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 چکیده

داری انرردرزهایی اسررت منتسررب برره اردشرریر اول ساسررانی در برراب حکومررت  ۀمجموعرر اندرزنامرره اردشرریر  
تررر از نسررخه کنررونی برروده و الگرروی  کرره مطرروّل اسررت،جررای گهاشررتهکرره آن را خطرراب برره اخالفررش برره 

رای حکّررام مسررلمان فررراهم سرراخت.  عمررل را برررای شرراهان ساسررانی و پررس از ترجمرره برره زبرران عربرری، برر  
ایرن اندرزنامرره در قررون نخسررتین اسرالمی بررا عنروان عهررد اردشریر اشررتهار زیرادی داشررته و گویرا در همرران        

ای الملرک در جهررت تغییرر نگررر  قبیلرره  اسررت. خواجره نظررام زمران نیررز نسرخۀ کرراملی از آن موجرود نبرروده   
ترررین منررابع امرره همّررت گماشررت. از مهررم نسررلجوقیان برره الگرروی ملکررداری ایرانرری، برره ترردوین سیاسررت   

نامرره، عهررد اردشرریر برروده کرره در عهررد خواجرره، نسررخۀ عربرری آن موجررود الملررک در ترردوین سیاسررتنظررام
د اردشرریر نیررز وجررود دارنررد کرره   الملررک عبرراراتی از اردشرریر نقررل کرررده کرره در عهرر   اسررت. نظررام برروده
گیررری از آن اسررت. در بسرریاری از  الملررک برره عهررد اردشرریر و وام  دهنرردة دسترسرری خواجرره نظررام  نشرران

ترروان یرراری و اصررول ملکررداری، مرری نامرره از جملرره در صررفات شخصرری سررلطان، دیررن  مباحررث سیاسررت
مقالررۀ حاضررر بررر آن اسررت تررا بررا رویکررردی تحلیلرری برره   اقتبرراس از انرردرزهای اردشرریر را مشرراهده نمررود.

ون نخسررتین اسررالمی و  بررسرری صررحّت انتسرراب اندرزنامرره برره اردشرریر، جایگرراه عهررد اردشرریر در قررر       
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 مممقدّ. 9
سی نویای کهن دارد. اندرزنامهنویسی، نمود خرد سیاسی ایرانی است که سابقهاندرزنامه      

ترین مواریث سیاسی ایران باستان بود که پس از انتقال به دورة اسالمی، مورد اقبال از مهم
های ایرانی در قرون نخستین اسالمی به عربی ترجمه شد و حکمرانان قرار گرفت. اندرزنامه

های مهم اردشیر یکی از اندرزنامه ۀاعراب را به الگوی ملکداری ایرانی سو  داد. اندرزنام
است. جای گهاشتهرة ساسانی است که بیشترین تأثیر را در دورة ایران اسالمی بهدو
محور این اندرزنامه، دادگری است که مورد تأکید اردشیر بوده و این اندیشه  ترینمهم

گیری از سنّت الملک با بهرهاست. خواجه نظامنامه نیز قرار گرفتهمحور کتاب سیاست
است و در این راه از هایی به ملکشاه سلجوقی پرداختهتوصیهایرانی در باب حکومت، به 

 است.ویژه عهد اردشیر بهرة فراوانی بردهمنابع ایران باستان و به
 لمئمس شرح و بیان.  9-9
های عهد اردشیر از نظر تأثیرگهاری بر الگوی حکمرانی در دورة ساسانی و نیز دوره  

هایی بود که به عربی ساسانی و از نخستین اندرزنامههای عهد ترین اندرزنامهبعدی، از مهم
عهد اردشیر را پیش از آغاز نهضت ترجمه و  ۀقان، ترجمای محقّبرگردانده شد. حتی پاره

اند. بدون شک در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری در اواخر عهد امویان دانسته
است. بخشی از اندرزهای اردشیر در اندرزهای اردشیر به عربی ترجمه شده و اشتهار داشته

اند. با توجه به اما در برخی از منابع اسالمی آمده ،نسخۀ کنونی عهد اردشیر موجود نیست
رسد که آنها نیز مینظرتشابه محتوایی این اندرزها با اندرزهای عهد اردشیرِ موجود، به

برای اندیشۀ سیاسی در دورة اند. اندرزهای اردشیر الگویی اردشیر بوده ۀبخشی از اندرزنام
های آن الگو گرفتند. آورد و بسیاری از اندیشمندان و فرمانروایان، از اندیشهاسالمی فراهم

در انتساب اصل اندرزنامه به اردشیر بابکان تشکیک و بدین سبب بخشی از مقاله به آن 
یز سبب است. ضرورت بحثی در باب عهد اردشیر در دورة اسالمی ناختصاص داده شده

