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بعد از اسالم كتاب هايي با مباحث اخالقیات و 
پندنامه هايي از عهد ساسانیان برجاي بوده، و نیز سخنان 
حكمت آموز و داستان هايي، از شهرياران عصر اساطیري تا 
عهد ساساني، در بین ايرانیان دهان به دهان و نسل به نسل 
نقل مي شده كه مورد توجه خلفا و بزرگان عرب قرار گرفته و 
در منش و شخصیت آنان تأثیر گذاشته است. مثالً ابوعبداهلل 
مقدسي در قرن چهارم، به استناد منابع قديمتر نوشته است: 
»عمر مي گفت من دادگري را از كسرا ]خسرو انوشیروان[ و 
سیرت او فرا گرفتم« )مقدسي، 1361، 26/1(؛ همچنین در دورة خالفت مأمون 
)198-218 ه  (، در خاكبرداري كف ايوان مداين توسط زوبان، كتابي بر پوست 
آهو نوشته، محفوظ در صندوقي بلورين، با عنوان »جاويدان خرد« پیدا شد كه به 
دستور مأمون توسط حسن بن سهل سرخسي از پهلوي به عربي ترجمه شد و 
شیوه هاي حكمت آمیز جهانداري مندرج در آن، با بهره وري از درآمیختن دين با 
دولت و دانش و دبیري و دهقاني، مورد استفاده و تقلید مأمون، در شالوده ريزي 
بنیان خالفت و شیوة حكومت، قرار گرفته است )ابريشمي، 1379، 47-46(. 
اين گونه كتاب هاي اخالقي و پندنامه ها و نیز سخنان حكمت آموز و داستان هاي 
شفاهي رايج در بین ايرانیان، به عربي ترجمه شده و گفتارها و مباحثي از آنها به 
تفاوت به شهر ياران ايراني، چون هوشنگ، اردشیر بابكان، خسرو انوشیروان يا 

ديگر شاهان منسوب گرديده است.
در متون كهن بعد از اسالم )عربي و فارسي( سخناني پند آموز از اردشیر 
بابكان سر سلسلة ساساني )حكومت 226-241 م( نقل شده است. به نوشتة 
مسعودي )تاريخنگار، قرن چهارم هجري( نامه اي از اردشیر بر جاي بوده كه در 
مطلع آن: »به دبیران كه عهده دار تدبیر ملك اند، و فقیهان كه ستون هاي دين اند، و 
كشاورزان كه آباد كنندة زمین اند« درود فرستاده است )مسعودي، 1344، 243/1(. 
از سخنان پند آموز اردشیر بابكان است: »توانمندي جز با بزرگمردان صورت 
نبندد، و بزرگمردان جز به مال فراهم نشوند، و مال جز به آباداني به دست نیايد، 
و آباداني جز با دادگري و تدبیر نیكو پديد نگردد« و »مالیات ستون كشور است 
كه هیچش چون دادگستري فربه نكند، و هیچش چون ستمكاري الغر نسازد« 
)ثعالبي، 1368، 305-306(. در اين منابع داستان ها و رواياتي از دورة بیدادگري 
انوشیروان و نیز دوران دادگستري وي نقل شده است، مثالً به نوشتة طبري: 
»گويند تا آن روزگار در قلمرو ايران شغالي وجود نداشت، اين حیوان در عهد 
انوشیروان از تركستان به ايران روي آورده است«، انوشیروان سبب هجوم اين 
جانور را از موبد موبدان جويا شد، وي در پاسخ گفت: »هرگاه عدالت بر كشوري 
حكمفرما نشود و عدل و داد جايگزين جور و بیداد نگردد، مردم آن سرزمین 
دچار حمله و هجوم دشمنان خويش مي گردند و آنچه نپسندند بر آنان فرو 
مي ريزد، و اكنون بیمناك شده ام كه مبادا از پديد آمدن اين حیوانات در كشورت 
مصیبتي روي بدهد. چیزي نگذشت، انوشیروان شنید كه سلحشوران ترك به 
اقصي نقاط كشور تاخته اند. فرمان داد كه وزيران و كار گزارانش بايد در هیچ 
امري از امور از آيین عدل و داد قدم فراتر ننهند، و به كاري كه منافي با عدل و 
انصاف است دست نزنند. خداوند متعال بر اثر اين تدبیر و داد ]گري[ شر آن 
دشمنان را، بي آنكه انوشیروان به پیكار آنان اقدام كند، دور كرد« )طبري، 1351، 
203(. كرماني )همان، 51( در سال 584 هجري داستان جالب ديگري در تغییر 

