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1. Introduction  

The continuation of ancient Iran’s political culture and thought 

during the era of Islamic Iran has attracted significant attention. A 

large number of studies have been conducted on Andarznama 

(Epistles) and Siyar al-mulûk (the Lives of Kings), especially Nizam 

al-Mulk’s Siyasatnama (Book of Politics). Tahir’s letter to his son, 

Abdullah, is one of the first epistles written in early centuries of the 

Islamic rule. The contents of this epistle compared to the epistles of 

Sassanid Kings in Ferdowsi’s Shahnameh is a subject that is 

overlooked to date. This study is conducted using the intertextuality 

method with the purpose of analyzing and comparing Iranians’ 

political culture in Ferdowsi’s Shahnameh and Tahir’s letter to 

Abdullah. There are many constructs in Iranians’ political culture that 

suggest the presence of an intertextual relation between Tahir’s letter 

and Sassanid Kings’ epistles in Ferdowsi’s Shahnameh; constructs 

such as protecting ancient houses, paying attention to race and origins, 

the divinity of kingship, the tradition of covenants, moderation, 

condemnation of mistrust and lies, consultation with the wise, the 

tradition of Kings’ meeting with the public, the tradition of ‘the 

King’s eye and ear’, and instructing one to make use of advice. 
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By referring to ancient references, particularly Ferdowsi’s 

Shahnameh and Tabari’s History, this study seeks to provide answers 

to the following question: Which constructs of Iranians’ political 

culture can be compared between Tahir’s letter and Ferdowsi’s 

Shahnameh? 

 

2. Methodology  

The present study is conducted using the descriptive-analytical 

approach by referring to library sources.   

 

3. Discussion   
Tahir bin Abdullah was an Iranian commander in chief under al-

Ma’mun, the Abbasid Caliph, who founded the Tahirid Dynasty in 

Khorasan. Many sources include information on Iranism or lack of 

attention to the Iranian culture of the Tahirids. Certain scholars assert 

the lack of attention paid to the Iranian culture of Tahirid people (see 

Azartash, 2017, p. 104); meanwhile, some have spoken of their focus 

and familiarity with the Iranian culture (Zamani, 2018, p. 97; 

Allahyari, Foroughi Abri, & Morsalpour, 2010, p. 16). However, by 

referring to Ferdowsi’s Shahnameh and using the intertextuality 

method, this study will reveal numerous similarities between the 

epistles of Sassanid Kings and Tahir’s letter. A similarity that clearly 

suggests the Tahirids’ profound knowledge of the Iranian culture.  

Scholars are aware of the common grounds between many cultural 

components among various nations and ethnicities; and Tahir’s letter 

is no exception. Since Tahir was brought up amidst the Islamic Iran’s 

culture, it would be natural for him to have been influenced by both 

cultures. Nevertheless, certain advices from Tahir are completely 

incompatible with the Islamic culture and are deeply rooted in ancient 

Iranians’ political culture. For instance, the tradition of respecting and 

protecting ancient houses and paying attention to race and origins 

entirely stem from Iranians’ political culture which is examined in the 

present paper. Furthermore, in this study, the following aspects are 

placed under comparison with the advices of Sassanid Kings based on 

Ferdowsi’s Shahnameh: the divinity of kingship, condemnation of 

mistrust and lies, moderation, whitewashing, the tradition of 

covenants, renouncing gossip, supporting orphaned women and 

children, the tradition of Kings’ meeting with the public, the tradition 

of ‘the King’s eye and ear’, and instructing one to make use of advice. 
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The present evidence suggests a conscious or unconscious relation 

between the contents of Tahir’s letter and Sassanid Kings’ advices in 

Ferdowsi’s Shahnameh. Since the entire political components present 

in Tahir’s letter which are also a mixture of both Iran’s and Islam’s 

cultures cannot be addressed here, this study focuses on the Iranian 

dimension of said letter and comparing it with the Iranians’ political 

culture in Shahnameh. Accordingly, similarities were indeed found 

between certain components examined in this research with Islam and 

other religions.   

 

4. Conclusion  

The continuation of Iranians’ political culture and thought has 

attracted scholars and historians’ attention. The present study is a 

different look at such continuity. Accordingly, eighteen advices from 

Tahir to Abdullah were analyzed and compared with ancient Iranians’ 

political culture in Ferdowsi’s Shahnameh based on the intertextuality 

method. Results showed that as one of the first Iranian dynasties 

following Islam, Tahirid people were influenced by ancient Iranians’ 

political culture due to being born and brought up within the Iranian 

culture, esp. Khorasan which used to be the origin of collecting, 

maintaining and transferring Iranians’ political culture. Such an 

influence is clearly reflected in Tahir’s letter to Abdullah. Though 

Tahir’s letter can be regarded as a mixture of both Iranian and Islamic 

cultures, the letter points out components that are completely 

incompatible with Islamic culture. These components include: paying 

attention to race and origins, maintaining blood and adhering to 

boundaries between classes, respecting ancient houses, the divinity of 

kingship, the tradition of ‘the King’s eye and ear’, and the tradition of 

Kings’ meeting with the public. 

In addition to the above aspects, certain other components are 

mentioned in Tahir’s letter which are mutual between the Iranian and 

Islamic cultures. Yet since Tahirid people were brought up in the 

Great Khorasan amidst the Iranian culture, it would be more likely for 

them to be influenced by the Iranian culture. Particularly, evidence 

suggest their pride in Iranian myth and regarded themselves as 

decedents of Rostam; they would also reward the people of 

Shu'ubiyya. The following are certain components that ancient 

Iranians took pride in: moderation, benevolence, truthfulness, 

condemnation of lying, refraining from malice, condoning faults, 
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adherence to covenants, consultation with wise, renouncing gossipers, 

non-compliance with the ungrateful, supporting orphans and making 

use of advice. These components were emphasized in both Sassanid 

Kings’ epistles and Tahir’s letter.  

 

Keywords: Ferdowsi’s Shahnameh, Ancient Iran, Sassanid, Tahir 

Dhul-Yamīnayn, Intertextuality 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400 تابستانو  بهار، منهو  سی، شمارة نوزدهمسال 

 طاهر ة نام و یفردوس ةشاهنام در انیرانيا یاسیس فرهنگ قِیتطب و لیتحل
 عبداهلل به

 1الدين گیالنیجمن                                                                                                  

           2هسا موسویم                                                                                                  

 
                                                                               چکیده  

 که است یموضوع یاسالم رانِیا دورانِ در باستان رانیا یاسیس شۀیاند و فرهنگ تداوم    

 ها،رالملوکیس و هااندرزنامه ةدربار یاریبس یهاپژوهش. است شده آن به یادیز توجه تاکنون

 نینخست از یکی انیم نیا در. است گرفته انجام الملکنظام هخواج ۀناماستیس ژهیوبه

 یِمحتوا. است عبداهلل پسرش به طاهر اندرز شده، نوشته یاسالم نینخست قرونِ در که ییهااندرزنامه

 آن به تاکنون که است یموضوع ،یفردوس شاهنامۀ در یساسان پادشاهانِ یاندرزها با اندرزنامه نیا

 یفردوس ۀشاهنام در انیرانیا یاسیس فرهنگِ قیتطب و لیتحل هدف با پژوهش نیا. است نشده توجه

 فرهنگِ یهاسازه از یاریبس. است شده نگاشته ت،یّنامتنیب روشِ از استفاده با عبداهلل به طاهر ۀنام و

 سلطنت، مقامِ بودن یاله نژاد، و تخمه به توجه کهن، یهاخاندان پاسداشتِ: مانند انیرانیا یاسیس

 بارعام، تِسنّ خردمندان، با مشورت دروغ، و یبدگمان نکوهش ،یروانهیم مان،یپ و عهد تسن

 ۀنام متنِ نیب ۀرابط وجودِ انگریب اندرز؛ و پند بستنِ بکار یبرا سفارش شاه، گوشِ و چشم سنتِ

 با شده یسع پژوهش نیا در .است یفردوس ۀشاهنام در یساسان پادشاهان یاندرزها متنِ با طاهر

 نیا به یلیتحل - یفیتوص روش به ،یطبر خیتار و یفردوس شاهنامۀ ژهیوبه کهن، منابع به ستنادا
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 ۀشاهنام و طاهر ۀنام در انیرانیا یاسیس فرهنگِ یهاسازه از کی کدام که شود داده پاسخ پرسش

 است؟ قیتطب قابل یفردوس

 

 .تیّنامتنیب ن،ینیمیلذوا طاهر ،یساسان باستان، رانیا ،یفردوس شاهنامۀهای کلیدی: واژه

