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چکیده
ــر تاریخــی  ــه منصــور عباســی، دو اث ــه اردشــیر ساســانی و وصیت نام اندرزنام
اســت کــه بــه تأثیــر از عقایــد دینــی و اوضــاع اجتماعــی و بــه منظــور اصــاح 
امــور ســلطنت و مملکــت بــه رشــته تحریــر درآمدنــد. )تاریخچــه( امــا ارتبــاط 
ایــن دو بــر پژوهش  گــران پوشــیده مانــده، )مســأله( ابهامــی کــه در هیــچ اثــری 
بــدان پرداختــه نشــده است!)پیشــینه( بنابرایــن، مقالــه حاضــر در پی پاســخ گویی 
بــه ایــن پرســش اســت: آیــا ممکــن اســت منصــور بــا توجه بــه کنجــکاوی  اش 
در مــورد آگاهــی از زندگــی شــاهان ساســانی، از عهــد اردشــیر تأثیــر پذیرفتــه 
باشد؟)ســؤال( بــه نظــر می رســد کــه منصــور در ادامــه پیــروی خلفــای عباســی 
از ایــران باســتان در اداره حکومــت و بــا آگاهــی از اندرزنامــه اردشــیر، بــه تنظیــم 
وصیت نامــه خــود پرداختــه اســت. )فرضیــه( از آن جایــی کــه متــن وصیت نامــه 
و اندرزنامــه، بخــش جدایی ناپذیــر از یــک نظــام گســترده فرهنگــی، سیاســی، 
اجتماعــی و اقتصــادی اســت، بررســی، تحلیــل و مقایســه آن هــا بــا توجــه بــه 
ــا را در شــناخت  ــد م ــی را جــای داده، می توان این  کــه در درون خــود گفتمان های
فرهنــگ، ایدئولــوژی و باورهــای حاکــم بــر جامعــه آن زمــان رهنمــون ســازد. 
ــه جنبه هــای تاریخــی  ــه روش تحلیلــی ـ توصیفــی، ب ــه، ب )هــدف( ایــن مقال
اندرزنامــه اردشــیر و وصیت نامــه منصــور می  پــردازد. )روش( مقایســه و 
تحلیــل ایــن دو، نشــان می  دهــد کــه میــان نظــام حکومتــی منصــور و اردشــیر 

شــباهت های فراوانــی وجــود داشــته اســت. )یافتــه(
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مقدمه
اندرزنامه هــا در فرهنــگ ایرانــی و هماننــد آن وصیت نامه هــا در فرهنــگ اســامی، 
از جملــه متونــی هســتند کــه دربرگیرنــده مهم تریــن دغدغه هــای سیاســی، اجتماعــی، 
ــان  ــا از زب ــه و ی ــده اندرزنام ــان گوین ــه از زب ــد ک ــه بوده  ان اقتصــادی و فرهنگــی جامع
ــم و  ــب نظ ــد در قال ــه بی تردی ــر ک ــن هن ــت. ای ــده اس ــاری می ش ــده ج وصیت کنن
ــا تاریــخ  نثــر همیشــه تحــت تأثیــر لحظــه تاریخــی آفرینــش خــود اســت، مســتقیمًا ب
ســروکار دارد و مقیــد بــه زمــان و مــکان خویــش اســت و ضمــن ارتباطــش بــا تاریــخ، 
ــین  ــای پیش ــوژی عصره ــش و ایدئول ــوژی دوران ــا ایدئول ــری ب ــور اجتناب ناپذی ــه ط ب
ــانی،  ــوری ساس ــس امپرات ــوان مؤس ــه عن ــیر، ب ــه اردش ــت. اندرزنام ــط اس ــود مرتب خ
نه  تنهــا توجــه شــاهان ساســانی را در پــی داشــت، بلکــه در دوره اســامی نیــز توجــه 
ــه خــود جلــب کــرد. ایــن اندرزنامــه کــه بیان  گــر نوعــی از ادبیــات پهلــوی  خلفــا را ب
ــه  ــا ب ــی دارد، بعده ــی فراوان ــن سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اخاق اســت و مضامی
زبــان عربــی برگردانــده شــد. منصــور عباســی نیــز بــا توجــه بــه مطالعــه آثــار مربــوط 
ــرد و در آن  ــم ک ــه ای تنظی ــینیان، وصیت نام ــبک پیش ــد از س ــاهان و تقلی ــه پادش ب
ــن  ــت. ای ــان داش ــود را بی ــی خ ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــای سیاس ــن دغدغه ه مهم تری
پژوهــش، ضمــن بیــان مفهــوم اندرزنامــه و وصیت نامــه، شــمه ای از اوضــاع سیاســی- 
اجتماعــی عصــر اردشــیر و منصــور را ذکــر کــرده و بــه نقــد و بررســی دو متــن برگزیــده 
ــا  ــای آن ه ــن دغدغه ه ــه و مهم تری ــور( پرداخت ــه منص ــیر و وصیت نام ــه اردش )اندرزنام

را تحلیــل کــرده اســت.

وصیت،	اندرز	و	معانی	آن
ــت  ــم اس ــا«، اس ــع آن »وصای ــة« و جم ــی آن »وصی ــورت عرب ــت«، ص واژه »وصی
ــل و شــرح  ــای »عهــد« اســت. در ذی ــه معن ــه از »أَوَصــی، ُیوِصــی، إیصــاء« ب و برگرفت
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 15: 311( قلقشــندی و ابن  حمــدون نیــز هماننــد 
بســیاری از لغت شناســان پیشــین، واژه »عهــد« و »وصیــت« را متــرادف هــم دانســته اند. 
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ــرآن  ــت، در ق ــدون،1983، ج 3: 338( واژه وصی ــا:348-349؛ ابن  حم ــندی، بی ت )قلقش
ــا  ــره:132(، َوّصین ــَی )بق ــره:180(، َوصَّ ــة )بق ــی چــون: الوصی ــه اشــکال مختلف ــم، ب کری
)احقــاف:15(، تواَصــوا )عصــر:3(، ُیوِصیکــم )نســاء:11( و... وارد شــده اســت. وصیــت در 
اصطــاح، خواهــش انجــام دادن کاری از وصــی، بعــد از غیبــت وصیت کننــده و یــا پــس 
از مــرگ اوســت. )مصطفــوی،1360، ج 13: 128-129؛ قونــوی،1406، ج 1: 297( وجــه 
تســمیه ایــن کلمــه، آن اســت کــه وصیــت، مســتلزم متصــل گردانیــدن تصــرف بعــد از 
مــرگ بــه تصــرف قبــل از مــرگ و بــه معنــای جعــل خافــت و والیت عهــدی اســت؛ 
)جرجانــی،1404، ج 2: 580( یعنــی وصیت کننــده در حــال زندگــی و اختیــار، دیگــری را 
ــته های او  ــق خواس ــوت وی، طب ــس از ف ــا پ ــد ت ــرار می  ده ــود ق ــد خ ــه و ولی  عه خلیف
عمــل کنــد. گروهــی نیــز در بیــان وجــه تســمیه وصیــت، آن را معاملــه هنــگام مــرگ و 

ــوی،1406، ج 1: 297( ــته اند. )قون ــرگ دانس ــرادر م ــا ب ی
 واژه انــدرز در زبــان فارســی برابــر"handarz" پهلــوی و"andarz" فارســی 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" 
ــزی 1383: 86؛  ــت. )مکن ــان" اس ــم و فرم ــه معنای"حک ــوی، ب ــده و در مان ــم آم ه
ــه  ــه ب ــوی هســتند ک ــات پهل ــن بخــش ادبی ــا مهم تری ــزی،1336 :119( اندرزنامه ه تبری
دســته های گوناگــون اندرزهــای دینــی، عملــی تجربــی، چیســتان و... تقســیم می شــوند. 
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. ابن  ندیــم 
ــان  ــه از زب ــرد ک ــام می ب ــی را ن ــای ایران ــه اندرزنامه ه ــوط ب ــای مرب ــیاری از کتاب ه بس
پهلــوی، ترجمــه یــا اقتبــاس شــده اســت. )ابن  ندیــم، بی تــا: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 226 میــادی تــاج 
پادشــاهی بــر ســر گذاشــت. )کریســتن ســن،1377:134( اردشــیر سلســله ای جدیــد بنــا 
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ــوالت از  ــله تح ــک سلس ــه ی ــود و در نتیج ــر ب ــین نیرومندت ــله پیش ــه از سلس ــاد ک نه
ــود:  ــر دو چیــز اســتوار ب ــه وجــود آمــد. نظــام حکومتــی ایــن دوره ب دوره اشــکانیان، ب
یکــی تمرکــز قــوا و دیگــری ایجــاد دیــن رســمی )کریســتن ســن،1377:149(. هویــت 
ــار  ــش، آث ــت و بیــش از پی ــی خــود را پذیرف ــران در دوره اردشــیر شــکل واقع ــی ای مل
ــدی  ــن دوره، طبقه بن ــد. در ای ــر ش ــران ظاه ــردم ای ــی م ــات اجتماع ــزای حی آن در اج
اجتماعــی بــا اوضــاع سیاســی تطبیــق می کــرد؛ به گونــه ای کــه ایــن طبقــات 
ــتخدمان ادارات  ــان؛ 3. مس ــان؛ 2. نظامی ــورد: 1. روحانی ــم می خ ــه چش ــه ب چهارگان
ــات  ــن طبق ــک از ای ــران و...(. هری ــتاییان، صنعت  گ ــردم )روس ــوده م ــران(؛ 4. ت )دبی
ــه دبیــران، بســیار توجــه  بــه چنــد دســته تقســیم می شــدند. در میــان ایــن طبقــات، ب
ــای خصوصــی  ــور سیاســی آگاهــی داشــتند. نامه ه ــا از بســیاری از ام ــد. آن ه می  کردن
ــن  ــد. در ای ــته می ش ــرر نوش ــبک مق ــوع و س ــورت مصن ــه ص ــت ب ــه می بایس همیش
ــف و  ــات لطی ــعار و معمی ــی، اش ــی و دین ــای اخاق ــزرگان، پنده ــول ب ــل ق ــا نق نامه ه
امثــال آن وارد می  گردیــد و مجموعــه بســیار ظریفــی را تشــکیل مــی داد. در مجمــوع، 
ــدن آن  ــا گذران ــان ب ــه کاتب ــود ک ــی ب ــب و تخصص های ــندگی دارای مرات ــن نویس ف
ــه  ــن طبق ــی ای ــی و ادب ــوان علم ــاب ت ــد. بازت ــدی راه می یافتن ــه بع ــل عالی ــه مراح ب
از طبقــات چهارگانــه را می تــوان از اندرزنامه هــا و متــون باقــی مانــده ایــن دوره 

