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  الزم است پیش از ورود به مطلب از بزرگواران عالقیدر آقایان دکتر ابوالقاسم رادفر،
  

دکتر سید حمید طبیبیان، دکتر قیس آل قیس و نیز خانم دکترزهرا پارساپور که 
  همگی

  
دلسوزانه و استادانه در پیشبرد این پژوهش همکاري هاي الزم را مبذول داشتند، 

  کمال
  

  . عمل آیدتشکر به
  

  
  
  

  
  
  

  
  امید دارم که برآید روزي. برگ سبز این پژوهش تحفه ي قابل تقدیمی نیست

 
  دستاوردي ارزشمند را به روح گرانقدر پدرم، دستان مهر مادرم و

  
  .چشمان عشق همسرم تقدیم کنم
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  : چکیده 
وري و نگاهداري آثار و اخبار مرتبط با با توجه به لزوم شناخت هر فردي، از تاریخ مردمان سرزمین خود، جمع آ

پژوهش در متون کهن فارسی، عربی و سایر زبان ها براي دست یابی به اطالعاتی از تاریخ، . آنان نیز اهمیت می یابد
  . می تواند راه مناسبی جهت آشنایی با سرگذشت پیشینیان و اقوال و افعال آن ها باشد

 از شاعران و مترسالن قرن -اثر ابن عبد ربه اندلسی عقد الفرید ب در راستاي این منظور، پژوهش حاضر کتا
با . کتاب فوق به زبان عربی نگاشته شده و هیچ چاپ و ترجمه اي در ایران ندارد.  را برگزیده است–ق . چهارم هـ 

ان اردشیر بابکان، در این می. بررس کل اثر، مطالب مربوط به ایران و ایرانیان از آن استخراج، ترجمه و فصل بندي شد
کسر انوشیروان، بزرگمهر،     فیروز بن یزدگرد، هرمزان، موالی و شعوبیه، برمکیان، طاهریان، خاندان نوبختی، سهل 

بن هارون و شهرهاي خراسان، اهواز و فارس بیشترین مطالب را به خود اختصاص داده اند که سعی شد مطالب مربوط 
  . اده شودبه هر یک، در فصلی منفصل ترتیب د

این پژوهش بیشتر از هر چیز بر خطبه ها، نامه ها، جمالت قصار و پند و نصایح آن بزرگان تأکید دارد و وقایع 
  . تاریخی و رویدادهاي اجتماعی، به ندرت در آن محل توجه قرار گرفته است

ن با در کنار هم هر شخصیت تاریخی در حقیقت بخشی از هویت ملی کل جامعه است، از این رو چه بسا بتوا
نهادن آن اقوال به تصویري تازه از یک شخصیت ملی رسید و با در کنار هم نهادن تک تک این افراد هویت ایرانی را 

با پرهیز از هر گونه اغراق، بزرگ نمایی و یا خود کم بینی و غریبه پرستی، خوب یا بد، همان طور که هست، معنا 
  . است و این پژوهش، گامی کوچک است در راستاي رسیدن به چنین هدفیاین دستاوردي بزرگ و فرهنگی. بخشید
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  :پیشگفتار 
  

  ، تک نگارنده ي ظریف موجودات، تک نگارنده ي ظریف موجوداتبه نام مهندس ناز شصت کائناتبه نام مهندس ناز شصت کائنات
    ..عقده ي زبان راعقده ي زبان را: :  آسمان و گشود یک گره در زمین را آسمان و گشود یک گره در زمین راهمان بزرگی که بست هفت گره درهمان بزرگی که بست هفت گره در

  
یعنی چون خواستند خالیق از یکدیگر بازشناخته شوند، . » لتعارفواو قبائلَم شعوباً و جعلناک«: می فرمایند این بزرگ

نژاد، زبان، چهره، خصایص ملی و آداب منطقه اي، ممیزه ي خداداي بشریت است و . برایشان وجوه تمایز قائل شدند
ردمانش را چه در حال و بر هر کس در هر قوم و طایفه اي ضروري است که ویژگی جمعی اطرافیان و خصایص ملی م

  . چه در گذشته بشناسد، تا به مرحله اي از شناخت خود نیز رسیده باشد
ایرانی نیز از دیرباز عرق وطنی و حس میهن دوستی خود را چنان به منصه ي ظهور نشانده است که هر جا اثري 

  . از او باشد، بی شک می توان رگه هاي این اندیشه را دنبال کرد
، تفکر و انتخاب، راه گذر از مرحله ي بحران است و ویروس قرن جدید را نیز که همانا فراموشی حکمت، تدبیر

شتاب دنیاي الکترونیک به سمت تشکیل . آداب و رسوم محلی و ملی است، جز از این شاهراه بیرون نمی توان کرد
  . دهکده ي جهانی، هر چه بیشتر خصایص ملی را به باد فراموشی می سپارد

