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چکیده
اندرزنامرره اردشرریر مجموعرۀ انرردرزهایی اسررت منتسررب برره اردشرریر اول ساسررانی در برراب حکومررتداری
کرره آن را خطرراب برره اخالفررش بررهجررای گهاشررتهاسررت ،کرره مط روّلتررر از نسررخه کنررونی برروده و الگرروی
عمررل را برررای شرراهان ساسررانی و پررس از ترجمرره برره زبرران عربرری ،ب ررای حکّررام مسررلمان فررراهم سرراخت.
ایرن اندرزنامرره در قررون نخسررتین اسرالمی بررا عنروان عهررد اردشریر اشررتهار زیرادی داشررته و گویرا در همرران
زمران نیررز نسرخۀ کرراملی از آن موجرود نبررودهاسررت .خواجره نظررامالملرک در جهررت تغییرر نگررر

قبیلررهای

سررلجوقیان برره الگرروی ملکررداری ایرانرری ،برره ترردوین سیاسررتنامرره همّررت گماشررت .از مهررمترررین منررابع
نظررامالملررک در ترردوین سیاسررتنامرره ،عهررد اردشرریر برروده کرره در عهررد خواجرره ،نسررخۀ عربرری آن موجررود
بررودهاسررت .نظررامالملررک عبرراراتی از اردشرریر نقررل کرررده کرره در عهررد اردشرریر نیررز وجررود دارنررد کرره
نشرراندهنرردة دسترسرری خواجرره نظررامالملررک برره عهررد اردشرریر و وامگیررری از آن اسررت .در بسرریاری از
مباحررث سیاسررتنامرره از جملرره در صررفات شخصرری سررلطان ،دیررنیرراری و اصررول ملکررداری ،مرریترروان
اقتبرراس از انرردرزهای اردشرریر را مشرراهده نمررود .مقالررۀ حاضررر بررر آن اسررت تررا بررا رویکررردی تحلیلرری برره
بررسرری صررحّت انتسرراب اندرزنامرره برره اردشرریر ،جایگرراه عهررد اردشرریر در قرررون نخسررتین اسررالمی و
بازیابی اندرزهای اردشیر در سیاستنامه خواجه نظامالملک بپردازد.

واژهها

کلید  :ایران باستان ،عهد اردشیر ،سیاستنامه ،نظامالملک ،اندرزنامه.
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 .9مقدّمم
اندرزنامهنویسی ،نمود خرد سیاسی ایرانی است که سابقهای کهن دارد .اندرزنامهنویسی
از مهم ترین مواریث سیاسی ایران باستان بود که پس از انتقال به دورة اسالمی ،مورد اقبال
حکمرانان قرار گرفت .اندرزنامههای ایرانی در قرون نخستین اسالمی به عربی ترجمه شد و
اعراب را به الگوی ملکداری ایرانی سو داد .اندرزنامۀ اردشیر یکی از اندرزنامههای مهم
دورة ساسانی است که بیشترین تأثیر را در دورة ایران اسالمی بهجای گهاشتهاست.
مهمترین محور این اندرزنامه ،دادگری است که مورد تأکید اردشیر بوده و این اندیشه
محور کتاب سیاستنامه نیز قرار گرفتهاست .خواجه نظامالملک با بهرهگیری از سنّت
ایرانی در باب حکومت ،به توصیههایی به ملکشاه سلجوقی پرداختهاست و در این راه از
منابع ایران باستان و بهویژه عهد اردشیر بهرة فراوانی بردهاست.
 .9-9شرح و بیان مسئلم

عهد اردشیر از نظر تأثیرگهاری بر الگوی حکمرانی در دورة ساسانی و نیز دورههای
بعدی ،از مهمترین اندرزنامههای عهد ساسانی و از نخستین اندرزنامههایی بود که به عربی
برگردانده شد .حتی پارهای محقّقان ،ترجمۀ عهد اردشیر را پیش از آغاز نهضت ترجمه و
در اواخر عهد امویان دانسته اند .بدون شک در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری
اندرزهای اردشیر به عربی ترجمه شده و اشتهار داشتهاست .بخشی از اندرزهای اردشیر در
نسخۀ کنونی عهد اردشیر موجود نیست ،اما در برخی از منابع اسالمی آمدهاند .با توجه به
تشابه محتوایی این اندرزها با اندرزهای عهد اردشیرِ موجود ،بهنظرمیرسد که آنها نیز
بخشی از اندرزنامۀ اردشیر بودهاند .اندرزهای اردشیر الگویی برای اندیشۀ سیاسی در دورة
اسالمی فراهمآورد و بسیاری از اندیشمندان و فرمانروایان ،از اندیشههای آن الگو گرفتند.
در انتساب اصل اندرزنامه به اردشیر بابکان تشکیک و بدین سبب بخشی از مقاله به آن
اختصاص داده شدهاست .ضرورت بحثی در باب عهد اردشیر در دورة اسالمی نیز سبب
شد که بخشی از مقاله به آن اختصاص یابد.
 .0-9پیشینة پژوهش