 
 مقدّمه. 1

 . شرح و بیان مسئله1-1

در  ریان رالسله طاهسطاهربن عبداهلل از سرداران ایرانی تبار مأمون خلیفه عباسی بود که     

منابع  گرایی یا عدم توجه به فرهنگِ ایرانیِ طاهریان دربه ایرانخراسان بنیان نهاد. راجع

 ند )نک،د داربه عدم توجه به فرهنگِ ایرانیِ طاهریان تأکیبسیار سخن رفته است. برخی 

 اندگفته (؛ برخی از توجه و آشنایی آنها با فرهنگِ ایرانی سخن104؛ 1396آذرتاش، 

 ۀقالم با وجود این، در(، 16: 1389پور، ؛ الهیاری، فروغی ابری و مرسل97: 1397مانی، )ز

بینِ  د کهش بینامتنیّت، آشکار خواهد فردوسی و به روشِ ۀحاضر با استناد به شاهنام

ز شکارا اآکه  طاهر تشابه زیادی وجود دارد؛ تشابهی ۀاندرزهایِ پادشاهان ساسانی و نام

ی نگ سیاسفره که دراز فرهنگِ ایرانی حکایت دارد. باتوجه به اینشناختِ عمیقِ طاهریان 

رو در تمام از همین صورت آرمانی و جامع همه صفات نیکو بود،ایرانیان، شهریار به

وضعیت  دنبال بیان شرایط دستیابی به این صفات و وضعیت آرمانی است؛ ایناندرزها به

یّسر میکو آرمانی از سویی با رفع صفات ناپسند و از سوی دیگر با اتّصاف به صفات ن

به  هرجده مورد از اندرزهای طابراین، در این مقاله، ه(. بنا127: 1388وندی، شود )رستممی

رار قتطبیق  ورسی عبداهلل با اندرزهای پادشاهان ساسانی بر اساسِ شاهنامۀ فردوسی مورد بر

 گرفت. 

های فرهنگی بین اقوام و مللِ مختلف، بر اهل تحقیق پوشیده نیست که بسیاری از مؤلفه

طاهر نیز از این موضوع مستثنی نیست. طاهر در دلِ فرهنگِ ایرانِ  ۀمشترک هستند و نام

رسد که او از هردو فرهنگ تأثیر نظر میالمی پرورش یافته است. بنابراین، طبیعی بهاس

هیچ وجه با فرهنگ اسالمی سازگار گرفته باشد، با وجود این، برخی از اندرزهای طاهر به
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تِ احترامِ و عنوان نمونه، سنّبه ؛ریشه در فرهنگِ سیاسی ایرانیان باستان دارند ،نبوده

های کهن و توجه به تخمه و نژاد، کامالً برآمده و برآیندِ فرهنگِ سیاسی نپاسداشتِ خاندا

ایرانیان است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش به 

روی، بودن سلطنت، نکوهش بدگمانی و بداندیشی، میانهتطبیق مواردی مانند: الهی

چینی، حمایت از یتیمان و زنان نکوهش سخن پوشی، پایبندی به عهد و پیمان،عیب

کار بستن اندرز و... با تِ بارعام، چشم و گوشِ شاه، سفارش برای بهسرپرست، سنّبی

اندرزهای پادشاهان ساسانی بر اساسِ شاهنامۀ فردوسی پرداخته شده است. شواهدِ موجود 

اندرزهای پادشاهانِ ساسانی در طاهر با  ۀبین متنِ نام ۀحاکی از ارتباطِ آگاهانه یا ناآگاهان

طاهر که تلفیقی  ۀهای سیاسی موجود در نامفردوسی است. پرداختنِ به تمامی مؤلفه ۀشاهنام

 ۀر جنباز فرهنگِ ایران و اسالم است در این مجال نگنجد، بنابراین، تمرکز این مقاله ب

نگارنده به وجوه تشابه . طاهر و تطبیق با فرهنگ سیاسی ایرانیان در شاهنامه است ۀایرانی نام

 های مورد بررسی در این تحقیق با دین اسالم و ادیان دیگر اذعان دارد.برخی از مؤلفه

 تحقیق پیشینة.2-1

بازتاب اندرزهای عهد ساسانی در نامه طاهر بر اساس شاهنامۀ فردوسی تاکنون  مورددر 

ژوهش مستقل انجام گرفته طاهر چند پ ۀنام ةپژوهش مستقلی انجام نگرفته است، اما دربار

بازتاب کارکردهای نهاد »ای با عنوان ( مقاله1389عنوان نمونه الهیاری و همکاران )است. به

های شاهی اند که در این مقاله به صورت کلی اندیشه، نوشته«شاهی در نامه طاهر به عبداهلل

ی طاهر با عهد اردشیر بررسی ویژه آشنایها، بهایران باستان و تأثیرپذیری طاهر از این اندیشه

هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، موضوع شده است. از جمله اندیشه

کننده، الهی بودن سلطنت، عدل، توأمان بودن شهریاری با دینیاری، شاهِ آبادگر و عمران

ا اشتراکی که داری و رعایت رعیت، نماز و عبادت هستند. تنهامنیت و دفاع از مرزها، مردم

بودن سلطنت، دادگری و بارعام است. نگارنده، این پژوهش با مقاله حاضر دارد، بحث الهی

خاطر نگاه و تحلیل متفاوتی که به این سه مورد داشته است، آنها را در این مقاله هفقط ب

الهیاری و همکاران به الهی بودن سلطنت توجه شده،  ۀبررسی کرده است. اگرچه در مقال

دار و اند که اگر پادشاه خویشتنما به این مورد مهم که در نامه طاهر آمده توجه نکردها
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شود. ضمن اینکه از حکومت ساقط می ،پرهیزگار نباشد، فرّه ایزدی را از دست داده

پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی با اندرزهای پادشاهان ساسانی در شاهنامه بررسی شده است 

تحلیل متفاوتی بررسی شده است. همچنین در این مقاله به مواردی که کامالَ با نگاه و 

الهیاری و همکاران اصال نیامده است.  ۀای از اندرزهای طاهر توجه شده که در مقالعدیده

های کهن، ارزش قائل بودن برای نژاد، حفظ خون و نسب، مواردی مانند: توجه به خاندان

ها و... که همگی با اندرزهای به یتیمان و بیوه مشورت با خردمندان، وفای به عهد، توجه

 اند.پادشاهان ساسانی در شاهنامه فردوسی تطبیق شده

هنگ و آئین حکمرانی فر» ۀدر مقال (،1392زاده )عالوه بر این، سید محمدرحیم ربانی

ر دهای حکمرانی ینیهای فرهنگی و آ، به مؤلفه«در نامه طاهر بن حسین به فرزندش عبداهلل

وجود  ان باایشحاضر متفاوت است.  ۀکامل با مقالاین نامه توجه داشته است که به طور 

می عهد اسال سیاسی ایران باستان در ۀو اندیش ای به تداوم اندرزهااینکه در مقدمه اشاره

ته که الب کردهندارد، اما در متن مقاله توجهی به تطبیق اندرزهای ساسانی با نامه طاهر 

های ها پژوهشنویسد که پرداختن به این مؤلفهبه این امر واقف بوده و مینویسنده خود 

رتی از و کار نظاسمجموع وی به دالیل نگارش نامه طاهر، ایجاد طلبد. دریمستقلی م

ق و حقو مناسب، فرهنگ صحیح اخذ مالیات، ایجاد رفاه عمومی، تأمین اجتماعی، نظام

ه رعیت در حکومت پرداخته اکم و جایگاساالری، مشورت پذیری حدستمزد، شایسته

شده کدام از موضوعات مطرح شده در پژوهشِ حاضر در این مقاله بررسی ناست که هیچ

رزنامه مقایسه اند»ای با عنوان است. همچنین، موسوی فرد و صادقی سمرجانی در مقاله

فتراق اشابه و تجوه و، دوازده مورد از «طاهر ذوالیمینین با نامه امام علی )ع( به مالک اشتر

 ردوارد مویک از منامۀ طاهر با نامۀ امام علی به مالک اشتر را بررسی کرده است که هیچ

تفاوت هم م ضمن اینکه اصوالً موضوع دو مقاله بابررسی با تحقیق حاضر سنخیت ندارد. 

