردپا ی میاسالم هاي نخستین قرون

 .ددار اردشیرتاب عهد کاز  يا هیما توان گفت بن می هک
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