سرگذشت پر فراز و فرود .  هستیم خود را بشناسیم و براي تحقق آن از شناخت گذشته مان نیز ناگزیریمملزم
ایرانی و بزرگ زنان و بزرگ مردانش به برکت وجود چنگیزها و تیمورها، جز از طریق همین معدود کتیبه ها و آثار و 

ي دور افتاده ترین مناطق جمع کرد، مقدور و میسر کتاب پاره هایی که هر صفحه از آن را باید از کنج کتاب خانه ها
  .نیست

بر ماست که این معدود اسناد را که داستان پر رمز و راز این خاك را در دل کهنگیشان نهفته دارند، چون جان ارج 
  . نهیم و حراست کنیم تا بتوانیم این تحفه ي بی بدیل را به آیندگان بسپاریم

و حرکت پدران تاریخمان را چه بسا در حد نامی و کلمه اي از هر ورق پاره اي در بر ماست که گفته و قول و فعل 
هر     گوشه اي از جهان و به هر زبانی که هست، فراهم آوریم و به گنجینه ي اسناد هویتمان بیفزاییم؛ چراکه مردان 

  . در تاریخ دیگر تکرار نمی شوند
  

  آزادي 
  1388شهریور 
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  :مقدمه

  ربه اندلسیابن عبد

، از مناطقی بود که زمانی به دست مسلمانان فتح شد، آنان قوا و توان خود را مسجل نموده اندلسسرزمین 

اندلس گرچه از مرکز خالفت دور بود و مردمانی داشت که . بودند و دین جدیدشان در همه جا شناخته شده بود
با آداب شرقی بسیار متفاوت بود و در تعامل بی وقفه ي مسیحیت و یهودیت قرار داشتند، اما خیلی زود فرهنگشان 

و مسلمانانی در آن تربیت شدند که گویی با بادیه . با ساز و کار اسالم آشنا شد و جزو مناطق استراتژیک آن گردید
  . د علم کرده بودندنشینان عرب سال هاي سال مصاحبت داشته و یا خود از بین آنان ق

ابوعمر شهاب الدین احمدبن محمد بن عبدربه بن حبیب بن حدیر بن سالم القُرطبی از موالی   آزاد شده ي 

ق متولد شد و از همان ابتداي جوانی با این که گذران وقت .  هـ 246وي در سال . خلفاي اموي، اهل اندلس بود
ابو عمر را در علم «. و ادب و فقه را نیز به جدیت دنبال می کرددر مجالس لهو و لعب را فراموش نمی کرد، علم 

  .  »1جاللتی بود و در ادب ریاستی و شهرتی با وجود دیانت و پارساییش 
ابوعمر که در شعر و شاعري دستی داشت و صاحب امتیاز و شهره بود، برخالف دیگر شاعران به سفر عالقه 

و با . این انزوا و گوشه نشینی کم کم درِ توبه و انابه را به روي او گشود. اي نداشت و کمتر از اندلس خارج می شد
قصایدي که وي در زهد و تقوا سروده است را . ورود به این دنیاي جدید، ابوعمر جزو فقیهان نامدار اندلس شد

کم و می توان گفت  می گویند و جز آن اشعار بسیار دیگري نیز از وي باقی است؛ اما آثار منثور او بسیار ممحصات

ایشان شش سال بعد در حالی که . ق به اتمام رساند.  هـ 322 محدود می شود که وي آن را در سال العقدبه کتاب 

  . به کهولت رسیده بود، بدرود حیات گفت
  

  :عقدالفرید

   که بعدها صفت الفرید نیز به آن اضافه شد، اثر قابل توجهی است که ابن عبدربه العقدکتاب 
این کتاب دربردارنده ي مجموع معارفی است در ادب، تاریخ، . تش را به واسطه ي تألیف آن کسب کردشهر

سیاست، اجتماع، اخبار و حکایات و روایات مناطق مختلف که مولف آن را به بیست و پنج کتاب تقسیم نموده 

درباره ي سلطان، ) مروارید   (      اللؤلؤهچون ) عقد ( هر کتاب به نام گوهري از گوهرهاي گردنبند «: است

درباره ي وفدها، ) یک دانه مروارید       (الجمانه در سخاوتمندان الزبرجدهدر جنگ ها، ) گوي نقره(الفریده 

 در تعزیت الدره در مواعظ، الزمرده در امثال، الجوهره در علم و ادب، الیاقوته در خطاب کردن به ملوك، المرجانه

گوهري که در کنار واسطه  (المجنبهدر کالم اعراب، ) نقره(العسجده در انساب، ) گوهر یکتا (الیتیمهها و مراثی، 

در المجنبه الثانیه در خطبه ها، ) گوهر میانین گردنبند (الواسطهدر جواب ها، ) العقد یا گوهر وسط گردنبند است
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 در ایام عرب و حوادث و   جنگ انیهالدره الثتوقیعات و فصول و صدور اخبار زیاد و حجاج و طالبیان و برامکه، 

