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چکیده
کارنامۀ اردشیربابکان با قدمت چهارصد ساله یکی از متون پهلوی است که محتوی اندرزهای اردشیربابکان،
مؤسس سلسلۀ ساسانی است .فضائل اخالقی بسیاری در متن کارنامۀ اردشیر به وی نسبت داده شده و اورا تا
درجۀ قهرمان ملی و حماسی که دارای تمامی صفات متعالی اخالقی از جمله داد ،دهش ،مهربانی ،بی باکی،
تهور و قداست است ،برمیکشد .به نظر میرسد اردشیرنماد هویت ملی ایران در مقابل انیران باشد .در این
اندرزها با بیانی حکمتآمیز و خردمندانه ،حال و کار آدمی در عرصۀ گیتی به سنجش درمیآید و کوته نگریها،
هوسرانیها ،فزونخواهیها و دیگر صفات اهریمنی سرزنش میشود .اندرز در همه زبانها و در همه حال و
همه جا و همیشه وجود داشته است و نزد هر ملتی یک نوع حالت عمومی دارد؛ از آن جایی که فضایل و
رذایل اخالقی ریشه در ذات انسان دارد ،درتمام فرهنگها و زبانها ،مورد پذیرش همگان است .مقالۀ حاضر،
با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلی میکوشد تا به نقد دیدگاه اردشیر بابکان پیرامون مؤلّفههای اخالقی مورد
بررسی قرار دهد .با استناد به یافتههای این بررسی ،اندرزهای اردشیر بابکان عموماً وظایف انسان را نسبت به
خود ،خداوند و دیگران بازگو میکنند.

کلمات کلیدی :اندرز ،اخالق فردی ،اخالق سیاسی ،اردشیربابکان.
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-1مقدمه

