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چکیده
حکمت اخالقی ایرانیان ،حضوری چشمگیر در فرهنگ و ادبیات عربی دارد .از جمله منااب عربای هاه شرراار از ایاف یا
حکمتهاشت ،هتاب العقد الفرید اثر ابف عبد ربه اندلسی (متوفّی  )823اشت .حکیمانی چون اردریر ،انورایروان ،بررممرار و
غیره بخش زیادی از شخنان حکمتآمیر را در مناب عربی و به ویژه در هتاب مذهور به خود اختصاص دادهاند .دورة شاشاانی
از درخشانتریف دورهها از نظر اندرزمویی و رواج شخنان حکمتآمیر بوده اشت .پادراهان و وزیاران شاشاانی باه شیاشات-
مداری و دوراندیشی در میان عربها زبانرد بودهاند و بسیاری از دانشمندان و مؤلفان عرب تحت تأثیر شخنان پندآمیر ایرانیاان
در آن دوره قرار مرفتهاند و به ثبت و ضبط شخنانشان در آثار خود پرداختهاند .پژوهش حاضر به شاخنان حکیماان ایرانای در
دورة شاشانی در هتاب مربور میپردازد و میهورد شنتهای اخالقی رایج در ایران آن روزمار بررشی نماید .اهمّیّت پیگیاری
ایف حکمتها وقتی بیشتر میرود هه بسیاری از آن در فرهنگ ایرانی در شدههای نخست اشالمی از بیف رفته ،اماا از رهگاذر
ترجمه در ادبیات عربی باقی مانده اشت.
واژگان کلیدی :حکیمان ایرانی ،دورة شاشانی ،العقد الفرید.

.
 .1مقدمه
قدیمی تریف هتاب فارشی هه به ایران و تاریخ آن پرداخته ،فارشنامه ابف بلخای در نیماه اوق قارن رشات اشات و در
شدههای بعد ابو العباس احمد ابی الخیر زرهوب ریرازی ،مؤل هتاب ریرازنامه ،در حدود شاق 487هاا باه هااو
دربارة شرزمیف ایران پرداخته و به نوعی از فارشنامه ابف بلخی پیروی هرده اشت .ابف بلخی دربارة پارس و پارشایان
از پیامبر نقل هرده اشت «پیغمبر را علیه السالم پرشیدند هی چرا قرون چون عاد و ثماود و مانناد ایشاان زود هاال
ردند و ملک پارشیان دراز هشید با آنک آتش پرشت بودند پیغمبر صلّی اهلل علیه و شلّت مفت النّرت عمّروا فی الابالد
و عدلوا فی العباد یعنی از برر آنک آبادانی در جران و دادمسترند در میاان بنادمان خادای عارّو جالّ» (اباف بلخای،
.)1 :5831
در مناب قدیت عربی ،شخف از فارس و پادراهان و حکیمان آن تنرا به تاریخ پیدایش آنها منحصر نشاده ،بلکاه نقال
شخنان پادراهان و وزیران و حکیمان ایرانی جایگاه ویژه دارته اشت .ابف عبد رباه (متاوفّی823هاا) ،مؤلا هتااب
العقد الفرید ،نیر شخنان فراوانی از حکیمان ایرانی و فارشی در جای ،جای هتاب العقد الفرید منجانده اشت .اماا آیاا
منظور از فارس در مناب و هتابهای عربی اشتان فارس هنونی اشت یا ایف واژه ،ا اال دارد و مقصاود از آن ،تماام
ایران اشت؟ به نظر میرشد «فارس» در متون عربی ،تمام ایران و فرهنگ ایرانی را در ذهف عربزباناان تاداعی مای-
نماید اما وقتی شخف از دورة هخامنشی و شاشانیان در ادبیات عربی میرود و به بررمانی مانند اردریر(222-275م)،
انوریروان(185-143م) ،خسروپرویر(195-223م) و وزیران با هفایتی مانند بررممرر(شده 2میالدی) اراره مایراود،
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بیشتر فضای فرهنگی آن قلمرو از ایران را تصویر میهند و به ویژه آن هه مرهریت فرهنگی و ماذهبی شاشاانیان نیار
در فارس قرار دارته اشت.