الیاقوته الثانیه  در عروض و قافیه، الجوهره الثانیهدر فضایل شعر و مقاطع و مخارج آن، الزمرده الثانیه هاي آن ها، 

 در کسانی که دعوي الجمانه الثانیهدر زنان و صفات آنان، المرجانه الثانیه در علم الحان و اختالف مردم در آن، 

الفریده الثانیه در تحف و هدایا و میوه ها و نمک ها، الزبرجده الثانیه ند و صفراوي مزاجان و طفیلیان، نبوت کرد

  . »2در طبایع انسان و سایر حیوانات و برتري شهرها بر یکدیگر و این پایان کتاب است 
بش اغلب سخن از ابن عبدربه در تألیف اثر خود بیشتر به دهه هاي اولیه ي اسالم توجه داشته و در کتا

مطالب قبل از اسالم اثر هم غالباً یا به دوران جاهلی اعراب و یا به شاهنشاهی ایرانیان . مسلمانان در میان است
  . از این رو می توان گفت این اثر دربردارنده ي مجموع معارفی از مناطق شرقی جهان اسالم است. مربوط است

ان است که با وجود این که گزارشی از سفر او به این مناطق به در حقیقت ابن عبدربه جزء اولین خاورشناس
  . دست ما نرسیده، همت خود را در این راه مصروف داشته است

  شیبانی، مدائنی، مولف براي جمع آوري اخبار و روایات از آثار تاریخ نویسان و راویانی چون 

  تیبه، المبرد، الریاشی االصمعی، ابن عبیده، العتبی، الشعبی، سجستانی، جاحظ، ابن ق

   و سایر علماي شرق بهره برده است؛ اما سه منبع اصلی کار او، الزیادي، ابن سالم، ابن الکلبی 

  .  بوده استجاحظ البیان و التبیینو  المبرد الکامل ابن قتیبه، عیون االخبار

 برخالف انتظار او، اثر ابن عبدربه عرضه می دارد؛ اماصاحب بن عباد    ابن عبد ربه پس از اتمام اثرش آن را به 

عدم رضایت «اما . از این رو، صاحب کتاب را   نمی پسندد. عاري از اطالعاتی درباره ي اندلس و جهان غرب است
صاحب از قدر و ارزش کتاب نکاسته است، زیرا ابن عبدربه خواسته است به اندلسی ها اطالعاتی در مورد 

  .  »3؛ بنابراین این کتاب براي اندلسی ها نوشته شده است کشورهاي شرقی اسالمی داده باشد
کسانی که ابن عبدربه از آثارشان استفاده کرده است، جزو اولین تاریخ نویسان اسالم هستند و آثارشان در زمره 

جامع اما این که قطع به یقین آثار آن بزرگان در معرض حوادث زمانه، کامل و . ي کهن ترین منابع قلمداد می گردد

 که کمتر دستخوش تغییرات و نابودي قرار گرفته، به یکی از عقد الفریدبه ما نرسیده است، باعث گردیده تا اثر 
  .کتاب هاي مرجع و معتبر تبدیل شود

  

  :دالیل انتخاب عقد الفرید در این پژوهش

ر اساس زمان و عقد الفرید اثري است که شیوه ي جمع آوري مطالب آن موضوعی است و با وجود این که ب
مکان و یا تاریخ و جغرافیاي خاصی تنظیم نشده است، اما در جاي جاي خود مشتمل است بر اخبار و روایاتی که 

در این زمینه، مولف هم به دوران پیش از اسالم نظر داشته است و هم به . ایرانیان در آن نقش آفرینی کرده اند
  . دوران پس از اسالم
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ر مستمر و موثر ایرانیان در دستگاه حکومتی خلفا، نقل و روایات از آنان براي ابن بدیهی است به دلیل حضو
عبدربه که حوادث آن دهه ها را می نوشته است، اجتناب ناپذیر بوده، اما درباره ي مسائل پس از اسالم هم، ایشان 

 اقوال آنان را به عنوان سندي به طوري که در بسیاري جاي ها. به سالطین و بزرگان ایرانی، نظري ویژه داشته اند
  . براي اثبات سخنانش قرار داده است

گذشته از این، مولف چون خود از اهالی شعر و ادب بوده است، در نقل مطالب بیشتر به رقعه ها، خطبه ها، 
خود نامه ها، اشعار و جنبه ي بالغی کالم بزرگان توجه داشته و این منظور را بر تحقیق تاریخی و سیاسی کتاب 

عقد و از آن جا که هدف ما نیز در این جستار، جمع آوري اقوالی از بزرگان ایرانی است، کتاب . رجحان داده است
  . گزینه ي مناسبی به نظر می رسیدالفرید

از نظر ادبی و است که آن را هم عقد الفرید ، ارزش بالغی و شیوایی کالم خود دیگر از دالیل گزینش این کتاب
  . انی قابل توجه می سازدهم از نظر زب

