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  . مقدمه1
در فرمانروايي ساسانيان، اوضاع سياسي و اجتماعي ايران دستخوش تغييـر و تحـول بـود و    

رسـد ساسـانيان   سازمان و تشكيالت حكومتي تاثيرداشت. به نظـر مـي   اين مسئله در شكل
تمركز قوا را از هخامنشيان به ارث برده و براي حفـظ ايـن قـدرت و تمركـز آن، سـاختار      
حكومت خود را بر پايه اتحاد دين و دولت شكل دادند؛ اما بايد گفت قدرت سلطنت وقتي 

گرفـت و زمـاني در نقطـه    شتي كاستي مـي رسيد كه قدرت نجبا و روحانيان زردبه اوج مي
ضعف بود كه قدرت و حاكميت در دست اشراف و موبـدان قـرار داشـت. ايـن كشـش و      

سـازمان   با ايـن حـال  ). 1: 1381كوشش پيوسته بين دو طرف جريان داشت (زرين كوب، 
اجتماعي ايـران در روزگـار ساسـانيان بـه تـدريج نظـم گرفـت و رشـد و تكامـل يافـت           

). ساسانيان تمام قوانين و اصول شهروندي را به صـورت مـدرن و   77: 1381كوب،  (زرين
هاي بازمانده . طبق كتيبهتعريف شده به اجرا در آوردند و آن را در اداره كشور به كار بردند

هـاي اصـلي اشـراف، دبيـران،     توان مردم ايران در اين دوره را به طبقهاز شاهان ساساني مي
هاي عامه مردم تقسيم كرد كه هريك از طبقات ياد شده خود به گروهتاران و روحانيان، ارتش

  شدند.تري با سطوح معين تقسيم ميكوچك
شاهان ساساني  دين زردشتي را به عنوان دين رسمي كشور برگزيدند و بـراي از پـاي   
درآوردن دين مسيح و ماني و فرقه اجتماعي مزدك،  قدرت و اختيـار تـام بـه روحانيـان و     

زردشتي اهدا نمودند و آنان با كمك دبيران دست به جمع آوري و كتابت اوسـتايي   موبدان
نمودند كه تا آن روز فقط به صورت شفاهي و سينه به سينه توسط موبدان در جامعه حفظ 

  شد. و به نسل هاي بعدي منتقل مي
 هـا نگاشـته  هاي شاهان ساساني كه به فرمان مسـتقيم آنـان بـر روي سـنگ    به جز كتيبه

هاي بسياري از اين دوره باقيست كه حضور دبيران و نقش آنان را در نگارش شد، نوشته مي
هاي اين عهد بخش مهمـي بـه   دهد. در ميان نوشتهها نشان مييا گردآوري و نگهداري متن

. اهميتي كه ادبيـات انـدرزي در دوران ساسـاني داشـته     يابدهاي اندرزي اختصاص ميمتن
هـاي  هـا بـر صـخره   گونه سخنان كوتاه و پندآميز عالوه بر كتـاب اينسبب گرديده است تا 

هـا بـه جـاي    ها يا در ميان ظرفها، كنار سفرهها و فرشعظيم، بناهاي بزرگ، حاشيه لباس
  نقش و نگار يا در ضمن نقش و نگار آورده شود.

اين پژوهش شامل دو بخش است:  در بخش نخست جامعه ساساني از بعد اجتمـاعي،  
گيرد و به دليـل نـامرتبط بـودن سياسـت خـارجي و      سياسي و ديني  مورد بررسي قرار مي
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اي نخواهـد  هاي دولت ساساني با محتواي اندرزهاي اين دوره، به اين مبحـث اشـاره  جنگ
شد. در بخش بعدي اندرزهاي اين دوره كه مطابق با شرايط اجتمـاعي عهـد ساسـانيان بـه     

گيـري  در پايان نيز تاثير اوضـاع اجتمـاعي بـر شـكل     د وشومينگارش درآمده است؛ بيان 
  اندرزهاي عهد ساساني مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

  
  هاي پژوهش فرضيه 1.1

  دوره ساساني برپايه كتاب ديني زردشتيان(اوستا) نگاشته شده است.اندرزهاي ديني  .1
ر محتواي اندرزهاي شرايط اجتماعي، سياسي و مذهبي دوران ساساني تاثير مستقيم ب .2

   آن دوره دارد.
  
  تحقيق ةپيشين 2.1

مطالعات و  - 1توان به دو بخش ذيل تقسيم كرد: مطالعات مربوط به پادشاهي ساساني را مي
 ايـران در زمـان ساسانيان(كريسـتن   تحقيقات مربوط به جامعـه و فرهنـگ ساسـاني ماننـد:     

)، ساسانيان(وسـتا سـرخوش و   1372← ايران از آغاز تا اسـالم (گيرشـمن  )، 1372←سن
مطالعات مربوط به ادبيـات،   - 2) و 1392←)، امپراتوري ساساني( دريايي1392←ديگران 

مجموعــه  - زبــان فرهنــگ اســطوره هــا و انــدرزهاي بــاقي مانــده از ايــن دوره ماننــدمــتن
مينـوي   )،1376←تاريخ ادبيات ايران پيش از اسـالم (تفضـلي  )، 1387←مقاالت(آموزگار

هاي ايرانـي ميانـه   راهنماي كتيبه)، 1392←يادگار زريران(آموزگار )،1391←تفضليخرد(
)،و نيـز آوانويسـي و   1392←ششم (ميرفخرايي دينكرد )،1382← پارتي (عريان - پهلوي 
 Dhabhar)←1913( Jamasp- Asana),←1911)،( Nybergهاي فارسي ميانه مانندمتن ترجمه

تاثير اوضـاع اجتمـاعي دوره ساسـاني بـر     ي بر روي اما تا كنون تحقيق منسجم)؛ 1974←
  .استگيري اندرزهاي اين دوره صورت نگرفتهشكل
  

  . مباحث اصلي2
  سياسي و مذهبي ايران در عصر ساسانيان اوضاع اجتماعي، 1.2

ترين و اثرگذارترين ادوار بر فرهنگ و تمدن ايراني دوران استيالي ساسانيان يكي از طوالني
است؛ زيرا ساسانيان توانستند همه قوانين و اصول شهروندي و... را به صورت مـدرن و در  
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بايست براساس اصول تعريف ساختار تعريف شده به اجرا در آورند. به يقين اين قوانين مي
برگرفتـه از عـرف، سـنت، اسـطوره و     توانسـتند  شدند. اين اصول ميشده و ثابتي وضع مي

 بـا  شـهروندي،  ساساني، دوره در«مذهب باشند و يا از مباني عقلي سرچشمه گرفته باشند. 
 وسـيعي  گستره اين. دارد نزديكي ارتباط قومي و مذهبي وابستگي جنسيت، اجتماعي، طبقه
 عـه جام مختلـف  سطوح تشخيص اصلي هايويژگي از كه شودمي شامل را مدني حقوق از
 يهارده از را يرانيا تياشراف ع،يوس فاصله كي يقانون و از نظر اجتماعي اين دوره است در
اقشار مختلف در اشرافيت ساساني در لباس، درجه و ثروت منعكس كند و مي جدا ترنييپا

 بـه   šāhān šāh bandagشـهروند،  يبرا انهيم يفارس اصطالح. )shaki ، 2011 :652( »شوندمي
 همه با ارتباط در و است دهيرسمي يهخامنش زمان به كه است پادشاهان پادشاه دهنب يمعنا

 ، shaki( شـود اطالق مـي  طبقه اي رده از يزيتما چگونهيه بدون قلمرو مردان آزاد و ساكنان
2011 :653( .  