 شد که بخشی از مقاله به آن اختصاص یابد. 
 پژوهش ة. پیشین9-0
است، اما در مورد عهد نامه تاکنون پرداخته نشدهبه بررسی تأثیر عهد اردشیر بر سیاست  

اردشیر و جایگاه آن در قرون نخستین اسالمی احسان عباس که گردآورندة کتاب است، 
هایی از عهد اردشیر را بع فارسی و عربی، بخشبحث مطوّلی دارد و از درون متن منا

ای به بررسی تأثیر عهد اردشیر بر تاریخ است. نویسندگان این مقاله نیز در مقالهبازجسته
 اند.فخری پرداخته
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 پژوهشانجام . ضرورت 9-3
تواند اندیشۀ سیاسی ایرانیان دورة باستان را ترین منابعی است که میعهد اردشیر از مهم  
ران پس از اسالم داشته، نمود پیوستگی ان دهد. تأثیری که این کتاب بر آثار و متفکّنش

نامه، بر سیاست اندرزنامۀ اردشیراندیشۀ سیاسی در ایران است. از این رو بررسی تأثیر 
 .جوییِ پیوستگی اندیشۀ سیاسی در ایران استپی
 
 و بررسی . بيث0
 کان. انتساب عهد اردشیر بم اردشیر باب9 -0
ای است منسوب به اردشیر اول ساسانی که در باب آیین حکمرانی عهد اردشیر اندرزنامه  

قرارداد و »است. به روایت دینوری، اردشیر شدهخطاب به اخالف خود به تحریر کشیده
پیمانی که به نام او معروف است جهت عمل پادشاهان و آیین پادشاهی نگاشت، پادشاهان 

جستند و در   میزدند و بدان تبرّنمیکردند و از آن سربازت میاین پیمان را اطاع
(. اردشیر در 31-31:  1731دینوری، «) کوشیدندنگاهداری و محافظت و عمل به آن می

شود. بر نهاد شاهی یاد می ةکنندتاریخ ساسانی جایگاه واالیی دارد و از او به عنوان احیاء
کشورداری و شاهنشاهی ایرانیان را از هم گسست، این اساس، پس از آن که اسکندر نظام 
الطوایف حاکم شدند. اردشیر با شکست دادن اشکانیان نظم و تمرکز پدید نیامد و ملو 

کردند، تمرکز و رسوم شاهی را باز آورد. او صورت ملو  الطوایفی حکومت میکه به
درآوردن « خدایی به یک»عقیده داشت که شاهی باید فقح در دست یک نفر باشد و حتی 

 ةدادگری در میان رعیت و ادار» :گفتکرد و میرا مصدا  دادگری تلقی می« ایرانشهر»
 (.  37: 1713ن. :اصفهانی، «)امور آنها تنها به این است که شاه یکی باشد

اردشیر که به زبان پهلوی بوده، از میان رفته اما در قرون نخستین اسالمی  ۀاصل اندرزنام  
اردشیر در برخی متون اسالمی  ۀهایی از اندرزناماست. بخشاز آن موجود بوده هاییبخش

اردشیر را از درون متن منابع اسالمی  ۀق عرب، اندرزناماست. احسان عباس محقّباقی مانده
ای گمنام است. وی است. تکیۀ احسان عباس بیشتر بر کتاب الغرّه از نویسندهبازیابی نموده

ع قاضی محمد بن خلف بن حیان است. الغرّه کتابی  وکیق به ه متعلّمعتقد است که الغرّ
ها نزد است به زبان عربی در باب شعر، نحو و عروض که بیشتر اختصاص به این دانش

هایی از اثر خود به علوم روم، هند، چین و ایران اشاره نموده اعراب دارد. نویسنده در بخش
است. احسان عباس معتقد است که ا گنجاندهو در بخش ایران، اندرزنامه اردشیر ر

(.  71:  1731است)عباس، ترین ندّ عربی عهد اردشیر در کتاب الغرّه باقی ماندهکهن
ای خطی از الغرّه را در کتابخانه زرکلی یافته و اندرزنامه اردشیر را به عنوان عباس نسخه

م عهد اردشیر استخراج شده، است. آنچه از الغرّه بناعهد اردشیر از آن استخراج نموده
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ا  بخشی از اندرزنامه اردشیر است. در سایر منابع دورة اسالمی اقوالی از اردشیر و عهدنامه
دهد که نویسنده الغرّه تلخیصی از یابیم که در الغرّه موجود نیست و این نشان میمی

ت. اندرزنامۀ مندرج در استر بودهاندرزنامه را در اثر خود گنجانده و اندرزنامۀ اصلی مطوّل
شود. عباس زیرا بسیاری از اقوال آن در سایر منابع نیز یافت می ،شک اصالت داردالغرّه بی