متأسفانه اثر اندلسی با وجود داشتن این ارزش ها، براي گروه هاي زبان و ادبیات فارسی، اثر شناخته شده اي 
در حالی . حتی در میان گروه هاي عربی هم، در زمینه ي آن، تحقیقات بسیار معدودي صورت گرفته است. نیست

ی و چه از جنبه ي کمی، با گستردگی موضوعی خود، می طلبد که توجه که این تألیف پربار، چه از جنبه ي کیف
  بیشتري به آن شود

   

  :مسائل پژوهش طرح سواالت و

    این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که در قرن دوم هجري قمري دنیاي غرب از ایران و ایرانی 

 شان تا دورترین مناطق جهان اسالم هم شنیده می شده چه می دانسته است و قهرمانان ملی این دیار که نام آوازه
  است، چه کسانی بوده اند؟  

    و نیز چه وقایع تاریخی تا آن زمان به وقوع پیوسته است که در حافظه ي تاریخ به ثبت رسیده و قابل نقل و 
  .روایت شده است

      همچنین چه سخنانی و از چه بزرگانی به یادگار مانده است؟ 
   باالخره اینکه دنیاي غرب از ایران و ایرانی آن روزگار تصویري مثبت ارائه کرده است، یا منفی؟    و

   

  :فرضیه هاي پژوهش

جه به ارتباطات اندك مردمان  در روزگاران دور می توان فرض را بر این دانست که پیش از اسالم شناخت با تو    
به دانستن نام شاهی و سرداري ختم    می شده است و آوازه ي ملت ها از ایران بسیار نادر بوده و شاید تنها 

  .  بزرگان  ایرانی تنها در گستره ي ایران زمین و کشورهاي همسایه اش در آن روزگار، ختم می شده است
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   نیز با توجه به حاکمیت جامع شاهان ایرانی پیش از اسالم بر سرزمین هاي خود و ممالک اطراف، منجمله عرب، 
ان فرض را بر این نهاد که در دوران اسالمی، با به قدرت رسیدن اعراب مخاصمه و درگیري هاي بارز و می تو

هدفمندي بین دو ملت ایجاد شده و راه ورود به عرصه ي قدرت بر ایرانیان تنگ گردد؛ به طوري که مدام با 
پی کسب قدرت به تحلیل رفته کارشکنی ها وشورش هاي پی در پی، نظام حکومتی اعراب را مختل سازند و در 

  . شان باشند
   

  :شیوه ي تنظیم مطالب

دیده شد که می توان مطالب مربوط به ایران و . ، صورت گرفتعقد الفریدبا بررسی اولیه اي که بر کتاب 
ز در زمینه ي پیش ا. مطالب پیش از اسالم و مطالب پس از اسالم: ایرانیان را در آن به دو دسته ي کلی تقسیم کرد

اسالم ابن عبدربه بیشتر از فرمانروایان ایرانی روایت می آورد و اقوال        حکمت آمیز آنان را در موضوعات 
و از . نیز جاهایی که اعراب با ایرانیان برخوردي داشته اند را به شکلی مبسوط تر بیان می کند. مختلف مثال می زند

د، در این پژوهش مطالب مربوط به آنان از کل مجلدات آن جا که مولف تنها از چند شخصیت خاص مطلب دار
ایرانیان، پیش از « جمع آوري شد و هر یک در ذیل فصلی جداگانه قرار گرفت که به طور کلی بخش عقد الفرید

  . را تشکیل   می دهد» اسالم
ربه مکرر از چند در آن جا نیز ابن عبد . نیز همین ترکیب صورت گرفته است» ایرانیان، پس از اسالم«در بخش 

قبل از شروع این . شخصیت بارز ایرانی، در دهه هاي اولیه ي اسالم نام می برد که بر حسب فصول تنظیم گردید
قرار گرفته است که در واقع ورود به دوره ي جدید تاریخ ایران را روشن » موالی و شعوبیه«فصول، فصلی به نام 

  . می سازد
 گرچه رویداد تشریح شده ي آن مربوط به دوران اسالمی است اما چون باید گفته شود،» هرمزان«در فصل 

  »ایرانیان، پیش از اسالم«خـود او از اشخاص دستـگاه حکومتی ساسانی بـوده است، در ذیل 
   

  
بخش سوم نیز دربردارنده ي توضیحات مختصري است درباره ي شهرهاي ایران و ویژگی . گنجانده شده است

  . زش جغرافیایی و فرهنگی داردبرخی مردمان که ار
الزم به ذکر است که جز آن چه در این جستار درباره ي ایرانیان آمده، به طور قطع در اثر        ابن عبدربه 

ضمن این . مطالب دیگري نیز از ایران و ایرانیان وجود دارد، اما شیوه ي گزینش در این مجموعه بسامدي بوده است
ودمند که با هدف این پژوهش فاصله دارد، اگرچه ممکن بوده کمیتی هم داشته باشد، که مطالب غیر مفید و ناس