توان درباره معرفي ساختار اجتماعي ساسانيان به آن اشاره كرد عبارتنـد  از منابعي كه مي
هاي برجاي مانـده از كرتير(موبـد   به همراه سنگ نوشته2هاي شاهان ساسانيسنگ نوشتهاز: 

هاي برجامانده از دوران ساساني مانند اردشير ها و نامهها، گزارشها، اندرزنامهساساني)، متن
 هـايي ماننـد عهـد اردشـير،    بابكان، انـدرزهاي انوشـيروان و آذربـاد مهراسـپندان، و كتـاب     

  سي. فردو  شاهنامه
  
  آغاز حكومت ساسانيان 2.2

هاي روزگـار  عنوان حافظ سنتبا پيروزي اردشير بابكان بر اردوان پنجم اشكاني، اردشير به
گذاشـت و سلسـله ساسـاني     هخامنشيان بر تخت نشست و تاج شاهنشاهي ايران را بر سر

يـن  . و تمامي سلطنت او صرف توسعه قدرت و مبارزه بـا مخالفـان شـد (زر   3شكل گرفت
). اردشير اول، تمركز استواري در تشكيالت كشور پديـد آورد و موجـب   12: 1381كوب، 

عظمت دولت ساساني گرديد و نشانه اين عظمت آن است كه بسياري از پادشاهان ساساني 
  اند جانشينان خود را انتخاب نمايند.توانسته

افزود؛ براي حفظ خاندان ساساني از وقتي عنوان سلطنت را هم بر منصب روحاني خود 
و نيز ديـن و   4حيثيت و اعتبار خويش الزم ديد كه نژاد و تبار خود را به هخامنشيان برساند

) تصـويرهاي موجـود در   18: 1381كوب،دولت را الزم و ملزوم يكديگر اعالم كند ( زرين
هاي شاهنشاهان هخامنشي، پيكر او را نقش رجب و نقش رستم در پارس و نزديك آرامگاه
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حالي كه از سوي هرمزد به شاهنشاهي منصوب شده است ارائه كـرده و اتحـاد ديـن و     در
دهـد. اعـالم ايـن اتحـاد سـبب جلـب اعتمـاد        دولت را در وجود اردشير بابكان نشان مـي 

اي از تدبير اردشير بود كـه سـبب تثبيـت    زردشتيان به حكومت جديد شد و در واقع نمونه
توان گفت تمركـز و وحـدت پادشـاهي ساسـانيان در عهـد      موقعيت او گرديد. ازين رو مي

در زمـان   اردشير و پس از آن به وسيله آيين زرتشت تضمين و تحكـيم شـد. پـس از آن و   
توان به ظهور ماني اشاره كرد كه نشان از ميشاپور اول (پسر و جانشين اردشير) شاهنشاهي 

  به تغيير و اصالح دارد. تحول در اوضاع فرهنگي و اجتماعي آن عصر و تمايل شاپور 
هـاي برجـا مانـده از ايـن     همچنين تقسيمات حكومتي دوره ساساني را در سنگ نوشته

م) در نزديكـي حـاجي   272تا  240سنگ نوشته شاپور اول ( 6و5توان ديد. در بند زمان مي
هايي از طبقه اشراف كه فرمانروايي كشور بزرگ ساسـاني را پـس از شـاهان بـر     گروه 5آباد
هنگامي كـه ايـن تيـر را افگنـديم، پـس پـيش شـهرياران و        «اند: ه داشتند؛ معرفي شدهعهد

اي هاي چهار گانه. گروه)163: 1385ابوالقاسمي، »(يم.شاهزادگان و بزرگان و آزادگان افگند
انـد عبارتنـد از شـهرياران،    كه در مراسم تيراندازي شاپور طبـق ايـن كتيبـه حضـور داشـته     

 نجبا: كه خود شامل صاحب منصبان كشـوري، وزرا، رؤسـاي ادارات   شاهزادگان، بزرگان و
) و آزادان يـا نجبـاي   3: 55: 1393شاهنشاهي و ساير خاندان پادشـاهي بودنـد (كريميـان،    

  ها كه مسئول گرفتن ماليات از روستاها بودند.كوچك و زمين داران يا رؤساي دهكده
  
  جانشينان شاپور اول 3.2

رسيد و آنگـاه  ساساني موروثي بود و وليعهدي به بزرگترين پسر مي پادشاهي در ايران دوره
كه وارث مستقيمي وجود نداشت. موبدان و نجبا، شخصي از اعضاي خاندان شـاهي را بـه   

اما پس از مـرگ شـاپور اول پسـرش    ).  4: 174:  1373،   گزيدند (دورانتپادشاهي بر مي
اش بر جاي او نبود؛ به دليل صفات جنگي هرمزد اردشير (هرمزد اول) كه پسر بزرگ شاپور

هرمزد سياست شاپور را در تسامح نسبت به اديان و در محدود كردن قدرت نجبا «نشست. 
اي شد كه بزرگان ناراضي خيلي زود او را از سلطنت بركنار و موبدان ادامه داد و همين بهانه

رتير نيز عالقـه نشـان داده و   ) با اين وجود هرمزد اول، به ك27: 1381زرين كوب، »( كردند
  با اعطاي منصب و كاله و كمر او را در رديف بزرگان قرار داده است.

با روي كار آمدن بهرام اول وضعيت مانويان دگرگون شد و قدرت كرتير افزايش يافت 
اي كه اين موبد در احياي دين مزديسني و تقويت نفوذ موبدان، كيش ماني و ديگـر  به گونه
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اديان غير زردشتي را مورد تعقيب و سركوب قرار داد و سرانجام قتل ماني را سبب شد وي 
است. و در ها را سركوب كردهبالد كه پيروان ديگر كيشبه خود مي 6كتيبه كعبه زردشت در

  دارد كه:پايان بيان مي
 ها بودنـد ها را كه در آن شـهر در آنجا نيز به فرمان شاهان شاه، آن مغ مردان و آتشكده

بازسازي كردم... من دين مزديسن و مغ مـرد خـوب را در شـهر محتـرم و داراي ارج     
هـا و مغـان سـند و وقـف نامـه (ايجـاد) كـردم و بـه         كردم ... براي بسـياري آتشـكده  

پشت(گرمي) ايزدان و شاهان شاه و از كرده من در ايـران شـهر بسـياري آتـش بهـرام      
  ).14- 12دشت، بند (كتيبه كرتير در كعبه زر نشانده شد

م) در نزديكـي روسـتاي سـراب از    276 - 273اي كه از بهرام اول (در سنگ نگاره
توابع نورآبـاد فـارس بـاقي مانـده اسـت؛ پادشـاه ساسـاني را در ميـان چهـار تـن از           

دهد كه بـه ترتيـب در دو طـرف بهـرام قـرار      هاي برجسته مملكتي نشان مي شخصيت
رهبـر   - 1رسـي پيكرشناسـان ايـن چهـارنفر عبارتنـد از     اند و بر طبق مطالعه و برگرفته

 - 3فرمانـده كـل قـوا يـا سپهسـاالر ايـران (ايـران سـپاهبد)         - 2مذهبي يا موبدان موبد 
وران يـا تجار(هوتخشـان بـد)    رئـيس طبقـه پيشـه    - 4دار) وصدراعظم ( بزرگ فرمـان 

  ).250: 1385(سرافراز، 

تر يافت و نهاد دين، قدرت و نفوذ افزوندر پادشاهي بهرام دوم، كرتير به عنوان نماينده 
سرپرستي آتشكده اناهيد استخر نيز از خانواده شاهي به شخص او انتقال داده شد و گمـان  

  . 7دهدرود به همين دليل كرتير در كتيبه نقش رجب ، معراج خود را شرح ميمي
دست كرتير در هر حال اتحاد دين و دولت در دوره ساساني[نه توسط اردشير بلكه] به 

اي كـه  پيمايد تـا آنجـا كـه چهـار كتيبـه     گيرد او گام به گام راه پيشرفت را مي انجام مي
 8آوردمطالب آن تقريبا همسان هستند را در راستاي همين سياست بـه نگـارش در مـي   

  ).724: 1370(تفضلي، 

پس از بهرام دوم، دوره پادشاهي نرسـي مرحلـه تسـامح دينـي در قلمـرو شاهنشـاهي       
).  ستاره 40: 1381اني بود كه تا دوران فرمانروايي شاپور دوم ادامه يافت (زرين كوب، ساس

بخت كرتير نيز با مرگ بهرام دوم رو به افول نهاد چنانچه در كتيبه نرسي در پـايكولي از او  
  تنها با عنوان كرتيرِ هرمزد موبد نام برده شده است.