دهتر معیف نیر در حاریه هتاب برهان قا اراره هرده اشت پارس در اصل نام یکی از اقوام جنوبی ایاران اشات هاه
مقّر ایشان نیر پارس نام دارته هه در دورة قبل از اشاالم ،از ایاف قاوم دو خانادان باررا هخامنشای و شاشاانی باه
پادراهی ایران رشیدهاند و فارس معّرب پارس اشت( .برهان ،5882 ،ج.)879 :5
 .1 .2اردشیر
اردریر بف بابک بنیانمذار حکومت شاشانی در یکی از روشتاهای اصطخر به دنیاا آماد ( باری ،بایتاا )225 :و باه
پادراهی ملو الطوایفی پایان داد و حکومتی مستقل را در ایران ایجاد هارد .وی رارر اشاتخر فاارس را باه عناوان
پایتخت خود قرار داد .ایف ررر تا پایان دورة شاشانی از عظمت واالیی برخوردار بود تاا اینکاه در دورة اشاالمی باا
حمله اعراب ویران رد و عظمت و رکوه آن به ررر ریراز منتقل مردید( .برای ا الع بیشتر رجوع رود به ،نجمای،
رمس الدیف .مختاری ،ارکان )822-854 :5839 ،از اقدامات اردریر ،هورة اردریر خوره و رارر جاور (فیاروز آبااد
هنونی) را بنا نراد( .ابف بلخی )582 :5831،ابف بلخی شرزمیف پارس را قبل از اشالم باه پانج هاورة (منطقاه) تقسایت
هرده اشت هه یکی از ایف هورهها ،هورة اردریر بف بابک اشت و پایتخت هر پنج هوره ،اشتخر بوده اشت و رایراز را
جرء رررهای هورة اردریر به رمار آورده اشت( .همانجا)
پندها و وصایای بسیاری دربارة عدالتورزی اردریر در مناب عربی و به ویژه در هتاب العقد الفریاد باه ایاف پادرااه
شاشانی نسبت داده رده اشت از جمله شخنانی هه ابف عبد ربّه از اردریر روایات هارده ،پنادهای وی باه فرزناد
اشت « :قاق أردریر البنه :یا بنیَّ :إنَّ المُلْکَ و العَدْقَ أخوانِ ال غِنَی بأحدِهما عف اآلخَرِ ،فالمُلْکُ أُسٌّ و العدقُ حارسٌ .و
ما لت یکفْ له أسٌّ فَمرْدومٌ ،و ما لت یکف حارسٌ فضَائ ٌ .یا بنیَّ ،اجعلْ حادِیککَ ما أهْالِ المَراتاوِ ،و عطیّتَاکَ هال
الجرادِ ،و بشْرَ هل الدیفِ ،و شِرَّ لمَفْ عَناه ما عنا مِفْ ذوی العقوقِ» ( ،5995ج .)83 :5اردریر به پسر مفت:
فرزندم! عدالت و پادراهی قریف یکدیگرند و یکی از دیگری بینیاز نیست .پادراهی پایه و اشاس اشات و عادالت،
نگربان اشت .هر چه را اشاس نبارد ،نابود مردد و هرچه نگربان ندارته بارد ،تباهی میرد .فرزندم! روی شاخنت باا
صاحبان مقام و عطا و بخششت را بر اهل جراد و بشارتت را بر اهل دیف و رازت را بر هسی هه آنچه هاه تاو را باه
رنج میاندازد او را به رنج اندازد ،قرار بده!
از دیگر شخنان اردریر هه در آن عدالتپیشگی وی به چشت میخورد« :قاق أَرْدَریِر صحابه :إنِّی إنما أَمْلِکُ ا جسادَ
ال النیّاتِ و أحکتُ بالعَدْقِ ال بالرِّضا و أفْحَص عف ا عماقِ ال عف السَّرائرِ» (ابف عباد ربّاه،5995 ،ج .)75 :5اردرایر باه
یارانش مفت :مف تنرا بر تنرای رما فرمانروایی میهنت نه بر نیّتهایتان و از روی عادالت حکمرانای مایهانت ناه از
روی رضایت و هارهای رما را مورد تفحص و جست وجو قرار میدهت نه ضمیرهایتان را.
متأشفانه ایف شخف اردریر ،در شدههای بعد ،در مناب عربی رفته رفته ،اصاالت ایرانای خاود را از دشات داده و اباف
منقذ (متوّفی )137در لبااب اآلداب از « بعا ملاو العجات» نقال هارده اشات (اباف منقاذ )83 :5981 ،و راغاو
اصفرانی(متوفّی152ها) در محاضرات ا دبا تنرا به نقل از «بع الملو » بسنده هرده اشت (راغو اصافرانی،5725 ،
ج.)252 :5
لط و هرم اردریر نسبت به رعیت در بسیاری از شخنان اردریر به چشت میخورد .ابف عبد ربّاه نقال هارده اشات:
« هتوَ أرْدِریر إلی رَعیّته :مِفْ أرْدِریر المُؤیّدِ مَلکِ المُلو و وارثِ العُظَماءِ إلای الفقرااءِ الاذیف هات حَمَلادُ الادیفِ ،و
ا شاورة ِ الذیف هت حَفظدُ البَیْضدِ ،و الکُتَّابِ الذیف هت زِیندُ المَمْلکدِ ،و ذَوِی الحَرْثِ الذیف هات عِمَاادُ الابالدِ :الساالمُ
علیکت ،فإنَّا بحَمْدِ اهلل إلیکُت شالمونَ فَقدْ وَضعْنا عف رعیّتنا بفَضْل رأفَتِنا بِرا إتاوتَرا المُوظَّفدَ علیراا ،و نحاف ما ذلاک
هاتبو ن بِوصیّدٍ فاحْفَظوها :ال تَسْتشعِروا الحِقدَ فیَدْهَمَکت العدوُّ ،و ال تَحْتَکِروا فیَشْملَکت القَحطُ ،و تروَّجوا فای ا قااربِ
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فإنهُ أمسُّ للرَّحِت و أثبَتُ للنَّسوِ ،و ال تَعدُّوا هذه الدنیا ریئاً فإنرا ال تُبْقای علای أحادو ،و ال تَرفضُاوها فاإنَّ اآلخارةَ ال
تُدرَ ُ إال برا» ( ،5995ج.)13 :5
ایف نامد اردریر به رعیتش در عرد اردریر آمده و امام رورتری آن را ایفموناه ترجماه هارده اشات« :از أچاردرایر،
درخشنده موبد ،راه راهان ،جانشیف بررمان به فقیران هه بار دیف را بر دو دارند و اشواران هه نگرداری هشور باا
ایشان اشت و دبیران هه آراید دولتاند و هشاورزان هه آبادهنندة روشتاهایند درود بر رما باد .خدا را شاااس هاه ماا
تندرشتایت و از روی نیکخواهی باجی را هه بر رعیت بود ،بردارتیت اینک اندرزهایی برایتان مینویست :هیناه جاویی
مکنید تا درمف بر رما چیره نشود .انبارداری مکنید تا مرانی بشما روی نیاورد .در خویشان زنارویی هنید هه تباار را
برتر نگه دارد و خویشاوندی را نردیکتر شازد .ایف جران را به چیری مگیرید هه بر هسی پایدار نیسات و از آن پاا