ایرانیان ،حاصل تفکرات ،تجربیات و داشته های خود را در قالب عبارات کوتاه که تأثیر مسلمی
بر زندگی فردی و اجتماعی آنها داشت می ریختند و به دیگران عرضه میداشتند .اندرزنامه ها،
رساله هایی هستند متعلق به عصر ساسانی به زبان پهلوی و مشتمل بر حکم و پند و دستورهای
اخالقی و گاه حکومتی که مفاد بسیاری از آن ها در دورۀ قبل از ساسانیان و در اوستا نیز موجود
است( .دایره المعارف اسالم ج  :1ذیل اندرزنامه) واژۀ اندرز ...که مترادف تقریبی کلمه پند است
...مجازاً به معنای نشان دادن راه و روش است( .خلف تبریزی«)170 :1362 ،کلمه پند و اندرز در
عربی به موعظه و نصیحت ترجمه شده ،به همین دلیل کتب اخالقی پهلوی در عربی به نام مواعظ
و یا وصایا مشهور شده اند( ».محمدی ،بی تا ) 25 :پند و نصیحت ،نخستین پایۀ اندرزنامه است.
به نظر اندرزنویسان ،اندرز میتواند زندگی اخالقی را پایهریزی کند .اندرز تجربۀ گذشتگان است
که برای انتقال به آیندگان بازگو میشود و به سبب درونمایۀ آموزشی خود رهنمودی برای مخاطبان
به شمار میآید.
متون و ادبیات اندرزی به گونهای از ادبیات اطالق میشود که موضوع آن ها تهذیب نفس و
تربیت روح انسان و آراستن فرد و اجتماع به حیله و زیور اخالق و رواج مکارم اخالق در جامعه
و نیز گسترش خرد و خردورزی است( .محمدی ،بی تا )27 :میتوان اندرزنامه ها را صورت اولیۀ
کتب اخالق در زبان فارسی نامید که عموماً آن ها را شاخه ای از ادبیات تعلیمی می دانند که پیوسته
در میان ادبا و دانشمندان ،خصوصاً در میان دبیران اهمیت فراوانی داشته است.در اندرزنامه ها ،مأخذ
اقوال و سخنان بزرگان ذکر نمی شود و هیچ کدام از مؤلفان اندرزنامه ها در اندرزهایی که ارائه
میکنند مبدع و مبتکر نیستند چرا که هر حکمت و اندرز عصارۀ سال ها و بلکه قرن ها بحث و
گفتگو تجربه است .تاریخ اندیشۀ بشری نشان میدهد که سخن از رهبر و حاکم و چگونگی وظایف
آن ها را بیان کردن ،سخنی تازه نیست و از دیرباز در میان ملل مختلف رایج بوده است« ،در شرق
قدیم ترین اندیشه در مورد شهریاری از آن کنفوسیوس است که در هزاره اول قبل از میالد مسیح
خردمندانه به این موضوع می نگرد .او بنیادهای یک حکومت خوب را در فراوانی خوراک ،ارتش
کامل و اعتماد مردم می داند( ».چوچای )48 :1369 ،اندرزنامه نویسی یا تدوین و گردآوری پندها
و کلمات قصار و حکمت آمیز در ادبیات ایرانی پیشینهای طوالنی دارد .ذبیح اهلل صفا در تاریخ
ادبیات خود پیشینه ادب اندرزی در ایران را با منظومۀ درخت آسوریک به دورۀ اشکانی میرساند.
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(صفا )133 :1369 ،اما به طور معمول نوشتن پند و اندرز در ایران را به دوره ساسانی منسوب می
دارند ابن ندیم در عنوان کتاب هایی که در پند و حکمت ،در فارسی و هندی و یونانی و عربی
تألیف یافته و به زبان عربی ترجمه شده نام  44کتاب را ذکر می کند که قسمت عمدۀ آن ها ترجمه
یا اقتباس از آثار پهلوی است (ابن ندیم )315-316 :1343 ،اعراب نیز به این تأثیرپذیری معترف
بوده اند ،جاحظ مینویسد« :ما (عرب) ...هرچه آموخته ایم سراسر از ایرانیان فرا گرفته و از آداب
ایشان بهره مند شده ایم( ».جاحظ )93 :1308 ،اندرزهای کارنامۀ اردشیر بابکان انسانی و فراتر از
امر و نهی است .هم چنین سخنان او کامالً تعلیمی و مناسبِ مخاطبین با هر ردۀ سنی است .مقاله
حاضر تالش دارد تا مضامین و درونمایۀ اندرزی اردشیربابکان را بررسی و تحلیل کند.
مقالۀ حاضر به پرسش زیر پاسخ میدهد:
 شاخصها و مؤلفههای اخالقی بر اساس اندیشههای اردشیر بابکان کدامند؟تاکنون درباره مضامین اندرزهای اردشیربابکان مقالهای تدوین نشده ،اما اثری که دربارۀ کارنامۀ
اردشیر بابکان منتشرشده به شرح زیر است:
گودرزی ،در سال ( .)1392مقاله ای را با عنوان «نقد و بررسی تطبیقی ترجمههای کارنامه
اردشیر برپایۀ ترجمۀ صادق هدایت» در مجلۀ مطالعات ایرانی منتشرکردند .مقالۀ فوق میکوشد تا با
بررسی و قیاس سطر به سطر ترجمه ها نشان دهد که هدایت به چه میزان در رعایت نکات دستوری،
معادل گزینیها و پیروی از متن پهلوی در انتقال مفاهیم موفق عمل کرده و کاستیهای ترجمۀ او
در چیست؟
روش تحقیق و جامعۀ آماری
روش تحقیق در این مقاله موردی -زمینهای با رویکرد همبستگی است .در این تحقیق برای
جمعآوری اطالعات از روشهای اسنادی (فیشبرداری به صورت توصیفی) و پیمایشی (استفاده از
کارنامۀ اردشیر بابکان) استفاده شده است .همچنین مقالۀ حاضر میکوشد تا با استفاده از روش
«تحلیل محتوا» معیارهای اخالقی و سبک زندگی را از دیدگاه این شخصیت مورد تحلیل و ارزیابی
قرار دهد .قلمرو تحقیق حاضر تمامی متن کارنامۀ اردشیر بابکان را در برمیگیرد .همچنین
شاخصههای اخالق و سبک زندگی به صورت گزینشی استخراج و تدوین شدهاند.
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-2مباحث نظری تحقیق
 -1- 2اردشیر بابکان
اردشیریکم ساسانی معروف به اردشیر بابکان بعد از شکست دادن اردوان پنجم به سال 224
میالدی ،خاندان اشکانی را برانداخت و سلسلۀ ساسانی را بنیان گذاشت( .دریایی )11 :1383 ،پیش
از آن که اردشیر بر تخت ایران بنشیند ،ایران تحت سلطۀ یونانیان درآمده بود ،اسکندر و جانشینانش
برای از میان بردن فرهنگ و وحدت ملی ایران ،حکومت ملوک الطوایفی را برقرار ساخته بودند ،اما
چیرگی یونانیان دیری نپایید و بعد از یک قرن از حملۀ اسکندر ،خاندانهای ایرانی در فرمانروایی
یونانیان رخنه کردند و قدرت از دست رفته را دوباره به دست آوردند .با تالشهای اردشیر و
مخصوصاً انوشیروان ،عصر نهضت فرهنگی ایران به اوج خود رسید« .اهتمام ایرانیان به پند و حکمت
بسیار کهن و پرسابقه است .در این پندها از آدمی میخواهند که خوب رفتار کند ،خوب سخن
بگوید و چون با خود تنها شد خوب بیندیشد .این خواسته های سه گانه کردارنیک ،گفتار نیک و
پندار نیک است( .العاکوب )33 :1374 ،پند و نصیحت ،نخستین پایۀ اندرزنامه است .اندرز میتواند
زندگی اخالقی را پایهریزی کند .اندرز در دورنمایۀ خود تجربۀ گروهی ویژه را دارد .ادبیات اندرزی
فراتر از اندرزنامهها هستند و در آموختن ارزشها به انسان نقشی بسیار گستردهتر و ژرفتر داشتهاند.
«اندرزها و اندرزنامه ها در گذشته غالباً به طبقات اشرافی جامعه تعلق داشت( ».زرین کوب:1375 ،
 )41مطالعه و بررسی متون و ادبیات ایران باستان به ویژه ساسانیان ،وجود بسیاری از کتاب ها و
پندنامه های منسوب به بزرگان ،شخصیتهای سیاسی و مذهبی این دوره را نشان می دهد ،بزرگان
ساسانی سخنان حکمت آمیز خود را به شکل اندرز که غالباً کوتاه و موجز ولی دارای مفاهیم اخالقی
واالیی بودند ارائه میکردند .در ادب عهد ساسانی از برخی کتب و رساالتی نظیر تاج نامه ،آئین
نامه ،خدای نامه ،خطابه های تاج گذاری ،عهود ،وصایا و  ...سخن می رود که متأسفانه یا اصل
پهلوی آنها از بین رفته و فقط ترجمۀ عربی برخی آن ها باقی مانده و یا کامالً از بین رفته و تنها
نامی از آنها باقی مانده است .از میان شاهان ساسانی ،به دو تن ،یکی اردشیر بابکان و دیگری
انوشیروان ،بیش از شاهان دیگر اندرز و کلمات حکیمانه نسبت داده شده و در اغلب کتابهای ادب
و تاریخ عربی و از آنجا ،در کتابهای اخالق و تاریخ فارسی ،این گونه آثار از آنان نقل گردیده
است .از اهم آثار منسوب به اردشیر« ،عهد» اوست(.تفضلی )215 :1378 ،ابن ندیم از کتابی به نام
سیرت اردشیر یاد کرده است؛ همین اثر که گردیزی از آن چنین یاد کرده است« :و(اردشیر) کتابی
تألیف گردانید اندر پند و سیاست و آن را کارنامه نام کرد .و ظاهراً این کتاب بجز کارنامه اردشیر
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بابکان به پهلوی است که اکنون در دست داریم(.ابن ندیم )218 :1343 ،هم چنین رسالهای نیز
منسوب به اردشیر در قواعد کشورداری به ترجمه عربی در کتاب نهایۀ االرب آمده است و در آن
دربارۀجنگجویان (اساوره) ،دبیران (کُتاب) ،داورها (قُضاۀ ،لشکرکشی (بعوث و ثغور) ،پذیرش سفیر
(فی قدوم الوفود علیه من قبل الملوک) ،ساختن شهرها (بناء المُدُن) ،تدبیر او دربارۀ خاندانهای
اشراف (تدبیره فی اهل بیوتات الشرف) ،دادخواهی (مظالم) و آبادانی سرزمینها (تدبیره عمارۀ
األرضین) بحث شده است .ترجمه فارسی این رساله در ترجمه نهایۀ االرب آمده است( .احمد بن
عبدالوهاب نویری )82 :1364 ،اینک بررسی اهمّ مباحث اندرزی اردشیر در کارنامۀ متن پهلوی:
.3بحث و بررسی