شیوة انوشیروان نقل كرده است:
آورده اند كه انوشیروان در ابتداء َملِِك ظالم بود و واليت او خراب مي شد، 
و نمي دانست كه سبب خرابي واليت او چیست؟ و او زبان مرغان دانستي و 
بر فحاوي ]: مفاهیم[ الحان ايشان وقوف داشتي، روزي مي گذشت، دو جغد بر 
ديوار خرابه اي بودند، يكي خطبة دختر ديگري مي كرد از جهت پسر خويش. 
جواب داد كه عقد اين وصلت آنگاه منتظم شود كه نحلت ]:شیربها، كابین[ صد 
خرابه بذل كني. خاطب ] : خواستگار[جواب داد كه: تكلیف صعب ننمودي  
]…[اگر اين پادشاه هست و ظلم او، تا يك سال ديگر هزار خرابه توانم داد. 
نوشروان از آن سخن بدانست كه سبب خرابي واليت او ظلم است، از آن سیرت 

بگرديد و عدل پیش گرفت.
نظامي گنجوي )در قرن ششم هجري( نیز داستان مزبور را با تفاوت هايي 
به نظم درآورده است: »دختر اين مرغ بدان مرغ داد £ شیربها خواهد ازو بامداد«، 
مرغ خواستگار براي قبالة دختر، با اشاره به ظلم بي حد انوشیروان و افزايش 
روزافزون تعداد روستاهاي ويران، وعده مي دهد كه: »اگر ملك اين ست نه بس 
روزگار£ زين ده ويران دهمت صدهزار« )نظامي، 1960 م، 96؛ همو، 1366، 
56(. مسعودي، در قرن چهارم هجري، زمان وقوع داستان مزبور را در عهد بهرام 
دوم ساساني )حكومت 277-293م( ذكر كرده، و در اين روايت موبد موبدان 
مضامین گفتگوي دو جغد را براي بهرام شرح داده است )مسعودي، 246/1(؛ 
موبد موبدان در ادامه سخناني حكمت آموز خطاب به بهرام گفته كه مسعودي 

شرح و نتیجة آن را نقل كرده است )همان، 247/1(:
ملك جز به شريعت و طاعت خدا و عمل به امر و نهي او قوت نگیرد و 
شريعت جز به ملك قوام ندارد. قوت ملك به مردان است و قوام مردان به مال 
و مال جز به آبادي حاصل نشود و آبادي جز به عدل صورت نگیرد، زيرا عدل 
ترازوي خداست كه میان خلق نهاده و سرپرستي بر آن گمارده […] بله اي 
پادشاه تو به امالك پرداختي و آن را از صاحبان و آبادكنندگانش كه خراجگزار و 
مالیات بده بودند گرفتي و به اطرافیان و خدمه و مردم بیكار و ديگران دادي كه به 
سود سريع چشم دوختند و منفعت زود خواستند، و آبادي و مآل بیني را كه ماية 
اصالح امالك بود از نظر دور داشتند، و به سبب تقرب پادشاه، در كار وصول 
مالیات ايشان سهل انگاري شد و با ديگر مالیات دهندگان و آبادكنان امالك ستم 
روا داشتند، كه امالك را رها كردند و از ديار خويش برفتند و در امالك ]آنان[ اهل 
نفوذ سكونت گرفتند و آبادي كم شد و امالك خرابي گرفت و مالیات كاهش 

يافت و سپاه و رعیت تباه شد و ملوك و اقوام اطراف طمع در ملك ايران بستند، 
]زيرا [كه دانسته اند مايه هايي كه به وسیله آن پايه هاي ملك استقرار مي گیرد از 
میان رفته است. چون شاه اين سخن از موبد بشنید] …[ امالك را از خاصان و 
اطرافیان بگرفتند و به صاحبانش پس دادند ] …[ زمین آباد شد و واليت حاصل 
فراوان داد و مال بسیار به نزد خراجگیران فراهم آمد و سپاه قوت گرفت و ماية 