اســتنباط کــرد.

اندرزنامه	اردشیر	ساسانی
ــه  ــت ک ــیر اس ــای اردش ــخنان و کاره ــری س ــن یک  س ــیر، متضم ــه اردش اندرزنام
نخســتین  ســده های  تاریخ  نــگاران  از  بســیاری  و  بــود  کــوروش  منشــور  مشــابه 
اســامی بــه آن اشــاره و جمله هایــی از آن را نقــل کرده انــد؛ از جملــه مســعودی، 
ــخه ای  ــز نس ــراً در دوره او نی ــت. ظاه ــده اس ــه را دی ــده از اندرزنام ــای باقی  مان بخش ه
ناقــص از آن موجــود بــوده اســت. )مســعودی،1370، ج 1: 238؛ مرســلپور، شــیرمحمدی 
ــتند و از آن  ــه داش ــه توج ــن اندرزنام ــه ای ــس از او، ب ــاهان پ ــریفی،1391: 93( ش و ش
ــه آن می کوشــیدند.  ــگاه  داری و عمــل ب ــدان تبــرک می جســتند و در ن اطاعــت کــرده، ب
)دینــوری،1371: 71؛ مرســلپور، شــیرمحمدی و شــریفی،1391: 91( ابن  مســکویه در 
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تجارب  الامــم، قســمت هایی از اندرزنامــه اردشــیر را آورده اســت:
ــازد.  ــر نس ــش ناگزی ــه دروغ گفتن ــی ب ــه کس ــد ک ــه دروغ�گوی ــزد ک ــاه را نس ش
ــت.  ــر اس ــی بهت ــردم از فراوان ــرای م ــهریار ب ــتی ش ــد: درس ــینیان گفته ان پیش
ــکان  ــا نزدی ــز ب ــان نی ــک از آن ــت آرد، هری ــش را راس ــکان خوی ــر نزدی ــاه اگ ش
خویــش چنیــن کننــد تــا ســرانجام همگــی مــردم راســت آینــد. بدانیــد شــهریار 
ــت  ــه راس ــد دراندیش ــد، نبای ــاز نکن ــژگان را آغ ــت آوردن وی ــه راس ــا آن  گاه ک ت
ــد.  ــان نران ــه فرم ــه ک ــد ب ــت باش ــر نادرس ــاه اگ ــد و ش ــردم برآی ــوده م آوردن ت

)123 ج1:  )ابن مســکویه،1369، 

ــه و  ــدان پرداخت ــن زرتشــت بســیار ب ــه در دی ــی هســتند ک راســتی و دروغ، دو صفت
ــز  ــاد شــده اســت. مطالعــه گاتهــای زرتشــت نی ــوان سرچشــمه بدی  هــا ی ــه عن از دروغ ب
ــی، در  ــدی، 1390: 10-37( دوری از دروغ  گوی ــد. )وحی ــان می  ده ــأله را نش ــن مس همی
ــه در  ــه ای ک ــده اســت. توصی ــز آم ــش از اســام نی ــی پی ــاهان ایران ــایر ش ــه س اندرزنام
ــزکاری  ــه پرهی ــب ســفارش ب ــای دوره اســامی خــود را در قال ــن وصای صفحــات آغازی
ــردم  ــد، م ــان نباش ــش یک  س ــا عمل ــاه ب ــرف ش ــه ح ــه ای ک ــد. در جامع ــان می ده نش
اعتمــاد خــود را نســبت بــه حکومــت از دســت می دهنــد. در ایــن حالــت، جامعــه دچــار 
ــتی و  ــد. راس ــت می  انجام ــیدن حکوم ــم پاش ــه از ه ــت ب ــود و در نهای ــرج می  ش هرج وم

ــارز هــر حاکــم اســت. درســتی از نظــر اردشــیر، یکــی از صفــات ب
»شــاه اگــر بــرای کار و بــی  کاری، خــوردن و آشــامیدن، دانــش اندوختــن و 
ــس  ــش و پ ــرد و پی ــام گی ــش انج ــه گاه خوی ــا ب ــد، کاره ــه نه ــی برنام خوش گذران
 )45 عبــاس،1348:  217؛  تفضلــی،1377:  127؛   :1 ج  نشود.«)ابن مســکویه،1369، 
تقســیم زمــان و برنامه ریــزی در کارهــا، همــان داشــتن برنامــه و از اصــول کشــورداری 
ــر کاری را  ــد و ه ــت کن ــدال را رعای ــد اعت ــه ح ــی ک ــاس،1348: 8( حاکم ــت. )عب اس
ــا می شــود و  ــر در کاره ــد، باعــث نظــارت بیش  ت ــن انجــام ده ــکان معی ــان و م در زم
پیشــرفت و نظــم حکمفرمــا خواهــد شــد. از آن  جــا 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، بیش  تــر از آنــان کــه از 
وی دوری کننــد، بترســد و از ویــژگان بــد، بیــش از تــوده بــد بپرهیــزد." )ابن مســکویه، 
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ــز روی آرد و  ــژگان نی ــز وی ــانی ج ــه کس ــهریار ب ــر ش ــد اگ 1369، ج 1: 124  ("بدانی
ــازه  ــی ت ــان ســخن بشــنود، درهای ــد و از آن ــه خــود نزدیــک کن ــز ب ــران را نی جــز وزی
ــه  ــوده اســت، آگاه شــود؛ چ ــده ب ــیده مان ــر وی پوش ــر او گشــاده شــود و از آنچــه ب ب
گفته انــد: هــرگاه شــهریار از آنــان کــه هنــوز استوارشــان نمــی دارد پرهیــز کنــد، پــرده 
ــران  ــر، وزی ــاه دورت ــردم از ش ــه م ــد: هرچ ــز گفته ان ــد. نی ــر او افت ــری ب ــک بی خب تاری

)118  :1 ج  آسوده تر.")ابن مســکویه،1369، 
ــش  ــه نزدیکان ــی ک ــیاری از گزارش های ــه بس ــت ک ــی می دانس ــه خوب ــیر ب اردش
ــد؛  ــع نباش ــا واق ــق ب ــت و مطاب ــت نادرس ــن اس ــد، ممک ــه او می  دهن ــردم ب ــاره م درب
ــه  ــراد، ب ــایر اف ــا س ــکان، ب ــر نزدی ــاوه ب ــد ع ــاه بای ــرد ش ــه می ک ــن توصی بنابرای
ــا افــرادی کــه خــود درگیــر آن مشــکل هســتند نیــز مشــورت کنــد. در میــان  ویــژه ب
ــب  ــت مناس ــتن موقعی ــود نداش ــا وج ــه ب ــوند ک ــدا می ش ــرادی پی ــادی، اف ــردم ع م
ــل  ــت متحم ــه عل ــرادی ب ــن اف ــرا چنی ــتند؛ زی ــاق هس ــی خ ــی، دارای ذهن اجتماع
شــدن ســختی های زیــاد، دنبــال راه  حــل عاقانــه بــرای خاصــی از وضعیــت موجــود 
ــرم  ــیر محت ــزد اردش ــردم ن ــودٔه م ــکار و رأی ت ــه اف ــود ک ــاهده می ش ــد. مش می گردن
بــوده و ارتبــاط مــردم بــا نظــام حکومتــی در نظــر او، موجــب اســتحکام کشــور و آییــن 