االمم ترین آنها تجارباست که مهمدر کنار الغرّه  از برخی منابع دیگر نیز بهره گرفته
 (. 10- 71: 1731البلغا هستند) عباس، مسکویه، نثرالدرر ابوسعید آبی و رسائل

قین مانند مینوی در اصالت انتساب اندرزنامه به اردشیر بابکان تردید روا برخی از محقّ  
رسد که اصل اندرزنامه در نظرمیهدانند. بداشته و آن را برساختۀ عهد خسروانوشیروان می

ر شدن اندرزنامه را مربوط به زمان اردشیمسکویه نوشته است.شدهدورة اردشیر بابکان نوشته
داند. طبق گزار  وی، اردشیر به هنگامی که مرگ خود را نزدیک دید، برای شاپور می

ت نمود که عهدنامه برای تمامی شاهان عهدنامه نوشت و فرمود تا مخالفت آن نکنند و وصیّ
(. قرائنی در نسخۀ کنونی عهد 119: 1737ساسانی باید راهنمای عمل باشد)مسکویه، 

از جمله اینکه اردشیر در   سازدل میساب آن به اردشیر اول را مدلّاردشیر وجود دارد که انت
 گوید:موضعی می

ها و آگاه بر نهانیایم که شهریار خردمند خوشبخت پیروزگر توانای بیدار دلما چنان دیده   
کوشد دمی از است، همواره میا  ساختهکه دانش و سال آزمودهها، آنبین در تاریکیژرف
که ماننده خود  یکی پیدا شده باشد)عهد مگر آن ،کشور خویش بازنایستدشیدن بهبخبهبودی
 (. 17- 13:  1731اردشیر، 

اردشیر در این فقره به واگهاری امور حکومتی به فرزند  شاپور و معاونت شاپور در امور 
ی را اند که اردشیر در زمان کهولت، پادشاهاست. منابع اشاره نمودهحکومتی اشاره نموده

پس از »نویسد که اردشیر به شاپور واگهارده و به عبادت پرداخت. یعقوبی در این مورد می
جای خود برگرفت و تاج بر سر  نهاد و پادشاهش کردن شهرها پسر خود شاپور را بهرام
 است:(. به همین سبب است که فردوسی چنین سروده113: 1719 ،1/یعقوبی«)خواند

 بلنرررد چرررو شررراپور شرررد همچرررو سررررو 
 

 ز چشررررم بررررد  بررررود برررریم گزنررررد   
 

 نبرررودی جررردا یرررک زمررران ز اردشررریر  
 

 ورا همچررررو دسررررتور بررررودی وزیررررر    
 

 (.1917: 1713، 9/)فردوسی          
است و اندرزهای های بعدی، واگهاری امور حکومتی به ولیعهد پیش نیامدهدر دوره

نشان از کهنگی و اصالت  های پایانی عمر او دارد،مهکور اردشیر که اشاره به وقایع سال
اردشیر دارد. احسان عباس نیز این سخنان اردشیر را در ارتباط با همکاری شاپور  ۀاندرزنام

 پاورقی(.، نقل از: 17:  1731است) عهد اردشیر، با پدر  در امور حکومتی دانسته
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 . عهد اردشیر در دورة اسالمی 0- 0

به عربی ترجمه شد و در این زمان اشتهار  اردشیر در قرون نخستین اسالمی ۀاندرزنام  
رسد که در قرون نخستین اسالمی، عهد اردشیر راهنمای عمل بسیاری از مینظرهداشت. ب

که او از رو  نیکوی او یکی این»نویسد: است. ثعالبی در مورد اردشیر میفرمانروایان بوده
آن روشنی]و راهنمایی[ بر  کتابی در حسن سیرت داشت که بدان مثل زنند و پادشاهان از

(. ابن ندیم  پنج کتاب را نام برده که همه بر خوبی و 917: 1731ثعالبی، «)گرفتندمی
است) ابن اند و در میان آنها نخست به عهد اردشیر اشاره کردهفق بودهسودمندی آنها متّ

ر، این اثر عهد اردشی ۀ(. محمدی مالیری نیز معتقد است که پس از ترجم191:  1731ندیم، 
در میان مسلمانان قدر و منزلتی عظیم یافت و جزو آثار برگزیدة آن زبان برای تعلیم به 
فرمانروایان و کارگزاران خالفت گردید. او مدعی است که جمالت عهد اردشیر به 

 (.911:  1733بود) محمدی مالیری، جمالت قصار رایج در میان ادبا تبدیل شده
ه که عهد اردشیر در اواخر حکومت امویان به عربی ترجمه احسان عباس احتمال داد