 است.
 چارچوب نظری؛ نظريه و روش بینامتنیّت  .3-1

 ای زبان است. بر اساس این نظریه،گرِ سرشتِ مکالمهبینامتنیّت اصطالحی است که بیان

های از پیش ها و متنای از سخنمتنِ ادبی دیگر نه یک موجودِ یکتا، بلکه حاصل مجموعه
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: 1385دارد )آلن،  شود. بنابراین هر کالمی در یک متن، منشی بینامتنیموجود انگاشته می

آگاهانه  ۀزند و توجه به رابطد سخن تکیه میبینامتنیت، به سرشت رابطه بنیا (. در نظریۀ129

واقع زبان با توجه به بعدِ در  (.Haberer, 2007: 57پردازد )و یا ناآگاهانه بینِ متون می

اش، دائماً در کار بازتاب دادن و دگرگون ساختن عالیق طبقاتی، فرهنگی -اجتماعی

: 1385ای خنثی نیست )آلن، هاجتماعی، نهادی و علمی است. براین اساس، نه تنها هیچ گفت

ترین جنبه زبان از نظر گون با متون دیگر قرار دارد. اساسیای مکالمهبلکه در رابطه ،(3

های پیشین و به الگوهای ها به گفتهبینامتنی این است که همه زبان ۀپردازان نظرینظریه

قت متون با یکدیگر حقی(. در36دهند )همان: ود، پاسخ میهای از پیش موجمعنایی و ارزش

وارگی شوند. خطابگون تولید و بازتولید، خوانش و بازخوانش میای مکالمهدر رابطه

های دیگران در دل جا مانده از نوشتههایی بهکالم نیز به این معناست که هر کالم، نشانه

 ۀنِ نامتوان گفت بینِ مت(. بر اساس این نظریه و روش می84: 1386خود دارد )نامور مطلق، 

گون وجود ای مکالمهفردوسی رابطه ۀطاهر با متنِ اندرزهای پادشاهان ساسانی در شاهنام

 دارد. 

 ۀ نظریفته، طبقِهای فرهنگِ سیاسی ایرانیان بازتاب یاطاهر بسیاری از سازه ۀاینکه در نام

 عمیقی اختِا شنهر ببینامتنی، بیانگرِ عالئقِ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایرانیان است که طا

عنوان نمونه، هنویسد. بایرانی دارد، این نامه را می ۀکه از فرهنگِ سیاسی ایرانیان و جامع

های کهن است یاد حوقل از سنتِ فرهنگی ایرانیان که حفظِ حرمت برای خاندانابن

دار در فرهنگِ ایرانیان است که طاهر نیز های عمیق و ریشهکند، این مورد یکی از سازهمی

  به آن توجه کرده است. 

 

 بحث و بررسی .2

خاندانی و نژاد ایرانی داشتند.  ۀطاهریان خاندانی ایرانی و از خراسانیانی بودند که پیشین

پهلوانان و اساطیر ایران زنده بود.  ةبودند که هنوز خاطرآنها در فضایی پرورش یافته

طاهر بن الحسین ابن »اند: رسانده، «رستم دستان»ای که در منابع نسب آنها را به گونهبه
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(. 1/300: 1409)مسعودی، « مصعب بن زریق بن حمزة الرستمی من ولد رستم بن دستان

تواند دلیلی بر احساسات بومی آنها ها نگریست، اما مینامههرچند با تردید باید در این نسب

اشی ارزشمند برای طاهریان، به عالن شعوبی پاد ۀباشد. اینکه طاهر بن حسین، مؤسس سلسل

(. اینکه او بعد از 169: 1381دهد )زمانی، ، می«مثالب عرب»نگاشتن کتابی در ذکر 

عنوان عباسی، به ۀشکست امین با جسارت تمام و بدون قائل شدن حرمت برای خلیف

کند و به دنبال آن به های بغداد آویزان می، سر او را بریده و بر یکی از دروازه«اهللظل»

الرشید اهانت کرده و سر او را برهنه و اموالش را خاتون مادر امین و زن هارورن زبیده

(. اینکه طاهر در حین مرگ به پارسی 414 -2/415: 1390کند )مسعودی، غارت می

(، همگی باید نشان از عدم تعلق 5707: 1354)طبری « در مرگ نیز مردی وایذ»گوید: می

 خاطر طاهر به خالفت باشد. 

ز کشته که بعد ا، در عهد طاهریان حال و هوای فرهنگ ایرانی پررنگ است. چنانالبته

مت کند، اما فضل بن سهل که عامل اصلی به حکوشدن امین، مأمون برای او گریه می

یکی از ». همچنین، کندخدا را سپاسگزاری می ،آیدرسیدن مأمون نیز به حساب می

کند )همان: یمدر پیشگاه مأمون لعن « فرزندانشبا پدر و مادر و همه »، امین را «عجمان

از  که، عبداهلل بن طاهر بعد از فتح مصر و شام به شناخت عمیق خود(. ضمن این414

قسیم تایرج و  به فریدون و ،کند. او از نیاکان خود با افتخار یاد کردهایرانشهر اشاره می

ور هر را کشاهلل بن طاهر، ایرانشده، عبدنازد. در این قصیجهان و جهانداری ایرانیان می

نظیر داند که در شجاعت و عظمت کشورداری بیها، شیران، قهرمانان میبهترین

که طاهریان از خراسان برخاستند (. در مجموع با توجه به این1/34: 1409اند)مسعودی، بوده

ها و همیناو خراسان در این عهد و کمی بعد از آن خاستگاه توجه به زبان فارسی، خدا

 توان گفت طاهریان آشنایی عمیقی با فرهنگ ایرانی داشتند.ها بوده است؛ میاندرزنامه

ت و می، آیاکه در مقدمه نیز عنوان شد، آنها پیوند عمیقی با فرهنگ اسالضمن اینکه، چنان

گنجد، میها در این مجال نروایات اسالمی نیز داشتند. ولی، توجه به تمامی این مؤلفه

  ی است.ردوساین، تمرکز بر روی تطبیق فرهنگ سیاسی ایرانیان بر اساس شاهنامه فبنابر
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 پاسداری از تخمه و خون .1-2

یشتر باستان ن بایرانیا ۀطاهر از موضوعی سخن رفته که دقیقا با فرهنگ و اندیش ۀدر نام

 حفظ»سازگاری دارد. در این نامه آمده است که نگهداری حدود بین بندگان را و 

اسبانی کنی ایشان را نیز پ ۀ( و تخم13/5692: 1354را پاس بداری )طبری، « خونهایشان

ه یستون آمدب ۀ(. جدا از اینکه پاسداری از تخمه و خاندان در کتیب141: 1386)نفیسی، 

شویم که از دیرگاهان اصیل جهت ما هخامنشی خوانده میشاه گوید: بدان. داریوش1است

ه وضوح ب(؛ این مورد 32: 1346)شارپ، « خمۀ ما شاهان بودندهستیم، از دیرگاهان ت

ه توجه کباشد. در این دوره بود پاسداشت خون و نژاد در عهد ساسانیان می ةکنندتداعی

نی عه ایرام یکی از صفات بارز جامآمد. این مهعمل مینسب و خون بهزیادی در پاکی 

و نسب : »تنسر آمده است ۀن راستا در نام(. در ای424: 1332سن، نرفت )کریستشمار میبه

واهد، خن عامه زاده زو مناکحه محظور باشد از جانبین..... و من بازداشتم از آنکه هیچ مردم

 (.65: 1354)مینوی، « تا نسب محصور ماند، و هر که خواهد میراث بران حرام کردم...