ــت. ــورداری اس کش
ــد: یکــی از چیرگــی دشــمن و دیگــری  بدانیــد شــهریاری از دو جــای آســیب ببین
تباهــی فرهنــگ� بدانیــد رزمتــان بــا مــردم دیگــر پیــش از جنگیــدن بــا فرهنــگ 
ــه پــاس  داری، کــه از دســت دادن  نادرســتی کــه در مــردم خودتــان اســت، ایــن ن
اســت. بــا دل هایــی کــه یک  رنــگ نیســتند و دســت هایی کــه دشــمن یک  دیگرنــد 
بــا دشــمنان چگونــه می رزمیــد؟ بازداشــتن دشــمن و پایــداری و پــاس  داری از مــرز، 
انجــام نپذیــرد مگــر بــه فرهنــگ نیــک و راه  بــردی درســت )ابن مســکویه،1369، ج 

1: 118-119؛ عبــاس،1348: 72(�

ــدون  فرهنــگ نشــان  دهنده هویــت و اســاس تمــدن هــر کشــوری اســت. جامعــه ب
فرهنــگ همیشــه پایه هــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی ضعیــف خواهــد 
ــی  ــوده اســت. وی تباه ــیر ب ــای اردش ــی از دغدغه ه ــگ، یک ــه فرهن ــام ب ــت. اهتم داش
ــت؛  ــی می دانس ــمن بیرون ــر از دش ــت را خطرناک ت ــای نادرس ــود باوره ــگ و وج فرهن
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لــذا توصیــه می کــرد کــه پادشــاه بایــد جامعــه اش را بــر یــک انســجام درســت فرهنگــی 
ــردد. او  ــروز گ ــی پی ــر دشــمنان بیرون ــا یک  پارچگــی، در براب ــد ب ــا بتوان ــد ت اســتوار نمای
نفــاق، دورویــی و ریــا را از مصادیــق فرهنــگ بیمــار می دانســت و بــه دوری از چاپلوســان 
ــی، از  ــد دروغ گوی ــق همانن ــاکاری و تمل ــت ری ــرد. صف ــفارش می ک ــد، س ــکان ب و نزدی
صفاتــی هســتند کــه در اندرزنامه هــای دیگــر نیــز چــون اندرزنامــه داریــوش هخامنشــی، 

از آفــات نظــام پادشــاهی اســت.
ــا و  ــه کاره ــردم ب ــاردن م ــتی در گم ــهریاری ها، از سس ــودی ش ــه ناب ــد ک بدانی
ــا  ــرد، در کاره ــی گی ــردم فزون ــی  کاری در م ــر ب ــت. اگ ــناخته اس ــه های ش پیش
ــت، از  ــون اس ــت ها گوناگ ــه سرش ــا ک ــند و از آن  ج ــه ها بیندیش ــد و در ریش بنگرن
ــا،  ــی روش ه ــزد و از ناهمگون ــون برخی ــای ناهمگ ــا، روش ه ــی منش ه گونه گون
ــری  ــواری دیگ ــردم، دش ــازی م ــری؛ از ناهم  س ــوزی و خرده گی ــمنی و کینه ت دش
برخیــزد و آن ایــن کــه شــاه از هم داســتان کــردن ایشــان درمانــد. )ابــن 

مســکویه،1369، ج 1: 120( 

اردشــیر بــی  کاری را یــک بیمــاری می دانســته کــه بــه شــاه و مــردم آســیب می زنــد 
ــاس،1348:  ــت؛ )عب ــته اس ــیار داش ــه بس ــزد، توج ــه از آن برمی خی ــی ک ــه زیان های و ب
75-76( زیــرا گســترش بیــکاری در جامعــه، باعــث افزایــش فقــر می  گــردد و بــه دنبــال 

آن، فســاد و ناامنــی در کشــور رایــج می شــود و ایــن بــه زیــان مــردم و دولــت اســت.
ــا  ــر دل ه ــاهان را ب ــه ش ــت ک ــردم اس ــن م ــر ت ــا ب ــان تنه ــه چیرگی ت ــد ک بدانی
ــی و نکوهــش  ــردم را از بدگوی ــان م ــه زب ــد ک ــز نتوانی دســتی نیســت. شــما هرگ
خویــش بســته نــگاه داریــد؛ چنان  کــه زشــت را نتوانیــد زیبــا ســازید؛ بنابرایــن، هــر 
کســی از شــما بخواهــد شــیوه ای برگزینــد کــه از وی جــز بــه نیکــی یــاد نکننــد، 
ــردم  ــش، از م ــر کاســتی های خوی ــا در آگاهــی ب ــارد ت ــش بگم ــر خوی چشــمانی ب

ــکویه،1369، ج 1: 117( ــاس،1348: 69؛ ابن مس ــد. )عب ــش افت ــور پی کش

انتقــاد، ســازنده اســت؛ زیــرا بــه دنبــال آن، حاکــم یــا فــرد مــورد انتقــاد واقــع شــده، 
ــن،  ــن بی ــردازد و در ای ــور بپ ــه اصــاح در آن ام ــد از راه هــای گوناگــون، ب ســعی می کن
ــیر،  ــر اردش ــن، از نظ ــد؛ بنابرای ــل آی ــز نای ــری نی ــای دیگ ــه موفقیت ه ــت ب ــن اس ممک

حاکــم کشــور بایــد روحیــه انتقادپذیــری داشــته باشــد.



سخن تاریخ/ شماره 21 ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1181394 ₪

برتریــن رهبــری، گشــودن دو در بــرای مــردم اســت: یکــی در دل  ســوزی، 
ــم دادن،  ــدی، بی ــری در تن ــاده رویی و دیگ ــی، گش ــندگی، چشم پوش ــر، بخش مه
ســخت  گیری، پافشــاری و ترش  رویــی. مــن هــر دو را "در مهــر" می نامــم؛ چــون 
گشــودن "در ناخوشــایند" در کنــار "در خوشــایند"، بــه بســتن در ناخوشــایند بهتــر 
می انجامــد. بدانیــد کــه خوشــی شــهریاران درســت، در مهرورزیــدن بــه مــردم اســت 
و هــر کــه بدخــواه همــه مــردم باشــد، دشــمن خویــش اســت. )ابن مســکویه،1369، 

ــی،1377: 217(  ج 1: 119؛ تفضل

حاکــم مملکتــی کــه بــه مردمــش احتــرام و محبــت کنــد، حرف هــا و دردهــای آن هــا 
را بشــنود و در پــی رفــع آن برآیــد، افزایــش اعتمــاد مــردم را باعــث می شــود و پایه هــای 
حکومتــش مســتحکم خواهــد شــد. ایــن امــر، نشــان دهنــده تأکیــد اردشــیر بــر محبــت 

بــه مــردم اســت.
اردشیر به این نکته اشاره می کند: 

ــان  ــه روزگار خوش گم ــه ب ــد ک ــا آن  گاه روی دهن ــد: دگرگونی ه ــینیان گفته ان پیش
ــودگی،  ــواری و در آس ــاد خ ــه ی ــربلندی، ب ــه در س ــد ک ــاهانی بوده ان ــیم. پادش باش
بــه یــاد نگرانــی و در شــادی، بــه یــاد انــدوه و در سرمســتی، بــه یــاد تــوده مــردم 
ــه اســت. از  ــد و دوراندیشــی در داشــتن هم ــی بوده ان ــاد ناتوان ــه ی ــی، ب و در توانای
ــک گذشــتگان را  ــای نی ــه کاره ــد ک ــا کاری نکردن ــه نه  تنه پادشــاهانی نباشــید ک

تبــاه کردنــد و کشــور را بــرای آینــدگان، ویــران برجــای نهادنــد.