دق مکنید هه به خوربختی جران دیگر جر به ایف جران ،نتوان رشیدن» (بابکان.)557-558 :5873 ،
شخنی حکیمانه در مذّمت نادانی از اردریر را ایف چنیف آورده اشت« :قاق أرْدریر :حَسْبُکت دَاللدً علی عَیْوِ الجرلِ أنَّ
هلَّ الناسِ تَنفرُ مِنه و تَغْضوُ أنْ تُنسوَ إلیه» (ابف عبد ربّه ،5995 ،ج .)879 :2در عرد اردرایر نیار آماده و ایافموناه
ترجمه رده « :رما را در بدی نادانی همیف بس هه هیچکس نادانی را بخود نمی پسندد و امر او را بآن نسبت دادیاد،
خشمگیف رود» (بابکان.)557 :5873 ،
ابف عبد ربّه در برتری ادب به ریوه پرشش و پاشخ از اردریر روایت هارده اشات« :قیال َرْدَرِایر :ا دبُ أغلاوُ أم
الطَّبیع دُ؟ فقاق :ا دبُ زِیادةٌ فی العَقلِ ،و مَنْبردٌ للرأیِ ،و مَکْسبدٌ للصوابِ ،و الطَّبیعادُ أمْلَاکُ ،نَّ براا االعتقاادَ ،و نَمااءَ
الغِراشدِ ،و تَمامَ الغِذاءِ» ( ،5995ج .)758 :2به اردریر مفته رد :تربیت و ترذیو چیرهتر اشت یاا شررات و فطارت
آدمی؟ (منظور فطرت خود انسان بدون تربیات) ،مفات :تربیات ،فرونای عقال اشات ،باعار هورایاری و موجاو
هوریاری و موجو حقیقتجوئی اشت اما شررت آدمی ،قدرتمندتر اشت ،چرا هه ،عامل اعتقااد و رراد و بالنادمی
نراق وجود و تغذیه به وشیله بیعت صورت میمیرد.
توقیعاتی در العقد الفرید از اردریر روایت رده هه عدالت پیشگی وی در ایف توقیعات موج میزند و برخای از ایاف
توقیعات در عرد اردریر نیر آمده اشت« :وقّ َ أَرْدریرُ فی أَزْمدٍ عَمّتْ المَملکدَ :مِف العدقِ أنْ ال یفارََ الملاکُ و رعیتُاه
مَحرونون .ثت أَمَرَ ففرَّ َ فی الکُورِ جمی َ ما فی بُیوتِ ا مواقِ» (ابف عبد ربّه ،5995 ،ج .)255 :7شبریان پور ایف توقیا
از اردریر را ذیل عنوان «عشق و محبت به مردم » آورد اشت و ایف مونه ترجمه هرده اشت« :اردریر در بحرانای هاه
هشور را فرا مرفت نورت :عدالت ایف اشت هه راه در حالی هه مردم غمگیف هستند ،راد نباراد شااس دشاتور داد
هرچه در بیت الماق بود در روشتاها تقسیت هردند» (شبریان پور5839 ،ب.)582 :
ابف عبد ربّه توقیعی زیر در جلد دوم زمانی هه اردریر به پادراهی رشید ذیل شاخنرانی او آورده اشات ( ،5995ج:2
 )551و در جلد چرارم ذیل عنوان "توقیعات عجت" از هسری روایت هرده اشت« :وَقَّ َ هسری فی رُقعد مَدَُْ :اوبی
لِلْمَمدُوَ إذا هان للمَدَِْ مُستحقّاً ،و لِلْدّاعی إذا هان لِإلجابدِ أهالً» (همان .ج.)255 :7
در عرد اردریر آمده « :چون اردریر نخستیف شخنرانی خود را بر خواند یکی به پا خاشت و او را شتود .أردریر چون
شخف او را رنید مفت :خورا بحاق شتوده امر شراوار شتایش بارد و خواهنده امر شراوار پذیر » (بابکاان:5873 ،
.)522
در ادامه دو توقی دیگر را آورده هه در عرد اردریر نیر آمده اشت« :هَتوَ إلیه متنصِّاٌٌ :إنَّ قومااً مِاف بطانتاه اجتمعاوا
للمُنادمدِ ،فعابوه و ثَلموه .فرقّ َ :لئف هانوا نَطقوا بأَلسندٍ رتَّی لقد اجتمعتَ مساویرت علی لِساانک ،فجُرحاک أَرْغاوُ ،و
لسانکَ أَهذبُ» (ابف عبد ربّه،5995،ج )255 :7و ایفمونه ترجمه رده اشت« :پندمونمایی باه او نورات :مروهای باه
بدمویی تو پرداختهاند .اردریر زیر نامد او نورت :امر ایشان با زبانرای پراهنده بدی مفتهاند ،تو همه آنچه را مفتهاناد
در نامد خود فراهت آوردهای .زخت تو رگفتی آورتر و زبانت دروغگوتر اشت» (بابکان.)559 :5873 ،
« رف إلیه جماعدٌ مف بطانته رُقعدً یَشکون فیرا شُوءَ حالِرت .فوقّ َ :ما أَنْصَفکت مَفْ إلی الشّکیَّدِ أَحْوَجَکت؛ ثت فَارّ بیانرت
ما وشعرت و أغناهت» (ابف عبد ربّه،5995 ،ج .)255 :7در عرد اردریر ایف توقی ذیل شخنان اردریر آمده و ایافموناه
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ترجمه رده« :دشته ای از پیرامونیان اردریر از بدی حاق خود رکایتی باو نورتند .اردریر در زیر آن نورت :آنکه رما
را نیازمند هرده تا رکایتی نویسید انصاف نداده اشت؛ شاس مالی میان ایشان پخش هرد و آنها را باینیااز مردانیاد»
(بابکان.)553 :5873،
 .2 .2انوشیروان
دورة پادراهی انوریروان مطل درخشانتریف دورة عرد شاشانی اشت .فردوشی در جای جای راهنامه از وی باا ناام
(انوره روان یعنی جاویدان روان) نام برده و هریستیف شف (محقّق ایرانشناس دانمارهی) در هتاب معروف خود ایاران
در زمان شاشانیان ،لقو پادراه فیلسوف را برای او به هار برده اشت« )142 :5823( .تیسفون پایتخت دولت راهنشااه
در عرد خسرو اوق (انورروان) منترای وشعت خود رشید»(هماان )152 ،مشارورتریف بناایی هاه در دورة پادرااهان
شاشانی شاخته رده ،یعنی ا هسری یا ایوان هسری را در داشتانها به انوریروان نسبت دادهاند(.همان)151 ،
ابف عبد ربّه شخنان پندآمیری از وی نقل هرده از آن جمله ،درباره حُسْف ظّف به خداوند روایت هارده اشات« :هَتاوَ
أنورِرْوَانُ إلی مَرازِبَتِه :عَلیْکُت بِأهلِ الشجاعدِ و السَّخاءِ ،فإِنَّرُت أَهْلُ حُسْفِ الظَّفِّ باهللِ» ( ،5995ج .)525 :5انوریروان باه
مرزبانانش نورت :به افراد رجاع و شخاوتمند توجه دارته بارید به خا ر اینکه آنان به خدواند خو ممان هستند.
