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  چكيده
گيـرد كـه    اند كه تمدن زماني شكل مي تاريخ سياسي بر آنهاي فلسفة  برخي از نظريه

آميـز حـل و    ها و منازعات جمعي پيرامون امر عمومي به صورت غيرخشونت چالش
. تشكيل تمدن ارتباط بسياري با دولـت و سـاختارهاي بروكراتيـك دارد   . فصل گردد

هاي  ي، سازها هاي فلسفي ـ ديني و اسطوره  ساختارهاي بروكراتيك نيز بر مبناي شاكله
اگـر بـا ايـن    . شـود  اي و سـاختارها و نهادهـاي عينـي مسـتقر مـي      فرهنگي ـ انديشه 

هاي قدرت فرض بگيريم،  فرض سياست را هنر ممكنات با استفاده از تكنولوژي پيش
از ايـن  . اين مقاله قصد دارد كه سياست ايرانشهري عصـر ساسـانيان را بررسـي كنـد    

شناسانه، ايران را بسـان تمـدني باسـتاني بـا      و شرق هاي خطي زاويه، با گذر از نظريه
منـدي   ميراث ارزشمند سياسـي فـرض كـرده، ابعـاد و مختصـات نظريـة حكومـت       

ايرانشهري را با تحليل محتواي افق معنايي، بر اساس دو اندرزنامـة سياسـي مشـهور    
ـ     .تبيين كنيم نامة تنسرو  عهد اردشيردورة ساسانيان، يعني  ن پرسـش اصـلي مقالـه اي
كردن سلسلة ساسانيان چه بوده است؟  رسيدن و سقوط اوج اي به است كه علل انديشه

عهـد  (مندي ايرانشهري ساسانيان، بر اساس دو مـتن از دو دورة فـراز    نظرية حكومت
كوشد اين منحني تحـول را   اين مقاله مي. برخوردار است) نامة تنسر(و فرود ) اردشير

هايي از قدرت، ساسـانيان را بـه    د چه تكنيكمورد واكاوي قراردهد تا مشخص شو
  .هايي از قدرت، آن را به زوال و فروپاشي كشاند اوج رساند و چه تكنيك
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 مقدمه. 1

علـوم در  . (Allmendinger, 2001: 82)دهد  آفريند و قدرت علم را شكل مي علم قدرت مي
نظر عالمان هـر   عنوان رضايت و اجماع ها، خود را به ترين پارادايم بستري عقالني در حداقل

هـاي علمـي توليـد     توانند گزاره تنهايي نمي هاي قدرت به سامانه. كند بخشي مي عصر هويت
آزمـون و اثبـات    هاي توهمي را بر اساس شهود غيرقابل كنند و دانشمندان نيز در انزوا گزاره

 .(Lyotard,1984:18-22)هاي علمي اسـت   ضرورت اساس ايجادشدن نظريه. كنند  توليد مي
هايي كه در وجوه گوناگون داراي قـدرت نباشـند، از جريـان علـم      به اين ترتيب، حيطه

جهان سوم، كشـورهاي شـرقي، كشـورهاي اسـالمي و ايـران در حاشـية       . روند كنار مي
هـاي   ن علم بومي به لحاظ ماهيت و محتواي هويتاند و توليدكرد جريان علم قرارگرفته

 شـوند  شود و به حاشيه رانده مـي  بيني علمي مشاهده نمي راحتي در مركز جهان سنتي به
)Ashcroft and Ahluwalia, 2001, 85.(    ايران باستان با سابقة تمدني درخشـان و دارابـودن

اي درخشـان   ه است سـنّت هـزاره  اي، هنوز نتوانست هاي بسيار ديني، فلسفي و اندرزنامه متن
كاري پژوهشـي   كاري، ايدئولوژي عملگراي سياسي و از سوي ديگر كم خود را به علت كم

اي نخسـت بايـد در قالـب     سنّت سياسـي ايـران منـدرج در متـون اندرزنامـه     . مطرح سازد
شناسي سياسي مورد واكاوي قرارگيـرد و بـا آشكارشـدن     هاي انديشه و جامعه شناسي روش
توانـد بـه لحـاظ مـاهوي و جـوهري،       هـاي سياسـي مـي    گراي گزاره عقالني و واقع وجوه
فرض اين مقاله تحليل سياست ايرانشـهري در دورة   پيش. شناسي سياسي توليد نمايد روش

براي اين منظور، به دنبال واكاوي فراز و فرود سياست ايرانشهري ساسانيان . ساسانيان است
مندي ايران باستان وجـود داشـت كـه     د سياسي حكومتچه عناصر عقالني در خر. هستيم

شـد كـه خـرد     كشـاند؟ و چـه عناصـري باعـث مـي       حيطة تمدني ايرانشهري را به فراز مي
راحتي در برابر اقـوام   مندي به فرود گرايش پيدا كند و به ايرانشهري باستان در بعد حكومت

عهـد  بر دو متن انديشة سياسي، و قبايل خارجي سركوب و نابود گردد؟ اين مقاله با تمركز 
منـدي   عنوان خرد زوالي حكومت به نامة تنسرمندي و  عنوان خرد متعالي حكومت به اردشير

دهـي   تالش خواهد كرد عناصر اشتراكي اين دو متن را در دو بعد كاهش احتماالت و نظـم 
هاي  مؤلفه امر عمومي در رفتار جمعي واحدهاي سياسي تجزيه و تحليل كرده، در پايان نيز

. تمايز اين دو متن را به لحاظ فراز و فـرود سياسـت ايرانشـهري مـورد واكـاوي قراردهـد      
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گردد و سـپس عناصـر تكنيكـي     نخست، افق معنايي و مسئلة سياست در دو متن تحليل مي
عنوان  شوند و در پايان به اعمال قدرت و محدودشدن قدرت در دو متن جداگانه بررسي مي

منـدي   شود عناصر زوال و انحطاط سياست ايرانشهري از بعد حكومت ميگيري سعي  نتيجه
آيـد كـه    دست گيرد و فرمولي از اين متون ارزشمند سياسي ايران باستان به مورد ارزيابي قرار

تا حدي . عنوان استانداردي فراتر از مرزهاي زماني و مكاني مورد استفاده قرارگيرد بتواند به
متافيزيك قدرتمند هگل ـ وبـر رهـا شـد و خـرد سياسـي را از         دشوار است كه از زير بار