  . آورده نشده است
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به حق که تاریخ اسالم به ویژه در دهه هاي نخستین آن با حضور ایرانیان است که رنگ و بو    می گیرد چراکه 
 که ماده ي عقد الفریدرو در کتابی چون از این . آنان در آن روزگار در هر مقام و کرسی نقش آفرینی کرده اند

کارش، همان روزگار است، نام آنان بسیار به چشم می خورد و محدود به افرادي که در این پژوهش معرفی شده 

 را نام برد که از حماد و فرزند او اسحق موصلیو فرزندش ابراهیم موصلی از جمله ي آنان می توان . اند، نیست

 بیشتر به نقل از آنان در عقد الفرید. وران عباسی بوده و همواره در دربار حضور داشته اندبزرگان فن موسیقی در د
  . روایت هایی آورده شده و در مورد خود آن ها جز اندك اشعاري، مطلب مستقلی وجود ندارد

ایت هایی به نقل     روعقد الفرید نیز از دیگر ایرانیانی هستند که در ابو عبیده معمر بن المثنی و هیثم بن عدي

 شناخته شده و گاهی نام او آمده امین و کاتب هادي نیز به عنوان حاجب فضل بن ربیع. از آنان آورده شده است

  . است

از قضات مصر و اهل علم و فقه نیز ابن قتیبه دینوري از مجتهدان بزرگ علم حدیث و ابوحنیفه دینوري از 

  . د دیده می شوعقد الفریدجمالتی پراکنده در 

هم که از شاعران دربار عباسی بوده اند، اشعاري در اثر         ابن عبدربه بشاربن بردعقیلی و ابوالعتاهیه از 

  .هست که چون دیوان هاي آن دو موجود است، در این پژوهش از آن ها صرف نظر کردیم

که از ایرانیان یل بن یسار اسماعکه از مترجمان کتب فارسی به عربی بوده و عبد الحمید دیگر، اشخاصی چون 

متعصب به شمار می آمده و غرور ملی خود را در اشعارش منعکس می ساخته است، در این اثر وجود دارند که 

عقدالفرید در سلمان فارسی اصفهانی همچنین خطبه هاي کوتاهی به نقل از . نقل وروایت هایی از آنانی آمده است

  . بیان شده است

هم آورده ابومسلم خراسانی تشکیل دولت عباسی سخن به میان آمده، برخی اقدامات همچنین آن جا که از 

  . شده و نیز از او جمالت کوتاهی در دیگر جزء هاي کتاب وجود دارد
جز شخصیت هاي نام برده، ایرانیان دیگري نیز هستند که در کتاب به مناسبت هاي مختلف نام آنان آورده شده 

فراوان دیده        می شود؛ به عنوان مثال در خراسان و اهواز از شهرها، به ویژه فارس، است؛ همچنین نام بسیاري 

  . راه هاي خراسان توصیف شده است» مشاوره المهدي فی حرب خراسان«ذیل 
ابن عبد ربه داستان ذي قار را به شکل مبسوط و مفصل تشریح کرده » یوم عین اباغ«در جزئی دیگر ذیل عنوان 

در این ذیل . درگرفته استبنی شیبان و طایفه ي خسرو پرویز استان واقعه ي جنگی است که میان سپاه این د. است

آمده است که خسرو پرویز با اطالع از این که نعمان دختري زیبا رو دارد، خواستار او می شود، نعمان با رد جواب 
از آن جا که مردمان قبیله از تسلیم . ان می سپاردمتواري می گردد و دختر را به همراه اموالش به قبیله ي   بنی شیب

آن ها به خسرو امتناع می ورزند، با حمله ي شاه ایران، نبرد معروف ذي قار آغاز می گردد که در نهایت با شکست 
  . سپاه خسرو، اولین پیروزي اعراب در جنگ با ایرانیان شکل می گیرد

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 آمده است، اما قسمت اعظمی از آن را اقوال و  الفریدعقدگرچه این داستان به شکلی مبسوط و مفصل در 
از . مشورت هاي اعراب تشکیل می دهد و در مورد طرف دیگر جنگ یعنی ایرانیان کمتر سخن به میان آمده است

این جهت از قرار دادن آن در بخش اصلی پژوهش خودداري کردیم و با توجه به این که هدف ما در این جستار 
گفتار و طرز فکر ایرانی است از این دست مطالب که بیشتر ارزش تاریخی و سیاسی دارند، صرف بررسی اقوال و 

  . نظر کرده ایم
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  : پی نوشت 

   .260 ، ص 1 ، ج ءیاقوت حموي ، معجم االدبا. 1

  .11 7 ، ص 2دایرة المعارف بزرگ اسالمی ، ج . 2

  .ب العقد الفرید ، مقدمه محمدعلی خلیلی ، منتخ. 3
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 خبش اول
ایرانیان، پیش از 

 اسالم
 
 
 
 