به بررسی تأثیر عهد اردشیر بر سیاستنامه تاکنون پرداخته نشدهاست ،اما در مورد عهد
اردشیر و جایگاه آن در قرون نخستین اسالمی احسان عباس که گردآورندة کتاب است،
بحث مطوّلی دارد و از درون متن منابع فارسی و عربی ،بخشهایی از عهد اردشیر را
بازجستهاست .نویسندگان این مقاله نیز در مقالهای به بررسی تأثیر عهد اردشیر بر تاریخ
فخری پرداختهاند.
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 .3-9ضرورت انجام پژوهش

عهد اردشیر از مهمترین منابعی است که میتواند اندیشۀ سیاسی ایرانیان دورة باستان را
نشان دهد .تأثیری که این کتاب بر آثار و متفکّران پس از اسالم داشته ،نمود پیوستگی
اندیشۀ سیاسی در ایران است .از این رو بررسی تأثیر اندرزنامۀ اردشیر بر سیاستنامه،
پیجوییِ پیوستگی اندیشۀ سیاسی در ایران است.
 .0بيث و بررسی
 .9 -0انتساب عهد اردشیر بم اردشیر بابکان

عهد اردشیر اندرزنامهای است منسوب به اردشیر اول ساسانی که در باب آیین حکمرانی
خطاب به اخالف خود به تحریر کشیدهشدهاست .به روایت دینوری ،اردشیر «قرارداد و
پیمانی که به نام او معروف است جهت عمل پادشاهان و آیین پادشاهی نگاشت ،پادشاهان
این پیمان را اطاعت میکردند و از آن سربازنمیزدند و بدان تبرّ میجستند و در
نگاهداری و محافظت و عمل به آن میکوشیدند»( دینوری .)31-31 : 1731 ،اردشیر در
تاریخ ساسانی جایگاه واالیی دارد و از او به عنوان احیاءکنندة نهاد شاهی یاد میشود .بر
این اساس ،پس از آن که اسکندر نظام کشورداری و شاهنشاهی ایرانیان را از هم گسست،
نظم و تمرکز پدید نیامد و ملو الطوایف حاکم شدند .اردشیر با شکست دادن اشکانیان
که بهصورت ملو الطوایفی حکومت میکردند ،تمرکز و رسوم شاهی را باز آورد .او
عقیده داشت که شاهی باید فقح در دست یک نفر باشد و حتی «به یک خدایی» درآوردن
«ایرانشهر» را مصدا دادگری تلقی میکرد و میگفت« :دادگری در میان رعیت و ادارة
امور آنها تنها به این است که شاه یکی باشد»(ن: .اصفهانی.) 37: 1713 ،
اصل اندرزنامۀ اردشیر که به زبان پهلوی بوده ،از میان رفته اما در قرون نخستین اسالمی
بخشهایی از آن موجود بودهاست .بخشهایی از اندرزنامۀ اردشیر در برخی متون اسالمی
باقی ماندهاست .احسان عباس محقّق عرب ،اندرزنامۀ اردشیر را از درون متن منابع اسالمی
بازیابی نمودهاست .تکیۀ احسان عباس بیشتر بر کتاب الغرّه از نویسندهای گمنام است .وی
معتقد است که الغرّه متعلّق به وکیع قاضی محمد بن خلف بن حیان است .الغرّه کتابی
است به زبان عربی در باب شعر ،نحو و عروض که بیشتر اختصاص به این دانشها نزد
اعراب دارد .نویسنده در بخشهایی از اثر خود به علوم روم ،هند ،چین و ایران اشاره نموده
و در بخش ایران ،اندرزنامه اردشیر را گنجاندهاست .احسان عباس معتقد است که
کهنترین ندّ عربی عهد اردشیر در کتاب الغرّه باقی ماندهاست(عباس.) 71 : 1731 ،
عباس نسخه ای خطی از الغرّه را در کتابخانه زرکلی یافته و اندرزنامه اردشیر را به عنوان
عهد اردشیر از آن استخراج نمودهاست .آنچه از الغرّه بنام عهد اردشیر استخراج شده،
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بخشی از اندرزنامه اردشیر است .در سایر منابع دورة اسالمی اقوالی از اردشیر و عهدنامها
مییابیم که در الغرّه موجود نیست و این نشان میدهد که نویسنده الغرّه تلخیصی از
اندرزنامه را در اثر خود گنجانده و اندرزنامۀ اصلی مطوّلتر بودهاست .اندرزنامۀ مندرج در
الغرّه بیشک اصالت دارد ،زیرا بسیاری از اقوال آن در سایر منابع نیز یافت میشود .عباس
در کنار الغرّه از برخی منابع دیگر نیز بهره گرفتهاست که مهمترین آنها تجارباالمم
مسکویه ،نثرالدرر ابوسعید آبی و رسائلالبلغا هستند( عباس.) 10- 71: 1731 ،
برخی از محقّ قین مانند مینوی در اصالت انتساب اندرزنامه به اردشیر بابکان تردید روا
داشته و آن را برساختۀ عهد خسروانوشیروان میدانند .بهنظرمیرسد که اصل اندرزنامه در
دورة اردشیر بابکان نوشتهشدهاست .مسکویه نوشتهشدن اندرزنامه را مربوط به زمان اردشیر
می داند .طبق گزار وی ،اردشیر به هنگامی که مرگ خود را نزدیک دید ،برای شاپور
عهدنامه نوشت و فرمود تا مخالفت آن نکنند و وصیّت نمود که عهدنامه برای تمامی شاهان
ساسانی باید راهنمای عمل باشد(مسکویه .)119 :1737 ،قرائنی در نسخۀ کنونی عهد
اردشیر وجود دارد که انتساب آن به اردشیر اول را مدلّل میسازد از جمله اینکه اردشیر در
موضعی میگوید:
ما چنان دیدهایم که شهریار خردمند خوشبخت پیروزگر توانای بیدار دلآگاه بر نهانیها و
ژرفبین در تاریکیها ،آنکه دانش و سال آزمودها ساختهاست ،همواره میکوشد دمی از
بهبودیبخشیدن بهکشور خویش بازنایستد ،مگر آنکه ماننده خود یکی پیدا شده باشد(عهد
اردشیر.) 17- 13 : 1731 ،