اي استبدادي، بلكه تمدني در خور  اي غيرخطي و غيرايدئولوژيك كه ايران را نه حاشيه زاويه
عنـوان نخسـتين نوشـتار تحليـل خـرد       اميد است اين مقالـه بـه  . توجه مورد مطالعه قرارداد

هـاي   اي بـراي فراتـررفتن از سـنت    انـد مقدمـه  ايرانشهري مندرج در متون ايران باستاني بتو
  .شناسانه فراهم نمايد شرق
  

  نظري چهارچوب. 2
  مندي حكومت 1.2

هـاي آرمـاني بـه واقعيـت از طريـق       كردن ايـده  شيوة فكركردن در باب حكومت و نزديك
هــاي زنــدگي جمعــي انســان را  هــاي اعمــال و محــدودكردن قــدرت در حيطــه  تكنيــك

شدن  قدرت به لحاظ عملياتي. )Dupont and Pearce, 2004: 136(نامند  مي» مندي حكومت«
و ميانة ذهنيت ) 42: 1388آبدي، (بايد وجوهي از خرد تكنولوژيك را به همراه داشته باشد 

. شـود  سياسي و عينيت امر عمومي به لحاظ تأثيرگذاري وجوه تكنيكي در نظـر گرفتـه مـي   
هـاي منسـجمي از    دورة تاريخ بشر روايتدر سه  )Rose, 2010:471(هاي قدرت  تكنولوژي

مندي و انـدرزهاي   اسطوره، مذهب و فلسفه كيفيت حكومت. اند خرد سياسي را توليد كرده
. انـد  آرماني، اخالقي و گاهي واقعي و زيركانه را در مورد هرم حاكميت به نمايش گذاشـته 

سنتي، مكـانيكي  هاي  مندي متافيزيك، فيزيك و اطالعات به تكنيك جوهرة تفاوت حكومت
اين . كند دهي مي اي خاص از قدرت را سامان گردد كه در هر دوره گونه اي برمي و كوانتومي

هاي قدرت در عرصة حيات جمعي بشري، خود را بـه چهارگونـة مشـهور     گونه از تكنيك
هاي آرماني كـه تـاب ظلـم و     شهرها و انسان نخست به صورت خلق آرمان: است داده نشان

هـاي   عنوان تدبيري اخالقـي در برابـر نـاماليمتي    معه را نداشتند و سياست را بهناعدالتي جا
شـدن بـه    العـاده، وصـل   هاي خـارق  هاي فاضله، انسان خلق مدينه. كردند زندگي انتخاب مي

اي سياست كيفي در تـاريخ بشـر    گونه هاي مبتني بر شهود همه جهان ملكوت و سيروسلوك
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رفته  رفته. ساخت در مقابل ناماليمات زندگي سياسي تجهيز ميها را  آيد كه انسان شمارمي  به
كشـانه   هاي سياسي از حالت فـردي، عرفـاني و رياضـت    با ورود به دورة مكانيكي، تكنيك

كـاملي و  (خارج گرديد و به سمت و سوي بيروني، جمعي، ساختاري و نهـادي پيـدا كـرد    
تكنولـوژي قـدرت توانسـت بـا     . )15- 14: 1384فـرد،   ؛ فقيهـي و دانـايي  51: 1389الواني، 
كردن آدمي، او را در منگنة ماشين قـدرت بـه نـام بروكراسـي، قـانون و دموكراسـي        حذف

منـدي دورة مـدرن، لويتـان     به اين ترتيب، در حكومت). 362- 358: 1389فوكو، (قراردهد 
تكنولوژي قدرت را به لحاظ خرد بروكراتيك ايجاد كرد و علم سياست قدرت را به معناي 

). 260:همـان (مطالعة دولت در اجرا و سازوكارهاي نهادها و مؤسسات دولتي درنظرگرفت 
گرا در فلسفة علم و از  پس از چندي، با آشكارشدن مباحث انتقادي و رويكردهاي جماعت

هاي بسيار خشن عصر مكانيك، قدرت به معاني بررسي مشـروعيت،   سوي ديگر ناكارآمدي
االذهاني كه قدرت  هاي بين بررسي روايت. شد درنظرگرفته هاي سياسي فرهنگ و ايدئولوژي

دهـد، موضـوع    هـاي آمـادة دولـت قرارمـي     كند و خـود را در سـازوبرگ   دهي مي را سامان
شدن فيزيك كوانتوم و تبلور عملي  بعد از اين دورة نقد، با حاكم. مندي قرارگرفت حكومت

 ؛)Collier, 2009: 92(اي مورد مطالعه گرديـد   آن در عصر اطالعات قدرت به صورت سازه
اي كه قدرت برابر  گرفت، به گونه هاي انضباطي و كنترلي كه تمام حيات بشر را دربرمي قدرت

. (Smart, 2002: 98-112) با زندگي قلمداد شد و عنوان قدرت روزمـره را بـه همـراه داشـت    
حـدودكردن قـدرت را بـه    كـردن و م  عرصة سايبر و فضاي مجازي شكلي جديد از اعمـال 

ــراردادن تكنيــك. )Carrabine, 2004: 314-315(نمــايش گذاشــت  ــا محوريــت ق هــاي  ب
گرا به عرصة انديشة سياسي قصد داريم به مطالعة مـوردي   مندي و رويكردي واقع حكومت

كاررفتـه در تمـدن    هـاي قـدرت بـه    دو اندرزنامه در عصر ساسانيان بپـردازيم و تكنولـوژي  
گيـري از   تواند بـا بهـره   گونه از نگرش تا حدي مي اين. انيان را بررسي كنيمايرانشهري ساس

هاي متداول علم سياست طرح موضوعي باشد براي علم سياست بومي و درآمـدن از   روش
متافيزيك و زبان انقيادي حال حاضر جهان مركز كه هرچه غير خود را مردساالر، استبدادي، 

  .كند قلمداد مي )King, 1999: 20(اي  مانده و اسطوره عقب
  
  مندي ايرانشهري حكومت 2.2

منـدي ايرانشـهري چهـار نظريـه را      هاي قدرت در ايران باستان و حكومت در مورد تكنيك
  .ايم را براي مقاله انتخاب كرده چهارچوبتوان عنوان كرد، كه ما چهارمين  مي
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  نظرية استبداد 1.2.2
شناسانه بر اين نظرنـد   هاي شرق در سنت مندي ايرانشهري هاي تحليلي حكومت چهارچوب