   اردشیر بابکان –فصل اول 

  

خان، نخستین پادشاه ساسانی بوده استاردشیر بابکان      اردشیر مردي . به گفته ي مور

  : آمده استاخبار الطوالدر . عاقل و عادل بود که به حکمت و تدبیر اشتهار داشت
.  را مرتب کرد و آن را استوار نمودیآیین شاهان و امور و سنت هاي شاهاردشیر همان کسی است که « 

و همه چیز را در جایگاه خود قرار داد و دستور . و همه ي کارهاي کوچک و بزرگ را بررسی کرد
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 می کردند و با حفظ و عمل به آن تبرك می يو شاهان از آن پیرو.  نوشتانادشاهمعروف خود را براي پ

  .»1و در برابر چشم خود می داشتند جستند و آن را آیین نامه ي خود

  :  او آمده استي همچنین درباره
. چهل و چهار سال و ده ماه پادشاهی کرد. اردشیر بابک چهارده سال و دو ماه پادشاهی همه جهان کرد«

و مدت . و جهان او را صافی شد. همگنان را برداشتتا ود ف باما مدت سی سال در جنگ ملوك الطوای

اردشیر از فرزندان ساسان بن بهمن بن اسفندیار است و این ساسان . چهارده سال پادشاهی همه جهان کرد

و بعد از آن چون . خمانی دختر بهمن گذاشته زاهد شده بود بعد از بهمن، و در کوه رفته و پادشاهی با

رابن دارا را قمع کرد و ملوك الطوایف پدید آمدند، از این فرزندان ساسان هیچ کس اسکندر رومی، دا

پدید نبود؛ تا آنگاه کی اردشیر بن بابک بیرون آمد و گفت من از نژاد ساسان ام و ملوك الطوایف را 

 بن اردشیر بن بابک بن ساسان بن بابک بن ساسان بن بابک: برداشت و نسبت او بر این جمله یافته شد 

  .»2ساسان بن بهمن بن اسفندیار بن وشتاسف

  : نیز آورده شده است

 و پیش از آن، از جمله ي تساروزیري داشت نام او . این اردشیر سخت عاقل و شجاع و فرزانه بود «

و این وزیر با رأي صائب و مکر و حیله بسیار بود و اردشیر همه کارها به رأي و تدبیر او . حکیمان بود

را نواخت کرد و بر تخت  چون به پارس خروج کرد و اصطخر به دست گرفت و لشکرها و . کردي

و جهانیان از ظلم ملوك الطوایف به ستوه آمده بودند و همگان هواي او . نشست و تاج بر سر نهاد

خواستند و نخست پارس را صافی کرد و همه صاحب طرفان را برداشت و لشکر بی اندازه جمع کرد و 

چنانک هشتاد پادشاه گردنکش هالك کرده بود، . یامد و همه ملوك الطوایف را قهر کرد و بکشتاز آنجا ب

 و قاعده هایی نهاد در عدل و سیاست و حفظ نظام ملک کی پیش از .و جهان سربه سر مستخلص گردانید

 آن کس ننهاده بود و شرح آن چندان است کی کتابی به سر خویش است و پادشاهان از خواندن آن

  .»3استفادت کنند و تبرك افزایند و او را عهود و وصایا است کی نسخت هاي آن موجود است

از عهود و وصایایی که ابن بلخی ذکر کرده، ابن عبد ربه مواردي را در کتابش آورده است؛ او 

  : آورده است که اردشیر به پسرش چنین وصیت کرد»حسن السیاسۀ و اقامۀ المملکۀ«در ذیل عنوان 
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، و مالم یکن له و العدل حارسفالملک اُس . عن صاحبه بنی، إنّ الملک و العدل أخَوان الغِنی بأحدهمایا«

هل الجهاد و یتَک ألط أجعل حدیثک مع أهل المراتب، و عیا بنی. اُس فمهدوم، و مالم یکن له حارس فضائع 

  :»4لعقول، و سرك لمن عنَاه ما عناك من ذوي ابِشرَك لِأهل الدین

. نیاز نمی سازد بیفرزندم همانا مملکت داري و عدالت پیشگی دو برادرند که وجود یکی ما را از دیگري 

و سلطنت .  عدالت اگر بنیان نداشته باشد، از بین می رود.همانا پادشاهی اساس و عدالت چون نگهبان است

ی و به دین یاحبت کن و به تالشگران ببخشافرزندم با مردمان واالمقام مص. هم بدون پاسدار، تباه می گردد

ورزان بشارت پاداش بده و اسرارت را تنها به خردمندي بگو که برایش ارزش قائل باشند، همچنان که به تو 

   .ارندذارزش می گ

  گر آن است که اجراي عدالت، باید از جانب مقامات عالی  ، بیانراین دست از بیانات اردشی     