پس از نرسي، هرمزد دوم و پسرش آذر نرسي بر تخت تكيه زدند و پس از آن بزرگـان  
قدرت واقعي و زمام امور را در دست داشتند و سلطنت را به فرزند هرمزد دوم كـه شـاپور   
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شناسد (زريـن كـوب،   نام داشت؛ سپردند كه تاريخ او را شاپور دوم يا شاپور ذواالكتاف مي
  ). پس از اردشير31: 1381

شاپور، دين زردشتي را به عنوان دين رسمي و دين ملي پذيرفت و مفهـومي جديـد از   
ايران و ايراني بودن را شكل داد. در واقع از آن پس ايراني و مزديسني در يك معنـا بـه   

طراز دولـت و دربـار ساسـاني تلقـي     رفت و سازمان ديني زردشتي خود را همكار مي
اي در دستگاه حاكميـت ساسـاني   جايگاه ويژه 9اسپندانكرد. در اين دوره آذرباد مهر مي

به دست آورد. سياست مشترك شاپور دوم و آذرباد مهراسپندان با تقويت اتحاد دين و 
دولت، ايران را در يك مرحله بحراني، وحدت دوباره بخشيد از اين رو وظايفي كه بـر  

نهاده شد؛ كم ارزش تر از  ها آذر باد مهراسپنداننعهده دين مردان زردشتي و در راس آ
اي وظايف دولت مردان و سپاهيان ساساني نبود. به تعبيري دين مردان زردشتي به اندازه

  ).2: 513: 1393كوب، دانستند (زريناهميت يافتند كه خود را شريك تاج و تخت مي

در اين ميان آذرباد مهراسپندان، پيشواي سازمان ديني زردشـتي و موبـدان موبـد عصـر،     
: از جمله اين كه براي كم كردن از فشار 10تحوالت مهمي را پايه گذاري و سامان دهي كرد

دانسـتند؛  تبليغات مسيحيان و مانويان مبني بر اينكه زردشتيان را صاحب كتاب آسماني نمي
اوستا مكتوب شد و الفباي اوستايي يا دين دبيره ابداع گرديد و به همـين دليـل نـام آذربـاد     

هـايي چـون خسـرو انوشـيروان و پشـوتن بـه عنـوان آراسـتاران و         در كنار نام مهراسپندان
 .11آورندگان دين آمده است

پس از مـرگ شـاپور دوم، اردشـير دوم راه تسـامح در امـور دينـي را پـيش گرفـت و         
هاي او در جهت محدود كردن قدرت و نفوذ موبدان بي ثمر ماند و سرانجام به دست  تالش

  در نهايت نوبت به پادشاهي يزدگرد اول رسيد كه آنان بركنار شد تا 
اش موبدان و هيربدان را كه با اعطاي آزادي به اديان غير صلح دوستي و تسامح مذهبي

زردشتي مخالف بودند؛ عليه وي برانگيخت و از اين رو يزدگرد در روايات كهن ايراني 
  ).45: 1381گر و فريبكار خوانده شده است (زرين كوب، با نام بزه

آمد و بهرام زمام امـور را بـه دسـت    پس از او سلطنت بهرام پنجم موافق نظر موبدان در
بزرگان سپرد پس از او، پسرش يزدگرد دوم جانشين او شد كه نسبت به اديان ديگـر و بـه   

داد. پس از مرگ يزدگرد،  هرمزد سـوم ، پيـروز اول و   خصوص مسيحيان تسامح نشان مي
در فرمانروايي قباد، موبدي زردشتي به نام «رج و مرج بر تخت نشستند. اي از هقباد در دوره

مزدك توجه قباد را به خود جلب و او را تشويق به اصالحاتي كرد كـه از اصـول اعتقـادي    
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) و بيشـتر  85: 1392دريـايي،  »(رفـت مذهب پذيرفته شده و نظم اجتماعي حاكم فراتر مـي 
د و نشـان از نارضـايتي عـوام داشـت. قبـاد بـا       نوعي اعتراض به جامعه طبقاتي ساساني بو

استفاده از عقايد مزدك توانست قدرت اشراف و اعيان، زمين داران بزرگ و روحانيان را كه 
كردند؛ تضعيف كند كه سرانجام قبـاد توسـط   در آن زمان در تمام امور حكومتي دخالت مي

  همين اشراف و روحانيان دستگير و بركنار شد. 
قب انوشيروان طبق وصيت قباد و تاييد نجبا و موبدان بر تخت نشست و خسرو اول با ل

با انجام اصالحاتي به برقراري نظم و امنيت در كشـور پرداخـت. وي بـا وجـود سـركوب      
شورش مزدكيان، نسبت به اديان قلمروش تسامح داشت و در روايات مربوط به روزگار او، 

). دوران 86: 1381شود ( زرين كوب، نمياخباري درباره تعقيب و سركوب پيروانش ديده 
هاي قدرت شاهنشـاه، دربـار و   خسرو انوشيروان اوج توسعه كشوري در جهت تحكيم پايه

هاي بزرگ، موبدان و سرداران بلندپايه سپاه دستگاه سلطنت بود. وي قدرت اشراف، خاندان
). 77: 1381را محدود كرد و اعمال ايشان را تحـت نظـارت خـود درآورد (زريـن كـوب،      

اصالح بزرگ مالي نيز در زمان وي نقطه عطفي در تاريخ بودجه ساساني بود و تمام درآمد 
آمد براي ايجاد دولتـي  مالياتي در اختيار شاه قرار گرفت. اصالح مالياتي آغازي به شمار مي

  ).155: 1382نو كه هدف خسرو انوشيروان بود(آلتهايم، 
دينـي بـر    ري اعمال ديني بودنـد بلكـه آمـوزش آداب   در اين دوره روحانيان نه تنها مج

جامعه را نيز بر عهده داشتند و از آن جا كه وظايف روحانيان زردشتي به ويژه در قضـاوت  
و تنظيم عقود و قراردادها تا حد قابل توجهي با وظايف مستخدمان دستگاه ديـواني(دبيران)  

رار داد. تمركز وحدت در كشور، جمع توان در يك طبقه قدر آميخته بود اين دو گروه را مي
هاي دقيق و مكتوب از اوضاع كشور، گردآوري ماليـات و برپـايي عـدالت از    آوري آگاهي

  جمله وظايف دستگاه ديواني وسيع، دقيق و بسيار پيچيده دوره ساساني بود.
پس از خسرو انوشيروان، هرمزد و فرزندش خسرو دوم ملقب به خسرو پرويز بر تخت 

نشستند كه رونق معماري و هنرهاي زيبا و موسيقي و نيز تدوين روايات حماسـي  سلطنت 
مرگ خسرو موجب قليـان هـوي و هـوس و طغيـان     « در دوره خسرو پرويز شكل گرفت.

دوام و مسـتعجل جانشـينان   حرص و آز شد و قدرت دودمان پادشاهي به علت سلطنت بي
  ). 645: 1372(كريستن سن، » خسرو ضعيف و بي مايه گشت

وقتي بزرگان و دين مردان ارشد زردشتي، يزدگرد پسر شهريار و نواده خسرو پرويـز را  
امني و هرج و مرج تمام كشور را فراگرفته بـود و  با نام يزدگرد سوم به پادشاهي نشاندند؛ نا
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نيروي جوان و تازه نفس عربان مسلمان نيز قـدرت خـود را در مرزهـاي قلمـرو ساسـاني      
هاي ارتش ساسانيان با سپاه اسـالم و بعـد از كشـته شـدن     و بعد از درگيريكرد متمركز مي

يزدگرد سوم، سلسله ساساني و دوران باستاني ايران بـه پايـان راه خـود رسـيد و فرزنـدان      
  يزدگرد هم نتوانستند قدرت از دست رفته ساسانيان را بازگردانند.

تمركـز   - 1هاي پيشين اسـت : به طور كلي دو چيز باعث امتياز دولت ساساني از دولت
هـاي زمـان داريـوش    ايجاد دين رسمي. اگر عمل نخسـتين را بازگشـت بـه سـنت     - 2قوا 

  هخامنشي بشماريم، عمل دوم را بايد از ابتكارات ساسانيان در تاريخ ايران بدانيم. 
شـد بـا ايـن    دستگاه عظيم اداري دولت ساسانيان، يادگار عهد اشكانيان محسـوب مـي  

دشاهان نخست ساساني تشكيالت اداري مملكت را داراي قوام و ثباتي كردنـد  تفاوت كه پا
هاي واليتـي و دولـت مركـزي    كه تا آن زمان وجود نداشت و رشته محكمي بين حكومت
ترين طبقه روحاني و جنگيـان و  ايجاد نمودند. در آن زمان انتخاب پادشاه، مخصوص عالي

هـا  اين امر بر عهـده موبـدان بـود. آن    آنان، بود و در صورت وجود اختالف ميان12دبيران
گذاري را نيز بر عهده داشـتند كـه ايـن امـر بـه روشـني موقعيـت        وظيفه پر افتخار تاج

سازد. با استناد به كتاب دينكرد و شرح صـفات  روحانيان زردشتي آن عهد را آشكار مي
تالش روحانيان براي آميختن سلطنت  13و تكاليف پادشاه از ديد روحانيان عهد ساساني

   و ديانت به خوبي آشكار است.
  