در بخشی دیگر از العقد الفرید ،ایف شخف با تفاصیل بیشتری از هسری نقل رده اشت« :هاان هِسْاری یَقُاوق :عَلَایْکت
بِأهلِ السَّخاءِ و الشجاعدِ ،فإنَّرُت أهْلُ حُسْفِ الظَّفِّ باهللِ تَعالی ،و لَوْ أن أهل البخل لت یدخلْ عَلَیرت مِاف ضَارَرِ بُخلِرُات ،و
مَذمَّدِ الناس لَرُت ،و إ با ِ القلوبِ علی بُغضِرت ،إال شوءُ ظَنّرت بِرِّبرت فی الخَلَ لکان عظیمااً» (اباف عباد ربّاه،5995 ،
ج « .)272-271 :5به افراد رجاع و شخاوتمند توجه دارته بارید زیرا آنرا حسف ظف به خداوناد دارناد و امار افاراد
بخیل ،ضرر بخل و شرزنش و نفرت مردم رامل آنرا نمی رد و فقط شوء ظف به خدا را دارتند همیف مصیبتی عظیت
برای آنرا بود» (شبریان پور5839 ،ال .)49 :
در جلد دوم ،به صورت پرشش و پاشخ درباره اندازة بردباری از انوریروان نقل رده« :شُئل هِسْری أنورِروان :ما قَادْرُ
الحِلْتِ؟ فَقاق :و هی تَعْرفُ قَدْرَ ما لت یَرَ همالَه أحدٌ» (ابف عبد ربّه ،5995 ،ج .)227 :2از خسرو انوریروان شؤاق رد:
ارز بردباری چقدر اشت؟ مفت :چگونه میرناشی ارز آنچه را هه همالش را هسی ندید.
ابف عبد ربّه ،پرشش و پاشخی میان انوریروان و موبد را ،دربارة برتریف چیرها روایت هارده اشات« :قااق أنُورِارْوانُ
لِلمُوبَذ ،و هو العالت (بالفارشید) :ما هان أَفْضَلُ ا ریاءِ؟ قاق :الطَّبیعدُ النَقیّادُ تَکْتَفای مِاف ا دبِ بالرائحادِ ،و مِاف العِلْات
بِاإلرارةِ ،و هما یَموتُ البَذْرُ فی السِّباخِ ،هذلک تَمُوتُ الحِکْمدُ بِمَوْتِ الطبیعدِ .قاق لَه :صَدَقْتَ ،و نحف لِرذا قَلَّدْنا ماا
قَلَدْنا »( ،5995ج .)758 :2انوریروان به موبد و آن ،همان دانشمند اشت( ،در فارشی) مفت :برتریف چیرها چیست؟
مفت :شررتی پا هه از ادب ،نسیمی و از دانش ارارهای آن را هفایت میهند و همانطور هه بذر در زمیف شانگالخ
میمیرد ،حکمت با مرا شررت و فطرت میمیرد .انوریروان به او مفت :راشت مفتی ،بنابرایف ما از تو پیروی مای-
هنیت تا زمانی هه تو از ما پیروی میهنی.
ذیل عنوان "توقیعات عجت" دربارة مالیات از انوریروان روایت هرده اشت« :وَقَ َ أنورروانُ إلی صااحوِ خراجِاه :ماا
اُشْتُغْرِرَ الخراجُ بمکلِ العَدْقِ ،و ال اشتُنْرِرَ بمکل الجَوْر» (ابف عبد ربّه ،5995 ،ج .)255 :7ایف توقی در عرد اردریر آماده
و ایف مونه ترجمه رده« :خراج شتون هشور اشت هه با داد افرایش میرد و با شتت هاهش» (بابکان.)557 :5873 ،
ابف عبد ربّه توقیعاتی را نیر ذیل توقیعات قبل آورده هه به انوریروان منتسو مردیده اشت و در ایاف شاخنان نموناه
پادراهی عدالت مستر اشت« :وَقَّ َ فی قصدِ رجلٍ تَظَلَّتُ مِنه :ال یَنْبَغی لِلملکِ الظلتُ ،و مِافْ عِناده یُلْاتَمَسُ العَادقُ ،و ال
البخلُ ،و مِفْ عِنده یُتَوَقّ ُ الجُودُ؛ ثت أمر بإحضار الرّجلِ و قَعَدَ مِنه بَیفَ یَدی المُوبذَ» ( ،5995ج .)255 :7در نامد ماردی
لو عدق ماردد و ناه
هه از او دادخواهی هرده بود ،نورت :بر پادراه رایسته نیست ظلت هند ،تا اینکه از حضور
لو جود و بخشش مردد؛ شاس دشتور داد مرد را حاضار هنناد و او را در مقابال موباد
بخل ورزد تا از حضور
نشاند.