وجــود خــرد و دوراندیشــی بــر حکــم  ران، اولیــن عنصــری اســت کــه در مملکــت داری 
ــا،  ــم: »ام ــری می خوانی ــخ فخ ــد. در تاری ــه کرده  ان ــدان توصی ــزرگان ب ــت دارد و ب اهمی
حــزم همانــا اســاس اســتواری مملکــت اســت و می بایســت کــه حــزم و احتیــاط را مقــدم 
داشــته.« اردشــیر بابــکان، پادشــاه خردمنــد را کســی می دانســت کــه لحظــه ای از بهبــود 

بخشــیدن بــه مملکــت خویــش بــاز نایســتد. )ابن طقطقــی،1367: 92(
ــواره  ــه هم ــوده ک ــائلی ب ــن، از مس ــدا و دی ــا خ ــت  داران ب ــاهان و حکوم ــه ش رابط
ــازی  ــق، امتی ــن طری ــد از ای ــعی می کردن ــاهان س ــته و ش ــود داش ــران وج ــخ ای در تاری
ــه حکومــت خــود، همــواره  ــرای مشروعیت  بخشــی ب ــل شــوند. آن هــا ب ــرای خــود قائ ب
می  کوشــیدند خــود را بــه عنــوان نماینــده خــدا بــر روی زمیــن و مظهــری از خــدا معرفــی 
کننــد. ایــن نــوع اندیشــه، نه  تنهــا در ایــران پیــش از اســام بلکــه در میــان حکم  رانــان 
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ــه نوعــی نشــان داده اســت. اردشــیر در اندرزنامــه اش فــراوان  دوران بعــد نیــز خــود را ب
ــت او را در دو  ــه و سیاس ــت. اندیش ــرده اس ــد ک ــت تأکی ــن و دول ــاد دی ــأله اتح ــه مس ب
ــون  ــم و قان ــد نظ ــکانی، بای ــای آزادی دوره اش ــه ج ــرد: »ب ــوان خاصــه ک ــه می ت جمل
واحــدی حکمفرمــا باشــد. دیــن و دولــت بــه هــم بســته اند؛ یکــی پــی دیگــری نپایــد.« 

)زرین کــوب،423:1382( 
ــود  ــه خ ــر او را ب ــان  داری نظ ــه در جه ــیر ک ــای اردش ــاخه از کاره ــن ش بزرگ تری
می کشــید، کارهــای دینــی بــود؛ زیــرا می دیــد کــه ارج دیــن زرتشــت در روزگار 
ــر  ــه ه ــت را ب ــن زرتش ــد دی ــر آن ش ــن رو، ب ــت. ازای ــه اس ــان رفت ــف از می ملوک  الطوای
ــاخت.  ــن س ــکده ها را روش ــور آتش ــر کش ــذا در سراس ــد؛ ل ــده کن ــر زن ــار دیگ ــیله، ب وس

)عبــاس،1348:20(
ــران  ــان، دبی ــان، جنگجوی اردشــیر مــردم را در چهــار طبقــه ســامان بخشــید: روحانی
ــر  ــاورزان و...(. از نظ ــان و کش ــران، بازرگان ــکان، صنعت  گ ــان، پزش ــایرین )منجم و س
وی، انتقــال گروهــی از این هــا بــه گــروه دیگــر، بــه شــهریاری آســیب می زنــد. 
ــان  ــیر، نش ــه اردش ــی اندرزنام ــبک و معان ــارات، س ــاظ، عب ــاس،1348: 24-25( الف )عب
دهنــده نظامــی اســت کــه در حوزه هــای گوناگــون سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی اش، 
ــاد  ــینیان ایج ــی پیش ــفی و دین ــری، فلس ــتوانه های فک ــا پش ــی ب ــدی طوالن ــی فراین ط
شــده اســت. بــه همیــن جهــت ایــن اندرزنامــه بیش  تــر از این  کــه بــه بیــان ســفارش ها 
ــتی،  ــه راس ــش ب ــد دوری از دروغ، گرای ــی همانن ــان ارزش های ــه بی ــردازد، ب ــی بپ مقطع
ــه افــکار و آرای تــوده مــردم،  ــه ارزش زمــان، توجــه ب برنامه ریــزی در کارهــا و توجــه ب
ــه مــردم و دوراندیشــی  ــه نقــد و انتقــاد، مهــر ب ــه فرهنــگ، اقتصــاد، توجــه ب اهتمــام ب
ــن و سیاســت را  ــه، اتحــاد دی ــن در جامع ــن ســاختن اخــاق و دی ــا عجی ــردازد و ب می پ

ــد. ــت می دان ــتحکام حکوم ــل اس ــن عام مهم تری

اوضاع	سیاسی-	اجتماعی	دوره	منصور	عباسی
ــادرش  ــه شــمار می  رفــت و م ــان عباســی ب ــی از داعی ــن عل منصــور پســر محمــد ب
ــدرت را  ــفاح ق ــس از س ــری پ ــود. او در ســال 136 قم ــر ب ــژاد برب ــزی از ن ســامه، کنی
ــا ســال 158 قمــری برعهــده داشــت. اوضــاع  در دســت گرفــت و منصــب خافــت را ت
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سیاســی- اجتماعــی حاکــم بــر ایــن دوره، در نتیجــه تصــادم و تبــادل دو فرهنگ اســامی 
ـ عربــی و فرهنگ هــای ملــل مفتوحــه ای 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 شــورش های متعــددی را ســرکوب نمایــد، 
ــد یکــی از پادشــاهان ساســانی،  ــه اســتحکام و تمرکــز قــدرت خــود پرداخــت و همانن ب
حاکمیــت مطلــق داشــت و والیــان، وزیــران، قضــات، فرماندهــان و... همــه در زیــر ســلطه 
و اراده او بودنــد. )ضیــف،1990: 21( نظــام انتقــال قــدرت سیاســی در ایــن دوره، وراثتــی 
ــور و  ــت. منص ــود داش ــی وج ــام سیاس ــن نظ ــت ای ــاد و سرش ــز در نه ــن نی ــود و دی ب
دیگــر خلفــا، خــود را از خانــدان نبــوت می دانســتند و هماننــد شــاهان ساســانی، خــود را 
ــرای ایــن پنــدار خــود  ــد و از دانشــمندان فقــه و کام ب پــاس  دار دیــن معرفــی می کردن

ــد. ــک می گرفتن کم
اوضــاع اجتماعــی دوره منصــور شــکل متفاوتــی داشــت. جامعــه بــه دو دســته عــرب 
و موالــی تقســیم شــده بــود. هنــوز نظــام قبیلــه ای عــرب در متــن جامعــه تأثیرگــذار بــود 
ــود.  ــری نب ــه شــکل رســمی خب ــل ب ــه دوره ساســانی حداق ــات چهارگان و دیگــر از طبق
ــه  ــی، نهضــت شــعوبیه را ب ــه موال ــز عــرب ب ــگاه حقارت  آمی ــی در نتیجــه ن عنصــر ایران
ــت  ــطح حاکمی ــاره در دو س ــن دوره، دوب ــی در ای ــی مل ــنت های اجتماع ــود آورد. س وج
عباســی و تــوده مــردم رونــق گرفــت و جشــن های نــوروز، مهــرگان و ســده، بــه همــراه 
شــعر شــاعران و موســیقی نوازنــدگان، خاطــرات دوره ساســانی را تداعــی می کــرد. نظــام 
ــب  ــار در قال ــن ب ــوان رســائل، ای ــه دوره عباســی انتقــال یافــت و دی ــی ساســانی ب دیوان
ادبیــات عربــی بــا بــه دوش کشــیدن مضامیــن ادبیــات پهلــوی و آمیختــن آن بــا مضامین 
ــا  ــا، آیین نامه ه ــی از اندرزنامه ه ــه آگاه ــه ای ک ــت؛ به گون ــازه ای گرف ــان ت ــامی ج اس
و متــون پهلــوی در کنــار آموزه هــای اســامی، اشــتیاق خلفــا را برانگیخــت؛ امــری کــه 

ــم، 1388 :48( ــد. )حســن ابراهی ــدان بســیار اهتمــام می ورزی منصــور ب

وصیت	نامه	منصور	عباسی
منصــور فــردی ســخن  ور و ادیــب بــود. او بســیار عاقــه  داشــت تــا از آثــار علمــی و 
ادبــی دیگــر ملت هــا آگاهــی یابــد. بســیاری از آثــار ایرانــی در دوره او توســط ابن  مقفــع 



₪ 121 مقایسه جنبه های مختلف اندرزنامه اردشیر ساسانی و وصیت نامه منصور عباسی

بــه زبــان عربــی برگردانــده شــد. او بــه تبعیــت از شــاهان ایرانــی، وصیت نامــه ای تنظیــم 
کــرد و خطــاب بــه فرزنــدش نوشــت: 

ــاران و  ــا ی ــرا آن ه ــم؛ زی ــک می کن ــفارش نی ــو س ــه ت ــان ب ــردم خراس ــاره م درب
ــاع  ــرای دف ــان را ب ــو و خون هایش ــان را در کار ت ــه اموالش ــتند ک ــو هس ــروان ت پی
ــو از  ــت ت ــه محب ــتند ک ــانی هس ــا کس ــد. آن ه ــش کرده ان ــذل و بخش ــو ب از ت
دل هایشــان بیــرون نمــی رود. وصیــت می کنــم کــه بــه آن هــا نیکــی کنــی و از کار 
ــاداش بدهــی. هرکــس  بدشــان بگــذری و کاری را کــه برایــت انجــام می دهنــد پ
از آن هــا درگذشــت، فرزنــدان او را سرپرســتی کنــی و گمــان نمی کنــم کــه چنیــن 
ــادا از یکــی از مــردم بنی ســلیم کمــک بخواهــی و گمــان می کنــم کــه  کنــی! مب