  دين ساسانيان و اديان ديگر در اين دوره 4.2

اردشير بابكان دين زردشتي را به صورت دين رسمي قرار داد. عالوه بر آن، آيين مسيحيت، 
زمان تاسيس با كه شاهنشاهي ساساني از ماني و مزدك نيز در اين دوره حضور دارند. با اين

وجود آمد و توسعه يافت، ايجاد پيوند عملي ميان دولـت و نهـاد ديـن تـا     تمايالت ديني به
كرتير در سياسـت دينـي دوره ساسـاني نقـش     «اوايل سده چهارم ميالدي به طول انجاميد. 

تـوان  هاي قدرتش را مـي هاي او نشانهمهمي داشته است و با توجه به مضمون سنگ نوشته
). عالوه بر نفوذ كرتير در حكومت ساساني و تالش او براي 40: 1386آموزگار،  درك كرد(

هـاي بازمانـده از پادشـاهان ساسـاني نيـز بيـانگر       دين محوري اين حكومت، سنگ نگـاره 
ها خود را بنده اورمـزد  ها در بندهاي آغازين كتيبهتمايالت ديني آنان است به طوري كه آن

دانند براي نمونـه در كتيبـه اردشـير    ي خود را از خواست او ميهاناميده، سلطنت و كاميابي
اردشير، بغ مزديسن كه چهـر از ايـزدان دارد معرفـي شـده      بابكان و هرمزد در نقش رستم؛
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دارد كـه  است. در كتيبه شاپور سكان شاه در پرسپوليس عالوه بر اين كه شاهان شاه بيان مي
كند كه فرمان انجـام اعمـال نيـك را بـراي     اشاره مياين كتيبه  9چهر از ايزدان دارد در بند 

    14».او اعمال نيك براي ايزدان فرمود كردن« دهد: خشنودي ايزدان مي
بخشيدند و در تمـام  روحانيان با دخالت در امور عرفي، به آن جنبه مقدس و ديانتي مي

ـ   ود و عمـوم  امور زندگي افراد حق مداخله داشتند و همه چيز تحت سرپرستي روحانيـان ب
 گذاشتند. كرتير در كتيبه كعبه زردشـت بـه نكـاتي   ها را مقدس شمرده و احترام ميمردم آن

اشاره دارد كه بيانگر قدرت بي حد و اندازه او در دوران بهـرام شـاه اسـت او در ايـن بنـد      
  زند كه فراتر از وظيفه موبدان است:ها از اعمالي دم ميعالوه بر بازسازي آتشكده

زيان و غارت كردن نگذشتم و هركس هرآنچه غارت كرده بود آن را نيز بسـتدم  من از 
و باز به شهر خويش قرار داده شدند. و من دين مزديسن و مغ مرد خـوب را در شـهر   
محترم و داراي ارج كردم و مرد بـدعت گـذار و خرابكـار را كـه در مغسـتان از ديـن       

ع نكرد ايشان را مجازات كردم مالمتشان مزديسن و اعمال مربوط به ايزدان با تبيين دفا
  ).192: 1382كردم تا آن را نيك گردانيدم.( عريان، 

از اوايل دوران شاپور دوم، مسئله مسيحيان ايران به موضوعي مهم تبديل شد  مسيحيت:
و سياست داخلي و خارجي ساسانيان را تحـت تـاثير قـرار داد. مسـيحيان ايـران بـه ويـژه        

به تبليـغ  » اعمال شهداي مسيحي«هايي با عنوان عمومي ام با نوشتن كتابسريانيان در اين اي
بر ضد حاكميت ساسانيان پرداختند بـدون اشـاره بـه ايـن نكتـه كـه اعمـال ايشـان در آن         
 روزگاران خالف مصالح ايران و ايرانيان و همسو با سياست هاي توسعه طلبانـه روم بـوده  

وي آزار مسـيحيان در قلمـرو ساسـانيان علـل     ). به هـر ر 2: 510، 1393است (زرين كوب 
سياسي داشت اما به تدريج دين مردان زردشتي به آن رنگ و بوي دين هم دادند و شـاپور  

كتيبـه كعبـه    10و 9ها محتاج ياري سازمان زردشـتي بـود. كرتيـر نيـز در     براي مقابله با آن
  كند.زردشت خود به آزار پيروان اديان ديگر اشاره مي

هور ماني در اوايل سده سوم ميالدي در ايران همزمـان بـا تالشـي بـود كـه      ظمانويت: 
شاهان ساساني براي ايجاد وحدت ديني آغاز كرده بودند تا از اين طريق بتواننـد حكـومتي   

هـاي كتـاب   كوشيدند برداشتي يكسان از آموزهمنسجم و يكپارچه در ايران ايجاد كند و مي
).دعوت 7: 1383ومت آنان باشد فراهم كنند (ميرفخرايي،گونه كه توجيه كننده حكاوستا آن

). 102، 1384ماني از آغاز پيشرفتي عظيم داشت و در نزد ايرانيـان مقبـول افتـاد (زرشـناس    
هاي مسيحيت و اعتقادات ايراني بيش از هر مذهب مانويت به صورت تلفيقي از همبستگي
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در يك حد بـاالتري تلفيـق و بـه     توانست دو رقيب نيرومند مسيحي و ايراني راديگري مي
گر سازد كه در دسترس همه قرار گيرد و اين امر دورنماي بسيار حائز صورت واحدي جلوه
- ). بعد از وفات ماني اين فرقه در مواجهه با مخالفت47، 1359گرن اهميتي را گشود (ويدن

رآمد و سده ها بـه  ديدند به صورت فرقه زيرزميني دهايي كه از زردشتيان، عيسويان و... مي
  حيات مخفي خود ادامه داد. 

بدعتي است در كيش مزداپرسـتي كـه در عهـد ساسـانيان و در زمـان       د) آيين مزدك:
اجتماعي را بايـد در   - فرمانروايي قباد آغاز شد. علت شيوع و گسترش اين نهضت مذهبي 

اني و اوضـاع  ساختار بسيار محكم سنتي و قانون مند جامعه طبقاتي و اشراف سـاالر ساسـ  
، 1385آن برهه از تاريخ جستجو كرد(باقري سياسي ايران در  - نابسامان و آشفته اقتصادي

اي از افكار مانوي بنا شده اسـت و  ). بخش ديني تعاليم مزدك ظاهرا بر اساس پاره123
به همين جهت بعدها اغلب نويسندگان عرب و يوناني مزدكيان را نـوعي فرقـه مـانوي    

). مواعظ مزدك براي كاستن امتيازات طبقات باال و 206: 1359(كليما، » تصور كرده اند
تعديل و تغيير قوانين به سود طبقه پايين بوده اسـت از جملـه توزيـع ثـروت از طريـق      

هـا، سـاده كـردن    تقسيم اراضي بزرگ ، ادغام آتشان مقدس و كاستن از تعداد آتشـكده 
: 1385بـاقري،  »(ت و نفـوذ روحانيـان  سازمان بندي دستگاه ديني زردشتي، كاستن قـدر 

آمد؛ موقعيت ). از آنجا كه جنبش مزدك يك جنبش اجتماعي اقتصادي به شمار مي128
  نجبا و موبدان را بسيار متزلزل كرد .

  
  اندرزهاي عهد ساساني 5.2

خرد و خردورزي مقوله ايست كه در بيشتر اديان و مكاتب به جايگاه رفيع آن اشاره شده و 
توان در آثار نويسندگان و شعراي اين مرز آن سخن رفته است و بازتاب آن را مي از اهميت

هاي بي بديلي از معارف مزديسنايي و ادبيات دوره ميانه نيز بـه  و بوم به كرات يافت. نمونه
ساسانيان ميراث دار پيشينيان خـود در فرهنـگ باسـتاني     اند.موضوع خرد و انديشه پرداخته

و در اين زمينه آثار مهمي چون اندرز خسرو قبادان، جاويدان خرد، مينوي  ايران زمين بودند
ها و اندرزها هميشه حـاوي مطالـب اخالقـي    خرد و... به اين دوره منسوب است. حكمت
كنند. در اي توصيه ميهاي شغلي و رفتار حرفهنيستند بلكه گاهي به شيوه عمل مانند مهارت

هـاي تسـهيل در عمـل، كـردار، ادب و نزاكـت را      واقع انـدرز فقـط مـي كوشـد تـا روش     
  دهد.   آموزش
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هاي اخالقـي و رفتـاري در امـور    اندرزها به صورت دستورالعمل در روزگار ساسانيان،
هـا  سياسي و فرهنگي درآمد و از طريق سخنان حكمت گونه و پندآميز در نوشته اجتماعي،

هاي منسوب به بزرگـان و  و پندنامهها انعكاس يافت و با تاليف آثار بسياري از جمله كتاب
  شخصيت هاي سياسي به اوج خود رسيد. 