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«وقّ فی قصّدِ مَحبوسٍ :مَف رَهِوَ ما نُرِیَ عنه حِیلَ بَیْنَه و بَیْفَ ما یَشْتَری» (اباف عباد ربّاه ،5995 ،ج .)255 :7در ناماد
زندانی نورت :هسی هه شوار رود آنجا هه از آن نری رده چارهای میان او و میاان آنچاه باه آن میال و رغبات دارد
نیست.
«رَف إلیه بع ُ خَدمِه رُقْعدً یُخبره فیرا بککرةِ عِیاله ،و شُوءِ حالِه ،فَعرِفَ هِذْبَهُ ،فَوقّا َ :إنّ اهلل خَفّا َ ظَرارُ فَکَقّلتَاهُ ،و
أَحْسَفَ إلیک فَکفَرته ،فتُوْ إلی اهلل یَتُوْ علیک» (همانجا) .یکی از خدمتکارانش نامهای به او نورات و او را از تعاداد
زیاد خانواده ا و وضعیت بد آماه هرد ،دروغ او را دانست ،پس نورت :همانا خداوند پشت تو را شبک هرد پس
او را شنگیف هردی و با تو به نیکویی رفتار هرد پس او را ناشااشی هردی ،به شوی پروردمارت توبه هف! توبه تاو را
میپذیرد.
«وقَّ فی قصّدِ رجلٍ شَعی إلیه ببا لٍ :باللسانِ احفَظْ رأشک» (همانجا) .در نامد مردی هه شعی در بیرودهمویی دارات
نورت :با زبانت شرت را حفظ هف.
«وقّ فی قصّدِ رجلٍ ذَهَرَ أنّ بَع ُ قرابدِ المَلک ظَلَمَه و أخذَ مالَه :ال تَصلٌ العامّد إال ببَع الحَیْ علی الخاصادِ ،فاإن
هنتَ صادقاً أبحتُکَ جمی َ ما یَملِکُه .فلت یَتَظَلَّتْ بَعَدَها أحدٌ مِفْ قرابتِه» (همان) .در نامد ماردی هاه برخای از نردیکاان
پادراه به او ظلت هرده و داراییا را از او مرفته بودند نورت :عامّد مردم اصالَ نمیروند مگر به وشیله بیعادالتی
و زور مویی بر افراد خاص و امر راشتگو باری تمام آنچه در تحت تملک دارم را بر تو جایر میدارم .پس بعد از آن
هسی از شتت نردیکانش رکایت نکرد.
 .9 .2بزرگمهر
بررممرر حکیت وزیر با تدبیر خسرو انوریروان پادراه دورة شاشانی اشت .هریستیف شف وی را با برزویه بیاو هاه
رئیس ا باء دربار خسرو انورروان بوده یکی دانسته( )117 :5823و ماهی وجود بررممرر را افسانهای بیش نداشاته-
اند( .برای ا الع بیشتر رجوع رود به ،آذری .)579-57 :5818 ،پژوهشگری ایرانای در بااب ایاف مسائله تحقیقااتی
انجام داده و معتقد اشت بررممرر حکیت و برزویه بیو هر دو یک رخص اشت (.درّی.)88 :5833 ،
ابف عبد ربّه از او شخنان حکیمانهای ،در موضوعات مختل نقل هرده اشت ،از جمله شاخنان وی درباارة بایثبااتی
دنیا آورده اشت« :قاق بُرُرْجمرر الفارشیّ :إذا أَقْبَلْتَ علیک الدنیا فَأَنْفِقْ مِنْرا فإنّرا ال تَبْقَی» (اباف عباد ربّاه ،5995 ،ج:5
 .)271امر دنیا به تو روی آورد ،از آن انفا هف هه آن ،باقی نمیماند.
شخف پندآمیری از بررممرر را هه به ریقت خردمند اراره دارد ایفمونه بیان دارته« :قاق بُرُرْجمَرر :الیَنْبغای لِلْعاقِال
و عاال ٌت» (اباف عباد
ض عَا ْدقٌ ،و شَاو ٌ قائمادٌ ،و َنرْا ِر جاارٍ ،و َبیا ٌ
خ ْمسَدُ :شلْطا ٌن قا ِهرٌ ،و قا ٍ
أ ْن ُی ْنرِق بَلد ًا لیس فیه َ
ربّه ،5995،ج .)222 :2بررممرر مفت :بر عاقل ،رایسته نیست در شرزمینی هه پنج ویژمی در آن نیسات ،فارود آیاد:
پادراه مقتدر ،قاضی عادق ،بازار پر رونق ،رودخانه جاری ،پررک حاذ .
نکته تأش برانگیر اینکه در اواخر قرن چرارم ،ایف شخف پندآمیر اصالت ایرانی خود را از دشت داده اشت و قر بی
(728-823ها) در برجد المجالس از حکما نقال هارده اشات ( ،5935ج )584 :8و ابوحیاان توحیادی در البصاائر و
الذخائر هه به مفته مؤل در بیف شاقهای ( )821-815نورته رده ،ایف شخف را بدون نام با تقلیل به چراار ویژمای
ایفمونه آورده اشت« :قیل :ال ینبغی لإلنسان أن یَسکُفَ بلداً لیس فیه أربعدُ أریاءو :مَلِکٌ عادِقٌ و ماءٌ جارٍ ،و بیوٌ عالتٌ،
وادو عظیتٌ» ( ،5933ج.)91 :2
ابف عبد ربّه حکمتی دیگر از بررممرر را ذیل پند قبل قرار داده اشت« :قاق أیضاً :العاقلُ ال یَرْجو ما یَساأَقُ ماا یَخااف
مَنْعَه ،و ال یَمْترِفُ ما ال یَسْتعیفُ بالقُدْرةِ علیه» (ابف عبد ربّه ،5995 ،ج .)222 :2همچنیف مفت :خردمند به آنچه او را از
رشیدن به آن من میهنند ،امید نمیبندد و چیری را هه بر دشت یافتف به آن ،یاری نمیرود ،به هار نمیمیرد.