دشمنان ببريد ]…[ فراواني و بركت عام بود و عدالت شامل.
مسعودي، در جاي ديگر )1349، 39-41(، ضمن شرح مبسوطي دربارة 
سرزمین عراق يا »سیاهبوم«، از درجة ممتاز آباداني و میزان مالیات آن در عهد قباد 
و فرزندش انوشیروان سخن گفته، و با اشاره به وضعیت اين سرزمین در عصر 

خسرو پرويز، كه بخشي از آن به دست رومیها افتاد، نوشته است:
بسیاري از اين نواحي اكنون همچنان است كه در آن وقت بود، زمین آن از 
دست نرفته و مردمش نابود نشده اند. همین قدر بايد كه مالكان و اداره كنندگانش 
خدا ترس و كاردان، اليق، عادل، عفیف و مدبِّر باشند تا كارها سامان گیرد و منظم 
شود و چندان مال به دست آيد كه اركان بدان استوار و واليت آباد و دربندهاي 

پرنگهبان و دشمن منكوب شود كه: روش عدل ماية دوام دولت است، و جهان را 
به عدالت ساخته اند و جز به حق قوام نگیرد كه حق میزان خداست كه در زمین 
میان بندگان نهاده و حكم وي از خطا بر كنار است، و هر كه آن را رعايت نكند 
عمرش كوتاه و دورانش سپري شود كه ظلم رعیت ماية بلیات است ]…[ سیاه 
بوم در ايام پارسیان دوازده ايالت بودـ  و ايالت را به زبان پارسیان استان گويندـ  و 
هفتاد واليت داشت كه در هر ايالت چند واليت بود. سپس به مرور ايام اين ترتیب 
تغییر يافت]…[ و استان هاي سیاهبوم ده استان شد كه چهل و هشت واليت 
داشت. پس از آن به سبب شكست بندها، وجالي وطن ها، و خشكسالي و ستم 
تركان و ديلمان كه تا كنون يعني به سال سیصد و چهل و يكمـ  و دوران خالفت 
مطیع]334-363 ه   [ بر آن ناحیه تسلط دارندـ  كار نقصان و ويراني باال گرفت.

از اين گونه داستانها، سخنان و گفتگوها ـ  كه تبیین كنندة باورهاي ايرانیان 
قديم در زمینة ارتباط بین عدالت و زراعت، دادگري و دوام حكومتها، بیدادگري 
و بالياي طبیعت و ديگر پندارهاي مشابه استـ  در متون قديم به فراواني آمده، 
و برخي از آنها هنوز هم در بین عامه تداول دارد. ابوالحسن بیهقي )1344، 47(، 
ضمن شرحي درباره مسیر هارون الرشید )خالفت 170-193 قمري(، از راه 
بیهق به طوس، و نزول وي در ديه كهناب از نواحي بیهق، به هنگامي كه قحطي 
غلبه داشت و »حمويه دهقان كهناب بود ]…[ هرون الرشید او را پیش خويش 
خواند، گفت: مرا درين ايام قحطي چه مدت مهماني تواني داشت؟ حمويه گفت: 
اگر عدل بود چندانكه فرمايي. گفت: چه عدل خواهي؟ گفت: كشت و برز را 
تعرض نارسانیدن و شحنه با حشم در كاه و هیمه اسراف نكنند…«. به نوشتة 
كرماني: »عبداهلل بن طاهر [حكومت 213-230 ه  ] پدر خويش را گفت اي 
پدر گويي كه اين ملك در خاندان ما تا كي ماند؟ گفت: اي پسر تا بساط عدل 
گسترده باشیم« )كرماني، 1339، 50(؛ همود در ادامه با نقل داستانهايي از دادگري 

نوشروان، ابیاتي در وصف عدل آورده است )همان، 52(:
عدل شه پاسبان ُملكِت اوست/بذل او قهرمان دولت اوست…

عدل مر مرگ را بريزد آب/عدل مر فتنه را ببندد خواب…
خواجه نظام الملك )407-487 ه(، دعاي خیر خلق خدا را موجب بقاي 
حكومت ها ذكر مي كند، كه دادگستري زمینه ساز دعاگويي مي شود: »… رضاي 
حق تعالي اندر احساني باشد كه با خلق كرده شود، وعدلي كه میان ايشان 

