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چکیده

اندرزنامــه اردشــیر ساســانی و وصیتنامــه منصــور عباســی ،دو اثــر تاریخــی
اســت کــه بــه تأثیــر از عقایــد دینــی و اوضــاع اجتماعــی و بــه منظــور اصــاح
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بــدان پرداختــه نشــده است!(پیشــینه) بنابرایــن ،مقالــه حاضــر در پی پاسـخگویی
بــه ایــن پرســش اســت :آیــا ممکــن اســت منصــور بــا توجه بــه کنجــکاویاش
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اینکــه در درون خــود گفتمانهایــی را جــایداده ،میتوانــد مــا را در شــناخت
فرهنــگ ،ایدئولــوژی و باورهــای حاکــم بــر جامعــه آن زمــان رهنمــون ســازد.
(هــدف) ایــن مقالــه ،بــه روش تحلیلــی ـ توصیفــی ،بــه جنبههــای تاریخــی
اندرزنامــه اردشــیر و وصیتنامــه منصــور میپــردازد( .روش) مقایســه و
تحلیــل ایــن دو ،نشــان میدهــد کــه میــان نظــام حکومتــی منصــور و اردشــیر
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مقدمه
اندرزنامههــا در فرهنــگ ایرانــی و هماننــد آن وصیتنامههــا در فرهنــگ اســامی،
از جملــه متونــی هســتند کــه دربرگیرنــده مهمتریــن دغدغههــای سیاســی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه بودهانــد کــه از زبــان گوینــده اندرزنامــه و یــا از زبــان
وصیتکننــده جــاری میشــده اســت .ایــن هنــر کــه بیتردیــد در قالــب نظــم و
نثــر همیشــه تحــت تأثیــر لحظــه تاریخــی آفرینــش خــود اســت ،مســتقیم ًا بــا تاریــخ
ســروکار دارد و مقیــد بــه زمــان و مــکان خویــش اســت و ضمــن ارتباطــش بــا تاریــخ،
بــه طــور اجتنابناپذیــری بــا ایدئولــوژی دورانــش و ایدئولــوژی عصرهــای پیشــین
خــود مرتبــط اســت .اندرزنامــه اردشــیر ،بــه عنــوان مؤســس امپراتــوری ساســانی،
نهتنهــا توجــه شــاهان ساســانی را در پــی داشــت ،بلکــه در دوره اســامی نیــز توجــه
خلفــا را بــه خــود جلــب کــرد .ایــن اندرزنامــه کــه بیانگــر نوعــی از ادبیــات پهلــوی
اســت و مضامیــن سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اخالقــی فراوانــی دارد ،بعدهــا بــه
زبــان عربــی برگردانــده شــد .منصــور عباســی نیــز بــا توجــه بــه مطالعــه آثــار مربــوط
بــه پادشــاهان و تقلیــد از ســبک پیشــینیان ،وصیتنامــهای تنظیــم کــرد و در آن
مهمتریــن دغدغههــای سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی خــود را بیــان داشــت .ایــن
پژوهــش ،ضمــن بیــان مفهــوم اندرزنامــه و وصیتنامــه ،شــمهای از اوضــاع سیاســی-
اجتماعــی عصــر اردشــیر و منصــور را ذکــر کــرده و بــه نقــد و بررســی دو متــن برگزیــده
(اندرزنامــه اردشــیر و وصیتنامــه منصــور) پرداختــه و مهمتریــن دغدغههــای آنهــا
را تحلیــل کــرده اســت.
وصیت ،اندرز و معانی آن
واژه «وصیــت» ،صــورت عربــی آن «وصیــة» و جمــع آن «وصایــا» ،اســم اســت
وصــیُ ،یوصِ ــی ،إیصــاء» بــه معنــای «عهــد» اســت .در ذیــل و شــرح
و برگرفتــه از «أَ َ
ایــن واژه و مفاهیــم مزیــد آن ،معانــی مختلفــی از جملــه :عهــد کــردن ،ســفارش کــردن،
توصیــه کــردن ،واگــذار کــردن ،مأمــور کــردن ،وصــل کــردن چیــزی بــه چیــز دیگــر و
 ...آمــده اســت( .ابــن منظــور ،1427،ج  )311 :15قلقشــندی و ابنحمــدون نیــز هماننــد
بســیاری از لغتشناســان پیشــین ،واژه «عهــد» و «وصیــت» را متــرادف هــم دانســتهاند.
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(قلقشــندی ،بیتــا349-348:؛ ابنحمــدون ،1983،ج  )338 :3واژه وصیــت ،در قــرآن
ـی (بقــرهَ ،)132:و ّصینــا
کریــم ،بــه اشــکال مختلفــی چــون :الوصیــة (بقــرهَ ،)180:و َّصـ َ
تواصــوا (عصــرُ ،)3:یوصِ یکــم (نســاء )11:و ...وارد شــده اســت .وصیــت در
(احقــافَ ،)15:
اصطــاح ،خواهــش انجــام دادن کاری از وصــی ،بعــد از غیبــت وصیتکننــده و یــا پــس
از مــرگ اوســت( .مصطفــوی ،1360،ج 129-128 :13؛ قونــوی ،1406،ج  )297 :1وجــه
تســمیه ایــن کلمــه ،آن اســت کــه وصیــت ،مســتلزم متصــل گردانیــدن تصــرف بعــد از
مــرگ بــه تصــرف قبــل از مــرگ و بــه معنــای جعــل خالفــت و والیتعهــدی اســت؛
(جرجانــی ،1404،ج  )580 :2یعنــی وصیتکننــده در حــال زندگــی و اختیــار ،دیگــری را
خلیفــه و ولیعهــد خــود قــرار میدهــد تــا پــس از فــوت وی ،طبــق خواســتههای او
عمــل کنــد .گروهــی نیــز در بیــان وجــه تســمیه وصیــت ،آن را معاملــه هنــگام مــرگ و
یــا بــرادر مــرگ دانســتهاند( .قونــوی ،1406،ج )297 :1
واژه انــدرز در زبــان فارســی برابــر" "handarzپهلــوی و" "andarzفارســی میانــه و
پارتــی مانــوی اســت .ایــن کلمــه در پهلــوی بــه معنای"حکــم و وصیــت" و در فارســی
بــه معنــای "پنــد ،نصیحــت ،حکایــت و وصیــت" اســت .نیــز بــه مفهوم"کتــاب و نوشــته"
هــم آمــده و در مانــوی ،بــه معنای"حکــم و فرمــان" اســت( .مکنــزی 86 :1383؛
تبریــزی )119: 1336،اندرزنامههــا مهمتریــن بخــش ادبیــات پهلــوی هســتند کــه بــه
دســتههای گوناگــون اندرزهــای دینــی ،عملــی تجربــی ،چیســتان و ...تقســیم میشــوند.
بســیاری از اندرزهــا ،بــه ویــژه اندرزهایــی کــه بــر حکمــت عملــی و تجربــه بنــا شــده،
پــس از اســام مــورد توجــه مســلمانان بــه ویــژه ایرانیــان مســلمان واقــع شــد .ابنندیــم
بســیاری از کتابهــای مربــوط بــه اندرزنامههــای ایرانــی را نــام میبــرد کــه از زبــان
پهلــوی ،ترجمــه یــا اقتبــاس شــده اســت( .ابنندیــم ،بیتــا )377:اندرزنامــه اردشــیر کــه
در برخــی از منابــع اســامی بــه صــورت عهــد اردشــیر آمــده نیــز از همیــن قبیــل اســت.
اوضاع سیاسی  -اجتماعی دوره اردشیر ساسانی
اردشــیر (ارتخشــتر) از پــدری بــه نــام ساســان ،رئیــس معبــد آناهیتا در شــهر اســتخر
و از مــادری بــه دنیــا آمــد کــه از سلســله بازرنگیــان بــود .او در ســال  226میــادی تــاج
پادشــاهی بــر ســر گذاشــت( .کریســتن ســن )1377:134،اردشــیر سلســلهای جدیــد بنــا
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نهــاد کــه از سلســله پیشــین نیرومندتــر بــود و در نتیجــه یــک سلســله تحــوالت از
دوره اشــکانیان ،بــه وجــود آمــد .نظــام حکومتــی ایــن دوره بــر دو چیــز اســتوار بــود:
یکــی تمرکــز قــوا و دیگــری ایجــاد دیــن رســمی (کریســتن ســن .)1377:149،هویــت
ملــی ایــران در دوره اردشــیر شــکل واقعــی خــود را پذیرفــت و بیــش از پیــش ،آثــار
آن در اجــزای حیــات اجتماعــی مــردم ایــران ظاهــر شــد .در ایــن دوره ،طبقهبنــدی
اجتماعــی بــا اوضــاع سیاســی تطبیــق میکــرد؛ بهگونــهای کــه ایــن طبقــات
چهارگانــه بــه چشــم میخــورد .1 :روحانیــان؛  .2نظامیــان؛  .3مســتخدمان ادارات
(دبیــران)؛  .4تــوده مــردم (روســتاییان ،صنعتگــران و .)...هریــک از ایــن طبقــات
بــه چنــد دســته تقســیم میشــدند .در میــان ایــن طبقــات ،بــه دبیــران ،بســیار توجــه
میکردنــد .آنهــا از بســیاری از امــور سیاســی آگاهــی داشــتند .نامههــای خصوصــی
همیشــه میبایســت بــه صــورت مصنــوع و ســبک مقــرر نوشــته میشــد .در ایــن
نامههــا نقــل قــول بــزرگان ،پندهــای اخالقــی و دینــی ،اشــعار و معمیــات لطیــف و
امثــال آن وارد میگردیــد و مجموعــه بســیار ظریفــی را تشــکیل م ـیداد .در مجمــوع،
فــن نویســندگی دارای مراتــب و تخصصهایــی بــود کــه کاتبــان بــا گذرانــدن آن
بــه مراحــل عالیــه بعــدی راه مییافتنــد .بازتــاب تــوان علمــی و ادبــی ایــن طبقــه
از طبقــات چهارگانــه را میتــوان از اندرزنامههــا و متــون باقــی مانــده ایــن دوره
اســتنباط کــرد.
اندرزنامه اردشیر ساسانی
اندرزنامــه اردشــیر ،متضمــن یکســری ســخنان و کارهــای اردشــیر اســت کــه
مشــابه منشــور کــوروش بــود و بســیاری از تاریخنــگاران ســدههای نخســتین
اســامی بــه آن اشــاره و جملههایــی از آن را نقــل کردهانــد؛ از جملــه مســعودی،
بخشهــای باقیمانــده از اندرزنامــه را دیــده اســت .ظاهــراً در دوره او نیــز نســخهای
ناقــص از آن موجــود بــوده اســت( .مســعودی ،1370،ج 238 :1؛ مرســلپور ،شــیرمحمدی
و شــریفی )93 :1391،شــاهان پــس از او ،بــه ایــن اندرزنامــه توجــه داشــتند و از آن
اطاعــت کــرده ،بــدان تبــرک میجســتند و در نــگاهداری و عمــل بــه آن میکوشــیدند.
(دینــوری71 :1371،؛ مرســلپور ،شــیرمحمدی و شــریفی )91 :1391،ابنمســکویه در
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تجاربالامــم ،قســمتهایی از اندرزنامــه اردشــیر را آورده اســت:

شــاه را نســزد کــه دروغ گویــد کــه کســی بــه دروغ گفتنــش ناگزیــر نســازد.
پیشــینیان گفتهانــد :درســتی شــهریار بــرای مــردم از فراوانــی بهتــر اســت.
شــاه اگــر نزدیــکان خویــش را راســت آرد ،هریــک از آنــان نیــز بــا نزدیــکان
خویــش چنیــن کننــد تــا ســرانجام همگــی مــردم راســت آینــد .بدانیــد شــهریار
تــا آنگاه کــه راســت آوردن ویــژگان را آغــاز نکنــد ،نبایــد دراندیشــه راســت
آوردن تــوده مــردم برآیــد و شــاه اگــر نادرســت باشــد بــه کــه فرمــان نرانــد.
(ابنمســکویه ،1369،ج)123 :1

راســتی و دروغ ،دو صفتــی هســتند کــه در دیــن زرتشــت بســیار بــدان پرداختــه و
از دروغ بــه عنــوان سرچشــمه بدیهــا یــاد شــده اســت .مطالعــه گاتهــای زرتشــت نیــز
همیــن مســأله را نشــان میدهــد( .وحیــدی )37-10 :1390 ،دوری از دروغگویــی ،در
اندرزنامــه ســایر شــاهان ایرانــی پیــش از اســام نیــز آمــده اســت .توصی ـهای کــه در
صفحــات آغازیــن وصایــای دوره اســامی خــود را در قالــب ســفارش بــه پرهیــزکاری
نشــان میدهــد .در جامعــهای کــه حــرف شــاه بــا عملــش یکســان نباشــد ،مــردم
اعتمــاد خــود را نســبت بــه حکومــت از دســت میدهنــد .در ایــن حالــت ،جامعــه دچــار
هرجومــرج میشــود و در نهایــت بــه از هــم پاشــیدن حکومــت میانجامــد .راســتی و
درســتی از نظــر اردشــیر ،یکــی از صفــات بــارز هــر حاکــم اســت.
«شــاه اگــر بــرای کار و بــیکاری ،خــوردن و آشــامیدن ،دانــش اندوختــن و
خوشگذرانــی برنامــه نهــد ،کارهــا بــه گاه خویــش انجــام گیــرد و پیــش و پــس
نشود(».ابنمســکویه ،1369،ج 127 :1؛ تفضلــی217 :1377،؛ عبــاس)45 :1348،
تقســیم زمــان و برنامهریــزی در کارهــا ،همــان داشــتن برنامــه و از اصــول کشــورداری
اســت( .عبــاس )8 :1348،حاکمــی کــه حــد اعتــدال را رعایــت کنــد و هــر کاری را
در زمــان و مــکان معیــن انجــام دهــد ،باعــث نظــارت بیشتــر در کارهــا میشــود و
پیشــرفت و نظــم حکمفرمــا خواهــد شــد .از آنجــا کــه هــر افراطــی ،تفریطــی و هــر
تفریطــی ،افراطــی بــه دنبــال خواهــد داشــت ،پــس موفقیــت ،در دوری کــردن از افــراط
و پرهیــز از تفریــط اســت" .بدانیــد کــه شــاه بایــد از چاپلوســان ،بیشتــر از آنــان کــه از
وی دوری کننــد ،بترســد و از ویــژگان بــد ،بیــش از تــوده بــد بپرهیــزد( ".ابنمســکویه،
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 ،1369ج ")124 :1بدانیــد اگــر شــهریار بــه کســانی جــز ویــژگان نیــز روی آرد و
جــز وزیــران را نیــز بــه خــود نزدیــک کنــد و از آنــان ســخن بشــنود ،درهایــی تــازه
بــر او گشــاده شــود و از آنچــه بــر وی پوشــیده مانــده بــوده اســت ،آگاه شــود؛ چــه
گفتهانــد :هــرگاه شــهریار از آنــان کــه هنــوز استوارشــان نم ـیدارد پرهیــز کنــد ،پــرده
تاریــک بیخبــری بــر او افتــد .نیــز گفتهانــد :هرچــه مــردم از شــاه دورتــر ،وزیــران
آسودهتر(".ابنمســکویه ،1369،ج )118 :1
اردشــیر بــه خوبــی میدانســت کــه بســیاری از گزارشهایــی کــه نزدیکانــش
دربــاره مــردم بــه او میدهنــد ،ممکــن اســت نادرســت و مطابــق بــا واقــع نباشــد؛
بنابرایــن توصیــه میکــرد شــاه بایــد عــاوه بــر نزدیــکان ،بــا ســایر افــراد ،بــه
ویــژه بــا افــرادی کــه خــود درگیــر آن مشــکل هســتند نیــز مشــورت کنــد .در میــان
مــردم عــادی ،افــرادی پیــدا میشــوند کــه بــا وجــود نداشــتن موقعیــت مناســب
اجتماعــی ،دارای ذهنــی خــاق هســتند؛ زیــرا چنیــن افــرادی بــه علــت متحمــل
شــدن ســختیهای زیــاد ،دنبــال راهحــل عاقالنــه بــرای خالصــی از وضعیــت موجــود
میگردنــد .مشــاهده میشــود کــه افــکار و رأی تــودهٔ مــردم نــزد اردشــیر محتــرم
بــوده و ارتبــاط مــردم بــا نظــام حکومتــی در نظــر او ،موجــب اســتحکام کشــور و آییــن
کشــورداری اســت.
بدانیــد شــهریاری از دو جــای آســیب ببینــد :یکــی از چیرگــی دشــمن و دیگــری
تباهــی فرهنــگ .بدانیــد رزمتــان بــا مــردم دیگــر پیــش از جنگیــدن بــا فرهنــگ
نادرســتی کــه در مــردم خودتــان اســت ،ایــن نــه پــاسداری ،کــه از دســت دادن
اســت .بــا دلهایــی کــه یکرنــگ نیســتند و دسـتهایی کــه دشــمن یکدیگرنــد
بــا دشــمنان چگونــه میرزمیــد؟ بازداشــتن دشــمن و پایــداری و پــاسداری از مــرز،
انجــام نپذیــرد مگــر بــه فرهنــگ نیــک و راهبــردی درســت (ابنمســکویه ،1369،ج
119-118 :1؛ عبــاس)72 :1348،