ینکه اان، از ابکبتی اردشیرِ در شاهنامۀ فردوسی بارها به تخمه و نژاد اشاره شده است. ح

 دهد که از اردوان اطاعت نکند:از تخمۀ اسفندیار است به خود حق می

 به مرز اندرون اردوان شهریار        چو من باشم از تخمِ اسفندیار   

 وز این داستان کس نگیریم یاد سزد گر مر این را نخوانیم داد

 (2/352: 1393)فردوسی،                        

ه شود و شروع بشیر موفق به فرار از کاخ اردوان میداره همچنین، بعد از اینک

شوند و بر گرد او ارا شادان میدند و از نسل اادهکند، کسانی که نژگردآوردن لشکر می

 شوند:جمع می

 هرآن کس که بُد باابکی در سِاطخر  
 

 باااادآگاهیِ شاااااه کردنااااد فخاااار  
 

 دگااار هرکاااه از تخااامِ دارا بُدناااد، 
 

 بااه هاار کشااوری بااا مُاادارا بُدنااد      
 

 اردشاایرچُاان آگاااهی آمااد ز شاااه   
 

 ز شااادی جُااوان شااد دلِ مااردِ پیاار    
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 (2/354: 1393فردوسی، )                          

 ای، بنابراین سزاوارِ پادشاهی و سروری هستی:گویند از دو سر نژادهو به اردشیر می

 نااژادکس کااه هسااتیم بابااک کااه هاار
   جج            

 بااه دیاادارِ چهاارِ تااو گشااتیم شاااد      
 

 و دیگاااار کااااه هسااااتیم ساسااااانیان   
               

 ببنااادیم کاااین را کمااار بااار میاااان   
 

 باااه دو گاااوهر از هرکسااای برتاااری  
 ج            

 سااازد بااار تاااو شااااهی و ک نااادآوری
 

 (355/2: 1393)فردوسی،                         

 بالیده است:شناخته بر خود مید نژاده را میاردشیر بابکان، خود نیز از اینکه ارجِ مر

 جهاااان راسااات کاااردم باااه شمشااایر داد    
             ج        

 نگااااه داشااااتم ارجِ مااااردِ نااااژاد 
 

 (394: 1393)فردوسی،                        

 های کهن ت احترام به خاندانسنّ .2-2

ین بزرگ و نژاده بود. اهای های ایرانیان باستان، توجه و پاسداشت خاندانیکی از سنت

 و نفوذ یگاهت در ایرانِ اسالمی نیز همچنان تداوم پیدا کرد. آنها جدا از حفظ جاسنّ

نتقل ندگان مآی یز حفظ و بهاجتماعی پیش از اسالمِ خود،  میراثِ فرهنگی کهن ایرانی را ن

شود بسیاری از کتب قدیم را آنها حفظ و نگهداری که گفته میطوریبه کردند؛

گوید: ها میحوقل در ارتباط با جایگاه این خاندان(. ابن106: 1365کردند)مسعودی، یم

اشتن می ددر فارس سنتی نیکو و در میان مردم آنجا عاداتی پسندیده است، و آن گرا»

هایی های قدیمی و بزرگ شمردن صاحبان نعمت ازلی است. در این ناحیه خاندانخاندان

 -52: 1366 حوقل،)ابن « برندز روزگار باستان تاکنون به ارث میهستند که کار دیوان را ا

60.) 

حوقل به درستی به این سنت اشاره داشته است، چراکه در نامه تنسر آمده است؛ ابن

اشراف ابنای ملوک و بقایای عظما و سادات »وقتی اسکندر ایران را گرفت، جمعی از 

رو ، ازین«جمعیّت ایشان اندیشه کردو او از شکوه و  اکناف به حضرت او جمع شدند

اسکندر در این باره با ارسطو مشورت کرد و به او گفت که قصد کشتن بزرگان را دارد، 

کند و اما ارسطو که طبقِ این نامه با اصول حکمرانی در ایران آشناست، مخالفت می
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شرفی که اهل  فضیلتی و هنری وند بهابدرستی در عالم امم هر اقلیمی مخصوص»گوید: می

اند، و اهل پارس ممیّزاند به شجاعت و دلیری و فرهنگ روز بهرهدیگر اقالیم از آن بی

ست از اسباب جهانداری و آلت کامگاری، اگر تو ایشان را هالک جنگ، که معظم رکنی

کنی بزرگتر رکنی از ارکان فضیلت برداشته باشی از عالم، و چون بزرگان ایشان ازپیش 

رسانید... محاله حاجتمند شوی که فرومایگان را بدان منازل و مراتب بزرگان باییبرخیزند ال

مکانت و حمایت و وفا باید که اصحاب بیوتات و ارباب درجات و امرا و کبرای ایشان را به

و عنایت خویش مستظهر گرداند، و به عواطف و عوارف اسباب ضجرت و فکرت از 

 (.46 -47: 1353)مینوی، « خواطر ایشان دور کن...

ار دهای کهن را نیکو و خاندان»نویسد: خود به فرزندش می ۀطاهر ذوالیمینین نیز در نام

ی تهیدست ن تاو حاجت ایشان بر آور، و روزی ایشان بر خویشتن بگیر و کار ایشان آسان ک

دگان آزا»دهد: ی(. طبری نیز اینگونه گزارش م3905 /9: 1381اثیر، )ابن« گرد ایشان نگردد

ویش شان یقین حاصل کن و آنها را جزو خواص خو محترمان قوم را بنگر....خلوص

شان یر و وضعاند بجوی، بار مؤنت از ایشان برگکن...مردم خاندانها را که به حاجت افتاده

 (.13/5752: 1354)طبری، « را به سامان بر، تا از نج حاجت بیاسایند.

 قانِ چینروپرویز به خانام رفته است. آنجا که خسهای کهن در شاهنامه نیز از خاندان

ن دهد که این سخنویسد که بهرامِ چوبین را دست بسته تحول دهد؛ خاقان پاسخ مینامه می

 های کهن نیست:تو در شأنِ خاندان

 تو باا بنادگان گاوی ازینساان س؛اخ ن؛     
 جج

 نزیباااد از آن خانااادانِ کَهُااان...  
 ج

 شِاااکننااایم تاااا بُااادم، ماااردِ َپیماااان 
                  جج       

 تااو بااا ماان چنااین داسااتانها ماازن  
 

 (.2/974: 1393)فردوسی،                         

 سمانی بودن سلطنت و فرّه ايزدیآ. 3-2

؛ بودن مقام سلطنت یکی از موضوعاتی است که بسیار به آن پرداخته شده استآسمانی 

شود. در ایران قابل تطبیق است پرداخته می طاهر ۀای از آن که با نامبنابراین، فقط به جنبه

زمین است.  باستان اعتقاد بر این بود که شاهنشاه برگزیدة آسمان و نماینده اهورامزدا در
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های (. هم در کتیبه6و  5، بند 26: 1346های هخامنشی )شارپ، این موضوع هم در کتیبه

؛ 186: 1385اریخی )فردوسی، و هم در منابع ادبی و ت (130: 1381 لقاسمی،ا)ابوساسانی 

کرّات (، به7: 1394الملک، نظام؛ خواجه114-115: 2536/1356؛ بیهقی، 46: 1358نلدکه، 

 است.  بیان گردیده

ه کشد. کسی بایدر ایران باستان اعتقاد بر این بود که فرِّ ایزدی مختص افرادی خاص م

ین اشود. یوز مدی به او رسد، پیرکس که این نور ایزدل باشد و از گناه پرهیز کند. هرعا

د و شویمفرّ، همان نور ایزدی است که موجب ترفیع مقام روحانی و پیروزمندی آدمی 

ه دست بباشد؛ چراکه باشد که به دست آوردن آن سخت دشوار میاهورامزدا می ةداد

و ار گفت آوردن و دارا شدنش، وارستگی، از خودگذشتگی، پاکیزگی اخالقی و اندیشه و

الف خ(. اگر پادشاهی 4: 1391؛ نوربخش، 154: 1393خواهد )رضی، کردار درست می

اسی و خداشنشناسی، اه یزدانکرد و ظلم و ناسپاسی پیشه کرد و از رموارد فوق عمل می

گشت خت میبشد و آن پادشاه نگونخدمت به مردم منحرف شد، فرِّ ایزدی از او جدا می

 (.156)همان: 

ه هرکه که ب بدانکه ملک از آن خداست»ندیشه در اندرز طاهر آمده است: مشابه همین ا

ده گشا خواهد دهد و از هرکه خواهد برکند. نعمتداران صاحب قدرت که دست دولتشان

ده ش دااست اگر نعمت و احسان خدای را کفران کنند و بدانچه خدایشان از فضل خوی

ری، )طب «د و به جای آن نکبت آید.گردنفرازی کنند، زود باشد که نعمتشان دیگر شو

1354 :13/5697.) 