اردشیر در این فقره به واگهاری امور حکومتی به فرزند شاپور و معاونت شاپور در امور
حکومتی اشاره نمودهاست .منابع اشاره نمودهاند که اردشیر در زمان کهولت ،پادشاهی را
به شاپور واگهارده و به عبادت پرداخت .یعقوبی در این مورد مینویسد که اردشیر «پس از
رامکردن شهرها پسر خود شاپور را بهجای خود برگرفت و تاج بر سر نهاد و پادشاهش
خواند»(یعقوبی .)113 :1719 ،1/به همین سبب است که فردوسی چنین سرودهاست:
ز چشررررم بررررد بررررود برررریم گزنررررد
چرررو شررراپور شرررد همچرررو سررررو بلنرررد
نبرررودی جررردا یرررک زمررران ز اردشررریر

ورا همچررررو دسررررتور بررررودی وزیررررر

(فردوسی.)1917 :1713 ،9/
در دورههای بعدی ،واگهاری امور حکومتی به ولیعهد پیش نیامدهاست و اندرزهای
مهکور اردشیر که اشاره به وقایع سالهای پایانی عمر او دارد ،نشان از کهنگی و اصالت
اندرزنامۀ اردشیر دارد .احسان عباس نیز این سخنان اردشیر را در ارتباط با همکاری شاپور
با پدر در امور حکومتی دانستهاست( عهد اردشیر ،17 : 1731 ،نقل از :پاورقی).
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 . 0- 0عهد اردشیر در دورة اسالمی