چنیــن کنی!)طبــری،1387، ج 8: 103-104؛ ابن جــوزی،1412، ج 8: 19(

ــان  ــرا خراس ــد؛ زی ــاب کردن ــان انتخ ــل دعوتش ــرای مح ــان را ب ــیان، خراس  عباس
ویژگی هایــی داشــت؛ ماننــد دارا بــودن مــردان بســیار قــوی نظیــر ابوعکرمــه ســرکرده 
ــانی و ارادت  ــان، ابوســلمه خــال و ابومســلم خراس ــن ماه ــر ب ــان خراســان، بکی داعی
بــه خانــدان پیامبــر و نیــز یکــی از مراکــز مهــم مخالفــت بــا امویــان بــود. منصــور 
ــی  ــانیان را گرام ــال، خراس ــلمه خ ــلم و ابوس ــاندن ابومس ــل رس ــه قت ــر از ب صرف نظ
ــرای آن هــا ســاخت  ــداد، شــهرکی مخصــوص ب ــد از ســاختن شــهر بغ می داشــت و بع
ــش  ــز در دوران خافت ــدی نی ــرد. پســرش مه ــه آن ک ــی ب ــی فراوان ــای مال و کمک ه
آن هــا را گرامــی داشــت. ســفارش منصــور در ایــن قســمت، جنبــه قبیلــه ای و طایفــه ای 
ــه  ــر ب ــل مهاج ــان و قبای ــه خراس ــه ب ــل، توج ــان مل ــت. او از می ــه اس ــود گرفت ــه خ ب
ــیار  ــی بس ــت عباس ــکل گیری حکوم ــا در ش ــرا آن ه ــرد؛ زی ــفارش می ک ــا را س آن  ج

ــد. کمــک کردن
علویــان در پیــروزی نهضــت عباســیان نقــش به  ســزایی داشــتند. عباســیان بــا شــعار 
ــد و  ــان کنن ــان، پنه ــه خــود را از چشــم اموی ــرای این  ک ــن آل محمــد«، ب »الرضــا م
از پشــتیبانی مــردم بــه ویــژه عاقه  منــدان بــه اهل بیــت برخــوردار شــوند، علویــان و 
دیگــر مــردم را فریفتنــد. زمانــی کــه علویــان فهمیدنــد کــه حقشــان را غصــب کرده انــد، 
مخالفــت خودشــان را بــه شــکل شــورش هایی اعــام کردنــد. نگرانــی منصــور از علویــان 
بی علــت نبــود؛ زیــرا دیــده بــود کــه در زمــان خافــت بــرادرش ســفاح، عــده ای از علویان 
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ــر  ــه مهم ت ــه از هم ــا رخ داد ک ــن آن ه ــی بی ــد. درگیری های ــرده بودن ــت نک ــا او بیع ب
 ــب ــن ابی طال ــی ب ــن عل ــن ب ــن حس ــداهلل ب ــدان عب ــم، فرزن ــد و ابراهی ــام محم قی
ــان  ــیان و علوی ــن عباس ــش، بی ــان خافت ــه در زم ــود ک ــی ب ــن کس ــور اولی ــود. منص ب
فتنــه آشــکار کــرد، در حالــی کــه قبــل از ایــن، بینشــان وحــدت و دوســتی برقــرار بــود. 

ــیوطی،1408: 317( )س
ــا  ــد فرســتاد ت ــر ســوی محم ــزار نف ــار ه ــا چه ــن موســی را ب منصــور، عیســی ب
بیــرون مدینــه، مقابــل هــم قــرار گیرنــد. محمــد بــا بســیاری از همراهــان خــود شــهید 
ــز در بصــره در اول  ــم نی ــرادرش ابراهی ــام ب ــود. قی ــاه رمضــان ب ــن در م ــدند و ای ش
ــود. او بصــره، اهــواز، واســط و کســکر را گرفــت و جماعتــش بســیار شــد  رمضــان ب
ــا ســپاهی ســوی  و بــه قصــد کوفــه حرکــت کــرد. منصــور، عیســی بــن موســی را ب
او فرســتاد. آن  هــا در "باخمــری" شــانزده فرســنگی کوفــه روبــه رو شــدند و ابراهیــم 
ــن  ــا: 295( هم  چنی ــعودی، بی ت ــدند. )مس ــهید ش ــان ش ــیار از همراه ــی بس ــا گروه ب
منصــور رفتــار زشــتی بــا ســادات حســنی در پیــش گرفــت. او مشــایخ آن هــا از قبیــل 
ــرادران  ــدان، ب ــود و فرزن ــود ب ــر خ ــن در عص ــیخ طالبی ــه ش ــن را ک عبداهلل  بن  حس
ــک  ــه نزدی ــد، گرفت ــنی بودن ــادات حس ــی از س ــه جملگ ــرادران وی را ک ــران ب و پس
ــال 144  ــپردند. او در س ــان س ــدان ج ــی در زن ــه همگ ــا آن  ک ــرد ت ــی ک ــود زندان خ
ــه  ــه کوف ــه ب ــت و از مدین ــین  بن  علی را گرف ــدان حس ــن از فرزن ــری، دوازده ت قم
فرســتاد و آنــان را در زندانــی تنــگ محبــوس کــرد؛ )ابن طقطقــی،1418 :161؛ 
ــر  ــای یک  دیگ ــر پ ــتند و ب ــتن نداش ــای نشس ــه ج ــری،1412 :122( چنان  ک ابن عب
ــد.  ــتاده بودن ــای ایس ــر پ ــر س ــان ب ــت هم  چن ــای حاج ــد و در قض ــول می کردن ب
هــوای خــوش بــه آن  جــا داخــل نمی شــد و بوهــای گنــد از آن  جــا بیــرون نمی رفــت. 
ــی، 1418 :161؛  ــدند. )ابن طقطق ــهید ش ــه ش ــا هم ــد ت ــال بودن ــان ح ــان در هم این

)122: ابن عبــری،1412 
ــد،  ــی بودن ــه مخف ــم ک ــد و ابراهی ــز محم ــام حســن را ج ــام اوالد ام منصــور تم
ــدان  ــه زن ــه حیــره آورده، ب ــا خفــت و خــواری ب ــه زنجیــر بســت و ب دســت  گیر کــرده، ب
ــدان  ــناختند. زن ــب از روز بازنمی ش ــه ش ــت ک ــخت گرف ــان س ــر آن ــدان ب ــت و چن انداخ
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،1381: 22-23( او عبدالجبــار 
ــانی  ــا کس ــتور داد ت ــه او دس ــرد و ب ــان ک ــی خراس ــن االزدی را وال ــان ب ــن عبدالرحم ب
ــوت  ــه دع ــرت فاطم ــدان حض ــت از فرزن ــه اطاع ــردم را ب ــه م ــد ک ــت  گیر کن را دس
می کننــد. )ذهبــی،1413، ج 8: 365( در ســال 140 هجــری، عبدالجبــار گروهــی از آن هــا 
را بــه قتــل رســاند و گروهــی را زندانــی کــرد و اموالــی را کــه نــزد آن هــا بــود گرفــت. 
)ابن کثیــر،1407، ج 10: 75( علی رغــم رفتارهــای زشــت منصــور بــا علویــان، زمانــی کــه 
مهــدی بــه خافــت رســید، دســتور آزادی زندانیــان سیاســی بــه ویــژه علویــان را صــادر 

کــرد و مقــرری و مناصبشــان را بــه آن هــا بــاز گردانــد. )طّقــوش،1380: 80(
منصور خطاب به مهدی می  گوید:

ــم  ــن قای ــم او و دی ــتاویز محک ــت و دس ــتوار خداس ــمان اس ــاه ریس ــرم، پادش �پس
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 

ــری،1387: ج 106-8،105(  ــن!�)طب ــاوز نک داده تج

مهــدی بــه ایــن امــر توجــه بســیار نمــود و بــه زعــم خــود و بــه بهانــه اتهــام زندقــه1 
ــاص داد و آن را  ــن کار اختص ــه ای ــی را ب ــت. او دیوان ــش  پرداخ ــرکوب مخالفان ــه س ب
ــاره می گوید:»مهــدی زندیق هــا را تعقیــب کــرد  ــوان زنادقــه نامیــد. ســیوطی در این  ب دی
و تعــدادی را کشــت. او اولیــن کســی بــود کــه دســتور داد کتاب هــای جدلــی بــرای رد 
زنادقــه نگاشتند.«)ســیوطی،1408 :328( بــه گفتــه یعقوبــی، مهــدی در تعقیــب زندیقــان 
و کشــتن آن هــا اصــرار ورزیــد تــا آن  کــه مــردم بســیاری را کشــت. )یعقوبــی، بی تــا، ج 

ــد: ــز می گوی ــر نی 2: 400( ابن  اثی
 مهــدی در ســال 163 در شــهر حلــب هــر کــه زندیــق در آن  جــا بــود جمــع کــرد 
و کشــت و کتاب هــای آن هــا را پــاره کــرد. نیــز در ســال 167 مهــدی بــه تعقیــب 

ــر،1385: ج6: 60(  ــت. )ابن اثی ــا کش ــا را همه ج ــید، آن ه ــان کوش زندیق

ــز  ــچ چی ــه هی ــه ب ــود ســاختن زنادق ــد کــه مهــدی در ناب ــه می کن ــی اضاف ابن طقطق
نمی اندیشــید. )ابن طقطقــی،1418: 176( بشــاراألعمی از جملــه کســانی بــود کــه مهــدی 