: 1332سن، نکرد )کریستان بدکردار را رها میدر تفکر ایرانیان باستان، فر ایزدی شاه

مایت ران ح(. این اندیشه که خدا یارِ درستکاران و پرهیزگاران است و از بدکردا359

هت از آن ج»گوید: یبۀ بیستون میستون نیز آمده است. داریوش در کتکند، در کتیبۀ بینمی

بودم، نوفا نبودم، دروغگو اهورامزدا مرا یاری کرد و خدایان دیگری که هستند که بی

 (.70: 13، بند1346)شارپ، « درازدست نبودم، نه من، نه دودمانم، موافق حقّ رفتار کردم
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د ه اورمزنمون عنوانبودن سلطنت اشاره شده است. بهدر شاهنامۀ فردوسی بارها به الهی

 گوید:شاپور در ابتدای پادشاهی خود می

 دِهِاش نیکااوی چاو یازدانِ نیکاای  
         ج         

 بااه مااا داد و تاااجِ ساارِ خساارَوی
 

 بکوشاایم تااا نیااک آریاام و داد  
 

 خ ن ک آنک پندِ پادر کارد یااد   
 

 (405 /2: 1393)فردوسی،                        

 گوید: خسرو پرویز می

 ذیرفتم ایااان تخااات ناااوز یااازدان پااا
 

 بخااتِ نااو ورهماین روشاان و مایااه 
 

 (2/879: 1393)فردوسی،                        

آنها را  برد که اولینپیچاند نام میاردشیر بابکان از سه کار که سرِ تختِ پادشاهان را می

 داند:بیدادگری شهریار می

 سر تختِ شاهان بپیچد سه کار
 

  نخستین ز بیدادگر شهریار
   ج

 (395 /2: 1393)فردوسی،                        

 رویمیانه .4-2

رگان و روی در کارها یکی از اندرزهایی است که در طول تاریخ پیامبران و بزمیانه

وجه تن موضوع اند. در میان اندرزهای اردشیر بابکان نیز به ایخردمندان به آن توجه داشته

عامل  روی در کارهاونه که اردشیر معتقد است که میانهگشده، با این تفاوت که همان

روزی است. روی عامل توفیق و نیکطاهر نیز میانه ۀبرجای ماندن و پیروزی است، در نام

 در شاهنامه از زبان اردشیر آمده:

 میاناااه گزینااای، بماااانی باااه جاااای   
            جج

 رایخردمنااد خواناادت پاااکیزه 
 ج

 (.391: 1393فردوسی، )                          

 گوید: همچنین بهرام دوم می

 ز کاااارِ زماناااه میاناااه گااازین   
       جججججج        

 چااو خااواهی کااه یااابی بااه داد آفاارین     
 

 (413: 1393)فردوسی،                                      
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رتر تر و برو باش که چیزی سودمندتر و ایمنیدر همه کارها میانه»طاهر آمده:  ۀدر نام

روی موجب رشاد است و رشاد نشان توفیق است و توفیق، طریق روی نیست. میانهاز میانه

 .(5694 /13: 1354)طبری، « نیکروزی

 نکوهش بدگمانی و بدانديشی .5-2

اند، گرایان در طول تاریخ به آن توجه داشتهیکی از موضوعات اخالقی که اخالق

اندیشی ای اصلی دین زرتشت ستایش نیکنکوهش بدگمانی بوده است. یکی از شعاره

من همۀ : »( و نکوهش بداندیشی و بدگمانی است210و 66و 28و 15 /1: 1385)دوستخواه، 

 جبا پن»ده است: (. در اوستا آم92)همان: « گذارماندیشۀ بد و گفتار بد و کردار بد را فرومی

)همان: « امم. از اندیشۀ بد گسستهایک پیوستهام: بااندیشۀ نام. از پنج چیز گسستهچیز پیوسته

147.) 

 د و ستمبدیشۀ از ان»در اندرزنامۀ طاهر نیز به پرهیز از اندیشۀ بد تأکید شده است: 

گمانی با یاران و دوری از (. همچنین طاهر به خوش5696 /13: 1354)طبری، « بپرهیز

از  نی نسبت به آنها راگمانی با یاران باشد و بدگمارویۀ تو خوش»کند: بدگمانی تأکید می

یابی و به کمک آن کارهای گمانی قوت و آسایش میخویشتن دور کن... بدانکه از خوش

محبت خویش وا بری و کسان را بهای به سامان میخویش را که به سامان دادن آن دلبسته

 (.13/5695: 1354)طبری، « داری...می

ۀ نتیج نکته تأکید شده است که طور که در اندرزِ طاهر به اینجالب آنکه همان

گمانی منجر به آسایش و یعنی خوش ؛رسدیگمانی و بدگمانی به خودِ شخص مخوش

که در ؛ چنانشودگردد و برعکس، بدگمانی به بدروزگاری منتج میسامان یافتن کارها می

 اندرز اردشیرِ بابکان آمده است:

 رخِ پادشاااااا تیاااااره دارد دروغ 
                            ج 

 بدانااادیش هرگاااز نگیااارد فاااروغ 
 جج

 (.395 /2: 1393فردوسی، )                       

 در اندرز اورمزد اردشیر نیز چنین آمده است:
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 باااه دل نیاااز اندیشاااه باااد مااادار    
                       

 بااد اناادیش بااددل کنااد روزگااار  
 جججج

 (407 /2: 1393)فردوسی،                       

 :ن اندرزهای خسرو انوشیروان نیز تأکید بر همین موضوع است کهیکی از اولی

 هاارآنکس کااه اندیشااۀ بااد کنااد    
                       ج     

 باااه فرجاااام باااد باااا تااان خاااود کناااد
 ج

 (.2/622: 1393)فردوسی،                       

 پوشیعیب. 6 -2

 :1381اثیر، ن)اب« نه از عیب شهروندانت دیده بر هم»نویسد: طاهر به پسرش عبداهلل می

(. یکی از 5696 /13: 1354)طبری، « از عیب همه عیبناکان رعیت چشم بپوش»( و 9/3901

ده پوشی و دیهای فرهنگی که ایرانیان باستان به آن توجه خاصی داشتند، عیبمؤلفه

 ن خیانتز دیدکه از بهرام گور داستانی نقل شده است که پس اانگاشتن است. چناننادیده

 یروانی،)ق یب استدقت در عیب، ع: ترجمهگوید: تَأمُّلِ الع؛یبِ ع؛یبٌ؛ یک چوپان به خود می

1372 :2/ 577.) 

سرش پجویی و غیبت آنقدر زشت است که آذرباد به در فرهنگ ایران باستان، عیب

 (.27: 1389جو دوری کند )مسکویه رازی، دهد از همنشینی با عیبدستور می

رترینِ منفو پسرم، باید که»گوید: انی به پسرش خسرو انوشیروان میهمچنین، قباد ساس

 یان مردمکند؛ زیرا در مهای دیگران را بیشتر آشکار میمردم، نزد تو کسی باشد که عیب

 .(91: 1894طقطقی، )ابن« ها را بپوشانی.عیب های وجود دارد که تو باید آن

ارش یکی از خسرو انوشیروان گزپوشی بهرام گور جاحظ دو داستان، یکی از چشم

 ز آنکند و پادشاه ادهد که در هر دو مورد یکی از رعایا از پادشاه دزدی میمی

 (.176 -177: 1332گیرد )جاحظ، پوشی کرده و نادیده میچشم

 اردشیر بابکان نیز آمده است: ۀدر اندرزنام

 گویر عیبکه عیب آورد بر توب گونه مجوی                تو عیب کسان هیچ

 (.396: 1393)فردوسی،                          
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راز مهشود از ده آهویی که با دل عالوه بر این، زمانی که از بزرگمهر پرسیده می

 داند:هستند؛ نام ببرد، اولین را عیب جستن می

 نیاز؟یکه دارند و هستند ازآن ب                      راز        به    کدامند با دل  ده آهو 

 جستن ببایدت شستدل از عیب         چُنین داد پاسخ که باری نخست           

 (.678: 1393)فردوسی،                           

 کار امروز را به فردا مفکن .7-2

ه کار کدادند، این بود یکی از اندرزهایی که پادشاهان ساسانی به فرزندان خود می

عنوان هاست، ب شده فردوسی تکرار ۀازند. این اندرز بارها در شاهنامامروز را به فردا نیاند

 نمونه در عهدنامه اردشیر بابکان آمده است:

 برِ تخت منشان بدآموز را          به فردا ممان کار امروز را           

 (.396: 1393)فردوسی،                          

 ن آمده است:همچنین در میان اندرزهای خسرو انوشیروا

 که داند که فردا چه گردد زمان؟    از امروز کاری به فردا ممان        

 تو فردا چِنی گل، نیاید به کار     گلستان که امروز باشد به بار       

 (.622: 1393)فردوسی،                           

ر بر سنگام به ت را به هو کار»دهد: دقیقاً مشابه همین اندرزها را طاهر به فرزند خود می

ست که دهایی اویداو به فردا میافکن، بیشتر کارها را خود به جای آر که فردا را کارها و ر

: 1381اثیر، بنا؛ 13/5702: 1354)طبری، « ای بازداردتو را از کار امروزت که پس انداخته

9/3905.) 