اي اسـت از آداب، رسـوم و   هر اندرز مبتني بر هنجارهاي اجتماعي، چكيـده و فشـرده  
هـاي  بينـي فرهنـگ  برداشـت و جهـان  و تفكر قومي. بنابراين،  وجوه مختلف حيات جامعه

تـوان از لحـاظ   ). آثـار اندرزگونـه را مـي   16: 1386در بردارد (مزداپـور، بشري را در هرجا 
تجربي تقسيم كرد كه غالب اندرزها در يكـي از ايـن    -موضوعي به دو دسته ديني و عملي 

  دو دسته جاي مي گيرند.
 -اندرزهاي برجاي مانده از دوره ساساني از لحاظ موضوعي به دو دسته ديني و عملـي  

پادشاه و بـه نسـبت عملكـرد و تـاثير او بـر      شود كه در زمان سلطنت هر تجربي تقسيم مي
اش در آن دوره، نـوع و  گيري مذهبياوضاع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تسامح يا سخت

محتواي اندرزها با يكديگر متفاوت است. به عنوان نمونه در دوران شاپور اول كه با تسامح 
دين ماني و پـذيرش آن  فراواني در باب شود؛ اندرزهاي نسبت به ديگر اديان برخورد مي

شود و از سوي ديگر موبدان به دليل مقابله با آن و ترويج دين بهي بـه نگـارش   بيان مي
اندرزهاي ديني پرداختند تا جايي كه كتيبه كرتير، موبد اين عصر در كعبه زردشـت كـه   

شود و يا در زمان شـاپور دوم، انـدرزهاي آذربـاد    شرح عملكرد ديني اوست نگاشته مي
پندان به منظـور كـم كـردن از فشـار تبليغـات مسـيحيان و مانويـان بـه نگـارش          مهراس

  آيد.   مي در
از آنجايي كه زمان دقيق نگارش و نگارنده بسياري از اندرزهاي دوره ساساني مشخص 

توان به اوضاع اجتماعي حـاكم در دوره نگـارش   نيست؛ تنها با مطالعه محتواي اندرزها مي
  اندرز پي برد. 

  ونه اندرزهانم 1.5.2
اين اندرزها احكام ديني مندرج در اوستا را با لحني اندرزگونه بازگو  اندرزهاي ديني: )الف
كند و به نوعي تعاليم ديني موبدان است كه از زبان خـود آن هـا و يـا از طـرف آن هـا      مي
  شود: مي  بيان
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  توصيه به يزش و نيايش - 
در دربار ساساني سبب شد تا نه تنها  دين محوري و نفوذ دين زردشتي از طريق موبدان

هـاي  بلكه در نوشـته 15هاي هخامنشي داردهاي ساسانيان كه شباهت زيادي به كتيبهدر كتيبه
برجاي مانده از آن دوران نيز ستايش اورمزد و امشاسپندان و ديگر ايزدان دين زردشـت در  

  ها قرار گيرد. راس امور و سرآغاز كتيبه
ه روايت آذرباد مهراسپندان از ستايش شايسـته اورمـزد و ايـزدان    در ده اندرز زرتشت ب

  :16شودمينويي سخن به ميان مي آيد كه با لحني اندرزگونه و تعليمي بيان مي
 ) دهم اينكه يكي براي سپاس داري براي ارزاني آمـدن [و شايسـتگي يـافتن] بـراي    11

امشاسپندان [و] ديگر ايزدان  نيكي [و نعمت] تازه، يزش و نيايش و پرستش دادار اورمزد و
  مينويي [بايد كردن]

11) dahom ēn ka {ēk spāsdārīh ī pad ān ī madan arzānīgīh ī pad ān ī nōg nēkīh rāy 

yazišn ud niyāyišn ud paristišn ī dādār ohramazd u amahraspandān, abārīg yazadān ī 

mēnōgānī.  ،155: 1378(مزداپور(  
پيروز و پيـروزي  «اندرز در بند هفتم فصل پاياني يادگار زريران به صورت  و مشابه اين

با دادار اورمزد را ، نماز به زردشت سپيتمان كه آورد دين به پاك مزديسني را و رواج داد به 
و در  بيـان شـده اسـت    )Jamasp-Asana 1913, 17(»ياري گشتاسب شـاه، زريـر و اسـفنديار   

ستايش اورمزد به عنوان بزرگترين خداي ايزد مينوي و گيتي، بزرگداشت سور آفرين بعد از 
  هفت امشاسپند را مي ستايد: 

شايسته هرگونه احترام باد اين هفت امشاسپند كـه در گرزمـان انـد؛ هرمـزد ، بهمـن و      
  ارديبهشت و شهريور و سپندارمد و خرداد و امرداد.

4. hamāg zōhr ēn haft amahraspand ī pad garōdmān hēnd ohrmazd wahman ud  

ardwahišt ud šahrewar ud spandarmad ud hordād ud amurdād 

(Jamasp-Asana,1913: 156) 

  پذيرش دين بهي و رواج آن - 
با توجه به توضيحات مربوط به دين ساسانيان، ظهور مسيحيت و مانويـت و نيـز نفـوذ    

هاي بازمانـده از ايـن   دشتي در امور حكومتي، دور از ذهن نيست كه در تمام متنموبدان زر
 دوران، دبيران و نويسندگان، تحت نفوذ موبدان، مخاطبان را مستقيم و يـا غيـر مسـتقيم بـه    
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زردشتي گري و رواج آن ترغيب نمايند به عنوان نمونه در پنج خيم آسـرونان از پـاداش و   
  گويد:كاران براي رواج دين سخن ميگران و بزهپادافراه كرفه

 ) ديـن  قـانون  مطابق( داد به را بزهكاران و مزد را گرانكرفه دين، رواج براي پنجم - 11
  نهادن   مجازات

11. panjom rawāg-dēnīh rāy kirbakkarān mizd bazakkarān tōzišn pad dād nihādan. 

(Jamasp-Asana,1913: 130)  

پـنجم   شـود: هاي زادسپرم مشـاهده مـي  بند دهم گزيده 27فصلو همانند اين جمله در 
گران (ثوابكاران) و پادافراه گناهكاران را به داد نهادن (مطابق عدل براي رواج دين، مزد كرفه

  .)499: 1385(راشد محصل،  تعيين كردن)
نامـد و از پـاداش   و در بند يازدهم دينكرد چهارم، مروجان دين بهي را راست پيمان مي

دهـد و در جهـان جـاري    همچنين كسي كه دين يـزدان را رواج مـي  « گويد آنان سخن مي
كند و در ميان مخلوقات، فرمانروايي كند؛ بر جهان آن گونه كه بايد باشد؛ فرمانروايي مي مي

و در يادگار بزرگمهر به  ) Madan, 1911: 410(دهد؛ او راست پيمان است.ديني را رواج مي
   خوانندگان را به پذيرش دين زردشتي دعوت مي نمايد: صورت غير مستقيم

آن كه ايزدي (خدايي) يـزدان، ديـوي ديـوان، مـزد      - 186كدام دين بهتر است؟  - 185
كرفه، مجازات گناه از آن پيداتر باشد و راه و روش درستكارتر (و) كرفه برابر آيـين [از آن]  

  پديد آيد.
185. dēn kadār weh.186. ān kē yazdīhī yazdān, dēwīh ī dēwān, kirbag mizd, wināh 

puhl aziš paydāg-tar ud rāh ud ristag frārōn-tar, kirbag pad dād-tar jast ēstēd. (Jamasp-

Asana ,1913: 98) 

  مراقبت از روان - 
هاي فارسي ميانه كه تحت نفوذ موبدان و به پيروي از تعاليم گاهان و باور به تن در متن
ياي پس از مرگ نوشته شده است؛ اندرزهاي بيشـماري بـا موضـوع مراقبـت از     پسين و دن

روان و نجات آن، پااليش روان و تالش براي رستگاري ديده مي شود كه در ادامه به برخي 
  از آن ها اشاره مي شود:

    دينكرد ششم:
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ا گونه كنيد كـه ايـزد ر  ... موجزترين چيز (سخن) در مورد نجات روان اين كه: آن - 85
  يشته (پرستيده) شود نه ديو.