اندرزنامۀ اردشیر در قرون نخستین اسالمی به عربی ترجمه شد و در این زمان اشتهار
داشت .بهنظرمیرسد که در قرون نخستین اسالمی ،عهد اردشیر راهنمای عمل بسیاری از
فرمانروایان بودهاست .ثعالبی در مورد اردشیر مینویسد« :از رو نیکوی او یکی اینکه او
کتابی در حسن سیرت داشت که بدان مثل زنند و پادشاهان از آن روشنی[و راهنمایی] بر
میگرفتند»(ثعالبی .)917 :1731 ،ابن ندیم پنج کتاب را نام برده که همه بر خوبی و
سودمندی آنها متّفق بودهاند و در میان آنها نخست به عهد اردشیر اشاره کردهاست( ابن
ندیم .)191 : 1731 ،محمدی مالیری نیز معتقد است که پس از ترجمۀ عهد اردشیر ،این اثر
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
جمالت قصار رایج در میان ادبا تبدیل شدهبود( محمدی مالیری.)911 : 1733 ،
احسان عباس احتمال داده که عهد اردشیر در اواخر حکومت امویان به عربی ترجمه
شدهاست .وی حکایتی از الفاضل مبرّد را آورده که نشاندهندة اشتهار عهد اردشیر در
دورة خالفت مأمون است .بر اساس این روایت ،مأمون از الواثق باهلل خواست که پس از
قرآن ،اندرزنامۀ اردشیر را از بَر کند( عباس .)31-31: 1731 ،از محتوای نامۀ طاهر بن
حسین نیز مشخّد است که وی با محتوای اندرزنامۀ اردشیر آشنایی داشتهاست(مرسلپور،
الهیاری و فروغی .) 99 : 1711 ،بسیاری از مورخین متقدّم نیز به مشابهت نامه طاهر و عهد
اردشیر اشاره نمودهاند .صاحب مجمل ضمن پرفایده دانستن نامه طاهر ،آن را برابر عهد
اردشیر شمردهاست(مجمل التواریخ و القصد .) 777 : 1711 ،ظاهرای صورتی منظوم از
اندرزنامه اردشیر نیز در قرون نخستین اسالمی وجود داشتهاست .ابن ندیم در زمرة آثار
بالذری از کتاب عهد اردشیر نام بردهاست که توسح او بهصورت منظوم به عربی ترجمه
شدهبود(ابن ندیم.) 111 :1731 ،
بسیاری از مورّخینِ قرون نخستین اسالمی به اندرزنامۀ اردشیر اشاره نموده و جمالتی از آن
را نقل کرده اند .از جمله مورخان بزرگی چون طبری ،مسعودی و ثعالبی به اندرزنامه اشاره
نموده و مسکویه و ابوسعید آبی بخشهایی از اندرزنامه را بهصورت مطوّلتر آوردهاند.
مسعودی بخش های باقی مانده از اندرزنامه اردشیر را دیده و ظاهرای در دورة او نیز نسخهای
ناقد از آن موجود بوده است .وی اشاره کرده که اردشیر پس از پایان دادن به کار ملو
الطوایف «سخنانی گفت که قسمتی از آن ماندهاست»(مسعودی .)971: 1731 ،1/فردوسی
نیز به اندرزنامه اشاره نموده و متن آن را در  111بیت سروده است .از ابیات فردوسی چنین
بر میآید که وی مشخصای نسخهای از اندرزنامه اردشیر را در دست داشتهاست .در اشعار
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نمود« :بدو گفت :کاین عهد من یاد دار»(

فردوسی ،اردشیر در بستر مرگ به شاپور سفار
فردوسی ) 1991: 1713 ،9/و:
چو خواهی که مانی ابی رنرج و درد
تو زین پندها هریچگونره مگررد

عهد اردشیر از مهمترین منابع سیاستنامههای دورة اسالمی بود .ترجمۀ عربی اندرزنامه تا
قرنها باقی بوده و محققای حداقل تا نیمۀ قرن ششم موجود بوده و غزالی در تألیف
نصیحۀالملو از آن بهره جستهاست .وی تصریح کرده که عهد اردشیر را دیدهاست:
«اندر عهدنامه اردشیر چنین نبشته»(غزالی.)111 :1771،
 . 3 -0سیاستنامم و اندرزها

اردشیر

کنون الزم است تا میزان تأثیرپهیری سیاستنامه خواجه نظامالملک از عهد اردشیر و
بخشهایی که این تأثیرپهیری انجام شدهاست ،بیان شود.
 .9-3-0مخاطم عهد اردشیر و سیاستنامم

عهد اردشیر و سیاستنامه هر دو نمونۀ ادبیات اندرزنامهنویسی هستند که ریشهای کهن
در تمدن ایرانی دارد .مخاطب سیاستنامه و عهد اردشیر ،شاهان و سالطین هستند .خواجه
نظامالملک سیاستنامه را برای ملکشاه سلجوقی نوشت و اردشیر نیز اندرزنامه خود را برای
«شهریارانی که پس از او شاه ایرانند»(عهد اردشیر )19: 1731،نگاشت .هر دوی این
نویسندگان ارج زیادی به کار خود میدادند .نظامالملک مینویسد«:هیچ پادشاهی و
خداوند ،فرمانی را از داشتن و دانستن این کتاب چاره نیست خاصّه در این روزگار که هر
چه بیشتر خوانند ،ایشان را در کارهای دینی و دنیاوی بیداری بیشتر افزاید»
(نظامالملک .)9: 1713،اردشیر نیز مدعی بود «:اگر بهبالیی که سر هزار سال فرود خواهد
آمد ،باور نداشتم ،گمان دارم چنانچه چیزی را بر این آیین که برایتان نوشتم و گهاردهام
برتر ندارید ،پایبندی شما به این اندرز ،نشانۀ پایداری شما در جهان خواهد بود»(عهد
اردشیر.)100 : 1731،
 .0-3-0برخورد با خويشان و نزديکان