كه ايران تمدني باستاني و شكوهمند بوده است، اما درخشش ايـران باسـتان هماننـد سـاير     
كشـيدن از   النهرين مبتني بر زور و استبداد طبقة حاكم و بيگاري هاي مصر، چين و بين تمدن

اي و  مندي مذهبي، اسطوره ايران باستان با حكومت). 18: 1383كاتوزيان، (مردم بوده است 
هاي شديد توانسـت روي پـاي خـود بايسـتد و بـا       درباري و با توجه به جنگ و خونريزي

. هاي بسياري را زيرمجموعة خود درآورد رويكردهاي امپرياليستي و تجاوزگرانة خود ايالت
باستان مندي ايران  گرايان حكومت شناسان و بسياري از اسالم ها، شرق ها، ليبرال ماركسيست

كننـد و صـفات     هـاي قـديم تحليـل مـي     طلب و همانند ساير امپراتوري را استبدادي، جنگ
  .كنند طاغوتي، ظالمانه و استعماري را بر آن حمل مي

  نظرية عربي 2.2.2
باجه و در دورة معاصر عابدالجابري بر اين باورنـد   برخي از پژوهشگران عرب همچون ابن

شناسـي و   اي از معرفـت  نـدي ايـران باسـتان بـر گونـه     م هاي مشروعيتي حكومـت  كه سازه
هـاي كشـف و شـهود و     گوينـد، روش  آنها مـي . هاي عرفاني بنا نهاده شده است بيني جهان
مانوي و خرد سياسي عرفاني، در  - هاي باطني از دنيا مبتني بر فلسفة تاريخ زردشتي  قرائت

را تأويـل و در يـك راسـتا     است؛ خرد عرفـاني كـه ديانـت و عقالنيـت      گرفته ايران شكل 
هـاي پايـان    ها و غايت شهرها، آرمان انسان از سوي ديگر، در حكومت به آرمان. دهد قرارمي

نظرية عربي عقل عرفاني ايراني را در برابر بيان عربي و برهـان يونـاني   . برد تاريخي پناه مي
مندي ايرانيان را  متكنند تداوم حكو اي ساختاري و انتقادي سعي مي دهند و به شيوه قرارمي

كشانه در تاريخ ايران  هاي تأويلي و رياضت هاي بروكراتيك سياسي و سازه به لحاظ دستگاه
  ).411- 402: 1389جابري، (دهد  و اسالم نشان

  نظرية ايراني 3.2.2
بسياري از محققان و پژوهشگران برجستة ايراني و خـارجي هماننـد طباطبـايي و روزنتـال     

ايـن دسـته از   . سرشت خرد سياسي ايرانشهري جادو، خرافه و عرفان استقبول ندارند كه 
گرايان و طرفداران سنت ايرانشهري بر اين نظرند كه تمدن ايرانشهري با توجه به سابقة  ملي

اي از  هاي بسيار پيچيدة تكنيكي در باب امر سياسي نياز دارد كـه نمونـه   اي، به دستگاه هزاره
گرايـي،   گرايـي، واقـع   مصـلحت . كنـيم  مانده مشـاهده مـي   جاي ي بهها آن را ما در اندرزنامه
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مندي در ايران باسـتان اسـت كـه بـه      هاي حكومت انديشي و خرد تكنيكي از ويژگي معاش
شناسي تفهمي و پديداري  اين روش. علت سيطرة فلسفة سياسي يونان به حاشيه رفته است

تجربة سياسي ايرانشـهري در طـول   نويسي و  دهد كه چگونه سنت اندرزنامه كوشد نشان مي
فرهنـگ مـدتي بـه     البته، هر بار بعد از حملة اقوام بيابانگرد بـي . تاريخ ايران تداوم پيدا كرد

گـرا بـر    منحني انديشـه در ايـن روش ملـي   ). 274: 1387طباطبايي، (رفته است  حاشيه مي
ذهبي و ظـاهرگرايي، تعصـبات مـ   . زوال خرد ايرانشهري در عرصة سياسي اسـتوار اسـت  

 گونة قدرت، تجربة تكنيك سياست ايرانشهري را به زوال كشـاندند  عرفان با چينش تغلب
  ).40: 1389بردسيري كرماني، (

  مندي نظرية حكومت 4.2.2
گويـد، فقـط حاكميـت طـاغوت، ظلـم و       طور كه نظرية اسـتبدادي مـي   در ايران باستان آن

پژوهشـگران بسـياري، ايرانيـان در شـيوة     استعمار نبوده است، بلكـه بـه گفتـة مورخـان و     
هاي سياسي دوران خـود را طراحـي    ترين نظام حكمراني بسيار مبتكر بودند و يكي از عالي

ونقـل،   گيري، راه، حمـل  هاي سپاه خلدون، شيوه هاي هرودوت تا ابن بر اساس گفته. اند كرده
هـم بـراي بسـياري از    هنـوز   )Nfry, 2010: 79-83(حتي دينـداري و آزادي بيـان ايرانيـان    

شناسانه با زاوية ديد مدرن و مكـانيكي بسـيار    رويكردهاي شرق. العاده است متفكران خارق
هاي عربي نيـز   از سوي ديگر، نظريه). 88: 1389دالماير، (نگرند  غيرمنصفانه به غير خود مي

. كنند ميخوردة بعد از اسالم واكاوي  هاي عرفاني، آن هم عرفان شكست ايران را با روايت
مقفـع تـا سـعدي و     ها از ابن نويسي ها و بسياري از تاريخ نامه نويسي، خداي سنت اندرزنامه
دهند كه خرد ايراني تنها از وجه ناخودآگـاهي آن   مي سينا و خواجه نظام نشان مسكويه، ابن

باري كه اعراب و ساير قبايل بر آنها تحميل كردند، به سـمت   هم در شرايط بسيار عصبيت
هاي عقالني اسالم شـكل   عرفان رفتند و اگر ايرانيان نبودند بسياري از علوم، فنون و شيوه

اي كـه دارد،   بينـي  از سوي ديگر، رويكرد ايرانـي نيـز بـا تمـام عمـق و واقـع      . گرفت  نمي
دهـد و زوال و تعـالي خـرد سياسـي      طـرف ارائـه   نتوانسته است تحليلـي منصـفانه و بـي   

  .ايرانشهري را ترسيم كند
فرض اينكه تمدن دورة ساسانيان بـا الگـوي خـرد     در اين نوشتار قصد داريم با پيش