فرهنــگ نشــاندهنده هویــت و اســاس تمــدن هــر کشــوری اســت .جامعــه بــدون
فرهنــگ همیشــه پایههــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی ضعیــف خواهــد
داشــت .اهتمــام بــه فرهنــگ ،یکــی از دغدغههــای اردشــیر بــوده اســت .وی تباهــی
فرهنــگ و وجــود باورهــای نادرســت را خطرناکتــر از دشــمن بیرونــی میدانســت؛
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لــذا توصیــه میکــرد کــه پادشــاه بایــد جامعـهاش را بــر یــک انســجام درســت فرهنگــی
اســتوار نمایــد تــا بتوانــد بــا یکپارچگــی ،در برابــر دشــمنان بیرونــی پیــروز گــردد .او
نفــاق ،دورویــی و ریــا را از مصادیــق فرهنــگ بیمــار میدانســت و بــه دوری از چاپلوســان
و نزدیــکان بــد ،ســفارش میکــرد .صفــت ریــاکاری و تملــق هماننــد دروغگویــی ،از
صفاتــی هســتند کــه در اندرزنامههــای دیگــر نیــز چــون اندرزنامــه داریــوش هخامنشــی،
از آفــات نظــام پادشــاهی اســت.
بدانیــد کــه نابــودی شــهریاریها ،از سســتی در گمــاردن مــردم بــه کارهــا و
پیشــههای شــناخته اســت .اگــر بــیکاری در مــردم فزونــی گیــرد ،در کارهــا
بنگرنــد و در ریشــهها بیندیشــند و از آنجــا کــه سرشــتها گوناگــون اســت ،از
گونهگونــی منشهــا ،روشهــای ناهمگــون برخیــزد و از ناهمگونــی روشهــا،
دشــمنی و کینهتــوزی و خردهگیــری؛ از ناهمســازی مــردم ،دشــواری دیگــری
برخیــزد و آن ایــن کــه شــاه از همداســتان کــردن ایشــان درمانــد( .ابــن
مســکویه ،1369،ج )120 :1

اردشــیر بــیکاری را یــک بیمــاری میدانســته کــه بــه شــاه و مــردم آســیب میزنــد
و بــه زیانهایــی کــه از آن برمیخیــزد ،توجــه بســیار داشــته اســت؛ (عبــاس:1348،
 )76-75زیــرا گســترش بیــکاری در جامعــه ،باعــث افزایــش فقــر میگــردد و بــه دنبــال
آن ،فســاد و ناامنــی در کشــور رایــج میشــود و ایــن بــه زیــان مــردم و دولــت اســت.
بدانیــد کــه چیرگیتــان تنهــا بــر تــن مــردم اســت کــه شــاهان را بــر دلهــا
دســتی نیســت .شــما هرگــز نتوانیــد کــه زبــان مــردم را از بدگویــی و نکوهــش
خویــش بســته نــگاه داریــد؛ چنانکــه زشــت را نتوانیــد زیبــا ســازید؛ بنابرایــن ،هــر
کســی از شــما بخواهــد شــیوهای برگزینــد کــه از وی جــز بــه نیکــی یــاد نکننــد،
چشــمانی بــر خویــش بگمــارد تــا در آگاهــی بــر کاســتیهای خویــش ،از مــردم
کشــور پیــش افتــد( .عبــاس69 :1348،؛ ابنمســکویه ،1369،ج )117 :1

انتقــاد ،ســازنده اســت؛ زیــرا بــه دنبــال آن ،حاکــم یــا فــرد مــورد انتقــاد واقــع شــده،
ســعی میکنــد از راههــای گوناگــون ،بــه اصــاح در آن امــور بپــردازد و در ایــن بیــن،
ممکــن اســت بــه موفقیتهــای دیگــری نیــز نایــل آیــد؛ بنابرایــن ،از نظــر اردشــیر،
حاکــم کشــور بایــد روحیــه انتقادپذیــری داشــته باشــد.

 ₪ 118سخن تاریخ /شماره  21ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1394

برتریــن رهبــری ،گشــودن دو در بــرای مــردم اســت :یکــی در دلســوزی،
مهــر ،بخشــندگی ،چشمپوشــی ،گشــادهرویی و دیگــری در تنــدی ،بیــم دادن،
ســختگیری ،پافشــاری و ترشرویــی .مــن هــر دو را "در مهــر" مینامــم؛ چــون
گشــودن "در ناخوشــایند" در کنــار "در خوشــایند" ،بــه بســتن در ناخوشــایند بهتــر
میانجامــد .بدانیــد کــه خوشــی شــهریاران درســت ،در مهرورزیــدن بــه مــردم اســت
و هــر کــه بدخــواه همــه مــردم باشــد ،دشــمن خویــش اســت( .ابنمســکویه،1369،
ج 119 :1؛ تفضلــی)217 :1377،

حاکــم مملکتــی کــه بــه مردمــش احتــرام و محبــت کنــد ،حرفهــا و دردهــای آنهــا
را بشــنود و در پــی رفــع آن برآیــد ،افزایــش اعتمــاد مــردم را باعــث میشــود و پایههــای
حکومتــش مســتحکم خواهــد شــد .ایــن امــر ،نشــان دهنــده تأکیــد اردشــیر بــر محبــت
بــه مــردم اســت.
اردشیر به این نکته اشاره میکند:
پیشــینیان گفتهانــد :دگرگونیهــا آنگاه روی دهنــد کــه بــه روزگار خوشگمــان
باشــیم .پادشــاهانی بودهانــد کــه در ســربلندی ،بــه یــاد خــواری و در آســودگی،
بــه یــاد نگرانــی و در شــادی ،بــه یــاد انــدوه و در سرمســتی ،بــه یــاد تــوده مــردم
و در توانایــی ،بــه یــاد ناتوانــی بودهانــد و دوراندیشــی در داشــتن همــه اســت .از
پادشــاهانی نباشــید کــه نهتنهــا کاری نکردنــد کــه کارهــای نیــک گذشــتگان را
تبــاه کردنــد و کشــور را بــرای آینــدگان ،ویــران برجــای نهادنــد.