85. … abar bōzišn ī ruwān pad hangirdīgtom tis ēn kū āōn kunēd kū yazad yašt 

bawēd nē dēw.(Madan, 1911:490 ) 
 تـن  از كـه  روان از نـه  بدبخت مرد و كندمي مراقبت روان از خوشبخت مرد...  -  207
  كندمي مراقبت

207. …farrox mard rumān pahrēzēd duš farrag nē ruwān tan pahrēzēd.  

 (Madan, 1911:  517) 

  يادگار بزرگمهر نيز راستي در قالب مراقبت از روان تعريف مي شود:  19در بند 
  راستي اين كه نسبت به روان خود صادقانه و نافريبكارانه رفتار كند.

19.rāstīh ēd kē ō ruwān ī xwēš rāst ud a-frēftāragīhā rawēd (Jamasp-Asana, 1913: 88)    
اندرزهاي خود توصيه هـايي بـراي مراقبـت از     95و  80آذر باد مهر اسپندان نيز در بند 

  Jamasp-Asana, 1913: 64(.17(كند: روان پرسيدار باش تا بهشتي باشيروان بيان مي
كه صـرفا شـيوه درسـت    اندرزهايي : ب) اندرزهاي در باب حكمت عملي و تجربي

گيرد؛ اما به دليل ديـن محـوري جامعـه    دارد در اين بخش قرار ميزندگي كردن را بيان مي
 ساساني تعيين حد و مرز براي نوع اندرزها در اين عهد بسـيار دشـوار و گـاهي غيـرممكن    

تـوان انـدرزهاي در بـاب    است. از اين رو عنوان اين نوع اندرزها را در عهـد ساسـاني مـي   
  .هاي ديني ناميدت عملي و تجربي بر پايه متنحكم

  نيكوكاري  - 
شـود موضـوع   هاي زردشت و موبدان به وضوح ديده ميهايي كه در آموزهاز عمده توصيه

شود به عنوان نمونـه  نيكوكاريست كه غالبا براي انجام آن، پاداشي اخروي در نظر گرفته مي
ورود به بهشت، انجام كـار نيـك معرفـي شـده     هاي اندرز اوشنر دانا يكي از راه 13در بند 
حـاجي   - (گشتاسب» و يك راه به بهشت رفتن، ايمانِ راستين [و] كار نيك [است].«است: 
  )44: 1393پور، 

  در فصل نهم از دينكرد پنجم نمونه هايي از نيكوكاري بيان مي شود:
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تر هستند. در مورد كارهاي نيك كه گاهي اهميت آن ها آشكار است و گاهي مهم  - 13
: دوست داشتن ايزدان، دوست داشتن خداوندگار، داشـتن   ]است[ها به ويژه اين برترين آن

گونه آزادگي داشتن، به ديني، دوست داشـتن  خداوندگار، خدمت كردن به خداوندگار، همه
  نيكان، دوست داشتن آفريدگان.

13..kirbag  čiyōn  ka  meh dādestānīh  paydāg  hamē  ān ī  meh  ast  ī  nāmčišt ēn 

yazdān  dōstīh  ud xwadāy  dōstīh ud xwadāy dārīh ud xwadāy paristīh  ud hāmist ērīh  

ud hu dēnīh ud weh dōstīh ud abārīg  ī  padīag  ān  ī  abar wināh guft paydāg(Madan, 

1911: 433 ) 
شـود كـه   كارترين فـرد معرفـي مـي   ترين فرد، نيكونامو در اندرز يادگار بزرگمهر، نيك

توان اين نـوع از انـدرز را بيـانگر    باتوجه به وزارت بزرگمهر در زمان خسرو انوشيروان مي
 اقدامات اجتماعي اصالح طلبانه او دانست:

آن كه نيكي كردن به مردمان را داد(مندانه) تر  - 142نام تر است؟ چه كسي نيك -  141
  حقانيت بيشتري قائل باشد). بدارد (براي نيكي كردن به مردم

141. kē husraw-tar. 142. ān kē nēkīh pad mardōmān kardan pad dād-tar 

dārēd.(Jamasp-Asana, 1913: 95) 
  نمايد:و در اندرز پوريوتكيشان با لحني تعليمي مخاطبان را به انجام كار نيك دعوت مي

بخشش نيز بخشش؛ از خـواهش،  اقدام به كار خوب و كارنيك از كوشش زايد از  - 58
خواهش؛ از مرگ، مرگ؛ از مينو، دانش. آن دانشي نيرومند (مهارت) است كه هسـت، بـود   

  .(و) باشد
58. ud hu-kunišnīh, nēk-kunišnīh warzīh, az tuxšišn zāyēd, az dahišn-iz  dahišn az 

xwāhišn xwāhišn, az ōš ōšīh,az menōg dānišn. ān dānišn ī abzār kē ast, būd ud bēd. 

(Jamasp-Asana, 1913: 50) 

توان بـه جمـالت و عبـارات درج شـده در     از نمونه هاي ديگر توصيه به نيكوكاري مي
 - (آموزگـار  3پرسـش   - ، مينوي خرد (Dhabhar,1913:25) 16: بند 9فصل  - روايات پهلوي

 )Jamasp-Asana 1913, 148( 37بنــد  - ) و انــدرز آذربــاد مهراســپندان91، 1382تفضــلي 
  .كرد  اشاره
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  زني  پرهيز از دروغ ودروغ - 
از مواردي كه براي درست زيستن و مراقبت از روان و در نهايت خشنودي دادار اورمزد 
توصيه شده است راست گويي و پرهيز از دروغ زني است كه نه تنهـا در اوسـتا و ادبيـات    

در بخشـي از در   شـود. وضوح ديده مـي برگرفته از آن بلكه در كتيبه هاي هخامنشي نيز به 
ستون چهارم كتيبه بيستون داريوش بزرگ از جانشينان خود با لحني اخالقـي و اندرزگونـه   

هـاي  . و در آمـوزه هـاي اوسـتا نيـز اشـاره     18خواهد كه از دروغ و دروغگو دوري كنندمي
 بـراي  راسـتي  همانـا :«  43يسـن   3بسياري به پرهيز از دروغ شده است براي نمونه در بند 

 رسـاندن  زيـان  بـراي  دروغ. اسـت  شـده  مقـدر  گـزينش  اين براي) مردمان( رساندن سود
 . بنابر انـدرزهاي فارسـي ميانـه راسـتگويي و    )monna,1978: 40(»كيش  اين براي) مردمان(

پرهيز از دروغ را بايد از مهم ترين آداب سخن گفتن به شمار آورد مفهوم سخن راست در 
هاي پهلوي سخني است كه درست و مبتني بر حقيقت و بـه خـالف دروغ و ناراسـتي    متن

   چنانچه در اندرز آذرباد مهراسپندان آمده است:).  70: 1391است ( گشتاسب و حاجي پور،
  نه براي راست و نه براي دروغ سوگند مخور - 40به كسي نيز دروغ مگو. - 37

37. kas-iz rāy drō ma gōw. 40. nē pad rāst ud nē pad drō sōgand ma  xwar.  (Jamasp-

Asana 1913, 61) 

-Jamasp(اندرز فوق نيز به پرهيز از همنشيني با دروغزن توصيه شده است 97و در بند 

Asana, 1913: 66( هـاي زادسـپرم بــه نينديشـيدن بـه دروغ اشــاره     گزيــده 27. و در فصـل
دروغ  بـه عنـوان بـدترين چيـز     ). و در دينكـرد ششـم   499، 1385شود(راشد محصـل   مي
  شود: مي  ياد

B7 - .اين نيز پيداست كه بهترين چيز راستي و بدترين چيز دروغ است  
B7. ēn-iz paydāg kū pahlom tis rāstīh ud watton tis drōzānīh  
(Madan, 1911: 549)  

يادگـار بزرگمهـر نيـز دروغزنـي از نشـانه هـاي انديشـه بـد معرفـي شـده            15در بند 
اندرز آذر باد مهراسپندان نيز پرهيز از دروغ را  33و در بند  )Jamasp-Asana, 1913: 88(است