خواجه نظامالملک بسیاری از اندیشههای خود را از عهد اردشیر اقتباس نموده و به گاهِ
تدوین سیاستنامه ،نسخهای از عهد اردشیر را در دست داشتهاست .سیرة اردشیر مورد
تأیید نظام الملک بوده و از اردشیر به عنوان یکی از پادشاهانی که کارهای بزرگ کرده و
نام نیک به یادگار گهاردهاند ،نام بردهاست( نظامالملک .)31 : 1713 ،نظامالملک عبارتی
را به نقل از عهد اردشیر ذکر نموده است .وی مینویسد« :اردشیر گوید  :هر سلطانی که
توانایی آن ندارد که خاصگیان خویش را به صالح باز آورد ،میباید دانست که هرگز او
عامه و رعیت را به صالح نتواند آورد»(همان  .)30:این عبارت همانگونه که نظامالملک
اشاره نموده ،از عهد اردشیر اقتباس شدهاست .در عهد اردشیر چنین آمدهاست «:هیچ
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پادشاهی را نسزا است ،آرزوینیککردن توده مردم را در سر بپرورد ،اگر از خود و
خویشان و ویژگان خویش نیاغازیده باشد»(عهد اردشیر.) 11 : 1731 ،
 .3-3-0شاه ،نمايندة خدا

از مهمترین وامگیریهای نظامالملک از اندیشۀ ایرانشهری و بهویژه از اندرزهای اردشیر،
نمایندگی خدا و عطیّۀ الهیبودن شاهی است .نظامالملک معتقد بود که «ایزد ،تعالی در هر
عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده
آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد»(نظامالملک .)7 : 1713 ،این
اندیشه در عهد اردشیر آمده و در سایر منابع نیز بهنقل از اردشیر ذکر شدهاست .اردشیر به
اردوان نوشته بود که تاج و تخت را خدا به او دادهاست(بلعمی 109 : 1733،ابن اثیر،1/
 333 : 1717طبری.)717 :1717 ،1/
.8-3-0خبرگیر

از گماشتگان

یکی از اندیشههای مورد اقتباس خواجه نظام الملک از اندرزهای اردشیر ،بررسی احوال
گماشتگان است .بررسی احوال گماشتگان یکی از مسائل مورد تأکید اردشیر بود .مراقبت
اردشیر از عمّال و آگاهی وی از اخبار بهقدری شدید و دقیق بوده که مردم گمان
میکردند ،از غیب به او خبر میرسد و میگفتند «فرشتهای از آسمان میآید و اردشیر را از
کارها با خبر میکند»(ابن طقطقی  .) 91: 1713اردشیر میگفت که «بر شاه است که در
کار وزیر و ندیم و دربد و دبیربد خود پژوهش کند»(عهد اردشیر ) 111: 1731،و در
موردی دیگری مینویسد که نترسیدن وزیر از شاه  ،بیمنا تر است از نترسیدن مردم از
او(همان 39 :و  .)111خواجه نظامالملک نیز چندین فصل از سیاستنامه را به بررسی احوال
گماشتگان توسح سلطان اختصاص دادهاست .وی فصل چهارم سیاستنامه را با عنوان
«اندر احوال عمّال و بر رسیدن پیوسته از احوال ایشان و وزرا»(نظامالملک)77-93: 1713 ،
آوردهاست و با ذکر حکایت بهرام گور و وزیر خائن ،نتایج غفلت از احوال عمّال را
بازنمودهاست .نظامالملک فصولی را نیز به بررسی احوال قاضیان ،خطیبان ،مقطّعان،
محتسبان ،شرطگان و سایر عمّال حکومت اختصاص دادهاست .وی در این فصل از بررسی
شاهان گهشته در مورد عمّالشان خبر میدهد و بهنظر میرسد که در برخی از موارد به
اردشیر نظر داشتهاست.
اردشیر برای اطّالع از احوال گماشتگان ،به گماشتن جواسیس اقدام نمود .وی حتی
معتقد بود که پادشاه بر خود هم باید جاسوس بگمارد( عهد اردشیر 19 : 1731 ،و .)103
گشنسب در نامه به تنسر از جاسوس گماردن اردشیر گله میکرد و تنسر از زبان اردشیر
پاسخ داد که «جهالت پادشاه از احوال مردم ،دری است از فساد» (نامۀ تنسر .) 31: 1773
بهنظرمیرسد که نظامالملک اندیشۀ جاسوس گماردن را از اردشیر اقتباس نمودهاست .وی
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در حالی در مورد جاسوسگماشتن ،تهکار داده که ضمن ذکر حکایتی نشان میدهد که
سلجوقیان به این امر بیاعتنا هستند و او از منبع دیگری چون عهد اردشیر این اندیشه را
اقتباس نمودهاست .نظامالملک فصل نهم سیاستنامه را به مشرفان اختصاص دادهاست
(نظامالملک )37 : 1713 ،و فصل دهم در مورد صاحبخبران و منهیان (همان.)17-33:
وی معتقد است که «:صاحب خبر و منهی ،گهاشتن از عدل و بیداری و قویرأیی پادشاه
باشد و آبادان کردن والیت»(همان  .)37:به دلیل اهمیّت گماشتن جاسوس ،نظامالملک
فصل سیزدهم را نیز به «:اندر فرستادن جاسوسان و تدبیر کردن بر صالح مملکت و رعیت»
اختصاص داده (همان ) 11 :و در جای دیگری نوشته که پادشاه «هر که را شغلی بزرگ
فرماید ،باید که در سرّ ،یکی را بر او مشرف کند»(همان.)73 :
.7-3-0دادگر