 .1 .3درونمایه و مضامین اندرزهای کارنامۀ اردشیر بابکان
اندرزهای اردشیربابکان را میتوان از نظر موضوع به چهار دسته دینی ،اخالقی ،اجتماعی و
سیاسی تقسیمبندی کرد ،از آن جاییکه برخی اندرزهای سیاسی ریشه در دین دارند یا برخی
اندرزهای دینی به نحوی با فرد و اجتماع در ارتباطند ،بنابراین نمیتوان یک نصیحت و پند را دقیقاً
مربوط به موضوع سیاسی یا دینی و اجتماعی دانست .عمدهترین مضامین اندرزی کارنامۀ
اردشیربابکان به شرح زیراست:
 .1 .1 .3در ستایش دادگری
پادشاهان ایران یکی از وظایف خود را اجرای عدالت در بین اتباع خود می شمردند و در تمام
دوران طویل تاریخ ایران پادشاهان سعی نموده اند که قسمتی از وقت خود را صرف اینکار
سازند(.کریستین سن )322 :1367،دادگری از صفات ممتاز دوران فرمانروایی اردشیر شمرده می
شده ( )1وحمایت از ضعفا ،احقاق حق شاکیان ،کیفر گناهکاران و متجاوزین به حقوق مردم ،از
اصول مهم کشور داری او بوده است .اردشیربابکان به حکومت اسکندر ،عنوانِ«بیدادشاهی اسکندر»
(کارنامۀ اردشیربابکان )31 :1369 ،میدهد .هم چنین در کارنامۀ اردشیربابکان از حکومت ضحاک،
افراسیاب و اسکندر به عنوان سمبل و مصادیق بیدادگری نام برده می شود« .یاد آر از ستمکاری
ضحاک تازی و افراسیاب تور و سکندر رومی که یزدان دیگرازیشان خرسند نبود( ».همان )50 :به
نمونه مثال زیر از متن کارنامۀ اردشیربابکان توجه فرمایید:
«اردشیر خشم گرفت .با پسر اردوان گفت که مردمی و هنرنتوان به زور و بی آزرمی و بیداد و
دروغ به خود بربستن( ».همان)35 :
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الزم به یادآوری است که معنای نام ارشیر نیز «داد» است .اردشیر در لغت معنای «کسیاست
که پادشاهیاش برپایۀ راستی و عدالت است» (شهبازی« )218 :1389 ،جزء نخست ارتخشیر برگرفته
از مفهوم دینی عدالت موسوم به «ارته» یا «اشه» است و جزء دومش با مفهوم «شهر» در ارتباط
است(.همان)228 :
در شاهنامۀ فردوسی نیز «اردشیر» یکی از بهترین نمونههای دادگری است .او به زیردستان و
دولتمردان خود سفارش میکرد که در امور کشور داری به عدالت رفتار کنند و ترک «آز»گویند:
همه راستی جوی و فرزانگی