 کتب تاریخی نیز به عدالت محوري دیگر  در.به ویژه شخص شاه، آغاز گرددرتبه ي حکومت و 

  :  آورده استرخواندیم. دستگاه اردشیر، اشارات فراوانی شده است

  الیبقی ملک اِال بالرجال و ال رجال االّ بالمال والمالَ اِال بالعمارة و العمارة اِال  :از سخنان اوست که«

و جمع مال نتوان، مگر .  داشت مگر به لشکر و لشکر نتوان کشید مگر به مالیعنی پادشاهی نتوان ؛بالعدل

ر نشود مگر به عدل هم او گوید. به آبادانی، و عمارت میس : لِکو م لِکٍ غَشومخَیرٌ من م خَطُوم داَس

ر از فتنه هاي   پادشاه ستمکار بهت وشیر شکننده بهتر از پادشاه ستم پیشه است:  تدومفتنۀغَشوم خیرٌ من 

پیوسته؛ چه فساد سبعی که به خون خوردن جانوران موصوف باشد، مدت ها باید که به فردي از افراد 

هم او فرماید که . د تعدي کندرت پادشاه ظالم در لحظه اي به صدهزار مؤمن موححیوان برسد و مضّ

بزرگ قطره است، چه فایده باران نسبت هنده بهتر از باران د پادشاه داد :سلطانٌ عادلٌ خیرٌ من مطرٍ وابلٍ

به بعضی سباع و اماکن متصور نیست و باران عاطفت پادشاه به خرد و بزرگ و قوي و ضعیف عاید 

  .»5گردد

  :  آمده استعقدالفریددر » ماجاء فی ذم الحمق و الجهل«ذیل عنوان

   :»6منه و تغضب من أن تُنسب إلیهحسبکم داللۀً علی عیب الجاهل أَنَّ کلّ الناس تنفر : و قال اردشیر«   
ن بس که همه ي مردم از او گریزانند و کراهت دارند از اینکه به او میدر عیب شخص نادان ه

  .منسوب شوند
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  :آورده است» حسن سیرة و الرفق بالرعیۀ« و نیز در ذیل عنوان 

ی الفقهاء الذین هم حملۀ من اردشیر المؤید ملک الملوك و وارث العظماء، إل: و کتب أردشیر إلی رعیته

الدین، و االساوِرة الذین هم حفظۀ اَلبیضۀ ، و الکُتّاب الذین هم زینۀ المملکۀ، و ذوي الحرث الذین هم عماد 

تَها الموضوعۀ وبها إتا  تنا بفضل رأفتنابحمداهللا إلیکم سالمون؛ فقد وضعنا عن رعی السالم علیکم، فإنا: البالد

تحتکروا وال دو،عالتستشعروا الحِقد فیدهمکم ال: اتبون إلیکم بوصیۀ فاحفظوها ذلک ک مععلیها، و نحن

 فإنها ال ؛ الدنیا شیئاًههذ وات للنسب، و ال تَعدا فی األرقاب فإنه أمس للرحم و أثبوجفیشملکم القحط؛ و تزو

  :»7تُبقِی علی أحد، و الترفضوها فإن اآلخرة الُتدرك إالبها

براي  یگر، شاه شاهان و وارث بزرگان،یاراز جانب اردشیر : ش چنین نوشت اردشیر براي مردمان

فقیهانی که دین گذاري می کنند و به پیشوایانی که وظیفه ي حفظ کیان دین را دارند و نویسندگانی 

سالم بر همگی : که مایه ي زینت مملکت هستند و کشاورزانی که به منزله ي ستون شهرها هستند

 لطف پروردگار، سالم هستیم و خراجی را که بر رعیت وضع کرده بودیم، از روي همانا ما به .شما

بدانید : و نیز پندهایی برایتان داریم که الزم است به خاطر داشته باشید. لطف و خیرخواهی برداشتیم

و . ر این صورت است که مغلوب دشمن خواهید شددکه ؛ چراکه نباید جامه ي کینه به تن بپوشید

کنید که دچار قحطی می شوید و با نزدیکان خود ازدواج کنید که به رحمت نزدیک تر احتکار ن

این دنیا را به چیزي مشمارید که براي هیچ کس، پایدار . است و نسبت ها را محکم تر می سازد

   .نیست و آن را یکباره هم رها نکنید، چرا که آخرت، فقط به واسطه ي دنیا کسب می گردد

  : ه اي با مضمون فوق، به نقل از او آورده است نیز خطابثعالبی

در پی کین توزي مباشید که از دشمن زیان می بینید و به احتکار نپردازید که به قحط دچار شوید و براي «

به این دنیا دل مبندید که به کسی نپاید . در پی خانه ي فرداي رستاخیز باشید. در راه ماندگان سرپناه باشید

  . »8وان رسیدنتئید که جز از راه دنیا به آخرت  نگوو به ترك آن نیز

  : ثعالبی در جاي دیگري از تاریخش آورده است
دوستار بهبودي ها و مشتاق . اردشیر شاهی استوار و رشید بود؛ مهربان به مردم و سختگیر به ستمکاران«