دادگری ،اندیشۀ محوری سیاستنامه است .این اندیشه برگرفته از الگوی ملکداری ایران
باستان است .اردشیر معتقد بود« :آنجا که پادشاه ستم کند ،آبادی پدید نیاید ،شهریار دادگر
به از پُربارانی است» (عهد اردشیر .)117 : 1731 ،در جای دیگری اردشیر مینویسد «شاه
باید بسیار دادگر باشد ،زیرا نیکیها در دادگری فراهم است .داد ،باروی استواری است که
از رفتن شاهی و پارگی کشور جلو میگیرد .نخستین بدبختی در هر شهریاری زدودهشدن
داد از آن شهریاری است»(همان .)101 :خواجه نظامالملک نیز این اندیشه را در سیاستنامه
مکررای مورد تأکید قرار دادهاست .وی معتقد بود که سلطان باید عادل باشد تا رعیت «در
سایه عدل او روزگار میگهراند»(نظامالملک .)1 : 1713 ،در مورد این که اندیشۀ خواجه
نظامالملک در باب دادگری برگرفته از اندیشۀ ایرانشهری است ،اتّفا وجود دارد و با
توجه به دسترسی خواجه به عهد اردشیر و تأیید سیرة او ،بهنظرمیرسد که اندرزهای
اردشیر نیز در اندیشههای خواجه نظامالملک در باب دادگری تأثیر داشتهاست.
 .6-3-0حفظ طبقات ا تماعی ،م داق دادگر

یکی از مصادیق دادگری در ایران باستان ،حفظ حدود طبقات و ممانعت از اختالط آنها
بود .نقل شده که اردشیر مراتب و مناصب را تعیین نموده ،هر چیزی را در محلی که
شایستۀ آن بود قرار داد( دینوری  .)31: 1731اردشیر برای درباریان خود درجاتی در نظر
گرفته و آنها را به سه طبقه تقسیم نمود .یکی از اقدامات اردشیر به عنوان احیاگر نهاد
شاهی ،اعادة طبقات چهارگانه بود(مرسلپور .) 39 : 1711 ،وی در مورد لزوم تفکیک
طبقات و مانعشدن از رفتن مردم از طبقهای به طبقۀ دیگر ،سفار زیادی به اخالفش نمود.
انفکا طبقات در نظر اردشیر بهحدّی اهمیّت داشت که آن را باعث ماندگاری حکومت
میدانست .به عقیدة وی هیچ بالیی به اندازة اختالط طبقات باعث ویرانی مملکت و
انقراض حکومت نبود(جاحظ  .) 77: 1791اگرچه در دورة اسالمی بهطور نظری تفکیک
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طبقات از میان رفته ،اما عمالی تا حدّی ،اهمیّت خود را حفظ کردهبود .نظامالملک نیز از
اختالط امور و طبقات مردم حهر میداد« :کمتر کسی به امیری رسد و دونتر کسی
عمیدی یابد و اصیالن و فاضالن محروم مانند و هر فرومایهای با ندارد که لقب پادشاه و
وزیر بر خویش نهد[ ]...و تمییز از میان مردم برخیزد»(نظامالملک .)131 :1713 ،خواجه
حتی ترتیب ایستادن غالمان سرایی و ترتیب بارعام ،بر اساس مقام و نزدیکی به پادشاه را
مشخّد نمودهاست که اقتباس از اردشیر ساسانی را نشان میدهد .اردشیر حهر میداد که
اختالط طبقات باعث میشود که برخی از مردم از حد خود فراتر رفته،آرزوی پادشاهی
کنند(عهد اردشیر )31 : 1731:و نظامالملک نیز می نویسد که هر فرومایهای لقب پادشاه بر
خود خواهد نهاد (نظام الملک )131 :1713 ،که نشاندهندة آن است که این اندیشه را
خواجه نظامالملک از اندرزهای اردشیر اقتباس نمودهاست.
 .5-3-0ندما