. مندي را پيـاده سـازيم   اي از روش حكومت است، گونه شده تكنيكي ايرانشهري اداره مي
هاي مشروعيتي مشورت، حقوق بشـر،   تنها با زور، بلكه با پايه اي كه نه تمدن ايرانشهري
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 گري ها و نظامي خانه و و ساختارهاي بروكراتيك، وزارتس مذهب و تمركززدايي از يك

)Dandamaev and Lukonin, 1989: 91-96(      از سوي ديگـر توانسـت تـداومي نيـك از
ها بسيار دقيـق و ريزشـده در    اين تكنيك. هاي عقالني اما انساني را سامان بخشد تكنيك

رسـيدن بـه زردشـت    هـاي چندخـدايي و    يك فلسفة تاريخ مزدايي با عبور از اسـطوره 
و خرد ايرانشـهري را  ) 218: 1377آشتياني، (توانستند وحدت ملي ايران را شكل دهند 

كردن عقالني و منصفانة قـدرت و محـدودكردن قـدرت مركـزي بـا       با رواداري، اعمال
ــه    ــر و ب ــوق بش ــذهب، حق ــورت، م ــازند     مش ــاده س ــاتي پي ــالق طبق ــوص اخ خص

)Mojtahedzadeh, 2009: 18( . گيري، تداوم، اوج و در نهايت فرود ايـن   شكلاين مقاله
  .كند  خرد را بررسي مي

  
  افق معنايي. 3

هاي ايرانشهري، شناخت مستقيم مـتن و واردشـدن بـه     براي تحليل محتواي متن اندرزنامه
در هـر نوشـتار بايـد    . باشـد  تواند مبناي عقالني داشته موضوع بدون درك جايگاه متن نمي

زاوية ديدي، در چـه عصـري و بـه چـه قصـدي مـتن را        مشخص شود چه كسي، از چه
در . ايـم  براي اين منظور، از روش هرمنوتيكي و افق معنايي استفاده كـرده . است توليدكرده

هـاي   زيستي جمعي، برساخته و به صورت سـازه  انديشة گادامري سنت، به صورت جهان
هاي قدرت از سـوي   سو و خالقيت بازي زباني بدون جوهر با اجبارهاي ساختاري از يك

افق معنـايي بـه شـكل ترجمـه، تحليـل،      . )King, 1999: 70-80(دهد   ديگر متن را معنا مي
هاي حكمتـي، عرفـاني، حماسـي و     نويسي سنت تفسير و بازآفريني، حتي در قالب حاشيه

گونـه از خـط    ايـن . دهـد   فقهي ايران را در تداومي از سنت خرد مزدايي به هم ارتباط مـي 
يخي و تداوم انديشة ايرانشهري به صورت متافيزيك مزدايي و بعـدها متافيزيـك   ممتد تار

ــاكران    ــاريخ ن ــفة ت ــران را در فلس ــي اي ــرد سياس ــيعي، خ ــي  ش ــي قرارم ــد قدس ــد  من ده
)Mojtahedzadah, 2009: 13( .     هـاي   با اسـتفاده از روش افـق معنـايي منـدرج در تحليـل

نامـة  و  عهـد اردشـير  شده و نانوشـتة   هاي نوشته ها و زمينه هرمنوتيك نخست به قصديت
منـدي مشـخص كـرده تـا      بنـدي هـر مـتن را در حكومـت     پردازيم و بعد مفصل مي تنسر

مقفع، مسكويه و فردوسـي و   هاي سياسي ايرانشهري را از تنسر و اردشير تا ابن تكنولوژي
انگار به توحيـدي در   سپس خواجه نظام و سعدي در افق خويش با تغيير متافيزيك دوگانه

  ).Toghyani, 2010: 123(اين زمينه تحليل كنيم 
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  1عهد اردشيرافق معنايي  1.3
گذار سلسلة ساسانيان و شخصي كه وحدت ديني و ملـي   عنوان شاه آرماني و پايه اردشير به

 عهد اردشـير در مقالة . )Shahbazi, 2010: 68(شود   را براي ايران به ارمغان آورد، شناخته مي
ايـن مـتن باسـتاني    . مندي ايرانشهري در نظر گرفته شده است عنوان اوج و فراز حكومت به

هاي سنت عملي حكمرانـي اسـت كـه از زبـان شـخص اول مملكـت        اي از اندرزنامه  گونه
كنـد    شـود و سـلطنت را رهـا مـي      اردشير كـه در پايـان عمـر عـارف مـي     . است شده نوشته

هـاي نـوين حكومـت را بـراي      آيين شهرياري و شـيوه «گيرد  تصميم مي) 26: عهداردشير(
است، اما آنچه  رفته متن پهلوي و باستاني اثر ازبين). 100: همان(» مردمانش به ميراث بگذارد

. شود، در آثار فراواني به عربي منتقل شـده اسـت    عنوان پندهاي اردشير شناخته مي امروز به
كوشـيدند   گـرد، مـي   هاي بيابـان  و ساير تمدنايرانيان براي ياددادن ادب حكومت به اعراب 

سـنت عملـي   . اي خـود را وارد كننـد   هاي قوم غالب، مباني انديشه مخفيانه و در قالب زبان
مقفع از پهلوي بـه عربـي    مندي ايران در دورة عباسي توسط انديشمنداني چون ابن حكومت

و  االمـم  تجـارب اثـر   خصوص دو  هاي مسكويه، به پندهاي اردشير در كتاب. برگردانده شد
، اثر جـاودان خردنامـة   شاهنامهاز سوي ديگر، فردوسي در . ، تداوم پيدا كرده استنثراالدرر

و  الـذهب  مـروج مسعودي نيز در . است داده بيت را به پندهاي اردشير اختصاص 116خود، 
ير و از اردشـ   داده فصولي را بـه آيـين كشـورداري اختصـاص     االشراف االتنبيه و طور  همين
هـا بـه پنـدهاي اردشـير      نامه ، در بخش خدايالفهرستنديم نيز در  ابن. قول كرده است نقل

كـه   الغـره هـاي   خصـوص كتـاب   در دورة اول عباسي، متون مسعودي به. اشاره كرده است
مقفع، نقش بسيار مهمي در انتقال ادبيـات   ابن ادب صغيرطور  مؤلفش نامعلوم است و همين

در ليدن و قاهره به چاپ  1909مسكويه در  االمم تجارببعدها . اند  داشتهاندرزي ايرانشهري 
توان گفت افق معنايي عصر طاليي ساسانيان دوران اردشير را در قالـب   اختصار مي به. رسيد