وجــود خــرد و دوراندیشــی بــر حکــمران ،اولیــن عنصــری اســت کــه در مملکـتداری
اهمیــت دارد و بــزرگان بــدان توصیــه کردهانــد .در تاریــخ فخــری میخوانیــم« :امــا،
حــزم همانــا اســاس اســتواری مملکــت اســت و میبایســت کــه حــزم و احتیــاط را مقــدم
داشــته ».اردشــیر بابــکان ،پادشــاه خردمنــد را کســی میدانســت کــه لحظـهای از بهبــود
بخشــیدن بــه مملکــت خویــش بــاز نایســتد( .ابنطقطقــی)92 :1367،
رابطــه شــاهان و حکومــتداران بــا خــدا و دیــن ،از مســائلی بــوده کــه همــواره
در تاریــخ ایــران وجــود داشــته و شــاهان ســعی میکردنــد از ایــن طریــق ،امتیــازی
بــرای خــود قائــل شــوند .آنهــا بــرای مشروعیتبخشــی بــه حکومــت خــود ،همــواره
میکوشــیدند خــود را بــه عنــوان نماینــده خــدا بــر روی زمیــن و مظهــری از خــدا معرفــی
کننــد .ایــن نــوع اندیشــه ،نهتنهــا در ایــران پیــش از اســام بلکــه در میــان حکمرانــان
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دوران بعــد نیــز خــود را بــه نوعــی نشــان داده اســت .اردشــیر در اندرزنام ـهاش فــراوان
بــه مســأله اتحــاد دیــن و دولــت تأکیــد کــرده اســت .اندیشــه و سیاســت او را در دو
جملــه میتــوان خالصــه کــرد« :بــه جــای آزادی دوره اشــکانی ،بایــد نظــم و قانــون
واحــدی حکمفرمــا باشــد .دیــن و دولــت بــه هــم بســتهاند؛ یکــی پــی دیگــری نپایــد».
(زرینکــوب)423:1382،
بزرگتریــن شــاخه از کارهــای اردشــیر کــه در جهــانداری نظــر او را بــه خــود
میکشــید ،کارهــای دینــی بــود؛ زیــرا میدیــد کــه ارج دیــن زرتشــت در روزگار
ملوکالطوایــف از میــان رفتــه اســت .ازایــنرو ،بــر آن شــد دیــن زرتشــت را بــه هــر
وســیله ،بــار دیگــر زنــده کنــد؛ لــذا در سراســر کشــور آتشــکدهها را روشــن ســاخت.
(عبــاس)1348:20،
اردشــیر مــردم را در چهــار طبقــه ســامان بخشــید :روحانیــان ،جنگجویــان ،دبیــران
و ســایرین (منجمــان ،پزشــکان ،صنعتگــران ،بازرگانــان و کشــاورزان و .)...از نظــر
وی ،انتقــال گروهــی از اینهــا بــه گــروه دیگــر ،بــه شــهریاری آســیب میزنــد.
(عبــاس )25-24 :1348،الفــاظ ،عبــارات ،ســبک و معانــی اندرزنامــه اردشــیر ،نشــان
دهنــده نظامــی اســت کــه در حوزههــای گوناگــون سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگ ـیاش،
طــی فراینــدی طوالنــی بــا پشــتوانههای فکــری ،فلســفی و دینــی پیشــینیان ایجــاد
شــده اســت .بــه همیــن جهــت ایــن اندرزنامــه بیشتــر از اینکــه بــه بیــان ســفارشها
مقطعــی بپــردازد ،بــه بیــان ارزشهایــی هماننــد دوری از دروغ ،گرایــش بــه راســتی،
برنامهریــزی در کارهــا و توجــه بــه ارزش زمــان ،توجــه بــه افــکار و آرای تــوده مــردم،
اهتمــام بــه فرهنــگ ،اقتصــاد ،توجــه بــه نقــد و انتقــاد ،مهــر بــه مــردم و دوراندیشــی
میپــردازد و بــا عجیــن ســاختن اخــاق و دیــن در جامعــه ،اتحــاد دیــن و سیاســت را
مهمتریــن عامــل اســتحکام حکومــت میدانــد.
اوضاع سیاسی -اجتماعی دوره منصور عباسی
منصــور پســر محمــد بــن علــی از داعیــان عباســی بــه شــمار میرفــت و مــادرش
ســامه ،کنیــزی از نــژاد بربــر بــود .او در ســال  136قمــری پــس از ســفاح قــدرت را
در دســت گرفــت و منصــب خالفــت را تــا ســال  158قمــری برعهــده داشــت .اوضــاع
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سیاســی -اجتماعــی حاکــم بــر ایــن دوره ،در نتیجــه تصــادم و تبــادل دو فرهنگ اســامی
ـ عربــی و فرهنگهــای ملــل مفتوحـهای نظیــر ایــران ،روم و ...بــه وجــود آمــد .فرهنــگ
و عنصــر ایرانــی در ایــن دوره ،فرهنــگ غالــب بــود و ســاختارهای سیاســی ،شــکل ایرانــی
بــه خــود گرفــت .منصــور کــه توانســته بــود شــورشهای متعــددی را ســرکوب نمایــد،
بــه اســتحکام و تمرکــز قــدرت خــود پرداخــت و هماننــد یکــی از پادشــاهان ساســانی،
حاکمیــت مطلــق داشــت و والیــان ،وزیــران ،قضــات ،فرماندهــان و ...همــه در زیــر ســلطه
و اراده او بودنــد( .ضیــف )21 :1990،نظــام انتقــال قــدرت سیاســی در ایــن دوره ،وراثتــی
بــود و دیــن نیــز در نهــاد و سرشــت ایــن نظــام سیاســی وجــود داشــت .منصــور و
دیگــر خلفــا ،خــود را از خانــدان نبــوت میدانســتند و هماننــد شــاهان ساســانی ،خــود را
پــاسدار دیــن معرفــی میکردنــد و از دانشــمندان فقــه و کالم بــرای ایــن پنــدار خــود
کمــک میگرفتنــد.
اوضــاع اجتماعــی دوره منصــور شــکل متفاوتــی داشــت .جامعــه بــه دو دســته عــرب
و موالــی تقســیم شــده بــود .هنــوز نظــام قبیلـهای عــرب در متــن جامعــه تأثیرگــذار بــود
و دیگــر از طبقــات چهارگانــه دوره ساســانی حداقــل بــه شــکل رســمی خبــری نبــود.
عنصــر ایرانــی در نتیجــه نــگاه حقارتآمیــز عــرب بــه موالــی ،نهضــت شــعوبیه را بــه
وجــود آورد .ســنتهای اجتماعــی ملــی در ایــن دوره ،دوبــاره در دو ســطح حاکمیــت
عباســی و تــوده مــردم رونــق گرفــت و جشـنهای نــوروز ،مهــرگان و ســده ،بــه همــراه
شــعر شــاعران و موســیقی نوازنــدگان ،خاطــرات دوره ساســانی را تداعــی میکــرد .نظــام
دیوانــی ساســانی بــه دوره عباســی انتقــال یافــت و دیــوان رســائل ،ایــن بــار در قالــب
ادبیــات عربــی بــا بــه دوش کشــیدن مضامیــن ادبیــات پهلــوی و آمیختــن آن بــا مضامین
اســامی جــان تــازهای گرفــت؛ بهگونــهای کــه آگاهــی از اندرزنامههــا ،آییننامههــا
و متــون پهلــوی در کنــار آموزههــای اســامی ،اشــتیاق خلفــا را برانگیخــت؛ امــری کــه
منصــور بــدان بســیار اهتمــام میورزیــد( .حســن ابراهیــم)48: 1388 ،
وصیتنامه منصور عباسی
منصــور فــردی ســخنور و ادیــب بــود .او بســیار عالقـه داشــت تــا از آثــار علمــی و
ادبــی دیگــر ملتهــا آگاهــی یابــد .بســیاری از آثــار ایرانــی در دوره او توســط ابنمقفــع
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بــه زبــان عربــی برگردانــده شــد .او بــه تبعیــت از شــاهان ایرانــی ،وصیتنامـهای تنظیــم
کــرد و خطــاب بــه فرزنــدش نوشــت:
دربــاره مــردم خراســان بــه تــو ســفارش نیــک میکنــم؛ زیــرا آنهــا یــاران و
پیــروان تــو هســتند کــه اموالشــان را در کار تــو و خونهایشــان را بــرای دفــاع
از تــو بــذل و بخشــش کردهانــد .آنهــا کســانی هســتند کــه محبــت تــو از
دلهایشــان بیــرون نمـیرود .وصیــت میکنــم کــه بــه آنهــا نیکــی کنــی و از کار
بدشــان بگــذری و کاری را کــه برایــت انجــام میدهنــد پــاداش بدهــی .هرکــس
از آنهــا درگذشــت ،فرزنــدان او را سرپرســتی کنــی و گمــان نمیکنــم کــه چنیــن
کنــی! مبــادا از یکــی از مــردم بنیســلیم کمــک بخواهــی و گمــان میکنــم کــه
چنیــن کنی!(طبــری ،1387،ج 104-103 :8؛ ابنجــوزی ،1412،ج )19 :8