یکی دیگر از موارد وامگیری خواجه نظام الملک از اردشیر ،در باب ندما و اخال ایشان
است .در مورد ندیمان پادشاه و خلق و خوی ایشان اردشیر اندرزهایی به اخالفش میدهد.
وی مینویسد:
هیچیک از کسانی را که با شاهان همنشیناند و با ایشان درمیآمیزند ،نه سزاست که بهاندازة
ندیم خویها و نیکو برتری در خیم و شوخیهای نمکین و نکتههای شگفتانگیز فراهم داشته-
باشد .ندیم نیازمند است به بزرگواری شاهانه ،فروتنی بندگان را دارا باشد و با پرهیزکاری
نیایشکاران بیپروایی بیباکان را و با سنگینی پیران شوخ طبعی جوانان را .وی همچنین برای ندیم
ویژگیهایی چون تیزهوشی ،آراستگی ،خو زبانی ،بزرگواری ،نیکخواهی و سنگینی در انجمن
را برشمردهاست(.عهد اردشیر) 101 : 1731 ،

بهنظر می رسد که نظام الملک در این بخش نیز تحت تأثیر اندرزهای اردشیر قرار گرفته
است .وی فصل هفدهم سیاستنامه را به ندیمان و نزدیکان پادشاه اختصاص داده که بسیار
شبیه ویژگیهای برشمرده برای ندیم ،توسح اردشیر است .وی نیز مانند اردشیر بر خوی
نیکو ،آراستگی ظاهری و باطنی ،دانستن نکتهها و شوخیها و به گاه ،گستاخی تأکید
نمودهاست(نظامالملک.) 101-101 : 1713 ،
 .8-3-0دين و دولت

پیوند دین و دولت آموزهای متعلّق به ایران باستان است که خواجه نظامالملک نیز در
سیاستنامه آن را مورد تأکید قرار دادهاست .اردشیر ،پادشاهی را در پیوند با دین
میدانست .وی معتقد بود که « دین و شهریاری دو برادر توأماند»( عهد اردشیر: 1731 ،
 )119و «شهریاری از دین پاید و دین از شهریاری نیرو گیرد» (همان .)117 :در جای
دیگری اردشیر گفته بود «:ملک و دین توأمانند ،از همدیگر جدا نمیشوند .ملک از اساس
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البد است و دین را از حارس چه هرچه آن را نگهبانی نباشد ضایع است و آنچه آن را
اساسی نیست منهدم است»(مسکویه .) 117 : 1737،نظامالملک نیز پادشاهی و دین را در
پیوند با هم میدانست .وی معتقد بود:
نیکوترین چیزی که پادشاه را باید دین درست است ،زیرا که پادشاهی و دین همچون دو
برادرند .هر گه که در مملکت اضطرابی پدید آید ،در دین نیز خلل آید ،بددینان و مفسدان پدید
آیند و هرگه کار دین با خلل باشد ،مملکت شوریده بُوَد و مفسدان قوّت گیرند و پادشاه را
بیشکوه و رنجهدل دارند و بدعت آشکارا شود و خوارج زور آرند(.نظامالملک)30: 1713،

در نامۀ تنسر این عبارت بهصورتی مشابه آمدهاست« :دین و ملک هر دو به یک شکم
زادن د دو سَیده ،هرگز از یکدیگر جدا نشوند ،صالح و فساد و صحّت و سقم هر دو یک
مزاج دارد» (نامه تنسر  .) 77: 1773بهنظرمیرسد که نظامالملک این بخش را از عهد
اردشیر اقتباس نمودهاست .قرائنی که نشان دهد خواجه به نامۀ تنسر دسترسی داشته ،موجود
نیست ،اما خود وی به اندرزهای اردشیر اشاره نمودهاست.
اردشیر و خواجه نظامالملک به پیوند دین و دولت اهمیّت زیادی دادهاند ،اما درحالیکه
نظام الملک بر پژوهش از کار دین و مشورت با علمای دین تأکید دارد .اردشیر از
قدرتگرفتن اصحاب دین حهر میدهد« :بدانید در یک کشور یک سردار دینی نهانی با
یک شهریاری آشکار هرگز با هم نسازند ،جز آنکه سرانجام آنچه را که در دست
سررشتهدار شاهی بوده ،سردار دینی از او گرفتهاست ».وی معتقد بود اصحاب دین قدرت
را از چنگ شاه در خواهند آورد ،زیرا «دین بنیاد است و شاهی ستون و کسی که بنیاد را
در دست دارد ،بهت ر تواند بر کسی که ستون را دارد چیره شود و همه بنا را بهدستگیرد»
(عهد اردشیر  ) 13 : 1731:که این امر از خاستگاه خود وی و نحوة به حکومت رسیدنش
حکایت دارد.
.1-3-0اخالق شاهی