     م آوردن لوازم آن و در فراه. ژرف اندیش در حکمت و کوشا در استواري پایه هاي مملکت. آبادي ها

  . » 9 پی گیر و مددکار بود
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  : آنجا که آورده است؛ اولن گفته ي ثعالبی را تأیید می کندایعقد الفرید دو مطلب در 

ثم امر ففُرَّق فی الکور .من العدل ان الیفرح الملِک و رعیتُه محزونون: وقّع اردشیر فی ازمۀ عمت المملکۀ«

  : »10جمیع ما فی بیوت االموال

عدالت آن است که : در خشکسالی که همه ي مملکت را فرا گرفته بود، اردشیر براي مردمانش چنین نوشت

پادشاه شادمان نباشد، هنگامی که رعیتش ناراحت هستند؛ پس دستور داد همه ي آنچه در بیت المال وجود 

  . دارد، بین مردم تقسیم کنند

  : ودیگري اینکه 

هم فیها علی االُلفۀ و جرد لما استوثق له امره، جمع الناس فخطبهم خُطبۀ حضّر بن یزدفی سیر العجم أن اردشی«

جدا، و تکلم الطاعۀ، و حذّرهم المعصیۀ و مفارقۀ الجماعۀ، وصنّف لهم الناس أربعۀ اصناف، فخروا له س

فقال هم،متکلّم :ایها الملک محب ركِ األمل، والزلتا من اهللا بعزالنصر، و دۀ، و تمام النعمۀ، و  دوام العافیو

 الغایۀ التی یؤمنُ زوالُها و غو الزلت تَتابع لدیک المکُرمات و تشفع إلیک الذّمامات، حتی تبل: حسن المزید

ظرائک من اهل ال ، و ال زال ملکک ی عنده، و الحظوةِ لدیهفلزُّال تَنقطع زهرتَها، فی دار القَرار التی اعدها اهللا لنُ

اقیین بقاء الشمس و القمر، زائدین زیادة البحور و األنهار، حتی تستوي اقطار االرض کلها فی بانک و سلط

، و وصل إلینا من م ضیاء الصبحونُورك ما عمّنا عم  ضیاء منعلُوك علیها، نفاذ أمرك فیها؛ فقد أشرق علینا

فتراقها، و ألَّف بین أِاهللا بک األیادي بعد ت قد جمع تصال النسیم؛ فأصبحأتصل بأنفسنا أعظیم رأفتک ما 

 و احسائک بعد توقّد نیرانها، بفضلک الذي الیدرك بوصف، و الیحد نَحِب بعد تباغضها، و أذهب عنا االالقلو

  . بنعت

حِقّا، و للداعی اذا کان لإلجابۀ أهال: فقال اردشیر    :»12طوبی للممدوح إذاکان للمدح مستَ

 ایشان ، آنان را جمع کرد و برایشان خطبه اي ایراد نمود و در آن خطبهاطمینان بخشی به مردمردشیر براي ا

او مردم را به چهار طبقه تقسیم کرده . را به دوستی و انقیاد تشویق کرده و از گناه و تفرقه بر حذر می داشت

ابر شاه این  یکی از آنان در بر.بود و آنان همگی به او افتخار می کردند و در برابرش به سجده می افتادند

، همواره لطف پروردگار قرین تو باد با یاري کردنت و رساندنت به آرزوها و اي شاه: بیانیه را ایراد کرد

و همواره بر تو باد، پی در پی آمدن بزرگی ها و افزودن احترام ها؛ . سالمتی پایدار، و کمال نعمت و فراوانی

امیدواریم که . که از زوال ایمن باشد و هرگز نیکویی آن، از بین نرودتا حکومت شما به آنجایی برسد 
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، براي بزرگانی چون تو فراهم کرده و همواره بقاي ملک و ن آرامش بخشی باشد که پروردگارنصیب تو مکا

سلطنت تو مانند پایداري خورشید و ماه و فزونی دریاها و رودها باد؛ تا آن زمان که فرمانروایی تو، و 

گیر، روزگار همه ي ما را در بر  شود و روشنایی تو مانند نور عالماي حکمت بر سرتاسر زمین مسلط اجر

به راستی که . چنین باشدما و آنچه را از برخورد نسیم صبح به جان ها می رسد، از فراوانی مهرت بر . گیرد

 را الفت کینه توزي ، قلب هایشانز تفرقه به اتحاد رساند و بعد از ابه واسطه ي وجود تو، خداوند مردم را 

، اما به فضل تویی که به وصف در نمی آیی و خوبی پیش از این، ما آتش خشم را افروخته بودیم. بخشید

چه خوب است ممدوحی : اردشیر، در پاسخ گفت.  ما دور شدهایت حد و مرزي ندارد، کینه ها و حقدها، از

  . گرفتن را داشته باشد جوابکه مستحق مدح باشد و مداحی که شایستگی
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