دهندة اشتهار عهد اردشیر در د را آورده که نشاناست. وی حکایتی از الفاضل مبرّشده
دورة خالفت مأمون است. بر اساس این روایت، مأمون از الواثق باهلل خواست که پس از 

طاهر بن  ۀ(. از محتوای نام31-31: 1731اردشیر را از بَر کند) عباس،  ۀقرآن، اندرزنام
است)مرسلپور، اردشیر آشنایی داشته ۀد است که وی با محتوای اندرزنامحسین نیز مشخّ

(. بسیاری از مورخین متقدّم نیز به مشابهت نامه طاهر و عهد  99:  1711الهیاری و فروغی، 
 عهد برابر را آن هر،اند. صاحب مجمل ضمن پرفایده دانستن نامه طااردشیر اشاره نموده

(. ظاهرای صورتی منظوم از  777:  1711 القصد، و التواریخ است)مجملشمرده اردشیر
است. ابن ندیم در زمرة آثار اندرزنامه اردشیر نیز در قرون نخستین اسالمی وجود داشته

صورت منظوم به عربی ترجمه است که توسح او بهبالذری از کتاب عهد اردشیر نام برده
 (.  111: 1731بود)ابن ندیم، دهش
خینِ قرون نخستین اسالمی به اندرزنامۀ اردشیر اشاره نموده و جمالتی از آن بسیاری از مورّ 

اند. از جمله مورخان بزرگی چون طبری، مسعودی و ثعالبی به اندرزنامه اشاره را نقل کرده
اند. تر آوردهصورت مطوّلهایی از اندرزنامه را بهنموده و مسکویه و ابوسعید آبی بخش

ای های باقی مانده از اندرزنامه اردشیر را دیده و ظاهرای در دورة او نیز نسخهمسعودی بخش
است. وی اشاره کرده که اردشیر پس از پایان دادن به کار ملو  ناقد از آن موجود بوده

(. فردوسی 971: 1731 ،1/مسعودی«)استسخنانی گفت که قسمتی از آن مانده»الطوایف 
بیت سروده است. از ابیات فردوسی چنین  111نیز به اندرزنامه اشاره نموده و متن آن را در 

است. در اشعار ای از اندرزنامه اردشیر را در دست داشتهآید که وی مشخصای نسخهبر می
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«) کاین عهد من یاد داربدو گفت: »فردوسی، اردشیر در بستر مرگ به شاپور سفار  نمود: 
 ( و: 1991: 1713 ،9/فردوسی

 گونره مگررد  تو زین پندها هریچ 
 

 چو خواهی که مانی ابی رنرج و درد  
 

عربی اندرزنامه تا  ۀهای دورة اسالمی بود. ترجمنامهترین منابع سیاستعهد اردشیر از مهم
ها باقی بوده و محققای حداقل تا نیمۀ قرن ششم موجود بوده و غزالی در تألیف قرن

است: است. وی تصریح کرده که عهد اردشیر را دیدهلملو  از آن بهره جستهانصیحۀ
 (. 111: 1771غزالی،«)اندر عهدنامه اردشیر چنین نبشته»
 نامم و اندرزها  اردشیر. سیاست 3 -0
الملک از عهد اردشیر و نامه خواجه نظامکنون الزم است تا میزان تأثیرپهیری سیاست  

 است، بیان شود.رپهیری انجام شدههایی که این تأثیبخش
 نامم. مخاطم عهد اردشیر و سیاست0-3-9

ای کهن نویسی هستند که ریشهادبیات اندرزنامه ۀنامه هر دو نمونعهد اردشیر و سیاست   
نامه و عهد اردشیر، شاهان و سالطین هستند. خواجه در تمدن ایرانی دارد. مخاطب سیاست

برای ملکشاه سلجوقی نوشت و اردشیر نیز اندرزنامه خود را برای  نامه راالملک سیاستنظام
( نگاشت. هر دوی این 19: 1731عهد اردشیر،«)شهریارانی که پس از او شاه ایرانند»

هیچ پادشاهی و »نویسد:الملک میدادند. نظامنویسندگان ارج زیادی به کار خود می
خاصّه در این روزگار  که هر   چاره نیستفرمانی را از داشتن و دانستن این کتاب  ،خداوند

 «چه بیشتر خوانند، ایشان را در کارهای دینی و دنیاوی بیداری بیشتر افزاید
بالیی که سر هزار سال فرود خواهد اگر به:»(. اردشیر نیز مدعی بود 9: 1713الملک،)نظام

ام ن نوشتم و گهاردهآمد، باور نداشتم، گمان دارم چنانچه چیزی را بر این آیین که برایتا
عهد «)پایداری شما در جهان خواهد بود ۀبرتر ندارید، پایبندی شما به این اندرز، نشان