پند او به يادگار گذاشت و با نابودي متن پهلوي، اين ميراث از طريق متفكران ايراني به  36
گرايي ايراني، ناخودآگـاه تـداومي خـرد     در دورة عباسيان، ملي. دسنت اسالمي منتقل گردي

آوردن به آداب حكمراني باعث شد آثار باستاني ايران در  ايرانشهري، ضديت با قبايل و روي
  .افق معنايي جديد اسالم بازتفسير شوند

  
  2افق معنايي نامة تنسر 2.3

هـاي   كـاري دارد، تكنيـك   فظـه ، كه خرد سياسي پيچيده و بسـيار محا عهد اردشيربرخالف 
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، در اوضـاعي آشـفته و بحرانـي    نامـة تنسـر  كاررفته براي اعمال و محـدودكردن قـدرت    به
اي بحرانـي بـراي    تنسر موبـد بـزرگ عصـر ساسـانيان اسـت كـه در دوره      . است شده نوشته

گذاري كـرده بـود، بـه درخواسـت پادشـاه       اي كه اردشير پايه بازگشت وحدت ملي و ديني
زاوية ديد فقهـي و  . برد براي بازگرداندن امنيت و نظم ايرانشهري، دست به قلم ميتبرستان 
مندي  اي از زوال و فرود حكومت نويسي گونه شدت متعصبانة تنسر در بستر اندرزنامه نگاه به

به احتمال بسيار قوي به عصر خسرو  نامة تنسرنگارش . آيد مي حساب در عصر ساسانيان به
هاي پايين جامعه و  هاي مردمي ـ مذهبي از اليه  ها و شورش و قيام) ديميال 570- 557(اول 

ايـن مـتن   ). 15: نامة تنسـر (گردد  هاي متعصب مذهبي از سوي حكومت برمي گيري سخت
خصـوص در مواجهـه بـا ادب قبايـل      باستاني نيز در افـق معنـايي انديشـمندان ايرانـي بـه     

اند و از پهلـوي بـه    ار خود اين متن را آوردهمسكويه و مسعودي در آث. است شده گرفته كار به
الدين محمد، پسر اسـفنديار در   ق نيز بهاء600در سال . اند ادبيات سياسي اسالم منتقل كرده

، دارمستتر اين مـتن را بـه فرانسـه    1894به سال . تبرستان اين متن را به فارسي ترجمه كرد
. ن متن از پهلوي بـه عربـي اشـاره دارنـد    مقفع در برگرداند البته، همه به نقش ابن. برگرداند

  :درنظرآورد نامة تنسرتوان سه افق معنايي را براي  اختصار، مي به
  عنوان شاه و دورة آرماني وحدت سياسي و مذهبي ايرانشهر؛ اردشير به: الف
  تبرستان ميانة عهد خسرو اول و زمان تنسر متن پهلوي؛: ب
مقفع  ، سياسي و مذهبي برگردان توسط ابنخوردن وحدت ملي هم دورة اسالمي و به: ج

  .و تداوم آن
  

  )عهد اردشير(مندي ايرانشهري  مباني فراز حكومت. 4
  هاي باستان مندي تمدن حكومت 1.4

خطـي، اسـتبدادي و غيرعلمـي     تـك  هاي هاي باستان بر اساس نظريه مندي تمدن حكومت
عهـد  . عنوان ميراث آينـدگان اسـتفاده كـرد    هاي تجربي به توان از آنها گزاره هستند كه نمي

كنـد و سـازوكارهايي    از منظري دروني سطوحي از تكنولوژي قدرت را ترسيم مي اردشير
تواند بـراي علـوم سياسـي     نظير است و مي براي استراتژي قدرت دارد كه در نوع خود بي

صـه  منـدي ايـران باسـتان تنهـا در اصـول كيفـي حكمرانـي خال         حكومـت . سودمند باشد
گذارد كـه اكنـون نيـز      شود، بلكه اصول كلي و الگوهاي خرد سياسي را به نمايش مي نمي
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شود كـه از زبـان هـرم     اي محسوب مي اندرزنامه عهد اردشير. قابل بررسي و تحليل است
 عهد اردشـير نامة  خرد مندرج در سياست. دهي امور صادر شده است حاكميت براي سامان

داري را بـا وحـدت    كه قصـد دارد مشـروعيت دينـي و مـردم     اعتدالي، روادارمحور است
  .آميزد سياسي و مذهبي درهم

  
  عهد اردشيرمندي  ساختار حكومت 2.4

  پادشاه 1.2.4
اي كـه اردشـير    ، بـه گونـه  )161: 1388قادري، (آرماني محور سياست ايرانشهري است  شاه

به كيفيات رهبري جامعه اشاره شده است و در  عهد اردشيردر . شود نمونة آن محسوب مي
طور استفادة ابزاري و تظاهركاري  هايي از لزوم دينداربودن او، صفات رهبري و همين گزاره

آمـده اسـت كـه پادشـاه در همـه حـال بايـد آداب اشـرافي          عهد اردشـير در . است او آمده
اسـت كـه توانـايي    حـاكم كسـي   . مندي را رعايت كند و مواظب رفتار خود باشد حكومت

جان مردم در دست اوست و او تنها كسي اسـت  . آميز را داشته باشد اعمال قدرت خشونت
حـاكم  . تواند اعالم جنگ و صلح كند و هر كسي را بخواهد جان ببخشد و يا بكشـد  كه مي

و رعيـت و شـاه داراي   ) 62: عهد اردشير(در همه حال بايد بداند كه از رعيت تفاوت دارد 
رعيت هميشـه چشـم بـه بـاال دارد و صـفات      . تفاوت از اخالق و سياست هستنددوگانة م

سو و سركشي، تندخويي  رويي از يك داري، گشاده رهبري همانند دلسوزي، مهرباني، رعيت
در متن اندرزنامه ). 74:همان(كند   تنگي را از سوي ديگر به صورت تناسبي نظاره مي و چشم

ه بايد مواظب باشد كه مردم براي بازار خودشـان دور او را  از زبان اردشير آمده است، پادشا
و تمام سياست شاه بايد در اين راستا تعريف شود كـه حـرص، دروغ،   ) 65:همان(اند  گرفته

  ).86:همان(تر بيكاري را از خود دور سازد  خشم، شوخي، ترس و از همه مهم

  موبدان 2.2.4
متافيزيـك خـرد مزدايـي، مشـروعيت خـود را      مندي ايرانشهري ساسانيان در  بنياد حكومت