عباســیان ،خراســان را بــرای محــل دعوتشــان انتخــاب کردنــد؛ زیــرا خراســان
ویژگیهایــی داشــت؛ ماننــد دارا بــودن مــردان بســیار قــوی نظیــر ابوعکرمــه ســرکرده
داعیــان خراســان ،بکیــر بــن ماهــان ،ابوســلمه خــال و ابومســلم خراســانی و ارادت
بــه خانــدان پیامبــر و نیــز یکــی از مراکــز مهــم مخالفــت بــا امویــان بــود .منصــور
صرفنظــر از بــه قتــل رســاندن ابومســلم و ابوســلمه خــال ،خراســانیان را گرامــی
میداشــت و بعــد از ســاختن شــهر بغــداد ،شــهرکی مخصــوص بــرای آنهــا ســاخت
و کمکهــای مالــی فراوانــی بــه آن کــرد .پســرش مهــدی نیــز در دوران خالفتــش
آنهــا را گرامــی داشــت .ســفارش منصــور در ایــن قســمت ،جنبــه قبیلـهای و طایفـهای
بــه خــود گرفتــه اســت .او از میــان ملــل ،توجــه بــه خراســان و قبایــل مهاجــر بــه
آنجــا را ســفارش میکــرد؛ زیــرا آنهــا در شــکلگیری حکومــت عباســی بســیار
کمــک کردنــد.
علویــان در پیــروزی نهضــت عباســیان نقــش بهســزایی داشــتند .عباســیان بــا شــعار
«الرضــا مــن آل محمــد ،»بــرای اینکــه خــود را از چشــم امویــان ،پنهــان کننــد و
از پشــتیبانی مــردم بــه ویــژه عالقهمنــدان بــه اهلبیــت برخــوردار شــوند ،علویــان و
دیگــر مــردم را فریفتنــد .زمانــی کــه علویــان فهمیدنــد کــه حقشــان را غصــب کردهانــد،
مخالفــت خودشــان را بــه شــکل شــورشهایی اعــام کردنــد .نگرانــی منصــور از علویــان
بیعلــت نبــود؛ زیــرا دیــده بــود کــه در زمــان خالفــت بــرادرش ســفاح ،عــدهای از علویان
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بــا او بیعــت نکــرده بودنــد .درگیریهایــی بیــن آنهــا رخ داد کــه از همــه مهمتــر
قیــام محمــد و ابراهیــم ،فرزنــدان عبــداهلل بــن حســن بــن علــی بــن ابیطالــب
بــود .منصــور اولیــن کســی بــود کــه در زمــان خالفتــش ،بیــن عباســیان و علویــان
فتنــه آشــکار کــرد ،در حالــی کــه قبــل از ایــن ،بینشــان وحــدت و دوســتی برقــرار بــود.
(ســیوطی)317 :1408،
منصــور ،عیســی بــن موســی را بــا چهــار هــزار نفــر ســوی محمــد فرســتاد تــا
بیــرون مدینــه ،مقابــل هــم قــرار گیرنــد .محمــد بــا بســیاری از همراهــان خــود شــهید
شــدند و ایــن در مــاه رمضــان بــود .قیــام بــرادرش ابراهیــم نیــز در بصــره در اول
رمضــان بــود .او بصــره ،اهــواز ،واســط و کســکر را گرفــت و جماعتــش بســیار شــد
و بــه قصــد کوفــه حرکــت کــرد .منصــور ،عیســی بــن موســی را بــا ســپاهی ســوی
او فرســتاد .آنهــا در "باخمــری" شــانزده فرســنگی کوفــه روب ـهرو شــدند و ابراهیــم
بــا گروهــی بســیار از همراهــان شــهید شــدند( .مســعودی ،بیتــا )295 :همچنیــن
منصــور رفتــار زشــتی بــا ســادات حســنی در پیــش گرفــت .او مشــایخ آنهــا از قبیــل
عبداهللبنحســن را کــه شــیخ طالبیــن در عصــر خــود بــود و فرزنــدان ،بــرادران
و پســران بــرادران وی را کــه جملگــی از ســادات حســنی بودنــد ،گرفتــه نزدیــک
خــود زندانــی کــرد تــا آنکــه همگــی در زنــدان جــان ســپردند .او در ســال 144
قمــری ،دوازده تــن از فرزنــدان حســینبنعلی را گرفــت و از مدینــه بــه کوفــه
فرســتاد و آنــان را در زندانــی تنــگ محبــوس کــرد؛ (ابنطقطقــی161: 1418،؛
ابنعبــری )122: 1412،چنانکــه جــای نشســتن نداشــتند و بــر پــای یکدیگــر
بــول میکردنــد و در قضــای حاجــت همچنــان بــر ســر پــای ایســتاده بودنــد.
هــوای خــوش بــه آنجــا داخــل نمیشــد و بوهــای گنــد از آنجــا بیــرون نمیرفــت.
اینــان در همــان حــال بودنــد تــا همــه شــهید شــدند( .ابنطقطقــی161: 1418 ،؛
ابنعبــری)122: 1412،
منصــور تمــام اوالد امــام حســن را جــز محمــد و ابراهیــم کــه مخفــی بودنــد،
دســتگیر کــرده ،بــه زنجیــر بســت و بــا خفــت و خــواری بــه حیــره آورده ،بــه زنــدان
انداخــت و چنــدان بــر آنــان ســخت گرفــت کــه شــب از روز بازنمیشــناختند .زنــدان
تاریــک و آلــوده و شــکنجه و مــرگ ،چیــزی بــود کــه از پیــروزی دولــت عباســی ،ســهم
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علویــان بــه ویــژه اوالد امــام حســن شــده بــود( .اکبــری )23-22 :1381،او عبدالجبــار
بــن عبدالرحمــان بــن االزدی را والــی خراســان کــرد و بــه او دســتور داد تــا کســانی
را دســتگیر کنــد کــه مــردم را بــه اطاعــت از فرزنــدان حضــرت فاطمــه دعــوت
میکننــد( .ذهبــی ،1413،ج  )365 :8در ســال  140هجــری ،عبدالجبــار گروهــی از آنهــا
را بــه قتــل رســاند و گروهــی را زندانــی کــرد و اموالــی را کــه نــزد آنهــا بــود گرفــت.
(ابنکثیــر ،1407،ج  )75 :10علیرغــم رفتارهــای زشــت منصــور بــا علویــان ،زمانــی کــه
مهــدی بــه خالفــت رســید ،دســتور آزادی زندانیــان سیاســی بــه ویــژه علویــان را صــادر
کــرد و مقــرری و مناصبشــان را بــه آنهــا بــاز گردانــد( .ط ّقــوش)80 :1380،
منصور خطاب به مهدی میگوید:
پســرم ،پادشــاه ریســمان اســتوار خداســت و دســتاویز محکــم او و دیــن قایــم
خــدا ،پــس بــه حفــظ پادشــاهی کوشــا بــاش! ملحــدان را از میــان بــردار و از دیــن
بیــرون شــدگان را مجــازات کــن و از آنچــه خــدا در آیــات محکــم قــرآن دســتور
داده تجــاوز نکــن! (طبــری :1387،ج )106-8،105

مهــدی بــه ایــن امــر توجــه بســیار نمــود و بــه زعــم خــود و بــه بهانــه اتهــام زندقــه
بــه ســرکوب مخالفانــشپرداخــت .او دیوانــی را بــه ایــن کار اختصــاص داد و آن را
دیــوان زنادقــه نامیــد .ســیوطی در اینبــاره میگوید«:مهــدی زندیقهــا را تعقیــب کــرد
و تعــدادی را کشــت .او اولیــن کســی بــود کــه دســتور داد کتابهــای جدلــی بــرای رد
زنادقــه نگاشتند(».ســیوطی )328: 1408،بــه گفتــه یعقوبــی ،مهــدی در تعقیــب زندیقــان
و کشــتن آنهــا اصــرار ورزیــد تــا آنکــه مــردم بســیاری را کشــت( .یعقوبــی ،بیتــا ،ج
 )400 :2ابناثیــر نیــز میگویــد:

1

مهــدی در ســال  163در شــهر حلــب هــر کــه زندیــق در آنجــا بــود جمــع کــرد
و کشــت و کتابهــای آنهــا را پــاره کــرد .نیــز در ســال  167مهــدی بــه تعقیــب
زندیقــان کوشــید ،آنهــا را همهجــا کشــت( .ابناثیــر :1385،ج)60 :6