 (.100:  1731اردشیر،
 . برخورد با خويشان و نزديکان0-3-0

های خود را از عهد اردشیر اقتباس نموده و به گاهِ الملک بسیاری از اندیشهخواجه نظام  
است. سیرة اردشیر مورد ای از عهد اردشیر را در دست داشتهنسخهنامه، تدوین سیاست
الملک بوده و از اردشیر به عنوان یکی از پادشاهانی که کارهای بزرگ کرده و تأیید نظام

الملک عبارتی (.  نظام31:  1713الملک، است) نظاماند، نام بردهنام نیک به یادگار گهارده
اردشیر گوید : هر سلطانی که »نویسد: نموده است. وی می را به نقل از عهد اردشیر ذکر

باید دانست که  هرگز او توانایی آن ندارد که خاصگیان خویش را به صالح باز آورد، می
الملک گونه که نظام(. این عبارت همان30همان :«)عامه و رعیت را به صالح نتواند آورد

هیچ :»است در عهد اردشیر چنین آمده است.اشاره نموده، از عهد اردشیر اقتباس شده
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کردن توده مردم را در سر بپرورد، اگر از خود و نیکپادشاهی را نسزا است، آرزوی
 (. 11:  1731عهد اردشیر، «)خویشان و ویژگان خویش نیاغازیده باشد

 خدا ةنمايند ،. شاه0-3-3

ویژه از اندرزهای اردشیر، بهالملک از اندیشۀ ایرانشهری و های نظامترین وامگیریاز مهم  
ایزد، تعالی در هر »الملک معتقد بود که بودن شاهی است. نظامۀ الهینمایندگی خدا و عطیّ
هانه و ستوده و او را به هنرهای پادشا اری یکی را  از میان خلق برگزیندعصری و روزگ
(. این 7:  1713لک، المنظام«)و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد آراسته گرداند

است. اردشیر به نقل از اردشیر ذکر شدهاندیشه در عهد اردشیر آمده و در سایر منابع نیز به
، 1/ابن اثیر   109:  1733است)بلعمی،اردوان نوشته بود که تاج و تخت را خدا به او داده

 (. 717: 1717 ،1/طبری   333:  1717
 .خبرگیر  از گماشتگان0-3-8

های مورد اقتباس خواجه نظام الملک از اندرزهای اردشیر، بررسی احوال از اندیشهیکی     
گماشتگان است. بررسی احوال گماشتگان یکی از مسائل مورد تأکید اردشیر بود. مراقبت 

قدری شدید و دقیق بوده که مردم گمان اردشیر از عمّال و آگاهی وی از اخبار به
آید و اردشیر را از ای از آسمان میفرشته»گفتند رسد و مییکردند، از غیب به او خبر ممی

بر شاه است که در »گفت که (. اردشیر می 91: 1713ابن طقطقی  «)کندکارها با خبر می
( و در  111: 1731عهد اردشیر،«)کار وزیر و ندیم و دربد و دبیربد خود پژوهش کند

تر است از نترسیدن مردم از ، بیمنا نویسد که نترسیدن وزیر از شاه موردی دیگری می
نامه را به بررسی احوال الملک نیز چندین فصل از سیاست(. خواجه نظام111و  39او)همان: 

نامه را با عنوان است. وی فصل چهارم سیاستگماشتگان توسح سلطان اختصاص داده
( 77-93: 1713لملک، انظام«)اندر احوال عمّال و بر رسیدن پیوسته از احوال ایشان و وزرا»

، نتایج غفلت از احوال عمّال را ذکر حکایت بهرام گور و وزیر خائناست و با آورده
عان، الملک فصولی را نیز به بررسی احوال قاضیان، خطیبان، مقطّاست. نظامبازنموده

است. وی در این فصل از بررسی محتسبان، شرطگان و سایر عمّال حکومت اختصاص داده
رسد که در برخی از موارد به نظر میهدهد و بهشته در مورد عمّالشان خبر میشاهان گ

 است.اردشیر نظر داشته
الع از احوال گماشتگان، به گماشتن جواسیس اقدام نمود. وی حتی اردشیر برای اطّ   

(. 103و  19:  1731معتقد بود که پادشاه بر خود  هم باید جاسوس بگمارد) عهد اردشیر، 
کرد و تنسر از زبان اردشیر در نامه به تنسر از جاسوس گماردن اردشیر گله می گشنسب

(.  31: 1773تنسر    ۀ)نام« دری است از فساد ،جهالت پادشاه از احوال مردم»پاسخ داد که 
است. وی الملک اندیشۀ جاسوس گماردن را از اردشیر اقتباس نمودهرسد که نظاممینظرهب
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دهد که تهکار داده که ضمن ذکر حکایتی نشان می ،گماشتنوسدر حالی در مورد جاس
اعتنا هستند و او از منبع دیگری چون عهد اردشیر این اندیشه را سلجوقیان به این امر بی