اي مطلقـه   قدرت پادشاه در ايران باستان بـه گونـه  . كند هميشه در بنيادهاي ديني تعريف مي
در . يكي از قشرهاي اجتماعي كه به هرم حاكميت بسيار نزديك شدند، موبدان بودنـد . نبود

كسـي كـه بنيـاد را در    . آمده است كه شاه ستون مملكت و دين بنياد آن اسـت  عهد اردشير
ترين گزند مربوط  دهد بيمناك اردشير ادامه مي. تواند بر مردم چيره شود اختيار دارد، بهتر مي
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هـا   ، چراكه حكومت واقعي از طريق حكومت بر جسم)70:عهد اردشير(به زبان دين است 
در مغـز  . شـود  ها حكمراني واقعي محسـوب مـي   ها و انديشه نيست، بلكه حكومت بر جان

امور تفسير دين در ايران باسـتان امـري   ). 76:همان(تر از دين وجود ندارد  كننده مردم رخنه
داشتن بار دين  گويد، نگه اردشير مي. داشتند شد كه موبدان بار آن را نگه مي عمومي تلقي مي
، )100:همان(ها مرگ است  به اين علت كه عاقبت انسان). 103:همان(كند   كشور را آرام مي

مندي بايد جدي تلقـي   دهي، حكومت دهد و در امر سامان جوابي به چرايي زندگي ميدين 
  .شود و براي رخنه در مردم مورد استفاده قرارگيرد و آرام و رام خلق را با آن كنترل كرد

  اشراف 3.2.4
داشتن طبقات و  به نگه عهد اردشيرمندي ايرانشهري ساسانيان مندرج در  در اصول حكومت

انتقال پادشاهي تنها از طريق خون ممكن . شود د بودن هركس توجه بسياري ميدر جاي خو
ها و تحركات سياسي و اجتماعي از طريـق خـون و نـژاد     است و حتي بسياري از تخصص

كنند و با داشتن مناسـبات و سـازوكارهاي    اشراف قدرت مطلقه را كنترل مي. گيرد انجام مي
دايرة اتخـاذ تصـميمات مهـم سياسـي را از سـطح      ساختاري در امر مشورت و ايجاد رأي، 
محـرم حاكميـت   عهـد اردشـير   اشـراف در  . دهنـد   حاكميت مطلـق و بسـته گسـترش مـي    

براي اينكه كاست . رسند آيند و به مقام دبيري، وزيري و مشاغل بروكراتيك مي مي حساب به
 عهد اردشيردر آنها بسته بماند و رعيت به تعليم و تربيت و مشاغل حكومتي نزديك نشود، 

نخست اينكه اشراف بايد با خويشان ازدواج كنند و تا حـد  : دو سازوكار توصيه شده است
. ممكن نظم طبقات را به هم نزنند و از سوي ديگر تا حد ممكن فرزندان كمي داشته باشند

سياست تنها با بزرگان اسـت  . گويد، با خويشان ازدواج كنيد تا نژادها حفظ شود اردشير مي
تـوان    اگر اشراف راضي باشند بر مردم مي. پادشاه در همة امور بايد نظر آنها را جويا شودو 

رازهاي حكومت را عامـه نبايـد بفهمنـد و تنهـا بـا برخـي از       ). 87: عهد اردشير(لگام نهاد 
سياست جوهري تخصصي و عملي دارد كـه بـا خـون،    ). 89:همان(نهاد  اشراف بايد درميان
سنت پدران را بايد حفـظ  . شود و قابل تعليم است  ك متن سنتي حفظ مينژاد و تجربه در ي

  ).94:همان(كرد 

  مردم 4.2.4
تـرين   رونـد، وسـيع   شـمارمي  اند و آخرين قشر اجتماعي بـه  الية پايين جامعه كه محكومان

عهـد  . در اين قشر، كشـاورزان، صـنعتگران و تـاجران قراردارنـد    . گيرند طبقات را دربرمي
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گرايـي دارد و دالّ مركـزي    هـاي بسـيار واقـع    در مورد اين طبقات گسترده گـزاره  اردشير
طبقـات پـايين بايـد در جايگـاه خـود      . پندهاي اردشير بـر بيكـارنبودن مـردم تأكيـد دارد    

اردشـير در كمـال   . بگيرند و هميشه در امور روزمرة خود فارغ از كنش سياسي باشـند  قرار
حاكم بايد پديـدار  . تواند باشد گاه حاكم واقعي نمي شاه هيچكند كه پاد گرايي اشاره مي واقع

بـر  «: گويد  اردشير مي. ابهت، دينداري و ادب ديپلماتيك خود را در مورد مردم رعايت كند
توان حكومت كرد، پادشاهان تنها  هايشان نمي كردن آسان است اما بر دل تن مردم حكومت

). 69: عهـد اردشـير  (» شوند و نه بر سرهايشان  ند و بر دست مردم چيره ميا ها حاكم بر تن
شهرياران بايد هميشه بر رفتار مردم نظارت داشته باشند، چراكه حكومت از دو جا ضـربه  

اش  شان در نظر مردم و تنها چاره شدن ملتي بر آنها و از نابودي فرزانگي از چيره: خورد  مي
اال دارند و پادشاه بر همين اساس مردم هميشه چشم به ب). 73:همان(بودن آنهاست  مردمي

اش در شادي رعيت است و رضايت رعيت ستايش بـراي حكومـت    بايد بداند كه خوشي
خيانت مردم در كمين حكومت است، هرچند بدترين گنـاه اسـت، در اثـر    . آورد به بار مي

  .تجاوز به حقوق رعيت عادي خواهد شد
  

  عهد اردشيرهاي قدرت در  تكنولوژي 3. 4
  هاي اعتدالي هرم حاكميت تكنيك 1.3.4

توانـد خـود را در    سـختي مـي   برخاسته از آينة تجربة حكومتي است كه بـه  عهد اردشير
بر اين اساس، عالوه بر آنچه اردشير راجع . مندي بيان كند تهاي كلي حكوم قالب گزاره

آداب . كنـد  هـاي قـدرت را نيـز ترسـيم مـي      گويد، پيچيـدگي   به صفات كيفي حاكم مي
هـاي اخالقـي جـاي     راحتـي در گـزاره   مت بسيار موقعيتي و شـرايطي اسـت و بـه   حكو
كند،   اي از صفات كيفي را كه در خردمندي معني پيدا مي پادشاه بايد مجموعه. گيرد نمي