ابنطقطقــی اضافــه میکنــد کــه مهــدی در نابــود ســاختن زنادقــه بــه هیــچ چیــز
نمیاندیشــید( .ابنطقطقــی )176 :1418،بشــاراألعمی از جملــه کســانی بــود کــه مهــدی
 .1کلمــه زندیــق در اصــل بــرای پیــروان دینهــای مجوســی مثــل زرتشــتی و مانــوی بــه کار میرفــت .ســپس
تعمیــم یافــت و ملحــدان و شــکاکان در دیــن را دربرگرفــت.
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بــه اتهــام زندقــه بــودن او را کشــت( .ابنعمرانــی)70 :1421،
منصــور خــود را از زمــره پادشــاهان میدانســت .شــاهد ایــن مطلــب ایــن اســت
کــه ربیعبنیونــس حاجــب گفت«:شــنیدم کــه منصــور میگفــت" :خلفــا چهارتــا
هســتند :ابوبکــر و عمــر و عثمــان و علــی  و پادشــاهان نیــز چهارتــا هســتند:
معاویــه ،عبدالملکبنمــروان ،هشــامبنعبدالملک و من(»" .ابنکثیــر،1407،
ج123-122 :10؛ ســیوطی )319 :1408،نیــز اســماعیل بهــری گفــت« :شــنیدم کــه
منصــور بــر ســر منبــر میگفــت" :ای مــردم! مــن ســلطان خــدا بــر روی زمیــن و
نگهبــان او بــر اموالــش هســتم .تقســیم میکنــم آن را بــه اراده او و عطــا میکنــم
بــه اجــازه او و خداونــد مــرا قفلــی بــر آن نهــاده کــه اگــر بخواهــد آن را بــاز بکنــد
و بــه شــما عطــا نمایــد و روزی شــما را تقســیم کنــد و اگــر بخواهــد آن را قفــل
بکنــد مــرا بــر آن چــون قفلــی قــرار میدهد(»" .ابنکثیــر ،1407،ج123-122 :10؛
ســیوطی)319 :1408،
منصــور بــا الگوبــرداری از نظــام پادشــاهی ساســانی کــه در لفــظ «الســلطان»
نیــز نمــودار گشــته ،بــه فــر ایــزدی خــود نیــز در قالــب اســامی اشــاره میکنــد .او
بــا ذکــر «حبلاهللالمتیــن» یعنــی ریســمان محکــم الهــی ،درصــدد بــود بــا عنایــت
بــه کارکــرد ریســمان در امــر اتصــال دو چیــز ،قدرتــش را بــه قــدرت خداونــد بــزرگ
ربــط دهــد و بــر ایــن بــاور بــود کــه بــرای حفــظ آن نیــز بایــد کوشــید .او مخالفانــش
را بــه ســه دســته ملحــدان ،مرتــدان و خارجــی تقســیم میکــرد و آنهــا را بــه
الحــاد ،ارتــداد و شورشــی متهــم میســاخت و تــاش میکــرد تــا بــا اســتعانت از
احــکام فقهــی فقیهــان و اســتدالل کالمــی متکلمــان بــه نابــودی آنهــا بپــردازد.
ازایــنرو میگفــت:
مرزهــا را تقویــت کــن و اطــراف را مضبــوط بــدار؛ راههــا را امــن نگــهدار و در
معیشــت فراخــی آر و عامــه را آرامــش ده و مرفــه بــدار و ناخوشــایندیها را از
آنهــا بــردار؛ تــا توانــی ســپاه فراهــم کــن؛ کار امــروز را بــه فــردا مینــداز کــه
بــه تباهــی افتــد؛ در چــاره حادثــات بــه وقــت وقــوع بــه ترتیــب تقــدم بکــوش و
سرســختانه تــاش کــن؛ هنــگام شــب کســانی را بــرای دانســتن آنچــه روز رخ
میدهــد آمــاده کــن و هنــگام روز کســانی را بــرای دانســتن آنچــه بــه شــب رخ
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میدهــد آمــاده کــن ...از کســانی کــه شــب را بــه در تــو ســر میکننــد ،دلجویــی
کــن؛ کســان را آســان بپذیــر؛ در کار کســانی کــه روی ســوی تــو میکننــد بنگــر!
(طبــری :1387،ج )106-8،105

منصــور پــس از نمــاز ظهــر در نامههــای مرزهــا مینگریســت( .ابنجــوزی1412،
 )341:بــه گفتــه ابناثیــر ،کار منصــور در روز پــس از امرونهــی و عــزل و نصــب
کارگــزاران ،دفــاع از مرزهــا و اصــاح و اداره و نظــم راههــا بــود( .ابناثیــر :1385
ج )28-6،27در ســال  138قمــری "قســطنطین" پادشــاه روم بــه ملطیــه وارد شــد
و خرابیهــای زیــادی بــه وجــود آورد .منصــور ،صالحبنعلــی کارگــزار مصــر بــه
آنجــا فرســتاد تــا خرابیهــا را بازســازی کنــد( .ابنکثیــر :1407،ج )10،73ســپس در
ســال  140قمــری ،ابراهیمبنمحمدبنعبدالوهــاب را بــه آنجــا فرســتاد تــا هرچــه
را رومیــان خــراب کــرده بودنــد ،از نــو بســازند .منصــور چهارهــزار ســپاه خــود را در
آنجــا مســتقر کــرد و ســاح و ذخایــر بســیار فرســتاد و دژ قلوذیــه را بنــا نهــاد.
(ابنعبــری )121: 1412،وی در دیــدارش بــا ابنســمعان بــه او گفــت« :ای قاضــی،
تــو را بــه خــدا ســوگند میدهــم ،مــن چگونــه هســتم؟» ابنســمعان گفــت« :بــه
خــدا ســوگند تــو بهتریــن مــردم هســتی! بــه خانــه خــدا مــیروی و بــا دشــمنان
میجنگــی؛ راههــا را امــن میکنــی؛ بــه واســطه تــو دیــن ،اســتواری یافتــه اســت؛
تــو بهتریــن و عادلتریــن پیشــوایانی!» (دینــوری )196: 1410،ایــن مــورد بــه خوبــی
نشــان میدهــد کــه منصــور چقــدر بــه مرزهــا اهمیــت مـیداده اســت .مهــدی نیــز در
ســال  163قمــری ،دژ مــرزی حــدث 1را ســاخت کــه وســیلهای بــرای رانــدن دشــمن
و نیرومنــدی مســلمانان بــود؛ چــه رومیــان بــر مرعــش 2غــارت بردنــد و اســیر گرفتنــد
پــس چــون مهــدی حــدث را ســاخت ،مرزنشــینان کامـ ً
ا بــدان منتفــع شــدند( .یعقوبــی،
بیتــا :ج)2،396
منصــور لشــکری نیرومنــد داشــت و از بابــت نگــهداری ســپاه نگــران بــود؛ زیــرا خــوب
میدانســت کــه داشــتن لشــکری نیرومنــد ،الزمــه حکومــت او و فرزنــدش اســت نگرانــی
منصــور از ایــن عبــارت آشــکار اســت کــه روزی بــه مهــدی گفت«:چنــد درفــش داری؟»
 .1که آن را برای سرخی خاکش حمرا نیز گویند.
 .2شهری میان شام و بالد روم.
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گفــت« :نمیدانــم ».گفــت« :إنّــا ّلل و إنّــا إلیــه راجعــون! تــو خالفــت را از دســت خواهــی
داد ولــی مــن بــرای تــو کاری کــردهام کــه اگــر لشــکر را از دســت بدهــی ،آن کار جبــران
مافــات را خواهــد کــرد و آن عبــارت اســت از ســپاه بنــدگان .پــس تــو دربــاره آنهــا از
خــدا بیندیــش و آنهــا را خــوب نگهــداری کــن» (ابناثیــر :1385،ج)6،27،28
منصور میگفت:
مــن بــه چهــار مــرد شــریف احتیــاج دارم کــه همیشــه در درگاه مــن حضــور داشــته
باشــند .از آنهــا شــریفتر نباشــد و کارهــای دولــت بــه آنهــا اصــاح شــود و
چنیــن باشــند :یــک قاضــی کــه در کار خــدا از هیچچیــز نیندیشــد؛ دوم رئیــس
شــرطه کــه بــه ضعیــف انصــاف دهــد و عدالــت کنــد و حــق او را از قــوی بگیــرد؛
مســتوفی کــه تمــام مالیــات را دریافــت کنــد و در عیــن حــال بــر رعیــت ،ســتم
نکنــد.

ســپس انگشــت ســبابه خــود را ســه بــار گزیــد و گفــت« :آه آه!» ،گفتنــد« :ای
امیرالمؤمنیــن چیســت و آن چهــارم کیســت؟» گفــت« :صاحــب بریــد کــه خبــر
صحیــح بدهــد و گــزارش را چنانچــه واقــع شــده بنویســد(1».ابناثیر ،1385،ج6:26؛
ابنعمرانــی )62: 1421،مهــدی نیــز در ســال  166قمــری ،بریــد را بیــن مکــه و
مدینــه دایــر کــرد کــه بــا اســتر حمــل شــود و قبــل از آن ،بریــد نبــود( .ابناثیــر:1385،
ج )73 ،6او همچنیــن نخســتین کســی بــود کــه بریــد را از حجــاز بــه عــراق آورد.
(ســیوطی)330: 1408،
منصــور در ادامــه وصیتــش میگویــد« :کارهــا را بــه خویشــتن قبضــه کــن؛ ماللــت
میــار؛ تنبلــی مکــن؛ نومیــد مشــو؛ بــه پــروردگار خویــش خوشگمــان بــاش و بــه
عامــان و دبیرانــت بدگمــان!» خــود منصــور در زمــان خالفتــش ،شــاهد حیلهگــری
دبیرانــش بــود؛ از جملــه :جمعــی از کاتبــان دیــوان او فریفتــه شــدند و در مطبــخ ،مــزوری
(آش نــرم) ســمی پختنــد .منصــور ماجــرا را فهمیــد گفــت تــا آنهــا را حاضــر کننــد تــا
گوشــمال یابنــد .همگــی زهرهشــان آب شــد تــا اینکــه یکــی از آنهــا شــعری بــرای
فیــض ارتجــال گفــت و عاقبــت منصــور آنهــا را بخشــید( .اصفهانــی )82: 1364،شــاید
منظــور از بدگمانــی بــه کارگــزاران و کاتبــان ،اهتمــام منصــور بــه مســأله ارتبــاط میــان
 .1پست که در آن زمان مراقب اعمال حاکمان و عامالن بود و هرچه میشد گزارش میداد.