گسترده آيد، بسته است ]…[ گفته اند بزرگان دين كه: الملك يبقي مع الكفر و 
اليبقي مع الظلم؛ معني آن است كه ُملك با كفر بپايد و با ستم نپايد« )طوسي، 

.)15 ،1347
يكي از مورخان ايراني، در شرح وقايع سال 705، در دورة  اولجاتیو، 

شرحي مبتني بر منابع كهن نقل كرده است )قاشاني، 1348، 48(:
شرط پادشاه عادل آنست كه عمارت دوست و رعیت پرور باشد و اال 
ُملك برو حرام است. در دين زردشت النبي آمده است كه عمارت و زراعت 
ركني است از اركان دين، ]و همچنین باشد[ فالحت و حراثت ]: برزگري و 
باغباني[، و انفجار عیون [جوشیدن يا بیرون كشیدن آب هاي زيرزمیني، چون 
حفركاريزها و جاري كردن چشمه ها] مظنة يقین [؛ بي گمان، به ظنِّ يقین]. و 
به داود]پیامبر[ وحي آمد كه قوم خود را نصیحت كن تا ملوك عجم ]: ايران [را 
تهجین ]: زشت گويي و نفرين[ نكنند، چه ايشان كساني اند كه عالِم خراِب ويران 

را معمور و آبادان مي دارند.
از اين گونه داستان ها و گفتارهاي پند آموز در منابع عصر قاجاريه نیز نقل 
شده كه مبتني بر مآخذ قديمتر است. مثالً در روزگاري كه فقر و فاقه دامنگیر رعايا 
شده و فساد و تباهي همة اركان حكومت قاجار فرا گرفته بودـ  استعمارگران 
روس و انگلیس فرصت يافتند كه بخش هاي زيادي از پیكر ايران را جدا كنند 
ـ يكي از فرزانگان ايراني نوشته است: »در تعمیر خزينة دولت سعي بلیغ الزم 
است كه در وقت ضرورت به زري توان لشكري آراستن، ولي زر را از خرج 
الزم نمي توان كاست، و مصالح االمالك رعیت را، چنانكه رسم حكام است، 
نمي توان گرفت ]…[ تعمیر خزينه به تكثیر زراعت و تربیت رعیت است« 
)قزويني، كتابچة ضمیمه، 1370، 140(. مقارن با همان ايام فرزانه اي عرب نوشته 
است: »خداي سبحان جلت حكمته هر ملتي را از اعمال كسي كه بر خويش 
حاكم ساخته اند مسئول قرار داده و اين است معني اين كالم حق كه: چون ملتي 
سیاست خويش نیكو ننمايد خداوند او را زبون ملت ديگر فرمايد تا بر او حكم 
نمايد] …[. هر زمان ملتي به درجة رشد رسد عزت خويش باز آرد، و اين معني 
اين سخن عدل است كه: خداوند مردمان را ستم ننمايد بلكه مردمان بر خويش 
ستم روا دارند؛ ان اهلل ال يغیر ما بقوم حتي يغیروا ما بانفسهم ] الرعد / آيه  11« [

)كواكبي، 1364، 164-163(.
***

امام محمد غزالي )وفات 505 ه  ( كتاب نصیحه الملوك راـ  در 
اواخر عمر، پس از ترك بغداد و اقامت در زادگاهش طوسـ  نوشته است؛ 
در روزگاراني كه فساد و فتنة تركان تركستاني نه تنها دارالخالفة بغداد را گرفته 
بود بلكه عوامل وحشي آنان، يعني تركان غز و غزنوي و سلجوقي و غیر آن، 
قلمروهاي فرهنگ ايراني، به ويژه خراسان، را به ويراني و نابودي كشانده بودند. 
غزالي باب اول را »در عدل و سیاست و سیرت ملوك«، با استفاده از منابع كهن، 
نوشته است. وي با نگاهي به زندگاني شاهان باستاني ايران، با يادآوري اين نكته 
كه »خداي تعالي پادشاه همة شاهان است« در باب دادگري اين شهرياران با كیش 