 پايبندی به عهد و پیمان   .2 -8

ها به آن توجه شده است، پایبندی ها و سیاستنامهر اندرزنامهیکی از فضایل اخالقی که د

قابل توجه اینکه در میان ایزدان ایران باستان، ایزد مهر که از  ۀبه عهد و پیمان است. نکت

هاست. در ایران باستان، مهر مهمترین ایزدان بوده است، یکی از وظایفش نگاهبانی از پیمان

اد و عهد است چنان گناه بزرگی محسوب می شود که دروجی که به معنای شکستن قرارد

مهر دروجِ گناهکار، سراسر کشور را »انگار فرد پیمان شکن سراسر کشور را ویران کرده: 
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ای (. جایگاه عهد و پیمان در ایران باستان به گونه2/353: 1374)دوستخواه، « ویران کند

مبادا که پیمان »باید عهد بشکنی: بندی ناست که حتی در مقابل بدعهدها هم که پیمان می

ای؛ چه ن بستهای و نه آن پیمان که با یک اَشَو؛بشکنی: نه آن پیمان که با یک دُرو؛ند بسته

(. 354 /2: 1374)دوستخواه، « پیمان با هر دوان درست است؛ خواه با دُرو؛ند، خواه با اَشَو؛ن

مل عذابی گران باید کفاره آن را شکن در دوزخ با تحبه اعتقاد ایرانیان باستان، پیمان

دیدم روان مردی را که با مهمیز آزار دهنده و تیر و سنگ و تبرزین همی سپردند، »بپردازد 

پرسیدم که این تن چه گناه کرده به سروش پاک و ایزد آذر گفتند که این روان آن مردی 

ان، چه هردو است که به گیتی پیمان دروغ بس کرد و پیمان شکست، با پاکان و بدکار

 (.52: فرگرد 1342)ارداویرافنامه، « پیمان است هم با پاکان و هم با بدکاران

کرد،  شکنیهمانگونه که در اوستا آمده است که با بدعهدان و دشمنان هم نباید عهد

 وبار قول خواهد در مقابل افراسیاب بخاطر عدم اعتسیاوش در مقابل کیکاوس که از او می

 دهد:کنی کند؛ چنین پاسخ میقرارهای او، عهدش

 امبه یزدان و سوگندها خورده                               ام               بدین گونه پیمان که من کرده

 فراز آید از هر سوی کاستی                                                        راستی               از    سر برانم   اگر 

 (323: 1385فردوسی، )                         

 در اندرز خسرو انوشیروان به پسرش هرمزد نیز آمده است:

 که خاک است پیمان شکن را کفن    مبادا که گردی تو پیمان شکن        

 (.796: 1393فردوسی، )                         

وقتی  کن.وقتی پیمان کردی بدان وفا »نویسد: طاهر نیز در اندرز خود به پسرش می 

 (.5696 /13: 1354)طبری، « وعدة نیکی دادی آنرا به انجام ببر

 مشورت با خردمندان .2 -9

های دور همیشه شاه و ویژه در گذشتهاند، بهدر طول تاریخ همواره وزیران نماد خردمندی بوده

اب افالطون. افالطون در کت شاه/فیلسوفشدند از ایدة وزیر خردمند و حکیمش، ترکیبی می

قائل به این حقیقت بود که مادام که پادشاه به حیلۀ خرد آراسته نگردد و یا خردمند زمام  جمهور

امور مملکت را به دست نگیرد، امیدی به رستگاری بشر و تشخیص مدینۀ فاضله نیست )افالطون، 
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اندیشۀ  داند، درکه افالطون آن را غیرممکن می(. این امر با وجود این 273، کتاب پنجم: 1353

منش به این ای دیگر عملی بود. پادشاهان با انتخاب وزیری خردمند و فیلسوفسیاسی ایران به گونه

پندهای ایرانیان باستان به ویژه اردشیر بابکان و بهرام گور  مورددر پوشاندند. اندیشه لباس عمل می

کرات ها در منابع بهاه آنو بزرگمهر و انوشیروان راجع به همنشینی با خردمندان و پاسداشت جایگ

(، که 118و 104: 1364؛ مستوفی، 95-97: 1317؛ غزالی، 28: 1357سخن رفته است )خیام، 

 پرداختن به آنان از گنجایش این مقاله به دور است.

ه ست که بفته ادر شاهنامۀ فردوسی نیز بارها از مشورت پادشاهان با وزیرانِ خردمند سخن ر

ه بادن زهر شود. در پادشاهی اردشیر، زمانی که دختر اردوان قصد ده میذکر نمونهای دیگر بسند

 کند که چه تصمیمی اتخاذ کنند:شود، با وزیرِ خردمند مشورت میاردشیر دارد و وی متوجه می

 که بدخواه را برنشانی به گاه            شاه            بپرسید  ایران   ز دستور 

 که بیهوده یازد به جان تو دست       ت      گونه مسشود در نوازش بران

 ؟چه سازیم درمان خودکرده را  ست این برآورده را              چه بادافره

 (.375: 1393)فردوسی،                            

 ردمند ورب و خاز مردم مج»این موضوع به فرزندش امر کرده:  موردطاهر ذوالیمینین هم در 

« نزش بسیار کحکمت پیشه پندگیر....و با دانشوران مجالست و مشورت و آمی رای وصاحب

  (.3907 /9: 1381اثیر، ابن؛ همچنین رجوع شود به 5698و  13/5704: 1354)طبری، 

ه چون ا نیکو بدار کردستور »دهد که گونه که خسرو انوشیروان پسر را اندرز میهمان

اهر به پسر اندرز (. ط96: 1317)غزالی، « ستان نباشدتو را اندر ناشایستی بیند با تو همدا

بتت مانع محترمترین همدمان و خاصان تو آن باشد که وقتی عیبی در تو دید مها»دهد: می

 (. 5704 /13: 1354)طبری، « وی نشود که آن راز نهانی با تو بگوید

 راستگويی و پرهیز از دروغ  .10-2 

 (. 107: 1363رهیز از دروغ شهره بودند )هرودوت، ایرانیان باستان به راستگویی و پ

های ( و کتیبه86 /2: 1374توجه به راستی و پرهیز از دروغ بارها در اوستا )دوستخواه، 

(؛ آمده است که با توجه به مبرهن 70: 1346؛ شارپ، 434-435: 1384هخامنشی )کنت 
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رسد. آنچه نظر نمیهای آن چندان ضروری بهبودن این موضوع، پرداختن به مصداق

 اهمیت دارد تطبیقِ این اندیشه در اندرزهای عهد ساسانی با اندرزِ طاهر است.

 وزبان خویش را از سخن دروغ و نادرست بدار »در اندرزِ طاهر آمده است: 

 (.5696 /13: 1354)طبری، « دروغگویان را دشمن بدار... دروغ سر گناهان است

 ویاً ازخود را ق تو که از این پس شاه خواهی بود»د: گویداریوش در کتیبۀ بیستون می

(. باز 67: 1346)شارپ، « که دروغزن باشد او را سخت کیفر بدهی... مردییدروغ بپا

شد یا آنکه درازدست که دروغگو بامردی»گوید: کتیبه بیستون می 14داریوش در بند 

 (.68)همان: « باشد، دوست آنها مباش. بسختی آنها را کیفر بده

 بینیم:یمشابه اندرز طاهر به پسر را در اندرز اورمزد اردشیر به پسرش بهرام م

 چو خواهی که تاج از تو گیرد فروغ                                 زبان را مگردان به گرد دروغ            

 (.406 /2: 1393فردوسی، )                      

 رعايت نکردن ناسپاس .11-2

قِ حن در اندرزهایی که در شاهنامه به آن توجه خاصی شده است، نیکی نکردیکی از 

ده یو یاد شدای نکوهیده است که از آن به عنوان ناسپاس است. در شاهنامه ناسپاس به گونه

 است:

 شناسنباشد خردمند و نیکی     دانش و ناسپاس           دگر دیو بی

 (719: 1393)فردوسی،                          

 یکی از اندرزهای خسرو انوشیروان نیز نیکی نکردن در حقِ ناسپاس است:

 که نیکی سگالید با ناسپاس         گیتی زبونتر مر آن را شناس       

 (785: 1393)فردوسی،                                                                                              

 مچنین از پندهای خسرو انوشیروان است:ه

 کند نیکویی ماند اندر هراس      دگر هرکه با مردم ناسپاس        

 (786: 1393)فردوسی،                           

 (.5698 /2: 1354)طبری، « ناسپاس را رعایت مکن»طاهر نیز آمده است:  ۀدر نام
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 چیننکوهش سخن .12-2