مقایسه جنبههای مختلف اندرزنامه اردشیر ساسانی و وصیتنامه منصور عباسی 127 ₪

کارگــزاران ،کاتبــان دیــوان خــراج و خراجدهنــدگان بــوده کــه ایــن امــر گاهــی بــه فســاد
میانجامیــد .بــه ایــن مســأله در اندرزنامههــای ایرانــی نیــز توجــه میشــد و آنهــا
بــرای جلوگیــری از ایجــاد ایــن ارتبــاط ،قوانیــن خــاص مالیاتــی وضــع میکردنــد.
در جای دیگر وصیتنامه میگوید:
تنهــا از یکــی از دو کــس بــر تــو بیمناکــم :عیسیبنموســی و عیســیبنزید.
و امــا عیسیبنموســی پیمانهــا و قرارهــا بــا مــن داده کــه بــاور داشــتهام ،بــه
خــدا اگــر جــز ایــن نباشــد کــه ســخنی بگویــد ،از او بیمــی دربــاره تــو نــدارم و آن را
از دل خویــش بیــرون کــن! امــا عیســیبنزید ایــن مالهــا را خــرج کــن و ایــن
غالمــان را بــه کشــتن بــده و ایــن شــهر را بــه ویرانــی بــده تــا بــه او ظفــر یابــی
و تــو را مالمــت نمیکنــم( .طبــری :1387،ج)107 ،8

نگرانــی منصــور از بابــت عیسیبنموســی ،بــه ایــن دلیــل بــود کــه ســفاح پــس از
منصــور ،عیســی را ولیعهــد قــرار داده بــود و منصــور دوســت داشــت پســرش مهــدی
جانشــینش شــود .ابتــدا بــا عیســی بــا مالیمــت برخــورد میکــرد ولــی رفتهرفتــه رفتــارش
بــا او تغییــر کــرد تــا جایــی کــه دســتورداد در کوچــه بــر ســر او خــاک میریختنــد.
ســرانجام عیســی پذیرفــت کــه خــودش را خلــع کنــد .منصــور میدیــد کــه عیســی پیــر
اســت و مهــدی جــوان و عیســی پــس از مهــدی نخواهــد زیســت؛ لــذا بــه او گفــت:
از پــس مهــدی ایــن خالفــت تــو را دهــم .اکنــون چــون بــر خویشــتن گــواه کنــی،
مــن تــو را ده بــار هــزار درم بدهــم بــه نقــد و ســیصد هــزار درم فرزنــدان تــو را
دهــم و هفــت هــزار درم خــدم و کسهــای تــو را دهــم و دویســت هــزار درم تــو
را خلعــت دهــم و بدیــن همــه وفــا کنــم.