 استنامه را به مشرفان اختصاص دادهالملک فصل نهم سیاستاست. نظاماقتباس نموده
(. 17-33خبران و منهیان )همان:صاحب ( و فصل دهم در مورد37:  1713الملک، )نظام

رأیی پادشاه گهاشتن از عدل و بیداری و قوی، صاحب خبر و منهی:»وی معتقد است که 
الملک ت گماشتن جاسوس، نظام(. به دلیل اهمی37ّهمان :«)باشد و آبادان کردن والیت
« لکت و رعیتاندر فرستادن جاسوسان و تدبیر کردن بر صالح مم:»فصل سیزدهم را نیز به 
هر که را شغلی بزرگ »( و در جای دیگری نوشته که پادشاه  11اختصاص داده )همان: 

 (. 73همان: «)فرماید، باید که در سرّ، یکی را بر او مشرف کند
 .دادگر 0-3-7
نامه است. این اندیشه برگرفته از الگوی ملکداری ایران محوری سیاست ۀاندیش ،دادگری   

آنجا که پادشاه ستم کند، آبادی پدید نیاید، شهریار دادگر »شیر معتقد بود: باستان است. ارد
شاه »نویسد (. در جای دیگری اردشیر می117:  1731)عهد اردشیر، « به از پُربارانی است
باروی استواری است که  ،ها در دادگری فراهم است. دادزیرا نیکی ،باید بسیار دادگر باشد
شدن گیرد. نخستین بدبختی در هر شهریاری زدودهکشور جلو میاز رفتن شاهی و پارگی 
نامه الملک نیز این اندیشه را در سیاست(. خواجه نظام101همان: «)داد از آن شهریاری است

در »است. وی معتقد بود که سلطان باید عادل باشد تا رعیت مکررای مورد تأکید قرار داده
(. در مورد این که اندیشۀ خواجه 1:  1713الملک، نظام«)گهراندسایه عدل او روزگار می

فا  وجود دارد و با اتّ ،الملک در باب دادگری برگرفته از اندیشۀ ایرانشهری استنظام
رسد که اندرزهای مینظرهتوجه به دسترسی خواجه به عهد اردشیر و تأیید سیرة او، ب

 است.دگری تأثیر داشتهالملک در باب داهای خواجه نظاماردشیر نیز در اندیشه
 م داق دادگر  ،حفظ طبقات ا تماعی .0-3-6
حفظ حدود طبقات و ممانعت از اختالط آنها  ،یکی از مصادیق دادگری در ایران باستان  

هر چیزی را در محلی که  ،بود. نقل شده که اردشیر مراتب و مناصب را تعیین نموده
. اردشیر برای درباریان خود درجاتی در نظر (31: 1731شایستۀ آن بود قرار داد) دینوری  

گرفته و آنها را به سه طبقه تقسیم نمود. یکی از اقدامات اردشیر به عنوان احیاگر نهاد 
(. وی در مورد لزوم تفکیک  39:  1711شاهی، اعادة طبقات چهارگانه بود)مرسلپور، 

ر  زیادی به اخالفش نمود. سفا ،ای به طبقۀ دیگرشدن از رفتن مردم از طبقهطبقات و مانع
ت داشت که آن را باعث ماندگاری حکومت حدّی اهمیّانفکا  طبقات در نظر اردشیر به

وی هیچ بالیی به اندازة اختالط طبقات باعث ویرانی مملکت و  ةدانست. به عقیدمی
طور نظری تفکیک (. اگرچه در دورة اسالمی به 77: 1791انقراض حکومت نبود)جاحظ  
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الملک نیز از بود. نظامت خود را حفظ کردهاهمیّ ،، اما عمالی تا حدّیاز میان رفته طبقات
تر کسی کمتر کسی به امیری رسد و دون»داد: اختالط امور و طبقات مردم حهر می

ای با  ندارد که لقب پادشاه و و هر فرومایه د و اصیالن و فاضالن محروم مانندعمیدی یاب
(. خواجه 131: 1713الملک، نظام«)[ و تمییز از میان مردم برخیزدوزیر بر خویش نهد]...