1. کلمــه زندیــق در اصــل بــرای پیــروان دین هــای مجوســی مثــل زرتشــتی و مانــوی بــه کار می رفــت. ســپس 
تعمیــم یافــت و ملحــدان و شــکاکان در دیــن را دربرگرفــت.
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بــه اتهــام زندقــه بــودن او را کشــت. )ابن عمرانــی،1421: 70(
منصــور خــود را از زمــره پادشــاهان می دانســت. شــاهد ایــن مطلــب ایــن اســت 
ــا  ــا چهارت ــت: "خلف ــور می گف ــه منص ــنیدم ک ــب گفت:»ش ــس حاج ــه ربیع  بن  یون ک
ــتند:  ــا هس ــز چهارت ــاهان نی ــی  و پادش ــان و عل ــر و عثم ــر و عم ــتند: ابوبک هس
من."«)ابن کثیــر،1407،  و  هشــام  بن  عبدالملک  عبدالملک  بن  مــروان،  معاویــه، 
ــز اســماعیل بهــری گفــت: »شــنیدم کــه  ج10: 122-123؛ ســیوطی،1408: 319( نی
ــن و  ــر روی زمی ــدا ب ــلطان خ ــن س ــردم! م ــت: "ای م ــر می گف ــر ســر منب منصــور ب
ــم  ــه اراده او و عطــا می کن ــم آن را ب ــش هســتم. تقســیم می کن ــر اموال ــان او ب نگهب
بــه اجــازه او و خداونــد مــرا قفلــی بــر آن نهــاده کــه اگــر بخواهــد آن را بــاز بکنــد 
ــل  ــد آن را قف ــر بخواه ــد و اگ ــیم کن ــما را تقس ــد و روزی ش ــا نمای ــما عط ــه ش و ب
ــر،1407، ج10: 122-123؛  ــرار می دهد."«)ابن کثی ــی ق ــون قفل ــر آن چ ــرا ب ــد م بکن

ــیوطی،1408: 319( س
ــلطان«  ــظ »الس ــه در لف ــانی ک ــاهی ساس ــام پادش ــرداری از نظ ــا الگوب ــور ب منص
نیــز نمــودار گشــته، بــه فــر ایــزدی خــود نیــز در قالــب اســامی اشــاره می کنــد. او 
ــت  ــا عنای ــود ب ــی ریســمان محکــم الهــی، درصــدد ب ــن« یعن ــا ذکــر »حبل اهلل  المتی ب
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 
ــه  ــا را ب ــرد و آن ه ــیم می ک ــی تقس ــدان و خارج ــدان، مرت ــته ملح ــه دس ــه س را ب
ــتعانت از  ــا اس ــا ب ــرد ت ــاش می ک ــاخت و ت ــم می  س ــی مته ــداد و شورش ــاد، ارت الح
ــردازد.  ــا بپ ــودی آن ه ــه ناب ــان ب ــی متکلم ــتدالل کام ــان و اس ــی فقیه ــکام فقه اح

ــت: ــن رو می گف ازای
ــه  دار و در  ــن نگ ــا را ام ــدار؛ راه ه ــوط ب ــراف را مضب ــن و اط ــت ک ــا را تقوی مرزه
ــایندی ها را از  ــدار و ناخوش ــه ب ــش ده و مرف ــه را آرام ــی آر و عام ــت فراخ معیش
ــه  ــداز ک ــردا مین ــه ف ــروز را ب ــن؛ کار ام ــم ک ــپاه فراه ــی س ــا توان ــردار؛ ت ــا ب آن ه
بــه تباهــی افتــد؛ در چــاره حادثــات بــه وقــت وقــوع بــه ترتیــب تقــدم بکــوش و 
ــرای دانســتن آنچــه روز رخ  ــانی را ب ــگام شــب کس ــن؛ هن ــاش ک ــختانه ت سرس
ــه شــب رخ  ــرای دانســتن آنچــه ب ــگام روز کســانی را ب می دهــد آمــاده کــن و هن
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می دهــد آمــاده کــن... از کســانی کــه شــب را بــه در تــو ســر می کننــد، دل  جویــی 
کــن؛ کســان را آســان بپذیــر؛ در کار کســانی کــه روی ســوی تــو می کننــد بنگــر! 

)طبــری،1387: ج 106-8،105(

ــا می نگریســت. )ابن جــوزی،1412  ــر در نامه هــای مرزه ــاز ظه ــس از نم منصــور پ
ــب  ــزل و نص ــی و ع ــس از امرونه ــور در روز پ ــر، کار منص ــه ابن اثی ــه گفت :341( ب
ــر 1385:  ــود. )ابن اثی ــا ب ــم راه ه ــاح و اداره و نظ ــا و اص ــاع از مرزه ــزاران، دف کارگ
ــد  ــه وارد ش ــه ملطی ــاه روم ب ــطنطین" پادش ــری "قس ــال 138 قم ج6،27-28( در س
ــه  ــر ب ــزار مص ــی کارگ ــور، صالح  بن  عل ــود آورد. منص ــه وج ــادی ب ــای زی و خرابی ه
ــپس در  ــر،1407: ج10،73( س ــد. )ابن کثی ــازی کن ــا را بازس ــا خرابی ه ــتاد ت ــا فرس آن  ج
ــه  ــا هرچ ــتاد ت ــا فرس ــه آن  ج ــاب را ب ــری، ابراهیم  بن  محمدبن  عبدالوه ــال 140 قم س
ــود را در  ــپاه خ ــزار س ــو بســازند. منصــور چهاره ــد، از ن ــرده بودن ــراب ک ــان خ را رومی
ــاد.  ــا نه ــه را بن ــتاد و دژ قلوذی ــیار فرس ــر بس ــاح و ذخای ــرد و س ــتقر ک ــا مس آن  ج
ــی،  ــت: »ای قاض ــه او گف ــمعان ب ــا ابن س ــدارش ب ــری،1412 :121( وی در دی )ابن عب
ــه  ــت: »ب ــمعان گف ــتم؟« ابن س ــه هس ــن چگون ــم، م ــوگند می ده ــدا س ــه خ ــو را ب ت
ــمنان  ــا دش ــی روی و ب ــدا م ــه خ ــه خان ــتی! ب ــردم هس ــن م ــو بهتری ــوگند ت ــدا س خ
ــت؛  ــه اس ــتواری یافت ــن، اس ــو دی ــطه ت ــه واس ــی؛ ب ــن می کن ــا را ام ــی؛ راه ه می جنگ
ــی  ــه خوب ــوری،1410 :196( ایــن مــورد ب ــو بهتریــن و عادل تریــن پیشــوایانی!« )دین ت
نشــان می دهــد کــه منصــور چقــدر بــه مرزهــا اهمیــت مــی داده اســت. مهــدی نیــز در 
ســال 163 قمــری، دژ مــرزی حــدث1 را ســاخت کــه وســیله ای بــرای رانــدن دشــمن 
و نیرومنــدی مســلمانان بــود؛ چــه رومیــان بــر مرعــش2 غــارت بردنــد و اســیر گرفتنــد 
پــس چــون مهــدی حــدث را ســاخت، مرزنشــینان کامــًا بــدان منتفــع شــدند. )یعقوبــی، 

ج2،396( بی تــا: 
منصــور لشــکری نیرومنــد داشــت و از بابــت نگــه  داری ســپاه نگــران بــود؛ زیــرا خــوب 
می دانســت 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؟« 

1. که آن را برای سرخی خاکش حمرا نیز گویند.
2. شهری میان شام و باد روم.
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گفــت: »نمی دانــم.« گفــت: »إنـّـا هلّل و إنـّـا إلیــه راجعــون! تــو خافــت را از دســت خواهــی 
داد ولــی مــن بــرای تــو کاری کــرده ام کــه اگــر لشــکر را از دســت بدهــی، آن کار جبــران 
مافــات را خواهــد کــرد و آن عبــارت اســت از ســپاه بنــدگان. پــس تــو دربــاره آن هــا از 

خــدا بیندیــش و آن هــا را خــوب نگهــداری کــن« )ابن اثیــر،1385: ج6،27،28(
منصور می گفت: 

مــن بــه چهــار مــرد شــریف احتیــاج دارم کــه همیشــه در درگاه مــن حضــور داشــته 
ــود و  ــاح ش ــا اص ــه آن ه ــت ب ــای دول ــد و کاره ــریف تر نباش ــا ش ــند. از آن ه باش
ــس  ــد؛ دوم رئی ــز نیندیش ــدا از هیچ چی ــه در کار خ ــی ک ــک قاض ــند: ی ــن باش چنی
شــرطه کــه بــه ضعیــف انصــاف دهــد و عدالــت کنــد و حــق او را از قــوی بگیــرد؛ 
ــر رعیــت، ســتم  ــد و در عیــن حــال ب ــات را دریافــت کن مســتوفی کــه تمــام مالی

نکنــد. 