عیسی اجابت کرد و سجلی بر آن نبشتند( .بلعمی :1373،ج)4،1138
در زینالاخبــار نیــز اینگونــه آمــده اســت« :منصــور عیسیبنموســی را ده بــار
هــزار درم فرســتاد و خلعتهــای نفیــس و امیــری کوفــه بــه او داد( ».گردیــزی:1363،
 )151بعــد از منصــور ،مهــدی نیــز خواســت کــه عیســی را خلــع کنــد؛ زیــرا« :از بیعــت
بــا مهــدی ســر برتافــت و بــه کوفــه رفــت ،بــدان آهنــگ کــه در آنجــا تحصــن جویــد.
مهــدی ابوهریــره را بــا هــزار ســوار بــر ســر او فرســتاد .ابوهریــره او را بگرفــت و نــزد
مهــدی آورد .مهــدی همــواره بــا او در کشــمکش بــود تــا آنگاه کــه او بــه خلــع خویــش
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تــن در داد و در عــوض ده هــزار دینــار بســتد( ».ابنعبــری )125،126 :1412،مســأله
والیتعهــدی و تعییــن جانشــینان متعــدد ،یکــی از عوامــل بــروز اختــاف در خانــدان
عباســی بــود .بــا اینکــه ایــن اقــدام ،موجــب درگیــری در خانــدان امــوی گردیــد و در
فروپاشــی دولــت آنــان تأثیــر بســیار داشــت؛ بــا ایــن همــه ،عباســیان نیــز ایــن سیاســت
نادرســت را دنبــال کردنــد.
نتیجه
تشــابههایی کــه بیــن اندرزنامــه اردشــیر و وصیتنامــه منصــور دیــده میشــود
عبارتنــد از:
 .1اتحــاد دیــن و دولــت ،میانـهروی ،مهــرورزی ،آبادانــی کشــور ،گمــاردن جاسوســان
و آگاهــی از اوضــاع و احــوال مــردم در جامعــه از طریــق جاسوســان ،توجــه بــه امــر زمــان
و برنامهریــزی در کارهــا ،پرهیــز از افراطوتفریــط در امــور و توجــه بــه امــر بریــد .ایــن
دو بــه ایــن مــوارد ،در ذیــل آییــن کشــورداری اهتمــام داشــتهاند.
 .2اســتفاده از عبــارات کوتــاه ،وجــود ویژگــی تدبیــر در اندرزهــا و ســفارشها ،اســتفاده
از صنایــع بدیعــی تضــاد ،مراعــات نظیــر و اقتبــاس ،در متــن هــر دو بــهکار رفته اســت.
تفاوتها نیز عبارتند از:
 .1پرهیــز از دروغ بــه عنــوان سرچشــمه بدیهــا ،و ســفارش بــه درســتی و راســتی،
دانشانــدوزی ،توجــه بــه حالتهــای روحــی مــردم و توجــه خــاص بــه فرهنــگ مــردم.
کــه تنهــا در اندرزنامــه اردشــیر وجــود دارد.
 .2اقتبــاس از امثــال و حکــم پیشــینیان و اســتدالل در اندرزهــا ،از شــاخصههای
اصلــی ســبک اندرزنامــه اردشــیر اســت کــه در وصیتنامــه منصــور دیــده نمیشــود.
 .3ســفارش بــه قومــی خــاص (مــردم خراســان) ،تقســیم دشــمن (ملحــد ،مرتــد و
شورشــی) و توجــه دادن وصیتشــونده بــه «اهلل» ،از جملــه مــواردی اســت کــه تنهــا در
وصیتنامــه منصــور وجــود دارد.
 .4اقتباســات دینــی ،وجــود عبارتهــای تردیدآمیــز دربــاره بــی اعتمــادی منصــور بــه
پســرش و تودیــع وصیتنامــه ،از جملــه ویژگیهایــی اســت کــه در اندرزنامــه اردشــیر
دیــده نمیشــود.
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همچنین موارد ذیل در این دو متن شایان توجه است:
 .1مقایســه اندرزنامــه اردشــیر و وصیتنامــه منصــور ،نشــان میدهــد کــه متــن
اندرزنامــه از یــک جهانبینــی واالتــر و جهانشــمولتری برخــوردار اســت و ارزشهــای
انســانی در آن بــه شــکل گســتردهتر و عمیقتــری بیــان شــدهاند.
 .2بررســی دو متــن ،نشــان میدهــد کــه دغدغــه اصلــی اردشــیر حفــظ نظــام
پادشــاهی ایــران بــا انگیزههــای ملــی بــوده ،در حالــی کــه دغدغــه و نگرانــی منصــور،
از دســت دادن قــدرت توســط پســرش مهــدی بــوده اســت.
 .3ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه مفهــوم «ملیــت ایرانــی در دوره اردشــیر مطــرح
و در دوره منصــور عباســی کمرنــگ بــوده اســت.
 .4ایــن پژوهــش نشــان داد کــه وصیتنامــه منصــور تحــت تأثیــر اندرزنامــه اردشــیر
بــوده اســت.
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کتابنامه
ـ ابــن مســکویه رازی ،ابوعلــی ( .)1369تجاربالامــم ،ترجمــه ابوالقاســم امامــی،
ســروش ،ج .1
ـ ابناثیــر ،عزالدیــن ابوالحســن علــی بــن ابــی الکــرم ( .)1385الکامــل فــی التاریــخ،
بیروت ،دار صــادر ،ج.6
ـ ابنالطقطقــی ،محمدبنعلیبنطباطبــا ( .)1418الفخــری فــی الآداب الســلطانیه
و الــدول الاســلامیه ،تحقیــق عبدالقــادر محمــد مایــو ،بیــروت ،دار القلــم العربــی ،ط
األولــی.
ـ ابنجــوزی ،ابوالفــرج عبدالرحمــان بــن علــی بــن محمــد ( .)1412المنتظــم فــی
التاریــخ الامــم و الملــوک ،تحقیــق محمــد عبدالقــادر عطــا و مصطفــی عبدالقــادر عطــا،
بیــروت ،دارالکتــب العلمیــه ،ط االولــی ،ج .8
ـ ابنحمــدون ،محمدبنحســنبنمحمدبنعلی ( .)1983التذکــره الحمدونیــه،
تحقیــق احســان عبــاس ،بیــروت ،الطبعــه االولــی ،ج .3
ـ ابنطقطقــی ،محمدبنعلیبنطباطبــا ( .)1367تاریــخ فخــری ،ترجمــه
محمدوحیــد گلپایگانــی ،تهــران ،علمــی و فرهنگــی.
ـ ابنعبــری ،غریغوریــوس الملطــی ( .)1412تاریــخ مختصرالــدول ،تحقیــق
انطــون صالحانــی الیســوعی ،بیــروت ،دارالشــرق ،ط الثالثــه.
ـ ابنعمرانــی ،محمدبنعلیبنمحمــد ( .)1421الإنبــاء فــی التاریــخ الخلفــاء،
تحقیــق قاســم الســامرائی ،قاهــره ،داراآلفــاق العربیــه ،ط االولــی.
ـ ابنکثیــر ،ابوالفــداء اســماعیلبنعمر ( .)1407البدایــه و النهایــه ،بیــروت،
دارالفکــر ،ج.10
ـ ابنمنظــور ،ابوالفضــل جمالالدیــن محمدبنمکــرم ( .)1427لســانالعرب،
تعلیــق خالــد رشــید ،بیــروت ،الدارالبیضــاء ،ج .15
ـ ابنندیــم ،محمدبناســحاق (بیتــا) .فهرســت ،تحقیــق رضــا تجــدد ،تهــران،
چــاپ مــروی.
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ـ اصفهانــی ،محمودبنمحمدبنالحســین ( .)1364دســتورالوزاره ،تصحیــح رضــا
انزابینــژاد ،تهــران ،انتشــارات امیرکبیــر.
ـ بلعمــی ،ابوعلــی ( .)1373تاریخنامــه طبــری ،تحقیــق محمــد روشــن ،انتشــارات
البــرز ،ج .4
ـ تبریــزی ،ابنخلــف ( .)1336برهــان قاطــع ،تصحیــح و اهتمــام محمــد عباســی،
نشــر پیــروز.
ـ تفضلــی ،احمــد ( .)1377تاریــخ ادبیــات ایــران پیــش از اســلام ،بــه کوشــش
دکتــر ژالــه آمــوزگار ،تهــران ،ســخن.
ـ جرجانــی ،ابوالفتــوح ( .)1404آیاتالاحــکام ،تحقیــق ولــیاهلل اشــراقی ســرابی،
انتشــارات نویــد ،ج .2
ـ حســن ،ابراهیــم حســن ( .)1388تاریــخ سیاســی اســلام ،ترجمــه ابوالقاســم پاینــده،
انتشــارات بدرقــه جاویدان.
ـ دینــوری ،ابوحنیفــه احمــد بــن داوود ( .)1371اخبارالطــوال ،ترجمــه محمــود
دامغانــی ،تهــران ،نشــر نــی.
ـ دینــوری ،أبومحمــد عبداهللبنمســلمبنقتیبه ( .)1410الإمامــه و السیاســه،
تحقیــق علــی شــیری ،بیــروت ،داراألضــواء ،ط األولــی ،ج .2
ـ ذهبــی ،شــمسالدین محمدبناحمــد ( .)1413تاریخالاســلام و
وفیاتالمشــاهیر و الأعــلام ،تحقیــق عمــر عبدالســام تدمــری ،بیــروت ،دارالکتــاب
العربــی ،ط الثانیــة ،ج .8
ـ زرینکــوب ،عبدالحســین ( )1382تاریــخ مــردم ایــران قبــل از اســلام ،تهــران،
امیرکبیــر ،ج .1
ـ ســیوطی ،جاللالدیــن عبدالرحمانبنابیبکــر ( .)1408تاریخالخلفــاء ،تحقیــق
محمــد محیالدیــن عبدالحمیــد ،بیــروت ،دارالجیــل.
ـ ضیــف ،شــوقی ( .)1990تاریــخ الادبالعربــی (العصرالعباس ـیالاول) ،بیــروت،
دارالمعــارف ،الطبعــه العاشــره.
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ـ طبــری ،ابوجعفــر محمدبنجریــر ( .)1387تاریخالامموالملــوک ،تحقیــق محمــد
ابوالفضــل ابراهیــم ،بیــروت ،دارالتــراث ،ط الثانیــه ،ج .8
ـ طقــوش ،محمدســهیل ( .)1380دولــت عباســیان ،ترجمــه حجـتاهلل جودکــی ،قــم،
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه.
ـ عبــاس ،احســان ( .)1348عهــد اردشــیر ،ترجمــه س .محمدعلــی امــام شوشــتری،
تهــران ،انجمــن آثــار ملــی.
ـ قلقشــندی ،شــهابالدین احمــد بــن محمــد (بیتــا) .صبحالاعشــی فــی
صناعهالانشــاء ،بیــروت ،دارالکتبالعلمیــه.
ـ قونــوی ،قاســمبنعبداهلل ( .)1406أنیسالفقهــاء فــی تعریفاتالألفاظالمتــدا
ولةبینالفقهــاء ،تحقیــق أحمدبنعبــداالرزاق الکبیســی ،الطبعــة األولــی ،ج .1
ـ کریســتن ســن ،آرتــور ( .)1377ایــران در زمــان ساســانیان ،ترجمــه رشــید یاســمی،
تهــران ،دنیــای کتاب.
ـ گردیــزی ،ابوســعید عبدالحیبنضحــاک ( .)1363تاریــخ گردیــزی ،تحقیــق
عبدالحــی حبیبــی ،تهــران ،انتشــارات دنیــای کتــاب.
ـ اهللاکبــری ،محمــد ( .)1381رابطــه علویــان و عباســیان (از ســال  11تــا ،)201
تاریــخ در آینــه پژوهــش ،پیــش شــماره اول ،پاییــز ،قــم ،مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی
امــام خمینــی (ره) ،ص .22،23
ـ مرســلپور ،محســن؛ شــیرمحمدی ،حســین و مرضیــه شــریفی" .)1391( ،بازیابــی
اندرزهــای اردشــیر ساســانی در تاریــخ فخــری" ،تاریــخ در آیینــه پژوهــش ،شــماره ،32
بهــار و تابســتان ،ص .95-91
ـ مســعودی ،ابوالحســن علــی ( .)1370مروجالذهــب ،ترجمــه ابوالقاســم پاینــده،
تهــران ،علمــی و فرهنگــی ،ج .1
ـ مســعودی ،ابوالحســن علیبنالحســین (بیتــا) .التنبیهوالإشــراف ،تصحیــح
عبــداهلل اســماعیل الصــاوی ،القاهــرة ،دار الصــاوی.
ـ مصطفــوی ،حســن ( 1360ش) .التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکریــم ،تهــران،
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بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب ،ج .13
ـ مکنــزی ،دانیــل نیــل ( .)1383فرهنــگ کوچــک زبــان پهلــوی ،ترجمــه مهشــید
میرفخرایــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
ـ وحیدی ،حسین ( .)1390گاتها ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
ـ یعقوبی ،احمدبنأبی یعقوب (بیتا) .تاریخ یعقوبی ،بیروت ،دار صادر ،ج .2