: عهد اردشـير (» خردمندي فرمانروا براي مردم از باوري زمانه نيكوتر است«. داشته باشد
نام نيكو از خود بـه يادگـار بگـذارد تـا عبـرت ديگـران       پادشاه بايد دادگر باشد و ). 66

. كند نام نيكو و تظاهر به دينداري و يادداشتن آداب حكومت پادشاه را آرماني مي. نشود
بدترين پادشاه در نظر اردشير، اسكندر است كه دين و سـرزمين ايرانيـان را بـه فنـا داد     

باشد و رفتار نيكويي داشته باشد، به اگر پادشاه آداب حكمراني را ياد داشته ). 69:همان(
تمام اين صفات در خرد عملي، عاقـل و محافظـه   . شود نام و اعتبار تاريخي معروف مي

  .شوند كار جمع مي
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  كاربردن زور تكنيك به 2.3.4
ها برخالف حكمت، عرفان و حتي فقه سياسي به علت نزديكي به مركز حاكميت  اندرزنامه
برخوردار هستند و تجربة مصلحت عملي حكومت را در سنتي بسيار گرايي بسياري  از واقع

 عهد اردشـير . كنند آوردن، حفظ و گسترش قدرت تحليل مي دست بسته و استبدادي براي به
هاي عقالني ـ انساني بسياري دارد، در نهايت نظـم و    نيز با اينكه خرد اعتدالي و حتي سازه

پيشـه از وضـعيت آشـوب     شاه ستم. بخشد مي امنيت سياسي را بر هر غايت ديگري برتري
كاربردن خشـونت را داشـته باشـد و در     حاكم بايد قدرت به). 113: عهداردشير(بهتر است 

كـاربردن خشـونت    حاكم نبايد از به. بسياري از مواقع زندگي جوامع در مرگ و خون است
پادشاه چون ). 95:نهما(كند  ها را كم مي ، چرا كه كشتن، كشته)80:همان(ترس داشته باشد 

البته، ريختن خـون و اعمـال قـدرت    ). 75:همان(مردم را دوست دارد بايد برخي را بكشد 
بنيـاد  . آيـد   هاي اردشير فقط از ديـن برمـي   لخت نياز به مشروعيت دارد كه بر اساس گزاره

حكومت به دين است و حاكم بايد به سبب انحصار كاربرد زور، انحصار دين را بـه لحـاظ   
گير  حكومت نبايد بگذارد زاهدان گوشه: گويد اردشير مي. ير و فتوا در اختيار داشته باشدتفس

تواند جايگزيني بـراي قـدرت حاكمـه و امكـان بـالقوة       هواخواه دين گردند كه اين امر مي
  .خطرناكي براي سياست محسوب شود

  تكنيك دادگري و عدالت 3.3.4
كيفي و متكي به هرم حاكميت است، هميشـه در  شدت  هاي ايرانشهري به هرچند اندرزنامه

تالش بودند كه به سمت ساختارهايي حركت كنند كـه حتـي شـخص اول مملكـت را در     
اي قراردهند كه هستي ايرانيان به فرد وابسته نباشد، بلكه سنت خردورزي  اصول خردورزانه

توانـد   د نيست و نمـي دهد كه شاه خداون اردشير اندرز مي. فارغ از انسان آرماني پياده گردد
حاكم هميشـه  ). 108: عهد اردشير(حاكم مطلق باشد، چراكه او نيز به دام مرگ خواهدافتاد 

مندي ظلم و استبداد را  بايد ساية خداوند را باالي سر خود ببيند و با خرد اعتدالي حكومت
ن اصـول  داري است تا در پرتـو ايـ   ها و رعيت وظيفة حاكم آبادكردن سرزمين. كنار بگذارد

اگر حاكم عدالت داشته باشد، رعيت هواخواه اوينـد و  . رعيت با رضايت به او ماليات دهند
بنـاي حكومـت بـه لحـاظ اجـراي      . دهند  وظايف خود را فارغ از خيانت و دروغ انجام مي

: عهـد اردشـير  (اقتصادي اوامر و چرخش امور به نحو معيشتي در دادگري و عدالت اسـت  
آيد، سپاه با مال، مال بـا آبـاداني، آبـاداني بـا      مي دست يد، نيرو با سپاه بهگو اردشير مي). 112
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خراج ستون كشور است كه ). 112:همان(گيرد  دادگري و دادگري با راهبري نيكو شكل مي
دادگري و عدالت، مردم را راضـي  ). 114:همان(شود  با افزايش و كاهش داد، كم و زياد مي

كنند  دهند و در امور لشكري و كشوري خدمت مي  ماليات مي دارد و آنها با رضايت نگه مي
  ).115:همان(گيرد   و امور فرماندهي از اين طريق سروسامان مي

  تكنيك طبقات 4.3.4
طبقات به لحاظ در جاي خود بودن، بعد از گذشت زماني، داراي سابقه و سـنت تجربـي و   

امور ديني مختص موبـدان اسـت    .آورند  شوند كه با خود تخصص را به همراه مي عملي مي
اند و كشاورزان در كـار آبـاداني    كردن مملكت مشغول دارند؛ دبيران به آرام  كه بار دين برمي

از باال به پايين شاه و درباريان قراردارند؛ سپس مغان و متوليـان  ). 103: عهد اردشير(هستند 
كنند؛  م بودن مبارزة پنهاني ميمذهبي در نبردي جدي با دبيران و نظاميان براي در جايگاه دو

عهـد اردشـير   در . در طبقات پايين نيز زمينداران، صنعتگران، دامداران و بازرگانان قراردارند
). 98:همان(آمده است سياست براي عوام نيست، بلكه كار دبيران، وزيران و دينداران است 

بـاالي جامعـه    هـاي  سياست فن و هنر عملي است كه در نتيجة تجربـه و علـم در كاسـت   
 عهـد اردشـير  منـدي در   هاي اين تكنيك حكومـت  يكي از بزرگترين دغدغه. آيد وجودمي به
نخوردن طبقات براي حفظ نظم و امنيـت اسـت، چراكـه اعتقـاد دارد سياسـت نبايـد        هم به

). 80:همـان (جايي طبقات باعث تباهي شهرياران خواهـد شـد    جابه. اي و عوامانه شود توده
اي با نـام عـدالت سـاختارهاي طبقـاتي ايـران را       هاي قبيله ابت كرد كه منطقبعدها تاريخ ث