یکی از اندرزهای اردشیر به اخالفش که خواجه نظامالملک از آن تأثیر پهیرفته ،مراقبت
پادشاه از نفس خود و احتیاط در صدور اوامر و دستورهاست .اردشیر بهدست مردی که
باالی سر میایستاده ،کاغهی سپرده و به او گفته بود« :هر زمان خشم مرا تفته کرد ،آن
را به دستم ده .در آن کاغه چنین نوشته شده بود :خویشتن را نگهدار .تو خدا نیستی .تنی
هستی که هر پارة آن زود پارة دیگر را خواهد خورد و چه زود که کرم و خا
شود»(همان  .) 103 :وی در جای دیگری نیز مینویسد که پادشاه باید شخصی را بر خود
بگمارد تا اخال و رفتار اصالح شود( همان .)19 :نظامالملک نیز تهکار میدهد که
سلطان باید مراقب صدور فرمانها باشد و به همین سبب فصلی با عنوان«در احتیاط کردن
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پروانهها در مستی و هشیاری»(نظامالملک ) 103 : 1713 ،اختصاص دادهاست که بهنظر
میرسد در این بخش نیز تحت تأثیر اندرزهای اردشیر قرار داشتهاست.
 .92-3-0بیکار

عامل سقوط حکومتها

یکی دیگر از اندرزهای اردشیر که مورد اقتباس خواجه نظامالملک قرار گرفته،
شغل فرمودن به بیکارگان است .اردشیر از اخالفش خواست که بیکارگان را به کار
گمارند .وی یکی از علل برافتادن حکومتها را این میدانست که «بر افتادن حکومتها
نخست از بیکار رها کردن مردم و سرگرم نساختن ایشان بهکارهای سودمند آغاز
شدهاست» (عهد اردشیر .)37 : 1731 ،وی حتی در موضعی اندرز میدهد که با سرگرم
ساختن برخی از مردم به کار ،میتوان از دشمنی ایشان با فرمانروا ممانعت نمود( همان:
 .)19نظامالملک نیز با اقتباس این اندیشه بخشی از سیاستنامه را به «بیکاران را شغل
فرمودن» اختصاص دادهاست( نظامالملک.)119 :1713 ،
.99-3-0سفارت

اردشیر در بخشی از اندرزهای خود در مورد ترتیب فرستادن رسوالن بحث کرده و
اهمیّت سفارت را بازنمودهاست .وی معتقد بود که اشتباه یا خطای سفیر ،سبب ریختن
خونهای بسیاری شده(عهد اردشیر .)101 : 1731 ،نظامالملک نیز فصلی را به فرستادن
رسول اختصاص داده و او هم برخی جنگها را پیامد گزار های نادرست رسوالن
دانستهاست(نظامالملک.)111-113 : 1713 ،
 .3نتیجم
بنابر آنچه بیان شد اندرزنامۀ اردشیر ،در عهد حکومت اردشیر بابکان خطاب به شاپور و
دیگر اخالفش تدوین شدهاست .شاید بعدها الحاقاتی به آن شده که سبب تشکیک در
انتساب آن به شخد اردشیر شدهاست اما قرائنی وجود دارد که اصالت آن را نشان
میدهد .اصل اندرزنامه مطوّلتر از نسخۀ کنونی بوده و بهنظرمیرسد که بسیاری از اقوالی
که در منابع اسالمی به اردشیر منسوب است ،بخشی از اندرزنامه بودهاند.
اندرزنامه اردشیر از نخستین آثار ایرانی بود که به عربی برگردانده شد و راهنمای عمل
بسیاری از حکام و ادبا و دبیران شد .خواجه نظامالملک نیز در تدوین سیاستنامه بهرة
زیادی از عهد اردشیر برده و بسیاری از اندیشههای خود را از آن اقتباس نمودهاست .سیرة
عملی اردشیر ،مقبولِ خواجه نظامالملک بوده و وی جمالتی شبیه به عبارات اردشیر را نقل
نموده که وامگیری وی را از اردشیر نشان میدهد .نظامالملک بر اساس اقتضای زمانه،
برخی اندرزهای اردشیر را در پوششی اسالمی عرضه نموده یا اینکه اندرزها را با
دستورالعملهای اسالمی آمیختهاست.
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