همچنیف از بررممرر نقل هرده اشت« :قاق بُرُرْجمرر :أَفْرهُ ما یکونُ مِف الدّوابِّ ال غِنی برا عاف السَّاوْطِ ،و أَعا ُّ مَافْ
تکون مِف النساء ال غِنی برا عف الرَّوْج ،و أَعْقلُ مف یکون مف الرِّجاقِ ال غِنی به مف مَشاورة ذَوِی ا َلبااب» (همانجاا).
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ایف مونه ترجمه رده« :خو رفتارتریف چرارپایان از تازیانه بینیاز نیست و پاهدامفتریف زناان از ازدواج و خردمناد
تریف مردان از مشورت» (العاهوب.)47 :5845 ،
ابف عبد ربّه حکمتی از بررممرر را آورده اشت ،با اراره به ایف هه بعد از هشته ردن وی در همربند نامهای یافات
رد هه در آن نورته رده بود« :إِذا هان الغدْرُ فی الناسِ ِبَاعاً فالکِّقدُ بالناسِ عَجْرٌ ،و إذا هان القَدَرُ حقّاً فالْحِرْصُ با الٌ،
و إذا هان المَوْتُ راصِداً فالطُّمأنیندُ حُمقٌ» (ابف عبد ربّه ،5995،ج .)284 :2زمانی هه حیله و مکار جار شررات ماردم
رد پس ا مینان هردن به آنرا ناتوانی اشت و چون تقدیر محققّ رد حرص زدن بیفایده اشت و هنگامی هه مرا به
همیف نشست پس آرامش و احتیاط ،حماقت اشت.
ابف عبد ربّه در آییف دوشتی از بررممرر روایت هرده اشت« :قیل لبُرُرْجمِرْر :مَفْ أَحاوُّ إِلیاکَ :أَخاو َ أمْ صادیقُکَ؟
فَقاق :ما أُحِوُّ أخی إلّا إذا هان لی صدیقاً» ( ،5995ج .)855 :2به بررممرر مفته رد :چه هسی نرد تو دوشت دارتنی-
تر اشت :برادرت یا دوشتت؟ پس مفت برادرم را دوشت نمیدارم مگر اینکه دوشتت بارد.
بررممرر مرا را نشانه نقص آدمی میداند و ابف عبد ربّه در ایفباره از وی نقل هرده« :قیل لبُرَرْجَمِرر :هلْ تَعْلَتُ أحداً
ال عیوَ فیه؛ قاق :إِنّ الذی ال عیوَ فیه ال یَمُوتُ» ( ابف عبد ربه،5995 ،ج .)822 :2ایفچنیف ترجمه رده« :به بررممرار
مفته رد :آیا هسی وجود دارد هه عیو ندارته بارد؛ مفت :نه ،هسی هه عیو ندارته بارد رایساته اشات هاه نمیارد
[نمی میرد]» (شبریان پور.)34 :5839 ،
همچنانهه در عبارت مذرته اراره رد ،متأشفانه ایف شخف نیر در شدههای بعد از فرهناگ ایرانای خاود جادا راده
اشت چنان هه زمخشری (متوفّی 183ها) در ربی ا برار به مونه ذیل به شقراط نسبت داده اشت« :قیل لِساقراط :هَالْ
مِف إنسانٍ ال عیوَ فیه؟ قاق :لو هان انسانٌ ال عیوَ فیه لکان ال یَمُوت» (الرمخشری ،5992 ،ج.)859 :2
ابف عبد ربّه ،از بررممرر درباره فضیلت ادب نقل هرده اشت« :ما وَرَّث اآلباءُ ا بناءَ ریئاً خیراً مِف ا دبِ ،نّ باا دبِ
یَکْسِبون الماقُ ،و بالجرلِ یُتْلِفُونه» ( ،5995ج .)752 :2پدران برای فرزندانشان چیری برتر از ادب به ارث نگذارتهاند،
همانا به وشیلد ادب ماق و ثروت به دشت میآید و به وشیلد نادانی آن (ماق) از بیف میرود.