حتی ترتیب ایستادن غالمان سرایی و ترتیب بارعام، بر اساس مقام و نزدیکی به پادشاه را 
داد که دهد. اردشیر حهر میاست که اقتباس از اردشیر ساسانی را نشان مید نمودهمشخّ

آرزوی پادشاهی ،از مردم از حد خود فراتر رفتهشود که برخی اختالط طبقات باعث می
ای لقب پادشاه بر الملک نیز می نویسد که هر فرومایه( و نظام31:  1731کنند)عهد اردشیر:

دهندة آن است که این اندیشه را ( که نشان131: 1713خود خواهد نهاد )نظام الملک، 
 .استالملک از اندرزهای اردشیر اقتباس نمودهخواجه نظام

 ندما .0-3-5
گیری خواجه نظام الملک از اردشیر، در باب ندما و اخال  ایشان یکی دیگر از موارد وام  

دهد. است. در مورد ندیمان پادشاه و خلق و خوی ایشان اردشیر اندرزهایی به اخالفش می
 نویسد: وی می
 ةاندازسزاست که بهه زند، نآمیاند و با ایشان درمینشینیک از کسانی را که با شاهان همهیچ   

-انگیز فراهم داشتههای شگفتهای نمکین و نکتهها و نیکو برتری در خیم و شوخیندیم خوی

ندیم نیازمند است به بزرگواری شاهانه، فروتنی بندگان را دارا باشد و با پرهیزکاری باشد. 
وی همچنین برای ندیم وانان را. گینی پیران شوخ طبعی جباکان را و با سنپروایی بینیایشکاران بی

خواهی و سنگینی در انجمن زبانی، بزرگواری، نیکهایی چون تیزهوشی، آراستگی، خو ویژگی
  ( 101:  1731)عهد اردشیر، .استرا برشمرده

 رسد که نظام الملک در این بخش نیز تحت تأثیر اندرزهای اردشیر قرار گرفتهنظر میهب  
نامه را به ندیمان و نزدیکان پادشاه اختصاص داده که بسیار استاست. وی فصل هفدهم سی

توسح اردشیر است. وی نیز مانند اردشیر بر خوی  ،های برشمرده برای ندیمشبیه ویژگی
ها و به گاه، گستاخی تأکید ها و شوخینیکو، آراستگی ظاهری و باطنی، دانستن نکته

 (.  101-101:  1713الملک، است)نظامنموده
 دين و دولت .0-3-8

الملک نیز در ق به ایران باستان است که خواجه نظامای متعلّپیوند دین و دولت آموزه   
است. اردشیر، پادشاهی را در پیوند با دین نامه آن را مورد تأکید قرار دادهسیاست
:  1731عهد اردشیر، «) انددین و شهریاری دو برادر توأم» دانست. وی معتقد بود که می
(. در جای 117)همان: « شهریاری از دین پاید و دین از شهریاری نیرو گیرد»( و 119

شوند. ملک از اساس دیگر جدا نمیملک و دین توأمانند، از هم:»دیگری اردشیر گفته بود 
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چه هرچه آن را نگهبانی نباشد ضایع است و آنچه آن را   البد است و دین را از حارس
الملک نیز پادشاهی و دین را در (. نظام 117:  1737مسکویه،«)ستاساسی نیست منهدم ا

 دانست. وی معتقد بود: پیوند با هم می
زیرا که پادشاهی و دین همچون دو  ،نیکوترین چیزی که پادشاه را باید دین درست است   

دان پدید ید آید، در دین نیز خلل آید،  بددینان و مفسبرادرند. هر گه که در مملکت اضطرابی پد
فسدان قوّت گیرند و پادشاه را گه کار دین با خلل باشد، مملکت شوریده بُوَد و مآیند و هر

 ( 30: 1713،الملک)نظام.دل دارند و بدعت آشکارا شود و خوارج زور آرندشکوه و رنجهبی
دین و ملک هر دو به یک شکم »است: صورتی مشابه آمدهتنسر این عبارت به ۀدر نام  
د دو سَیده، هرگز از یکدیگر جدا نشوند، صالح و فساد و صحّت و سقم هر دو یک زادن

الملک این بخش را از عهد رسد که نظاممینظره(. ب 77: 1773)نامه تنسر  « مزاج دارد
موجود  ،تنسر دسترسی داشته ۀاست. قرائنی که نشان دهد خواجه به ناماردشیر اقتباس نموده

 است. ندرزهای اردشیر اشاره نمودهاما خود وی به ا ،نیست
که حالی، اما دراندت زیادی دادهالملک به پیوند دین و دولت اهمیّخواجه نظام اردشیر و  
. اردشیر از الملک بر پژوهش از کار دین و مشورت با علمای دین تأکید داردنظام
ی نهانی با بدانید در یک کشور یک سردار دین»دهد: گرفتن اصحاب دین حهر میقدرت

که سرانجام آنچه را که در دست جز آن ،یک شهریاری آشکار هرگز با هم نسازند
وی معتقد بود اصحاب دین قدرت  «.استدار شاهی بوده، سردار دینی از او گرفتهسررشته

دین بنیاد است و شاهی ستون و کسی که بنیاد را »زیرا  ،را از چنگ شاه در خواهند آورد
« گیرددستهر تواند بر کسی که ستون را دارد چیره شود و همه بنا را ببهت ،در دست دارد
از خاستگاه خود وی و نحوة به حکومت رسیدنش این امر ( که  13:  1731)عهد اردشیر :
 حکایت دارد.