  .)Jamasp-Asana, 1913: 148(دليلي براي خوش نامي و مراقبت از روان مي داند
شـود  از ديگر اندرزهايي كه ذيل تقسيم بندي در بخش حكمت عملي و تجربي بيان مي

گرايشات ديني نويسندگان را آشـكارا ديـد و آن هـا را نيـز      توان تمايالت وها مياما در آن
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 هاي اوستا دانست موارد زير است: دعوت به توبه مانند دينكرد ششم بنـد برگرفته از آموزه
E31d -  شخص بايد در روزگار (= در زندگي) از هر گناه و تقصيري كه مرتكب شده است

توصـيه بـه    .)Madan, 1911: 581(وبه باشـد با اين انديشه كه ديگر نكنم از آن پشيمان و به ت
به خويدوده o-3 انجام خويدوده (ازدواج با نزديكان) مانند فصل هشتم از روايات پهلوي بند

، توصيه به شكيبايي و توكل  )Dhabhar1913, 21(كردن كوشا باش و ديگران را نيز كوشا كن
رسـد مقـاوم و اسـتوار    ما مي... در بدبختي و سختي كه به شدر دينكرد ششم: 73مانند بند 

 Madan( باشيد چه مرد نامقاوم در برابر بدبختي، خويش ديوان باشد (درتملك ديوان باشد)
1911, 486 (  

موضوعات ديگري چون پرهيز از مال دوستي، خرسندي در امور، پرهيـز از حـرص و   
و اشاره هاي  هاي آن، دعوت به توبهپرخوري و اعتقاد به بهشت، دوزخ و پاداش و پادافراه

بسيار به گذراني دنيا و رسيدگي به امور مينويي بيش از امور گيتـي نيـز حجـم بسـياري از     
گيرد كه حاكي از وجود مشكالت اقتصادي و تضاد طبقاتي اندرزهاي اين دوره را در بر مي

  در جامعه ساساني است. 
  

  گيري . نتيجه3
هاي شـاهان ساسـاني و   و كتيبه19شي، اوستاهاي هخامنطبق آثار اندرزي به جا مانده از كتيبه

هاي بازمانده از اين دوران آشكار است كه ايرانيان همواره عالقه و دلبستگي فراوانـي  كتاب
اند اما به دليل آغاز سنت كتابـت در عهـد   به سخنان و نوشته هايي با مضامين اخالقي داشته

  است. ساساني، آگاهي ما از ادبيات اندزي بيشتر از اين دوران
اي كه تحت نفوذ همه جانبه موبداني چون كرتير، تنسر گري ساساني در جامعهزردشتي

 و آذرباد مهراسپندان  بود عالوه بـر انـدرزهاي دينـي ايـن دوره كـه بخـش مجزايـي را در       
هاي اندرزي نيـز رد پـاي آشـكاري از    هاي پهلوي به خود اختصاص داد؛ در ديگر متن متن

اي كه تعيين حد و مرز مشخص ميان اندرزهاي دينـي و  ت به گونهاسخود به جاي گذاشته
  ها مشخص نيست. اندرزهاي حكمي و تجربي در اين گونه متن

ژوهش انـدرزهايي برگزيـده شـود كـه در آن اندرزنامـه       كوشش بر آن بوده تا در اين پ
روش نويسان با لحني پند گونه و به دور از اجبار، ضـمن آمـوزش مباحـث دينـي و راه و     

درست زيستن، مخاطب را به اجراي دستورات ديني و توصيه هايشان در راستاي سياسـت  
  نمايند.شاهان و موبدان ساساني  ترغيب 
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هاي ديني و تسامح برخي از شاهان ساساني و در پي با توجه به موارد مذكور و گرايش
نيـز بـر اوضـاع     آن نفوذ و تسلط همه جانبه موبدان و روحانيان زردشـتي بـر پادشـاهان و   

هاي اندرزي اين دوران غير مذهبي و فرهنگي آن دوره، نفوذ موبدان در تحرير متن - سياسي
قابل انكار است چنانچه در جمالت اندرزي اين دوره ديديم كه اندرزها تمامـا بـا رويكـرد    
ديني بيان شده و حتي در نمونه اندرزهايي هم كه در باب حكمت عملي و تجربـي نوشـته   

گري ساساني به وضوح آشـكار اسـت. ايـن بـدان     هاي اوستا و زردشتيد پاي آموزهشده ر
معناست كه موبدان عصر ساساني نه تنها سعادت دنياي پس از مرگ بلكه كاميابي دنيوي را 
در پذيرش دين بهي و عمل به تمام آيين هاي برآمده از اوسـتا كـه خـود معلـم آن بودنـد؛      

دوم قابل پذيرش است. و در تاييد فرضيه نخست بايـد گفـت   دانستند. از اين رو فرضيه  مي
موبدان براي مستحكم تر كردن پايه هاي قدرت و نفوذ خود در دولت و جامعه ساسـاني و  

نسك اوسـتا، دسـت بـه تـاليف      21براي مجادله با ديگر اديان رايج در آن دوره و از روي 
سـلطه كامـل ديـن زردشـت در آن      هاي حقوقي و اندرزي و... زدند كه به دليل نفوذ و متن

ها نيز رنگ و بوي آموزه هاي زردشت و زردشـتي گـري آن عصـر را    عهد، بيشتر اين متن
دارد و حتي اندرزهايي كه موبدان ننوشته اند و پدري به پسر يا بزرگي يا دانايي و يـا حتـي   

از اين نـوع   پادشاهي به ديگران نوشته است نيز از اين امر مستثني نيست و شايد هدف آنان
نگارش، قداست بخشيدن به سخنانشان بوده تا اندرزهايشان درجامعه دين محور آن عصـر  

  در معرض نابودي، بي توجهي و يا فراموشي قرار نگيرد. 
اين داليل سبب شد تا اندرزنامه هاي ديني ساساني همچـون تـاجي بـر تـارك ادبيـات      

يادآور شد كه اين مهم بـدون موافقـت و    باستان و ادبيات زردشتي بدرخشد؛ اما بايد بازهم
تسامح پادشاهان ساساني نسبت به گسترش سلطه و نفوذ موبدان زردشتي هرگز امكان پذير 
نبود و اينجاست كه بايد گفت جامعه و دين حاكم بر آن، در شكل گيري ادبيات تعليمـي و  

  هاي اندرزي هر دوره نقشي موثر و مستقيم دارد.در پي آن متن
  
  ها شتنو پي

  مقاله مستخرج از پايان نامه دكتري با عنوان اندرزنامه نويسي در ايران باستان است. .1
، كتيبـه نرسـي در پـايكولي،    52-  49، 1382كتيبه شاپور يكم در كعبه زردشـت، عريـان    ←رك. 2

. و نيز با توجه بـه   163- 161: 1385، كتيبه شاپور در حاجي آباد: ابوالقاسمي، 126، 1382عريان 
اينكه ساسانيان دين زردشتي را به عنوان دين رسمي كشـور برگزيدنـد و بـا اسـتعانت از آن بـه      
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و وحدت ملي دست يافتند گمان مي رود كه در ظاهر و در جهت پيشبرد اهداف خود تمركز قوا 
آموزه هاي اوستا را سرلوحه كارها و اقدامات خويش قرار دادند ازين رو مـي تـوان از اوسـتا و    

هاي برآمده از آن به عنوان منابع مذهبي مورد استفاده در شـناخت جامعـه ساسـاني و نظـام     متن
: 1371دوسـتخواه،   ←(رك  28و 7بنـد   8آن نام برد به عنوان مثال در هات طبقاتي موجود در 

 ←(رك  89بنـد   24و يشت ها كرده  1بند  46، هات 3بند  33) و نيز در يسنا هات 142و134
تـوان  و مـي ) جامعه اي همانند جامعه ساساني ترسيم شـده اسـت.   89- 75- 52: 1355پورداود، 

هـاي موجـود در اوسـتا    بنديت اجتماعي را به تقليد از طبقهحدس زد كه احتماال ساسانيان طبقا
  اند.تشكيل داده

  11- 4: 1382فره وشي،  ←رك. 3
من خون دارا را طلب كنم و اين ملـك را بـاز بـه جـاي     « از قول اردشير نقل شده كه گفته بود . 4

يخ بلعمـي،  تار»( خويش برم و دست ملوك الطوايف كوتاه كنم و ستم اسكندر را از ملك بردارم
1341 :874(  