های انسان ان وقی که بشر در طول تاریخ به آن توجه داشته و پیامبریکی از رذایل اخال

وجود اندرز طاهر به پسرش چینی بوده است. با ایناند، سخنکامل آن را نکوهش کرده

چین، بسیار با اندرزهای اردشیر چینی و دوری گزیدن از سخننکوهش سخن ةدربار

گوید: یمخود  شباهت دارد. طاهر به پسربابکان، هرمزد و خسرو انوشیروان به پسران خود 

 کار حال و آینده، تقرب دادنخستین تباهی تو در چینان را عقوبت کن که نسخن»

گویی و پرداز است و جرئت بر دروغ، که دروغ سر گناهان است و نادرستدروغ

چین دارد، ماند.... آنکه دل با سخنچین به سالمت نمیچینی اوج آنست که سخنسخن

 (.5696 /13 :1354)طبری، « رسدچ کارش به سامان نمیهی

 در اندرز هرمزد اول به پسرش بهرام آمده است:

 نباید که یابد به پیشت گذر گردانش و چارهچین و بیس؛خن

 (406: 1393)فردوسی،                           

عنوان گناهی هاز آن ب در فرهنگ ایرانیان نکوهیده بوده است که ۀچینی به گونسخن

 آورد، یاد شده است:بزرگ که از آب گرد برمی

 بدان تا برانگیزد از آب گرد مرد                 چین و دورویدیگر، س؛خ نسه

 (678: 1393)فردوسی،                         

 سنت حمايت از يتیمان و زنان بی شوهر  .13-2

 ةدرباراو  است. ی زنان نیازمند سخن رانده شدههای اجتماعفردوسی از بنیان ۀدر شاهنام

تی رازنانی که مه اند، و کودکان صغیر و یتیم دارند،نی که شوهران خود را از دست دادهزنا

 سخن گفته است:ندارند، کار هم ندارند و یا زنان پیر و مستمند 

 پدر مرده و مانده بی زر و سیم یتیم         بینی    کودکانی که   دگر 

 اندکه کاری ندانند و بی پوشش اند     شوی و بی پوششزنانی که بی

 کاسته روان   جان و    بر افروز  خواسته         همه این   بریشان ببخش

 (.532: 1393)فردوسی،                          

 به داد و به شمشیر گنج آگنیم اگر نام باید که پیدا کنیم



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  273 

 یتیم      کودکان زن بیوه و  به سیم فروشید گوهر به زر و

 گسسته دل از نام و آرام کام تهی دست مردم که دارند نام

 (505: 1393فردوسی، )                         

 زن بیوه و کودکان یتیم           سه دیگر به کپّان بسختید سیم     

 ز روزِ ننگ و نبرد....فرو ماند و ا          چهارم هر آن پیر کز کارکرد       

 نبُد شاه روزی ز بخشش دُژم        بر ایشان ببخشید گنجی درم        

 (.546: 1393)فردوسی،                    

ن ها و یتیماوهکه توجه زیادی به بیطاهر ذوالیمینین نیز به فرزند خود سفارش می کند 

گانشان را بیوه وجنگاوران و یتیمان »ن کند تعیی المال برای آنان مقرریداشته باشد و از بیت

: 1381اثیر، ؛ ابن5702  /13: 1354)طبری،  «المال مقرری بنه...بجوی برای آنها از بیت

9/3906.) 

 چشم و گوش شاه  .14-2

نوانی عاز  شاهنشاهی هخامنشی، یک دستگاه اطالعاتی ایجاد شد که به تقلید ةدر دور

ن خواندند. گزنفومی« چشم و گوش شاه»دادند، سازمان  که نویسندگان یونانی به آن

در سراسر قلمرو « چشم و گوش شاه»عنوان دهد که کوروش اشخاصی را بهگزارش می

 نتخاباین اشخاص موثق را از بین محارم خاصه ا»شاهنشاهی خود گسیل داشته بود، 

وش نیز این (. داری289 :1350)گزنفون،« نمود و در حقشان با اکرام بسیار رفتار می کردمی

(. این خبرچینان 771: 1387کار بست )بریان، داری خود بهحکومت الگو را در سیستم

: 1390تزیاس، تنها کارگزاران حکومتی، بلکه شهبانوهای دربار را نیز زیر نظر داشتند )کنه

ها و نامههای بعدی تاریخ ایران رایج بود و از طریق اندرزت در دوره(. همین سن234-233ّ

ه به که طاهر در نامه خود اینگونچنان ؛الم انتقال یافتها به ایران بعد از اسسیرالملوک

 ز کارادر هر والیت از قلمرو خویش امینی برگمار که ترا »پسرش پند می دهد که: 

 نزد هر عاملعامالنت خبردار کند و رفتار و اعمالشان برای تو بنویسد چنانکه گویی به

 (.5701 /13: 1354)طبری، « نگری...ی و همه اعمال او را معاینه میحضور دار
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 ن را بهمایاآزخویش امینی بگمار که خبرهای کار از کارگشایان»نویسد: اینکه طاهر می

اما » ه گفته:کند ک، انعکاسی از کالم اردشیر در نامه تنسر را در ذهن تداعی می«تو رسانند

ین ه ازجواسیس برگماشت بر اهل ممالک، مردم جمل دیگر که نبشتی شهنشاه منهیان و

که عیون  یست،ت و سالمت را هیچ خوف نئاند، و متحیر شدند، از این معنی اهل براهراسان

بود نشاید نر دنیا هد دو مُنهی پادشاه را تا مصلح و مطیع و نقیّ و امین و عالم و د؛یِّن و زا

خبرچینان  ه در هر دو نامه از منهیان وشود ک(، مالحظه می71: 1354)مینوی، « گماشت

بِ ، انتخا«یرانآیین خسروان در انتخاب سف»امین سخن رفته است. جاحظ نیز در زیر عنوانِ 

ست اجاسوس برای سفیران و آزمودن آنان در گفتار و کردار سخن به میان آورده 

 (.189: 1332)جاحظ، 

 داشتند ر نظرکه کارگزاران را زیدر شاهنامۀ فردوسی نیز بارها به گماردگانِ امینی 

 ده بود:ر کرعنوان نمونه اردشیر بابکان موبدی راد را مسؤل این کااشاره شده است. به

 که بودی خریدار کارِ جهان یکی موبدی را ز کارآگاهان

 برفتی، نگاه داشتی کارِ اوی ابا هر هزاری یکی کارجوی

 (.385 /2: 1393)فردوسی،                        

 همچنین خسرو انوشیروان: 

 نگذاشتی    دستور   جهان را به به هر جای کارآگاهان داشتی

 بد و نیک ازو کس نکردی نِهان ز بسیار و اندک ز کارِ جهان    

 (.767: 1393)فردوسی،                           

شب،  ز ورو خسرو انوشیروان حتی برای پسرش هرمزد، نیز کارآگهانی گماشته بود که

 رفتار او را زیر نظر بگیرند:

 که جویند راز و؛ی اندر نِهان،    بفرمود کسری به کارآگهان            

 شادی دو لبگ -استان راد -اگر   نگه داشتندی به روز و به شب         

 ر؛سیدی به شاهِ جهان آگهی ز کاری که کردی، بدی گر بهی        

 (.792: 1393)فردوسی،                       
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نهانی  ی راشود، هرمزد چهارم کسهمچنین، وقتی بهرام چوبین عازم نبرد با ترکان می

 فرستد تا کارهای بهرام را زیر نظر گیرد:همراه او می

 که تا این س؛خ ن بازجوید درست    ز درگه یکی رازداری بُجست           

 بر بخوانبرو تا چه بینی، به من     بدو گفت: تیز از پس پهلوان          

 نبود آگه از کار اوی هچ کس  جوی پویان ز پس          بیامد س؛خ ن

 (.2/822: 1393)فردوسی،                      

 . توجه به حال سپاهیان15-2

توجه  های عهد ساسانی به آن توجه خاصی شده است،یکی از مواردی که در اندرزنامه

ه باب توجه که در اندرزنامه اردشیر بابکان در بچنان ؛قوق سپاهیان بوده استبه حال و ح

ود را خشش خبسخن گفتنتان را ویژه پایگاهداران کنید و »سپاهیان  اینگونه آمده است: 

 (. 90: 1348)عهد اردشیر، « ویژه رزمندگان

 رد سپاهیان را» طاهر ذوالیمینین در باب توجه و اهمیت سپاهیان به فرزندش امر می کند:

 ی آر کهشادگگدیوانهایشان و محل عملشان تفقد کن، مقرریشان را بده و در کار معاششان 

 ور اطاعت وسیلۀ آن حاجت از آنها ببرد و کارشان بر تو قوام گیرد و دلهاشان دخدای به

 وسبب...انصاف کار تو خلوص و نشاط یابد. صاحب قدرت را همین نیکروزی بس که به

)طبری، « دستی مایۀ رحمت سپاه و رعیت خویش باشدو شفقت و نیکی و گشادهتوجه 

1354 :13/ 5699.) 