  .اخالق شاهی0-3-1
 الملک از آن تأثیر پهیرفته، مراقبتیکی از اندرزهای اردشیر به اخالفش که خواجه نظام   

دست مردی که . اردشیر بههاستپادشاه از نفس خود و احتیاط در صدور اوامر و دستور
 آن ،هر زمان خشم مرا تفته کرد»او گفته بود:  کاغهی سپرده و به ،ایستادهباالی سر  می

دستم ده. در آن کاغه چنین نوشته شده بود: خویشتن را نگهدار. تو خدا نیستی. تنی را به
دیگر را خواهد خورد و چه زود که کرم و خا   ةآن زود پار ةهستی که هر پار

نویسد که پادشاه باید شخصی را بر خود (. وی در جای دیگری نیز می 103همان : «)شود
دهد که الملک نیز تهکار می(. نظام19بگمارد تا اخال  و رفتار  اصالح شود) همان: 

در احتیاط کردن »سبب فصلی با عنوان باشد و به همین هارمانسلطان باید مراقب صدور ف
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نظر هاست که ب( اختصاص داده 103:  1713الملک، نظام«)ها در مستی و هشیاریپروانه
 است.رسد در این بخش نیز تحت تأثیر اندرزهای اردشیر قرار داشتهمی
 ها. بیکار  عامل سقوط حکومت0-3-92

الملک قرار گرفته، اجه نظامیکی دیگر از اندرزهای اردشیر که مورد اقتباس خو
فرمودن به بیکارگان است. اردشیر از اخالفش خواست که بیکارگان را به کار شغل

ها بر افتادن حکومت»دانست که ها را این میگمارند. وی یکی از علل برافتادن حکومت
کارهای سودمند آغاز نخست از بیکار رها کردن مردم و سرگرم نساختن ایشان به

دهد که با سرگرم (. وی حتی در موضعی اندرز می37:  1731)عهد اردشیر،  «تاسشده
توان از دشمنی ایشان با فرمانروا ممانعت نمود) همان: ساختن برخی از مردم به کار، می

بیکاران را شغل »نامه را به الملک نیز با اقتباس این اندیشه بخشی از سیاست(. نظام19
 (.119: 1713الملک، نظام است)اختصاص داده« فرمودن

 .سفارت0-3-99
اردشیر در بخشی از اندرزهای خود در مورد ترتیب فرستادن رسوالن بحث کرده و   
است. وی معتقد بود که اشتباه یا خطای سفیر، سبب ریختن ت سفارت را بازنمودهاهمیّ
ه فرستادن الملک نیز فصلی را ب(. نظام101:  1731های بسیاری شده)عهد اردشیر، خون

های نادرست رسوالن ها را پیامد گزار رسول اختصاص داده و او هم برخی جنگ
 (.111-113:  1713الملک، است)نظامدانسته
 
 . نتیجم3
در عهد حکومت اردشیر بابکان خطاب به شاپور و  ،اردشیر ۀبنابر آنچه بیان شد اندرزنام   

اتی به آن شده که سبب تشکیک در است. شاید بعدها الحاقدیگر اخالفش تدوین شده
است اما قرائنی وجود دارد که اصالت آن را نشان انتساب آن به شخد اردشیر شده

رسد که بسیاری از اقوالی مینظرهتر از نسخۀ کنونی بوده و بدهد. اصل اندرزنامه مطوّلمی
 اند.که در منابع اسالمی به اردشیر منسوب است، بخشی از اندرزنامه بوده

اندرزنامه اردشیر از نخستین آثار ایرانی بود که به عربی برگردانده شد و راهنمای عمل 
نامه بهرة الملک نیز در تدوین سیاستبسیاری از حکام و ادبا و دبیران شد. خواجه نظام
است. سیرة های خود را از آن اقتباس نمودهزیادی از عهد اردشیر برده و بسیاری از اندیشه

الملک بوده و وی  جمالتی شبیه به عبارات اردشیر را نقل مقبولِ خواجه نظام ،یرعملی اردش
الملک بر اساس اقتضای زمانه، دهد. نظاماز اردشیر نشان می را گیری وینموده که وام

که اندرزها را با برخی اندرزهای اردشیر را در پوششی اسالمی عرضه نموده یا این
 است.تههای اسالمی آمیخدستورالعمل
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