در جلد شوم ،شخنی پندآموز دربارة توانگری و ناتوانی از بررممرر نقل رده« :قیل لبُرُرْجِمرر :أیُّ وقاتو فِیاه الطعاامُ
أَصْلٌُ؟ قاق :أمّا لِمَفْ قَدَر فإذا جاعَ و لِمَفْ لتْ یَقْدِرْ فإذا وَجَد» (ابف عبد ربّه ،5995 ،ج« .)885 :2به بررممرر مفته راد:
چه وقت برای غذا مناشو تر اشت؟ مفت برای توانگر هر وقت مرشانه راود بارای بای بضااعت هار وقات بیاباد»
(شبریان پور.)23 :5892 ،
 .4 .2خسرو پرویز
آخریف پادراه بررمی هه دورة شاشانی به خود دید ،خسرو پرویر ،نوة انوریروان ،اشت .بری در شاتایش وی مفتاه
اشت «از همه پادراهان فارس در دلیری و تدبیر و دوراندیشی برتر بوده بنابر آنچه از وی روایت هردهاناد در نیارو و
ررامت و هامیابی و جرانگشایی و مرد آوردن خواشته و منج و یاری و بخت و مساعدت روزمار به مرتبهای رشاید
هه هیچ پادراهی نرشیده بود از اینرو او را پرویر خوانند هه در زبان عربی بمعنی مظفر(پیروز) اشت» ( بری ،بایتاا:
)229
از جمله شخنان نقل رده خسرو ،در هتاب العقد الفرید ،نصیحت وی به خرانهدار اشت« :قاق أبرویرُ لِصاحوِ بیتِ
الماق :إنّی ال أعْذِرُ َ فی خِیاندِ دِرْهتٍ و ال أحْمِدَ علی صِیاند أل ِ أل و :نک إنما تَحْقِفُ بِذلک دمَکَ و تُقیت أَمانَتَک،
فإن خُنْتَ قلیالً خُنْتَ هکیراً .و احْتَرِسْ مِفْ خَصْلتیف :النُّقصانِ فیما تَأخُذُ ،و الریادةِ فیما تُعطِی .و اعلت ِ أنّی لت أجْعَلْاک
علی ذَخائرِ المُلْکِ و عمارةِ الممْلکدِ و القوَّةِ علی العدوّ ،إِال وأنتَ عِنْدی آمفُ مِفْ موضعِه الذی هو فیه ،و خواتمه التای
هی علیه ،فحَقِّق ظنّی باختیارِی إیّا َ أُحقِّقْ ظَنَّک فی رَجائک إیای .وال تَتَعاوَّضْ بخیارٍ رارّاً ،و ال برِفْعادٍ ضَاعدً ،و ال
بِسالمدٍ ندامدً» (ابف عبد ربّه ،5995 ،ج .)22 :5خسرو پرویر به خرانهدار مفت :ماف تاو را در خیانات یاک درهات
نمیبخشت ،و تو را بر پاشداری هراران هرار نمیشتایت :تو با آن تنرا از ریختف خونت جلومیری میهنای و امانات را
پاس میداری ،امر اندهی خیانت هنی بسیار خیانت هردهای .از دو ویژمی پرهیار هاف :نقاص در آنچاه مایمیاری و
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فراوانی در آنچه میدهی .بدان مف بر خرانههای حکومت و آبادانی شرزمیف و قدرت بر درمف تاو را نگمااردم مگار
اینکه تو نرد مف از جایگاه درمف و عواقبی هه بر آن مرتو اشت ،در امانی از اینارو ظاف و مماانت را باا رایساتگی
خودت عملی هف تا ممان تو نیر در امید به مف عملی رود و خوبی را با بدی و عرت را باا پساتی و شاالمتی را باا
پشیمانی عوض نکف.
از دیگر نصیحتهای خسرو پرویر به پسر ریرویه ،در ادارة شااهش اشت« :قاق أَبْرَویرُ البناه رِایْروَیهُ :ال تُوشِّاعَفَّ
علی جُند َ شَعدً یَسْتغنون برا عنک ،و ال تُضیَّقفَ علیرت ضِیقاً یَضِجّون به منه ،و لکفْ أعطِرات عَطااءق قَصْاداً ،و امانَعْرت
منعاً جمیالً ،و ابْسُطْ لرت فی الرجاءِ ،و ال تَبسُطْ لرت فی العطااءِ» (اباف عباد ربّاه ،5995 ،ج .)75 :5خسارو پرویار باه
پسر  ،ریرویه مفت :بر شااهیانت آنچنان مشاده دشت مبا هه از تو بینیاز مردند و بر آنان آنچنان شاخت مگیار
هه از تو بیرار روند و اما در بخشیدن به آنرا میانه رو با و از آنان من هف منعی هه زیبا باراد و بار آناان در امیاد
مشاده دشت با و در بخشش مشاده دشت مبا .
از نصیحتهای خسرو پرویر به پسر ریرویه در امور مملکتداری نیر روایت رده اشت« :هتاو أبرویارُ إلای ابنِاه
رِیَروَیْه مِف الحَبْسِ :اعلتْ أنّ هلمدً منک تَسْفک دَماً ،و أخری منک تَحْقِفُ دَماً ،وأنّ شخطَک شای ٌ مَسْالوقٌ علای مَافْ
شَخِطت علیه ،و أنّ رِضا بَرَهدٌ مُسْتِفیضدٌ علی مَفْ رضیتَ عنه ،و أنَّ نفاذَ أمارِ َ ما ظُراورِ هالمِاکَ .فااحترسْ فای
غَضبِک مِف قولِک أن یُخطَئ ،و مِ ف لوْنِک أن یَتغیَّرَ ،و مِفْ جَسدِ أن یخِ َّ؛ فأنَّ الملو َ تُعاقِوُ حَرْماً و تَعْفُوُ حِلْماً .و
اعلت أنَّک تَجِلُّ عَف الغضوِ ،و أنّ مُلْکَک یَصْغُر عف رِضَا  ،فقدِّرْ لسُخْطِک مِف العقاب ،هما تُقدِّرُ لِرضا مِف الکوابِ»
(ابف عبد ربّه ،5995 ،ج .)72 :5خسرو پرویر به پسر ریرویه از زندان نورت :شخنی از جانو تو باعار مایراود
خونی بریرد و شخنی دیگر باعر حفاظت از خونی میرود ،خشت تو رمشیر بیرون هشیدهای اشت بر هسی هاه بار
او خشمگیف میروی ،خشنودی تو حوض لبریری اشت برای هسی هه از او رضاایت داری و هماناا دشاتور تاو باا
آرکار ردن شخنت اجرا میرود .پس مواظبت خشمت با زمانی هه شخف تو به خطا رود و از رنگات امار تغییار
هند و از جسمت امر هاهش یابد؛ پس همانا پادراه از روی تدبیر مجازات میهند و از روی بردباری میبخشد .بادان
همانا تو به وشیلد خشت عظمت مییابی و پادراهی تو به وشیلد رضایتت خوار میمردد پس در خشمت از مجاازات
اندازه نگه دار ،همانطور هه در خشنودیات در پادا اندازه نگه میداری.