ز تو دور باد آز و دیوانگی

(فردوسی)914 :1387،
(در یک محور همنشینی ،از واژۀ «بیدادگری» مترادف «سلطه جویی» و «آزخواهی» استفاده
شده است).
.2 .1 .3تربیت کودک درکارنامۀ اردشیر بابکان
در ایران« ،ادب» نخستین چیزی بود که پدران به فرزندان خود یاد میدادند ،زیرا کودک
نیکخُوی و با ادب و تربیت ستایش همگان را برمیانگیخت .در دینکرد آمده« :تربیت را باید مانند
زندگانی مهم برشمرد و هرکس باید به وسیلۀ پرورش و فراگرفتن و خواندن و نوشتن خود را به
پایگاه ارجمند رساند( ».پورداود )204 /1 :1356 ،درکارنامۀ اردشیر بابکان ،بابک برای تعلیم اردشیر
دستور میدهد تا به وی «دبیری و سواری و هنرهای دیگر» (کارنامۀ اردشیربابکان)33 :1369 ،
بیاموزند.
در جهان باستان ،نگرش به کودک ،با هدف آموزش و تعلیم او برای بزرگسالی استوار بود.
ایرانیان باستان کودکان و نوجوانان را گرامی میداشتند و به تربیت آنان اهمیت بسیار میدادند.
ایرانیان سنین بین هفت تا پانزده سالگی را سن شناخت عقلی مینامیدند و در این سالها نوآموزان،
افزون بر تعلیم دانشهای دینی ،طبیعی ،ادبیات خواندن و نوشتن و آشنایی با رسمخطهای گوناگون،
تاریخ یا کارنامه (داستان زندگی شخصیتهای تاریخی) ،کمانوری ،سوارکاری و سپاهیگری ،سرود
(شعر و چکامه) همآوازی با موسیقی ،نواختن چنگ و دیگر سازها ،ستارهشناسی ،شطرنج و تمرین
راستگویی و دبیری ،نیز آشنا میشدند.
در کارنامۀ اردشیر بابکان تاکید میشود که «...اردشیر ،به یاری یزدان ،همه ره ،چیرتر و آزموده
ترآمد-به چوگان و سورای و شطرنج و باختن نرد و هنرهایی ازین دست( ».همان)35 :
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به نظرمیرسد در متن کارنامۀ اردشیر بابکان آموختن شطرنج از هنرهای ایرانیان بوده ،این
درحالی است که در شاهنامۀ فردوسی داستان ورود شطرنج را در زمان انوشیروان توسط هندیان به
ایران نقل میکند و فقط بازی «نرد» را متعلق به ایرانیان میداند .ماجرای ورود شطرنج  :روزی پادشاه
هند عده ای را با هدایای بسیار و بازی شطرنج به دربار انوشیروان می فرستد و مطابق رسم آن
روزگار شرط می کند که اگر ایرانیان نتوانند شیوۀ این بازی را دریابند چو با دانش ما ندارند تا و-
نخواهند زین بوم و بر باژ و ساو(فردوسی )137 :1376 ،شاه از آنها یک هفته زمان میطلبد و از
میان همۀ دانشمندان ایرانی ،تنها بزرگمهر( )2است که ظرف یک روز و یک شب همۀ رازهای
شطرنج را کشف میکند و برای این که دانش و هنر ایرانیان را بیشتر به رخ هندوان بکشد ،در مقابل،
بازی نرد را ابداع میکند:
به شطرنج و اندیشه ی هنــدوان نگه کرد و بفزود رنــــج روان
خـرد با دل روشـــــن انباز کرد باندیشه بنهاد برتختـــــه نرد
(فردوسی)1376،136 ،
هندوان هم برای کشف رموز تخته نرد یک هفته زمان میطلبند وبهشتم چنین گفت موبد به
رای -که این را نداند کسی سر زپای(همان )137 :بزرگمهر باز هم به سبب داناییاش مورد ستایش
خسرو و درباریان قرار میگیرد.
در کارنامۀ اردشیر بابکان ،اردشیرفرزند خویش «اورمزد» را به شاپور میسپارد تا به وی درس
«داد» و «دهش» دهد« :اورمزد را وی به داد و دهش بزرگ کرد( ».کارنامۀ اردشیربابکان)68 :1369 ،
دادگری از جملۀ مضامینی است که در متون اندرزی و ادبی بسیاربرآن تأکید شده است:
اگر دادگر باشی و پاک دیـن