زرتشتي )ُمغان( سخن گفته و نوشته است:
اندر تاريخها چنین است كه: چهار هزار سال اين عالم را مغان داشتند، 
و ]ادارة[ مملكت اندر خاندان ايشان بود، و از بهر آن بماند كه میان رعیت 
عدل كردندي، و رعیت را نگاه داشتندي؛ و اندر كیش خويش جور و ستم روا 
نداشتندي، و جهان به داد و عدل آبادان كردند. در خبر آمده است كه خداي تعالي 
به داود پیغامبر وحي كرد تا ]كه[ داود قوم خويش را بگويد: تا اهل عجم ]ايرانیان[ 
را دشنام ندهند، كه ايشان آن كساني بودند كه جهان آبادان كردند تا بندگان من 
دروي زندگاني كنند. پس ببايد دانستن كه آباداني جهان از پادشاهان است، كه 
اگر پادشاه عادل بَُود، جهان آبادان بََُودو رعیت ايمن بود؛ چنان كه به وقت اردشیر 
و افريدون و بهرام گور و كسري انوشیروان بود. و چون پادشاه ستمكار بَُود 
جهان ويران شود، چنان كه به وقِت ضّحاك و افراسیاب و يزدگرد بزهكار مانند 
ايشان… )غزالي، 1367، 82-83(. و بدان كه كوشش آن پادشاهان قديم به آباد 
داشتن اين جهان بود؛ از بهر آنكه دانستند كه هرچند آباداني بیشتر، واليت بیشتر 
و رعیّت به انبوه تر ]…[ و به جور و ستم كردن همداستان نبودندي، و از كسان 
خويش بیداد كردن روا نداشتندي، از آنكه مي دانستندي كه مردمان با جور و ستم  
پاي ندارند و شهرها و جايها ويران شود، و مردمان بگريزند و به واليات ديگر 
شوند ]…[ و دخل كم شود، و عیش مردمان تلخ و بي مزه گردد و رعیت پادشاهِ 
جابر را دوست ندارند، و همیشه بروي دعاي بد كنند تا خداي تعالي ايشان را 

برخورداري ندهد و زود هالك شوند )همان، 100(.
غزالي با اشاره به آگاهیها و سیاست ملوك عجم در مملكت داري و 
رعیت پروري مي افزايد: »… و نیز دانستند كه حكیمان جهان راست گفته اند كه: دين 
به پادشاهي، و پادشاهي به سپاه، و سپاه به خواسته، و خواسته به آباداني، و آباداني 
به عدل استوار است« )همانجا(. پیش تر از غزالي موّرخان ديگري چون ابن قتیبه 
)دينوري، عیون االخبار، باب يكم، 9(]1[ بدون ذكر سند در اين وجه نقل كرده 
است: »الملك اال بالرجال و رجال اال بالمال و مال اال بالعماره و عماره اال بالعدل« 
)مظاهري، 1373، 445(؛ مباركشاه )1346، 120(، متن عربي و ترجمه فارسي سخن 
پندآموز مزبور را، ضمن معرفي گويندة آن، با كمي تفاوت نقل كرده است: »اردشیر 
بابكانـ  كه از ملوك پارس بودست و نیك عادل و بسیار خیِّر و كم آزارـ  مي گويد: 
عیه اال بِاالَعدِل و  عیه و الالرَّ لَن يَقُوم اَلُملُك ااِل بِالّرجاُل ااِل بِالماُل و ال اَلماُل اال بِاالرَّ
الِسیاَسه؛ يعني: ملك هرگز قايم نماند مگر به مردان، و لشكر و مرد قايم نشود مگر به 
مال، و مال حاصل نشود مگر از رعیت، و رعیت مرفه و آسوده نشود مگر به عدل 
و سیاست«. اين گفته را برخي از نويسندگان قديم به هوشنگ، و بعضي به اردشیر و 
نیز انوشیروان نسبت داده و با مضامیني كم و بیش مشابه به اين صورت نقل كرده اند: 
»قدرت بي لشكر، لشكر بي  زر، زر بي زراعت، و زراعت بدون عدالت و حسن 

سیاست حاصل نشود« )ابريشمي، 1379، 48(. 
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