کند که هر یک در دیگری گونه که در عهد اردشیر از چرخۀ زنجیرواری یاد میهمان

نیرو جز با سپاهیان پدید نیاید و سپاه جز با مال و مال جز با آبادانی و »مؤثر است، یعنی: 

(. در اندرز طاهر 112)همان: « جز بدادگری و نیکو راهبری پدیدار نگرددهیچ آبادانی 

برکات سوی شهر تو »شود که: آمده است که دادگری و توجه به حال رعیت باعث می

ات دربرگیرد و خرّمی به روستاهای تو رسد و باژت فزونی بیابد روان شود و آبادانی، کرانه

در نگاهداری سپاه نیرو گیری و با دهش فراوان به  و داراییت زیادت پذیرد و در پرتو آن

مردمان به خشنودی همگان دست یابی و سیاست تو ستوده و دادگریت پسند دشمن شود و 
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 -3905 /9: 1381اثیر، )ابن« در همۀ کارهایت داد بگستری و ابزار و نیرو و توشه یابی

3904.) 

لشکر  واج برای نگاهداشت سپاه اهر آمده است که باج و خرگونه که در اندرز طهمان

 یر آمده است:خواهد، در اندرز شاپور اردشمی

 درم، تا به لشکر دهم اندکی ز دهقان نخواهم جُز از سی یکی

 (.401 /2: 1393)فردوسی،                        

 ت بارعامسنّ .16-2

 ادشاهانِپام است. های که در فرهنگِ سیاسی ایرانیان رایج بود، سنتِ بارعیکی از سنت

ادند دبارعام می گذاری و در اعیادِ مشهور مانند: نوروز و مهرگان،ساسانی معموالً زمانِ تاج

آنگاه »توانست بحضور پادشاه درآید. (. در این روز هرکسی می215: 1333)جاحظ، 

خورد و گفت و با آنان میشاهنشاه با عموم کشاورزان، خصوصاً دهقانان، سخن می

« رادرمگفت: من امروز چون یکی از شما هستم و با شما بشامید. شاه در آن روز میآمی

ریق جارچی ط(. در بارعام، در به روی همه باز بود و همه مردم از 253: 1337سن، )کریستن

د را از مده بودنآکردند و با پادشاه دیدار داشتند. پادشاه آنهایی که به تظلم اطالع پیدا می

پرداخت )جاحظ، کرد و در حضور قاضی و موبدان به دادخواهی میمیدیگران جدا 

1333 :215.) 

هرة ر و چمردمان را بسیار بپذی»طاهر نیز به همین سنت اشاره شده است:  ۀدر نام

و  ا تواضعآنه خویشتن را به آنها بنمای و کشیکبانان خویش را از آنها به یکسو کن و با

(. قابل 5753 /13: 1354)طبری، « ا آنها نرمی کن...خوشرویی کن. در پرسش و گفتار ب

واضع و تاز  توجه اینکه در اندرز طاهر نیز همانند اندرزهای شاهان ساسانی در بارعام

ه مورد می کخوشرویی امیر نسبت به مردم سخن به میان آمده است. همچنین به جدایی مرد

 (.3906 /9: 1381اثیر، کشیکبانان )همان؛ ابن واند از پاسداران ظلم واقع شده

ام ه بار عگذاری راجع بدر شاهنامۀ فردوسی اندرزهای بسیاری از پادشاهان در زمان تاج

فوق  واردمآمده است که بهترین آنها خطابۀ خسرو انوشیروان است که نمودگارِ تمامی 

 است:
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 ر...یا یزدان مجوییدکه جز پاک             شهریار            بدآواز گفت آن زمان

 ست بر هرکس این بارگاهگشاده تخت و کاله  ترسان به    مباشید

 لب     بسته مدارید   ز گفتار هرآنکس که آید به روز و به شب

 (.631 /2: 1393)فردوسی،                        

 بستن اندرزکارهسفارش ب .17-2

را خواهد که آناز فرزندش میبابکان پس از پایانِ اندرزِ خود  گونه که اردشیرهمان

کار گیرد: هخواهد آنرا درک کند و بدرک کند و به کار گیرد، طاهر ذوالیمینین از پسر می

: 1354طبری، « )ناین نامۀ مرا که به تو نوشتم فهم کن و دربارة آن بیندیش و بدان کار ک»

13/ 5754.) 

 اردشیر بابکان:

 به فرزند مان همچنین یادگار         تو عهدِ پدر با روانت بدار           

 کسی را به گیتی نیازاردم    چو من حقِ فرزند بگزاردم،            

 نفَس داستان را به بد مشم؛رید         شما هم بر این عهدِ من مگذرید        

 به نیکی گرای و بدی باد دار     تو پندِ پدر همچنین یاد دار

 (.397 /2: 1393)فردوسی،                        

 

 گیرینتیجه .3

سیاسی ایرانیان یکی موضوعاتی است که مورد توجه  ۀتداوم فرهنگ و اندیش

در این مقاله نیز بر این تداوم با نگاه متفاوتی پژوهشگران و مورخان قرار گرفته است. 

رانیان باستان در تمرکز شد. هیجده مورد از اندرزهای طاهر به عبداهلل با فرهنگِ سیاسی ای

بینامتنیّت، تحلیل وُ تطبیق شد. نتایج نشان داد که طاهریان  ۀشاهنامۀ فردوسی بر اساس نظری

شدن و بالیدن در های ایرانی پس از اسالم، به دلیل زادهعنوان یکی از اولین سلسلهبه

سی آوری، حفظ و انتقال فرهنگ سیاویژه خراسان که خاستگاه جمعفرهنگ ایرانی، به

 ۀوضوح در نامسیاسی ایرانیان باستان تأثیر گرفتند. این تأثیرپذیری به ۀایرانیان بود از اندیش

توان تلفیقی از فرهنگ طاهر را می ۀطاهر به عبداهلل بازتاب یافته است. باوجود اینکه نام
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با  هیچ وجههایی اشاره شده است که بهاسالمی دانست، ولی در این نامه به مؤلفه -ایرانی

، حفظِ خون و توجه به تخمه و نژادها:  فرهنگ اسالمی سازگار نیست. از جمله این مؤلفه

های کهن است، آسمانی بودنِ پادشاهی، رعایتِ حدودِ بینِ طبقات، گرامی داشتن خاندان

 سنت چشم و گوش شاه و بارعام هستند. 

 ین فرهنگبشده است که  های دیگری اشارهطاهر به مؤلفه ۀعالوه بر موارد فوق، در نام

هنگ ل فرایرانی و اسالمی مشترک هستند. اما، چون طاهریان در خراسان بزرگ و در د

ویژه شواهد هب ؛تایرانی پرورش یافتند؛ امکان تأثیرپذیری آنها از فرهنگ ایرانی بیشتر اس

 نسبت کردند و خود را به رستم دستاندهد که آنها به اساطیر ایرانی افتخار مینشان می

ها که ایرانیان باستان به آنها شهره دادند. از جمله این مؤلفهدادند و به شعوبیان پاداش میمی

گویی، نکوهش دروغ، دوری از بداندیشی، چشم اندیشی، راستروی، نیکبودند: میانه

عایت چین، رپوشی از عیب، پایبندی به عهد و پیمان، مشورت با خردمندان، نکوهش سخن

ه در ککار بستنِ اندرز ازجمله مواردی هستند اسپاس، حمایت از یتیمان و بهنکردن ن

 دارد. به وجودتشا اندرزهای پادشاهان ساسانی و اندرزِ طاهر به آنها تأکید شده و بین آنها

 

 هاياداشت
 کن یاهدارنگ کین را مردان نیا دودمان بود، یخواه شاه پس نیا از که تو: دیگو شاهوشیدار.1

 (.73: 1346 پ،شار)
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 نا.شهد: بیم(. ترجمه رحیم عفیفی. 1342) ارداويرافنامه يا بهشت و دوزخ در آيین مزديسنا.  -
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ث فرهنگی و . ترجمه سعید عریان. تهران: سازمان میرافارسی باستان(. 1384کنت، روالند. ) -

 گردشگری.

  .شر کتابن. مترجم رضا مشایخی. تهران: بنگاه ترجمه و نامهکوروش(. 1350گزنفون. ) -
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