ز هر کس نیابی بجز آفرین

جهانداراگردادگر باشــــدی

ز فرمان او کی گذر باشدی

(فردوسی)146 :1387 ،
دادگری و عدالت از صفات جمیل خداوند و از ارکان و اصول دین مبین اسالم است .در قرآن
چند جا صریحاً به آن اشاره شده است.
 .1 .2 .1 .3سن آموزش و تعلیم کودک
وقتی اردشیر هفت ساله بود ،بابک ،پدراردشیر از گوچهر-شاه محلی در ایالت پارس-
درخواست کرد تا اردشیر را برای پروردن نزد تیری ،فرماندۀ ژدارابگرد بفرستد .به گواه اسناد تاریخی،
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آموزش در ایران باستان ،بین پنج تا هفت سالگی آغاز میشد(.صدیق )60 :1332 ،آموزگار را «اییثرا
پائی تی» یا «هیربد» میخواندند .به هر یک از آنان  50تن شاگرد هفت تا پانزده ساله می-
سپردند(.افشارفر )3 :1373 ،آموزگار میبایست عالوه برفرزند «همکیش یا برادر یا دوست ،اگر
شخص بیگانه برای تحصیل نزد او میآمد او را میپذیرفت و آنچه خواهد بدو بیاموزد».
(وندیداد )101 :1385،در ایران باستان ،آموزش دینی پایه و اساس و پیش زمینۀ آموزشهای دیگر
بود.
در ادبیات پهلوی پانزدهسالگی مظهرکمال زیبایی و برازندگیست« :این اعتقاد به دورانی باز
میگردد که درمیان قبائل بدوی ،پسران جوان با رسیدن به سن بلوغ وارد جرگه مردان می شدند».
(بهار )18 :1362 ،در کارنامۀ اردشیربابکان آمده است« :چون سن اردشیربه پانزده کشید( »...کارنامۀ
اردشیربابکان...« )34 :1369 ،اردشیر ،به یاری یزدان ،همه ره ،چیرتر و آزموده ترآمد (»...همان)35 :
.3 .1 .3آداب غذا خوردن
در کارنامۀ اردشیر بابکان بر دعا و شکرگزاری قبل و بعد از غذا سفارش شده است .هم چنین
خود اردشیر این آداب را رعایت می کرد« .زمزم گرفتند» (کارنامه اردشیربابکان )50 :1369 ،زمزم
گرفتن یعنی زمزمه گرفتن .به معنای دعای شکرگزاری قبل و بعد از غذا خوردن است .در آثارالباقیه
زمزمه دعائیست که آهسته برزبان رانند .به هرحال زرتشتتیان را آئین چنین بوده که پیش از غذا و
بعد از آن «واج» (واژ) میگرفتند که آداب تقدیس نان است( .بیرونی)219 :1362 ،
سعدی در باب سوم گلستان -در فضلیت قناعت -حکایتی را در بارۀ کردار اردشیربابکان در
هنگام غذا خوردن روایت می کند:
«درسیرت اردشیربابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام باید
خوردن؟ گفت :صد درم سنگ کفایت است .گفت :این قدر چه قوّت دهد؟ گفت :هذا المِقدارُ و
مازادَ علی ذلک فَانتَ حامِلُه .این قدر ترا بر پای همیدارد و هر چه برین زیادت کنی تو حمال آنی.
خوردن برای زیستن و ذکر کردن است