  163 - 161، 1385كتيبه شاپور در حاجي آباد: ابوالقاسمي ←رك. 5
كرتير براي نشان دادن اوج قدرت خود كتيبه كعبه زردشت را در حدود سي سال بعـد، در زيـر   . 6

كتيبـه كرتيـر در كعبـه زردشـت (      ←تحرير فارسي ميانه كتيبه بزرگ شـاپور مـي نگـارد. رك    
  )192: 1382عريان،

  )175- 166، 1382(عريان 22 - 13كتيبه كرتير در نقش رجب، بند  ←رك . 7
كتيبه هاي كرتير در مجموع دو موضوع كلي را در بردارند نخست بر شماري القـاب و عنـاويني    .8

ه است كه در بخـش شناسـايي   كه وي از پادشاهان گرفته و نيز كارهايي كه در آن زمان انجام داد
گر باشد و دوم شرح معراج و ياري ايزدان به او كه در بخش تواند ياريبيشتر جامعه ساساني مي

  .اديان دوره ساساني خواهد آمد
نام آذر باد مهر اسپندان كه تنها حدود سي تا چهل سال پس از كرتير مي زيسته اسـت بارهـا در    .9

خصيت بزرگ مذهبي آمده است و اندرزهاي بسياري از او بـه  هاي پهلوي به عنوان يك شكتاب
  جاي مانده است؛ در حالي كه از كرتير جز در كتيبه ها نام و يادي نيست.

  2: 514، 1393زرين كوب  ←رك  .10
  3بند  4فصل  5دينكرد  ←رك . 11
ي بـه شـمار   در نوعي ديگر از تقسيم بندي جامعه ساساني، دبيران يكي از طبقات جامعه ساسان. 12

هاي عهد ساساني بر عهده داشـتند چـرا كـه عـالوه بـر      مي آمدند و نقش مهمي در نگارش متن
ها از اين دوره باقيست كه حضور هاي شاهان ساساني، مكتوبات بسياري از جمله اندرزنامه كتيبه

  رفت.توان ناديده گها نمي دبيران و نقش آنان را در نگارش يا گردآوري و نگهداري اين متن
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  359، 1372سن كريستن ← رك. 13
  154- 151، 1382، عريان 12- 9كتيبه شاپور سكان شاه در پرسپوليس  بند  ←رك .14
    )DBV73 :18 -20ستون پنجم كتيبه داريوش(  ←. براي نمونه رك15
هاي پهلوي از فرهنگ كوچك زبان پهلوي تاليف مكنزي و فرهنـگ  .  نگارنده براي ترجمه متن16

  نيبرگ بهره گرفته است.لغت از 
  85ششم بند  / دينكرد1بخش  –اندرزهاي پيشينيان  ←. و نيز رك 17
  )434، 1379(كنت  ← . رك18
، دانشـگاه  »اندرزنامه نويسي در ايران باسـتان «پايان نامه مقطع دكتري نگارنده با عنوان  ← . رك19

  .1394علوم و تحقيقات تهران، زمستان 
  
 نامه كتاب

. ترجمه هوشنگ صـادقي. تهـران:   ساساني دولت اقتصاد تاريخ)، 1382آلتهايم. فرانتس و روت استيل (
 انتشارات علمي فرهنگي  

  64. بخارا، شماره 55- 39،صص گزارشي ساده از سنگ نوشته هاي كرتير)، 1386آموزگار، ژاله( 
  ين.تهران: مع). كتاب پنجم دينكرد.1386آموزگار، ژاله. و احمد تفضلي (

  تهران: معين. يادگار زريران.). 1392آموزگار، ژاله (
  . تهران: معينزبان ، فرهنگ و اسطوره). 1387آموزگار، ژاله (

. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتـب  1. جهاي باستاني ايرانراهنماي زبان). 1385ابوالقاسمي،محسن (
  ها(سمت).علوم انساني دانشگاه

  .تهران: قطره. هاي ايران باستان دين ). 1385باقري، مهري (
تصحيح محمد تقـي بهـار. بـه كوشـش محمـد       تاريخ بلعمي.). 1341بلعمي، ابو علي محمد بن محمد(

  پروين گنابادي . تهران: اداره كل نگارش وزارت فرهنگ
  . تهران: مرواريداوستا ).1355پورداود، ابراهيم( 
. يكـي  736- 721صـص  دين و دولت در دوره ساساني،كرتير و سياست اتحاد )، 1370تفضلي، احمد (

  قطره باران جشن نامه استاد زرياب خويي
  . تهران: توس.مينوي خرد). 1391احمد ( تفضلي،

. گردآورنـده سـعيد عريـان. تهـران: كتابخانـه جمهـوري       متـون پهلـوي  ). 1371جاماسب آسـانا، ج.م ( 
  ايران.  اسالمي

  توس. تهران: ساسانيان ).1392دريايي، تورج(
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  . تهران: فرزان روزساساني امپراتوري). 1392دريايي، تورج(
بخش اول : عصر ايمان. ترجمه ابوطالـب صـارمي و    4. ج  تاريخ تمدن). 1373دورانت، ويليام جيمز (

  ديگران. تهران: اقبال. 
 تهران: مرواريد اوستا.). 1371دوستخواه، جليل (

. تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســاني و دســپرمهــاي زاوزيــدگي). 1385راشــد محصــل، محمــد تقــي (
  فرهنگي.  مطالعات

  هاي فرهنگي. تهران: دفتر پژوهش ميراث ادبي روايي در ايران باستان.). 1384زرشناس، زهره (
 . تهران. سمت ساسانيان تاريخ سياسي - ايران باستان تاريخ). 1381زرين كوب ، روزبه (

. تهران : دايـره المعـارف   2ساسانيان در تاريخ جامع ايران.ج تاريخ سياسي ). 1393زرين كوب، روزبه (
  بزرگ اسالمي . 

ايـران در دوران مـاد، هخامنشـي،     باستان شناسي و هنر). 1385سرافراز، علي اكبر و بهمن فيروزمندي (
  . تهران: مارليكاشكاني و ساساني

  ران.. تهران: دانشگاه تهكارنامه اردشير بابكان). 1382فره وشي، بهرام (
تهران: معاونـت پژوهشـي ميـراث     پارتي. - هاي ايراني ميانه پهلوي راهنماي كتيبه). 1382عريان، سعيد(

  فرهنگي، پژوهشكده زبان و گويش.
  .ققنوس: تهران . او هاي آموزه و ماني روشني، فرشته.)1383( مهشيد ميرفخرايي،
 .فرهنگي مطالعات و انساني علوم گاهپژوهش: تهران.  ششم دينكرد بررسي. )1392( مهشيد ميرفخرايي،

  . ترجمه كاظم فيروزمند. تهران: نشر مركزساسانيان). 1392كرتيس، وستا سرخوش و سارا استوارت(
  كتاب. دنياي: تهران.ياسمي رشيد ترجمه . ساسانيان زمان در ايران. )1372( آرتور سن، كريستين
 المعـارف  دايـره .  3ج. ايـران  جامع تاريخ در ساساني دوره در اجتماعي اوضاع.)1393( حسن كريميان،

 اسالمي. بزرگ

  . ترجمه جهانگير فكري ارشاد . تهران: توس.تاريخ جنبش مزدكيان). 1359كليما، اوتاكر (
  . ترجمه سعيد عريان. تهران: حوزه هنري.فارسي باستان ).1379كنت، رونالد ج (

آداب سخن داني در اندرزنامه هاي فارسي ميانه، اخالق و «)، 1391گشتاسب، فرزانه و ناديا حاجي پور(
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  84- 69، صص  »فصلنامه زبانشناخت

. تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     انـدرز اوشـنردانا  ). 1393گشتاسب، فرزانه و ناديـا حـاجي پـور(   
  فرهنگي.  مطالعات

 . ترجمه محمد معين. تهران: علمي و فرهنگي.سالمايران از آغاز تا ا). 1372گيرشمن، رومن (

  هاي ديگر. تهران: آگه.). داستان گرشاسب،تهمورس و جمشيد گلشاه و متن1378مزداپور، كتايون (
  هاي فرهنگي .تهران: دفتر پژوهش هاي ايراني،اندرزنامه). 1386مزداپور، كتايون (
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ترجمه مهشيد ميرفخرايي. تهـران: پژوهشـگاه   . فرهنگ كوچك زبان پهلوي). 1383مكنزي، ديويد نيل(
  علوم  انساني و مطالعات فرهنگي.
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