ــد: »ای  ــت: »آه آه!«، گفتن ــد و گف ــار گزی ــه ب ــود را س ــبابه خ ــت س ــپس انگش س
ــر  ــه خب ــد ک ــب بری ــت: »صاح ــت؟« گف ــارم کیس ــت و آن چه ــن چیس امیرالمؤمنی
ــد.«1)ابن اثیر،1385، ج6:26؛  ــده بنویس ــع ش ــه واق ــزارش را چنان  چ ــد و گ ــح بده صحی
ــه و  ــن مک ــد را بی ــری، بری ــال 166 قم ــز در س ــدی نی ــی،1421 :62( مه ابن عمران
مدینــه دایــر کــرد کــه بــا اســتر حمــل شــود و قبــل از آن، بریــد نبــود. )ابن اثیــر،1385: 
ــراق آورد.  ــه ع ــاز ب ــد را از حج ــه بری ــود ک ــی ب ــتین کس ــن نخس ج6، 73( او هم  چنی

)ســیوطی،1408 :330(
 منصــور در ادامــه وصیتــش می گویــد: »کارهــا را بــه خویشــتن قبضــه کــن؛ مالــت 
ــه  ــاش و ب ــان ب ــش خوش گم ــروردگار خوی ــه پ ــو؛ ب ــد مش ــن؛ نومی ــی مک ــار؛ تنبل می
ــری  ــاهد حیله گ ــش، ش ــان خافت ــور در زم ــود منص ــان!« خ ــت بدگم ــان و دبیران عام
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 آن هــا را حاضــر کننــد تــا 
ــرای  ــا این  کــه یکــی از آن هــا شــعری ب ــد. همگــی زهره شــان آب شــد ت گوشــمال یابن
فیــض ارتجــال گفــت و عاقبــت منصــور آن هــا را بخشــید. )اصفهانــی،1364 :82( شــاید 
منظــور از بدگمانــی بــه کارگــزاران و کاتبــان، اهتمــام منصــور بــه مســأله ارتبــاط میــان 

1. پست که در آن زمان مراقب اعمال حاکمان و عامان بود و هرچه می شد گزارش می داد.
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کارگــزاران، کاتبــان دیــوان خــراج و خراج  دهنــدگان بــوده کــه ایــن امــر گاهــی بــه فســاد 
ــا  ــد و آن ه ــه می  ش ــز توج ــی نی ــای ایران ــأله در اندرزنامه ه ــن مس ــه ای ــد. ب می  انجامی

ــد. ــرای جلوگیــری از ایجــاد ایــن ارتبــاط، قوانیــن خــاص مالیاتــی وضــع می کردن ب
در جای دیگر وصیت  نامه می  گوید:

ــی  بن  زید.  ــی و عیس ــم: عیسی  بن  موس ــو بیمناک ــر ت ــس ب ــی از دو ک ــا از یک تنه
ــه  ــته ام، ب ــاور داش ــه ب ــن داده ک ــا م ــا ب ــا و قراره ــی پیمان ه ــا عیسی  بن  موس و ام
خــدا اگــر جــز ایــن نباشــد کــه ســخنی بگویــد، از او بیمــی دربــاره تــو نــدارم و آن را 
ــن  ــن مال هــا را خــرج کــن و ای ــا عیســی  بن  زید ای ــرون کــن! ام ــش بی از دل خوی
غامــان را بــه کشــتن بــده و ایــن شــهر را بــه ویرانــی بــده تــا بــه او ظفــر یابــی 

ــری،1387: ج8، 107(  ــم. )طب ــت نمی کن ــو را مام و ت

ــود کــه ســفاح پــس از  ــه ایــن دلیــل ب ــی منصــور از بابــت عیسی  بن  موســی، ب نگران
منصــور، عیســی را ولی  عهــد قــرار داده بــود و منصــور دوســت داشــت پســرش مهــدی 
جانشــینش شــود. ابتــدا بــا عیســی بــا مایمــت برخــورد می کــرد ولــی رفته رفتــه رفتــارش 
ــد.  ــاک می ریختن ــر او خ ــر س ــه ب ــتور  داد در کوچ ــه دس ــی ک ــا جای ــرد ت ــر ک ــا او تغیی ب
ســرانجام عیســی پذیرفــت کــه خــودش را خلــع کنــد. منصــور می  دیــد کــه عیســی پیــر 

اســت و مهــدی جــوان و عیســی پــس از مهــدی نخواهــد زیســت؛ لــذا بــه او گفــت:
 از پــس مهــدی ایــن خافــت تــو را دهــم. اکنــون چــون بــر خویشــتن گــواه کنــی، 
ــو را  ــدان ت ــه نقــد و ســیصد هــزار درم فرزن ــار هــزار درم بدهــم ب ــو را ده ب مــن ت
دهــم و هفــت هــزار درم خــدم و کس هــای 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: ج4،1138(
ــار  ــی را ده ب ــور عیسی  بن  موس ــت: »منص ــده اس ــه آم ــز این گون ــار نی در زین  الاخب
ــزی،1363:  ــه او داد.« )گردی ــه ب ــری کوف ــس و امی هــزار درم فرســتاد و خلعت هــای نفی
151( بعــد 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 آن  جــا تحصــن جویــد. 
ــزد  ــره او را بگرفــت و ن ــر ســر او فرســتاد. ابوهری ــا هــزار ســوار ب ــره را ب مهــدی ابوهری
مهــدی آورد. مهــدی همــواره بــا او در کشــمکش بــود تــا آن  گاه کــه او بــه خلــع خویــش 



سخن تاریخ/ شماره 21 ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1281394 ₪

ــأله  ــری،1412: 125،126( مس ــتد.« )ابن عب ــار بس ــزار دین ــوض ده ه ــن در داد و در ع ت
ــدان  ــاف در خان ــروز اخت ــل ب ــدد، یکــی از عوام ــن جانشــینان متع والیت  عهــدی و تعیی
ــد و در  ــوی گردی ــدان ام ــری در خان ــدام، موجــب درگی ــن اق ــا اینکــه ای ــود. ب عباســی ب
فروپاشــی دولــت آنــان تأثیــر بســیار داشــت؛ بــا ایــن همــه، عباســیان نیــز ایــن سیاســت 

نادرســت را دنبــال کردنــد.

نتیجه
ــود  ــده می ش ــور دی ــه منص ــیر و وصیت نام ــه اردش ــن اندرزنام ــه بی ــابه هایی ک تش

ــد از: عبارتن
1. اتحــاد دیــن و دولــت، میانــه روی، مهــرورزی، آبادانــی کشــور، گمــاردن جاسوســان 
و آگاهــی از اوضــاع و احــوال مــردم در جامعــه از طریــق جاسوســان، توجــه بــه امــر زمــان 
ــه امــر بریــد. ایــن  و برنامه ریــزی در کارهــا، پرهیــز از افراط وتفریــط در امــور و توجــه ب

دو بــه ایــن مــوارد، در ذیــل آییــن کشــورداری اهتمــام داشــته  اند.
2. اســتفاده از عبــارات کوتــاه، وجــود ویژگــی تدبیــر در اندرزهــا و ســفارش  ها، اســتفاده 

از صنایــع بدیعــی تضــاد، مراعــات نظیــر و اقتبــاس، در متــن هــر دو بــه  کار رفته اســت.
تفاوت  ها نیز عبارتند از:

1. پرهیــز از دروغ بــه عنــوان سرچشــمه بدی هــا، و ســفارش بــه درســتی و راســتی، 
دانش انــدوزی، توجــه بــه حالت هــای روحــی مــردم و توجــه خــاص بــه فرهنــگ مــردم. 

کــه تنهــا در اندرزنامــه اردشــیر وجــود دارد.
ــاخصه های  ــا، از ش ــتدالل در اندرزه ــینیان و اس ــم پیش ــال و حک ــاس از امث 2. اقتب
ــود. ــده نمی ش ــور دی ــه منص ــه در وصیت نام ــت ک ــیر اس ــه اردش ــبک اندرزنام ــی س اصل
ــد و  ــردم خراســان(، تقســیم دشــمن )ملحــد، مرت ــی خــاص )م ــه قوم 3. ســفارش ب
شورشــی( و توجــه دادن وصیت  شــونده بــه »اهلل«، از جملــه مــواردی اســت کــه تنهــا در 

ــود دارد. ــور وج ــه منص وصیت  نام
4. اقتباســات دینــی، وجــود عبارت هــای تردیدآمیــز دربــاره بــی   اعتمــادی منصــور بــه 
ــه اردشــیر  ــه در اندرزنام ــی اســت ک ــه ویژگی های ــه، از جمل ــع وصیت نام پســرش و تودی

ــود. ــده نمی ش دی



₪ 129 مقایسه جنبه های مختلف اندرزنامه اردشیر ساسانی و وصیت نامه منصور عباسی

هم  چنین موارد ذیل در این دو متن شایان توجه است:
ــن  ــه مت ــد ک ــان می ده ــور، نش ــه منص ــیر و وصیت نام ــه اردش ــه اندرزنام 1. مقایس
اندرزنامــه از یــک جهان بینــی واالتــر و جهان شــمول تری برخــوردار اســت و ارزش هــای 