تومعتقد که زیستن از بهر خوردن است

(سعدی)147 :1381 ،
.4 .1 .3در مذمت خشونت
خشم نام دیوی است...که بدکاران بدو روی میآورند ،و پرهیزگاران به از میان بردن او می-
کوشند ...در اوستا اودشمن اشه[راستی] و پیام آور اهریمن است .اودرصد به وجود آوردن جنگ و
ستیز است  .اگر نتواند در آفرینشِ خوب شری به وجود آورد  .به اسوره آفرینش بد متوجه میشود
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و در اردوی دیوان نزاع برپا میکند...و دیوان ژولیده مینو فرزندان او به شمار میروند .سروش ایزد
از کارهای خرابکارانه او در جهان جلوگیری میکند و باالخره جهان را او از خشم رها میکند.
(گلپایگانی)78 :1376،
بابک به اردشیر میگوید :تونه دانایی کردی آخر برسرچیزی کزو خردمند را زیانی نمیرفت با
بزرگان ستیزه بردی و سخن سخت راندی به آواز بلند .کنون به پشیمانی پوزش خواه( .کارنامه
اردشیربابکان)36 :1369 ،
او اندرز میدهد که باید پناه بی پناهان باشی« :ازآن کس منال و سرمتاب کزجز او تو را نگریزد».
(همان)36 :
«چوسربرهنه کند تا به جان کوش کُل( ».یعنی کسی که به تو پناه آورد تو با تمام وجود در رفع
گرفتاری او کوشش کن ).سرسری ارج و آزرم خود بر باد مده( ».همان)36 :
اردشیر در دهی به نام «ماند» میزبان دو برادر می شود که هر دو مورد ستایش اردشیر قرار
می گیرند او آنان را به «خوبی ،دین دوستی ،یکدلی» می ستاید( .همان)50 :
 .5 .1 .3احترام به طبیعت و کوشش در آبادانی
در کارنامۀ اردشیر بابکان از اردشیر به عنوان شخصی نام می برد که درهرجای ایران تالش
دارد تا آبادانی و آبادی را هدیه کند« .اردشیر در پارس «چه مایه ده آبادان کردی و کشتورز( ».کارنامه
اردشیربابکان)44 :1369 ،
در اندرزنامۀ اردشیر درباب مهربانی او آمده است که «روزی اردشیر به نخجیر رفت و اسب
در پ ی ماده گوری انداخت .گورنربه تیغ اردشیرآمدتا وارهاندآن ماده گورماده از مرگ ،خویشتن به
مرگ سپارد( ».همان)59 :
در ادامۀ ماجرا ،اردشیر متوجه می شود که گورماده بچههای خردسالی دارد لذا «دلسوزه گشت.
اندیشه کنان که وای برمردم بادا که چارپای گنگ به نادانی و بیزبانی ،مهری چنان یکدله با دیگری
دارد که جان خویش به راه زن و فرزند می سپارد( ».همان)59 :
در دربار ساسانیان ،یکی دیگر از سرگرمیهای پرطرفدار ،شکار است ،که به خصوص در
زمان بهرام گورساسانی(متوفی به سال  438یا  439م ).به اوج خود میرسد:
شکارش نباشدمگرشیروگور

ازیراش خوانندبهرام گور

(فردوسی ،1385،جلد)252 ،7
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بهرام درشکار مهارت زیادی دارد؛ اوبه شکارآهو ،شیرو دیگرحیوانات ،واز همه مشهورتر
گورخر می پردازد .شاید به این دلیل بوده که گورخر را نمادی از جاودانگی می دانستند و
اعتقادداشتند که نگریستن به چشم گورخر عمر رازیاد می کند(عبداللهی )947 :1381،به هرحال
بهرام نیز به سبب شکارگور ،ملقب بدین پسوند گشته است:
خداوند بخشایش وفروزور

شهنشاه بخشنده بهرام گور
(فردوسی،1385 ،جلد ،7ص )301

دراساطیریونان «گور» را با هرزگی جنسی مربوط می دانند( .هال)44 :1380،
 .6 .1 .3سجدۀ شکر
در کارنامۀ اردشیر بابکان آمده است« :نخستین که اردشیر ،شاپور را دید ،فرزند خویش ،به
خاک آمد از اسب .سپاس گزارد به اهورامزدا...چه فرزندی بازآمدست مرا چنین نیکو( »...کارنامه
اردشیربابکان)61 :1369 ،
خاک پیمودن ،اشاره به سجده کردن در پیشگاه خداوند است در شاهنامۀ فردوسی هم آمده
است:
از آن پس بمالید بر خاک روی