ابف عبد ربّه به نقل از هتاب تاج ،شخنانی از خسرو پرویر در شفار پسر ریرویه نسبت به رعیّاتش آورده اشات:
«فی هتاب التاج :أن أبْرَویر هتو البنه ِریَرویه یُوصِیه بِالرَّعیّدِ :و لْیَکُفْ مَفْ تَخْتاره لوِالیتِک امرأً هان فی ضَعد فرفعتَه ،أو
ف یقا ُ فای قلبِاک ِإ َّن إزالادَ
ص ْبتَه بعقوبد فاتَّضا ْ لراا ،و ال أحاد ًا ِممَّا ْ
صطَن ْعتَه ،و ال تجعلْه امر ًا أ َ
ذا ررَف هان مُرمَال ف ِا ْ
شُلْطانک أَحوُّ إلیه مِفْ ثُبوتِه ،و إیّا أنْ تَسْتَعمِلَه ضَرَعاً غُمِراً هکیراً إعجابَه بنفسه ،قلیالً تجرِبته فای غیاره؛ و ال هبیاراً
مُدبراً قد أخَذَ الدهرُ مِفْ عقله ،هما أخذتْ السِفُّ مِفْ جِسمِه» ( ،5995ج .)78 :5در هتاب تاج آمده :خسارو پرویار باه
پسر ریرویه نامه نورت و او را نسبت به رعیتش شفار هرد :باید هسی را هه برای شرپرشتی هاری انتخاب می-
هنی ،در مقام پاییف بارد و تو او را منرلت و جایگاه میبخشی ،یا انسان رریفی بارد هه ممنام ماناده و تاو او را باه
هار می میری ،او را به هاری مشغوق نساز هه او را به مجازات هنی و به واشطه آن خوار رود و هسی را انتخاب نکف
هه فکر میهنی از بیف رفتف قدرت تو محبوب تر از ماندن آن اشت تو را برحذر مایدارم از باه هاار میاری ترشاو و
نادان و خام و مغرور و پیری هه روزمار از خرد هاشته همانمونه هه جست او تحلیل رفته اشت.
در جلد دوم شخنان حکیمانهای میان خسرو پرویر و هاتبش ،ایفمونه بیان رده« :قاق أبْرویرُ لکاتبِاه :اِعلاتْ أنَّ دعاائِتَ
المَقاالتِ أرب ُ ،إنْ التُمس لرا خامسدٌ لت تُوجدْ ،و إن نَقَصتْ منرا واحدةٌ لتْ تَتِتَّ ،و هی :شُؤالُک الشیء ،و شُؤالُک عاف
الشیءِ ،و أمْرُ بالشیءِ ،و إخبارُ عف الشیء .فإذا لبْتَ فأشْجٌْ ،و إذا شَألتَ فأَوْضِاٌْ ،و إِذا أمارتَ فاأحْکُت ،و إِذا
أَخْبَرْتَ فحقِّقْ ،و اجْمَ َ الکَکِیر مِمّا تُریدُ فی القلیلِ ممّا تَقُاوق( ».اباف عباد ربّاه ،5995 ،ج .)277 :2خسارو پرویار باه
هاتبش مفت :بدان شتونهای مفتار چرار چیر اشت ،امر پنجمی جستجو رود یافت نمیمردد چیری را لاو هاردن
و از چیری پرشیدن و دشتور به چیری اشت و آماه هردن از چیری اشت هرمااه درخواشاتی داراتی ،نارم و لطیا
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شخف بگو و هرماه خواشتی شؤالی بارشی شؤالت را واضٌ بیان هف و هرماه دشتور دادی ،محکت و اشتوار حکت بده
و هرماه خبری میدهی دربارة صحت آن تحقیق هف و منظور ،شخنی با حروف هت و معانی بسیار اشات (هات ماو و
مریده مو).
ابف عبد ربّه ،در بخش دیگری از هتاب ،جمله پایانی عبارت فو را با ررَ بیشتر ادامه داده اشت و ایف عبارات نقال
رده در مذمّت زیاده مویی اشت« :قاق أَبرْویرُ لِکاتبِه :اجْمَ الکَکِیرَ ممّا تُرید مِف المعنی ،فی القلیل ممّاا تَقُاوقُ .یَحُضُّاه
َعنوا علی اإلشرابِ و اإلهکارِ حتی هان بع ُ الصحابدِ یقاوق:
علی اإلیجازِ و یَنراه عف اإلهکار فی هُتبه .أَالَ تَراهُت هی
أعوذ باهلل مف اإلشراب! قیل له :و ما اإلشرابُ؟ قاق :المُساروُ الاذی یَتَخلّالُ بلساانِه تَخلّال البااقِر»( ،5995ج.)572 :7
خسرو پرویر به هاتبش مفت :معانی بسیار را هه مدّ نظر داری در عبارت اناد  ،جما هاف از آنچاه را مایخاواهی
جم بندی هف .او را به خالصهمویی تشویق میهند و از زیادهمویی در نورتف نری میهند .مگر نمیبینید هاه دانایاان
به یاوهمویی خرده مرفتهاند.
نتیجه گیری
نمود ایف دشت حکمتها در هتابی مانند العقد الفرید در شدة چرارم ،نشان از منطق نیرومندی دارد هاه باه آن تکیاه
میزنند و با مذرت از قیدهای جغرافیایی و تاریخی به فرهنگهاای دیگار نیار منتقال مایراوند و در پرتاو تعاالیت
اشالمی نیر تایید و امضا ردهاند .چنان هه ابف عبد ربه ،نویسندهای اندلسی در هراند جران اشالم بود هاه هیچگااه باه
رر شفر نکرد اما توانست از مناب موجود در آنجا حکمتهای ایرانیان را فراهت آورد .بیممان خردمندی و برتاری
فضل حکیمان ایران در دورة پیش از اشالم ،نشان از پیشینه تمدنی تأثیرمذار دارد هه مواه هماق و خردورزی ایرانیاان
در دورة شاشانی اشت.
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