ــده اند. ــان ش ــری بی ــترده تر و عمیق ت ــکل گس ــه ش ــانی در آن ب انس
ــام  ــظ نظ ــیر حف ــی اردش ــه اصل ــه دغدغ ــد ک ــان می ده ــن، نش ــی دو مت 2. بررس
ــا انگیزه هــای ملــی بــوده، در حالــی کــه دغدغــه و نگرانــی منصــور،  پادشــاهی ایــران ب

ــوده اســت. ــدی ب ــدرت توســط پســرش مه از دســت دادن ق
3. ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه مفهــوم »ملیــت ایرانــی در دوره اردشــیر مطــرح 

و در دوره منصــور عباســی کم رنــگ بــوده اســت.
4. ایــن پژوهــش نشــان داد کــه وصیت نامــه منصــور تحــت تأثیــر اندرزنامــه اردشــیر 

بــوده اســت.
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کتابنامه
ــی،  ــم امام ــه ابوالقاس ــم، ترجم ــی )1369(. تجارب  الام ــکویه رازی، ابوعل ــن مس ـ اب

ســروش، ج 1.
ـ ابن اثیــر، عزالدیــن ابوالحســن علــی بــن ابــی الکــرم )1385(. الکامــل فــی التاریــخ، 

ــادر، ج6. بیروت، دار ص
ــلطانیه  ــی الآداب الس ــری ف ــا )1418(. الفخ ــی، محمدبن  علی  بن  طباطب ـ ابن الطقطق
ــی، ط  ــم العرب ــروت، دار القل ــو، بی ــد مای ــادر محم ــق عبدالق ــلامیه، تحقی ــدول الاس و ال

األولــی.
ــی  ــم ف ــد )1412(. المنتظ ــن محم ــی ب ــن عل ــان ب ــرج عبدالرحم ــوزی، ابوالف ـ ابن ج
التاریــخ الامــم و الملــوک، تحقیــق محمــد عبدالقــادر عطــا و مصطفــی عبدالقــادر عطــا، 

بیــروت، دارالکتــب العلمیــه، ط االولــی، ج 8.
الحمدونیــه،  التذکــره   .)1983( محمدبن  حســن  بن  محمدبن  علی  ابن حمــدون،  ـ 

ــی، ج 3. تحقیــق احســان عبــاس، بیــروت، الطبعــه االول
ترجمــه  فخــری،  تاریــخ   .)1367( محمدبن  علی  بن  طباطبــا  ابن طقطقــی،  ـ 

محمدوحیــد گلپایگانــی، تهــران، علمــی و فرهنگــی.
ـ ابن عبــری، غریغوریــوس الملطــی )1412(. تاریــخ مختصرالــدول، تحقیــق 

ــه. ــرق، ط الثالث ــروت، دارالش ــوعی، بی ــی الیس ــون صالحان انط
الخلفــاء،  التاریــخ  فــی  الإنبــاء   .)1421( محمدبن  علی  بن  محمــد  ابنعمرانــی،  ـ 

ــی. ــه، ط االول ــاق العربی ــره، داراآلف ــامرائی، قاه ــم الس ــق قاس تحقی
بیــروت،  النهایــه،  و  البدایــه   .)1407( اســماعیل  بن  عمر  ابوالفــداء  ابن  کثیــر،  ـ 

ج10. دارالفکــر، 
لســان  العرب،   .)1427( محمدبن  مکــرم  جمال الدیــن  ابوالفضــل  ابن منظــور،  ـ 

ــاء، ج 15. ــروت، الدارالبیض ــید، بی ــد رش ــق خال تعلی
ــران،  ــدد، ته ــا تج ــق رض ــت، تحقی ــا(. فهرس ــحاق )بی ت ــم، محمدبن  اس ـ ابن  ندی

ــروی. چــاپ م
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ــا  ــح رض ــتورالوزاره، تصحی ــین )1364(. دس ــی، محمودبن  محمدبن  الحس ـ اصفهان
ــر. ــارات امیرکبی ــران، انتش ــژاد، ته انزابی  ن

ــد روشــن، انتشــارات  ــق محم ــری، تحقی ــه طب ــی )1373(. تاریخ نام ـ بلعمــی، ابوعل
البــرز، ج 4.

ــی،  ــد عباس ــام محم ــح و اهتم ــع، تصحی ــان قاط ــف )1336(. بره ــزی، ابن  خل ـ تبری
نشــر پیــروز.

ــش  ــه کوش ــلام، ب ــش از اس ــران پی ــات ای ــخ ادبی ــد )1377(. تاری ــی، احم ـ تفضل
ــران، ســخن. ــوزگار، ته ــه آم ــر ژال دکت

ــرابی،  ــراقی س ــی اهلل اش ــق ول ــکام، تحقی ــوح )1404(. آیات  الاح ــی، ابوالفت ـ جرجان
ــد، ج 2. انتشــارات نوی

ـ حســن، ابراهیــم حســن )1388(. تاریــخ سیاســی اســلام، ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، 
ــه جاویدان. انتشــارات بدرق

ــود  ــه محم ــوال، ترجم ــن داوود )1371(. اخبارالط ــد ب ــه احم ــوری، ابوحنیف ـ دین
ــی. ــر ن ــران، نش ــی، ته دامغان

السیاســه،  و  الإمامــه   .)1410( عبداهلل  بن  مســلم  بن  قتیبه  أبومحمــد  دینــوری،  ـ 
ــی، ج 2. ــواء، ط األول ــروت، داراألض ــیری، بی ــی ش ــق عل تحقی

و  تاریخ  الاســلام   .)1413( محمدبن  احمــد  شــمس الدین  ذهبــی،  ـ 
ــاب  ــروت، دارالکت وفیات  المشــاهیر و الأعــلام، تحقیــق عمــر عبدالســام تدمــری، بی

.8 الثانیــة، ج  العربــی، ط 
ــران،  ــلام، ته ــل از اس ــران قب ــردم ای ــخ م ــین )1382( تاری ــوب، عبدالحس ـ زرین ک

ــر، ج 1. امیرکبی
ـ ســیوطی، جال  الدیــن عبدالرحمان  بن  ابی  بکــر )1408(. تاریخ  الخلفــاء، تحقیــق 

محمــد محی  الدیــن عبدالحمیــد، بیــروت، دارالجیــل.
ـ ضیــف، شــوقی )1990(. تاریــخ الادب  العربــی )العصرالعباســی  الاول(، بیــروت، 

دارالمعــارف، الطبعــه العاشــره.
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ــد  ــق محم ــوک، تحقی ــر )1387(. تاریخ  الامم  والمل ــر محمدبن  جری ــری، ابوجعف ـ طب
ابوالفضــل ابراهیــم، بیــروت، دارالتــراث، ط الثانیــه، ج 8.

ـ طقــوش، محمدســهیل )1380(. دولــت عباســیان، ترجمــه حجــت اهلل جودکــی، قــم، 
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه.

ـ عبــاس، احســان )1348(. عهــد اردشــیر، ترجمــه س. محمدعلــی امــام شوشــتری، 
تهــران، انجمــن آثــار ملــی.

فــی  صبح  الاعشــی  )بی تــا(.  محمــد  بــن  احمــد  شــهاب الدین  قلقشــندی،  ـ 
دارالکتب  العلمیــه. بیــروت،  صناعه  الانشــاء، 

ـ قونــوی، قاســم  بن  عبداهلل )1406(. أنیس  الفقهــاء فــی تعریفات  الألفاظ  المتــدا
ــی، ج 1. ــة األول ــی، الطبع ــداالرزاق الکبیس ــق أحمدبن  عب ــاء، تحقی ولة  بین  الفقه

ـ کریســتن ســن، آرتــور )1377(. ایــران در زمــان ساســانیان، ترجمــه رشــید یاســمی، 
ــای کتاب. ــران، دنی ته

ـ گردیــزی، ابوســعید عبدالحی  بن  ضحــاک )1363(. تاریــخ گردیــزی، تحقیــق 
ــاب. ــای کت ــارات دنی ــران، انتش ــی، ته ــی حبیب عبدالح

ــا 201(،  ــال 11 ت ــیان )از س ــان و عباس ــه علوی ــد )1381(. رابط ــری، محم ـ اهلل اکب
تاریــخ در آینــه پژوهــش، پیــش شــماره اول، پاییــز، قــم، مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی 

ــی )ره(، ص 22،23. ــام خمین ام
ــی  ــریفی، )1391(. "بازیاب ــه ش ــین و مرضی ــیرمحمدی، حس ــن؛ ش ــلپور، محس ـ مرس
اندرزهــای اردشــیر ساســانی در تاریــخ فخــری"، تاریــخ در آیینــه پژوهــش، شــماره 32، 

بهــار و تابســتان، ص 95-91.
ــده،  ــم پاین ــه ابوالقاس ــب، ترجم ــی )1370(. مروج  الذه ــن عل ــعودی، ابوالحس ـ مس

ــی، ج 1. ــی و فرهنگ ــران، علم ته
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