چنین گفت کای داور راستگوی

(فردوسی)164 :1387 ،
 .7 .1 .3ترک عالئق دنیایی
پایان کار اردشیر بسیار زیباست و وی را در تا مرحلۀ یک درویش وارسته برمیکشد و قداست
روحانیوار به وی اعطا میکند .درکارنامۀ اردشیر بابکان آمده است که وی در اواخر عمر از سلطنت
کناره گیری کرد .عالئق دنیوی را ترک گفت و تجرد اختیارکرد« :دل به شکیبایی در سنگ شکست».
(کارنامه اردشیربابکان )62 :1369 ،در تاریخ سلطنت اردشیر آمده است« :اردشیر پس از 14سال و
کسری (شاید دوماه کمتر از مبداء جلوس حقیقی خود) از سلطنت کنارهگیری کرد و چند ماه بعد
مُرد( ».تقی زاده )10 :1335 ،مسعودی ،درتاریخ خود در بارۀ سبب کنارهگیری اردشیر دلیل زیبایی
را نقل میکند « :چون بر او آشکارشد که گیتی سراسر عیب و عوار است و بنیاد روزگاربرفریب و
تباهی و ناپایداریست( .مسعوی )216 :1344 ،ازحکومت کناره گرفت.
یکی از صفات پادشاهی در دینکرد :متذکر بودن مدام مرگ است .پادشاه باید همیشه به دل
ببندد که مُلک زوال پذیر است .طبق نص صریح قرآن مجید ،انسان طعم مرگ را می چشد و بازگشت
همه به سوی خداست .به فرمودۀ فردوسی:
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بخواند اگــــر چه بمــــانـــد بسی

نخواهد همی ماند ایــــــدر کسی
(فردوسی)149 :1387 ،
نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت

نه چشم جهان ،کس به سوزن بدوخت

(همان)145 :
پایان کار اردشیر به پایان حکومت کیسخرو ،پسر سیاوش در شاهنامه ماننده است .کیخسرو
بعد از کشتن افراسیاب از قدرت کنارهگیری میکند« :وبعد ازآن هیچ کس کیخسرو را باز ندید نه
زنده نه مرده( ».ابن بلخی )47 :1363 ،در مقدمۀ داستان پادشاهی کیخسرو و همین طور در ادامۀ
ماجراهای کناره گیری او از حکومت آمده ،انسان نژاده و برکشیدۀ آراسته به زیب خرَد که علم و
هنر آموخته و برخوردار از فرّ ایزدی باشد ،در نتیجه از فزونخواهی مبّرا است و به تبع آن ،از رنج
و غم زندگی بر کنار:
چو این چار با یک تن آید به هم

برآساید از آز وز رنج و غم

(فردوسی)425 :1386،
پایان حکومت بهرام گور ساسانی نیز به پایان کار حکمرانی اردشیر نیز ماننده است .بهرام
چون به شصت وسه سالگی رسید تاج و تخت به فرزند خود یزدگرد داد تا به پرستش خدای بپردازد
اما چون به خوابگاه خود رفت دیگر برنخاست در مجمل التواریخ آمده است که :بهرام به شکارگاه
اسب میدوانید با اسب اندرچاهی افتاد ومادرش بیامد وهرچند آب وگل برکشید هیچ اثر ظاهر
نشد( ....مجمل التواریخ والقصص )71 :مردم چهل روزدرسوگ او بودند .به عقیدۀ فردوسی مرگ
او طبیعی بود ،اما مورخین گویند «روزی سواره به دنبال گوری اسب می تاخت .ناگاه درگودال
یاچاهی عمیق فرورفت وبا تمام کوشش هایی که کردند به یافتن جسداوموفق نشدند .ممکن است
وفات پیروز که درگودالی اتفاق افتاد موجب تشکیل این افسانه باشد( ».کریستن سن)294 ،1384،
در ادامۀ داستان «بهرام اورمزد» فردوسی فرا رسیدن مرگ را بهانه قرار می دهد و میگوید:
روانت گر از آز فرتوت نیست

نشست تو جز تنگ تابوت نیست

(فردوسی)931 :1387،
بهرام اورمزد روش اسالف خود در پیش گرفت و بر این عقیده بود:
چو خشنود باشی تن آسان شوی

و گر آز ورزی هراسان شوی

نه کوشیدنی کان برآرد به رنج

روان را بپیچاند از آز گنج
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(فردوسی)931 :1387،
پایان حکومت «رامین» نیز به پایان حکمرانی اردشیر شباهت دارد .فخرالدین اسعد گرگانی در
منظومۀ غنایی ویس و رامین میگوید که رامین ،بعد از مرگ ِویس ،در پایان زندگی ،از تخت کناره
گیری میکند و معتکف میشود( .اسعد گرگانی)510 :1314 ،
در مجموع ،در متن اردشیر بابکان ،کناره گیری اردشیر از حکومت وی را تا مرحلۀ انسان کامل
عرفانی برمیکشد و تعالی میدهد .او همچون ابراهیم ادهم ،صوفی وار پشت پا برتاج و تخت و
دربار میزند و عبادت خداوند را پیشه میسازد .عطار نیشابوری نیز در منظومۀ الهی نامه از زن
پارسایی نام می برد که بعد از رسیدن به حکومت آن را نمیپذیرد و به دیگران محول میکند و
خود در صومعه به عبادت خداوند مشغول میگردد( .عطار )44 :1389 ،حتی همین داستان عیناً در
طوطی نامه (جواهر االسمار)الثغری نیز دیده می شود(»... .الثغری)336 :1385 ،
-4نتیجه گیری

اندرزهای متن اردشیر بابکان به قصد آموزش مطالب اخالقی به عامه مردم نوشته شده اند و
نقش مهمی در حکمت آموزی به وسیلۀ جمالت و نصایح کوتاه حکیمانه که خالصه و عصارۀ
تجارب چندین قرن هستند به شمار میروند .درواقع ،به مثابۀ منشوری هستند که عظمت فرهنگ و
تمدن ایرانی را در خود منعکس میکنند و از جهت اشتمال بر آداب و رسوم و طرز تفکر ایران
باستان ،آینۀ تمدن گذشته ایران و آشکارگر نحوۀ اندیشه ی ایرانی نسبت به هستی ،مرگ و حیات
هستند.
اندرزهای اردشیربابکان ،وظایف انسان را نسبت به خود ،خداوند و دیگران بازگو میکنند ،در
این اندرزها با بیانی حکمت آمیز و خردمندانه ،حال و کار آدمی در عرصۀ گیتی به سنجش در میآید
و کوتهنگری ها ،هوسرانیها ،فزون خواهیها و دیگر صفات اهریمنی سرزنش میشود.
برخی از اندرزهای اردشیر بابکان چون که کوتاه هستند قابلیت تبدیل شدن به جمالت قصار
را دارند.
در اندرزها جنبههای مثبت کالم – به علت تشویق به نیکی -نمود بیشتری مییابد و دالیل
موجود در اندرزها از جمله دالیل اقناعی – و نه استداللی -هستند ،کما این که ذکر رفتار بزرگان به
عنوان شاهد مثال ،برای استحکام بخشیدن به این نوع دالیل است.
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اندرز در متن کارنامۀ اردشیر بابکان به دو نوع اخباری و امری شکل می گیرد و عالوه براین
می توان آن را به گونههایی از قبیل اخالقی ،مذهبی  ،سیاسی ،فلسفی و علمی تقسیم کرد.
در مجموع درکارنامۀ اردشیر بابکان شخصیتی که از او ترسیم میشود فردی شجاع ،قهرمان،
راستگو ،اهل حزم و مهربان است .در اغلب قسمتهای متن کارنامۀ اردشیر به وی شخصیت
حماسی می بخشد که در تمامی میادین نبرد شجاعانه در صف مقدم می جنگد و دارای باالترین
صفات اخالقی است.
پی نوشت

)1در متون ادبی به عدالت خواهی در تاریخ ساسانیان فراوان اشاره شده است .بلعمی می آورد
که انوشیروان ،پس از برتخت نشستن« خطبه کرد ...وگفت  :چنان که نعمت خدای برمن بیش است
ومارا ملک افزونی داد ازآن که پدران ما را بود  ،باید که عدل و داد ما نیز از ایشان بیشتر بود( .بلعمی،
 )98 :1366نویسندۀ روضه الصفا می نویسد« :وقتی رسولی از قیصر با انواع تحف و انواع هدایا نزد
انوشیروان آمد در طاق ایوان کسری نظرکرد و بر چنین بنا تزیین و تکلف ورفعت آن عمارت آفرین
ها کرد بعد چشم بر اعوجاج میدانی که در پیش ایوان بود انداخت و پرسید سبب چیست که طرح
میدان کج افتاده؟گفتند:سبب آن است که پیرزالی در این مقام منزلی دارد هر چه از او به سئوال
التماس کردند خانه خود را بفروشد تا آن را از میان برداشته صحن مستوی گردد مطلقا قبول ننمود
شهریار عادل آن را به حال خود گذاشته.رسول گفت:اعوجاج مقرون به عدل به از استقامت مترتب
به تظلم است( ».میرخواند)197 :1380 ،
)2بزرگمهریکی ازشخصیت های تاریخی است که جزئیات زندگی اوبرهیچ کس روشن نیست
واسناد وشواهدتاریخی هم برای شناخت این «اسطوره ی خردورزی»کمک چندانی به مانمی کنند.
اوپسربختگان ووزیراعظم دربار انوشیروان ساسانی بوده است .کریستن سن بر این باور است که «:
به احتمال قوی این شخص مشهور و مرموز که نام او را ملحق به قصه ی ورود شطرنج به ایران
کرده اند ،همان برزویه ی طبیب است(».کریستن سن )76 :1351،پندنامک یا یادگار بزرگمهردر تعلیم
و تربیت و تهذیب اخالق شهرت دارد .برای اطالعات بیشتر میتوانید به اندرزنامۀ بزرگمهر حکیم
مراجعه فرمایید ( .بزرگمهر.)1350 ،
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