ريخت و خربندگان بر مسندهاي تخصصـي حكمرانـي و قضـا نشسـتند و آبـاداني و       هم به
هـاي   در عصر متافيزيك يكي از بهتـرين تكنيـك  . درخشاني تمدن ايران را به باد فنا سپردند

دي و خواجه نظام نيز دنبال كردنـد، حفـظ طبقـات و    مقفع تا سع عملي و كارا كه بعدها ابن
شدن تخصصي جامعه براي حفظ امنيت، تجربة عملي و كـارايي جامعـه اسـت، كـه      كاستي

  .البته در عصر علم و طبقة متوسط بسيار ظالمانه و غيرمنطقي است

  تكنيك دفع شورش رعيت 5.3.4
مشروعيت، زماني كه مردم اطراف گرفتن و ايجادشدن  بسيار اهميت دارد كه بعد از قدرت

دهند و قوانين  اي براي اهداف گوناگون ماليات مي گيرند و به صورت توده حكومت را مي
اي  كننـد، حـاكم بدانـد كـه ايـن وضـعيت بـر اسـاس ايـدئولوژي           عمومي را رعايت مـي 

نخسـت، كورشـدن قـدرت و    : است كه در اثر دو پديده شكل گرفتـه اسـت   گرفته صورت
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كـردن اهـداف و    ها و انتقادها و دوم، نيازمنـدي مـردم بـه قـدرت و مخفـي      كاستينديدن 
تواند از اين كوري مادرزادي قدرت خود را بيـرون   خوبي مي اردشير به. شان اغراض واقعي
ند كه شاه را بيندازنـد، مـردم بـه راحتـي اطـراف      ا مردم هميشه خوشحال«: بكشد و بگويد
: عهـد اردشـير  (» ت بر اساس احتمال به دشمن برسدشوند، حتي اگر قدر  قدرت جمع مي

شاه بايد هميشه حواسش به توده باشد، چراكه توده را تنهـا بـا ابـزار جنگـي و پـول      ). 77
به نيات، قصديات و اغراض توده بايـد توجـه   . توان اطراف قدرت يكدالنه جمع كرد نمي

منـدي اردشـير    ز نگاه حكومتبزرگترين آفت ا 3.دهند راحتي تغيير رفتار مي كرد و اينكه به
پيوسـتن   وقـوع  بيكاري رعيت است كه اگر چنين شود، دو اتفاق بسيار خطرناك احتمال به

اي وابسـتگي ندارنـد و بـدون هنـر و ادب      نخست اينكه مردم بيكار بـه هـيچ طبقـه   : دارد
شدن اخالقياتشـان بـه حكومـت خـود      راحتي با توجه به سست ادب به مردم بي. شوند مي

كننـد و بـه     كنند؛ دوم اينكه مردم بيكـار در همـة امـور مملكـت تجسـس مـي       مي خيانت
پردازند و هر لحظه احتمال شورش آنهـا عليـه حكومـت وجـود      پرسشگري از قدرت مي

  ).98:همان(دارد 
  عهد تكنيك تعيين ولي 6.3.4

هـاي عملـي و تجربـي     سـو و ايجادشـدن سـنت    هـا از يـك   براي جلـوگيري از شـورش  
: 1350سـن،   كريسـتن (شد  فره و آشه به صورت انسان آرماني تعريف مي مندي، حكومت

خـون و  . بودن دايرة حاكميـت باشـد   توانست باعث بسته كه در انديشة ايرانشهري مي) 7
تواننـد   العـاده مـي   هـاي خـارق   نژاد در ماترياليستي رويكرد و تأييد خداونـدي و ويژگـي  

. دهنـد  هاي ايرانشهري را شكل ومتتكنيكي محسوب شود كه امنيت و آرامش قرني حك
عهد و جانشين، پادشاه اختيـار مطلـق را نداشـت و اگـر خودسـرانه و بـه        در تعيين ولي

كرد، امكان شورش، نافرماني و شكاف درون حاكميـت    صورت مطلقه فردي را تعيين مي
كـه  كنـد   تداوم سلسله بر اساس ارث و نژاد بـود، امـا اردشـير تأكيـد مـي     . بسيار باال بود

عهدي رعايت  بايد تكنيك تعيين ولي). 82: عهد اردشير(كردن تباهي است  عهد تعيين ولي
اي بنگـارد و مخفيانـه    شود كه عبارت است از اينكه شاه نام حاكم بعد از خود را بر نامـه 

مهر و موم كرده، به چهار معتمد از اشراف و مغان بسپارد تا پس از مرگ او با مشورت و 
كـس نبايـد در زمـان حيـات      هـيچ ). 84:همان(عمومي او را معرفي كنند  سنجيدن اعتماد

حاكم، فرمانرواي بعدي را بشناسد و بداند كيست، چراكه احتمـال شـورش، نافرمـاني و    
  .كند خيانت در طبقة حاكم افزايش پيدا مي
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  هاي جنگ تكنيك 7.3.4
. كند همة ابعاد رعايت مي گراست و اعتدال را در اي از خرد آرماني و واقع ميانه عهد اردشير

راجع به جنـگ نيـز   . دهد نه از كاربرد زور ترس دارد و نه مردم را در وجه سركوب قرارمي
هـايي كوتـاه بـه     كنـد در گـزاره   هاي اعتدالي اردشير بسيار كاربرد دارد و او سعي مي تكنيك

بـه جنـگ   «: آمـده اسـت   عهد اردشيردر . تكنيك ايرانشهري براي غلبه بر دشمن اشاره كند
» دشمن نرويد مگر اينكه از وحدت سرزمين و مردم سرزمين خـود اطمينـان داشـته باشـيد    

انجامـد،   كوب به شكست مي هاي دشمن كردن بدون ابزار و سالح جنگ). 76: عهد اردشير(
شـود، يكـدلي و اطاعـت مـردم از       ها و قدرت جنگي محسوب مـي  اما آنچه پشتوانة سالح
بودن پادشاه بـر جـان مـردم     رفتن حكومت توسط مردم و حاكمپذي. فرامين حكومتي است

كـردن مـردم و    گويد، جمـع  البته، اردشير مي. تواند بهترين سالح در مقابل دشمنان باشد مي
پذير اسـت   هاي ديني امكان ايجاد رضايت در آنها به صورت وحدت عمومي از طريق سازه

هـاي سياسـي    و دقت در نوشـتن نامـه   هاي فرستادن نماينده او سپس به تكنيك). 76:همان(
  .شود كند كه خود در آداب ديپلماسي مهم تلقي مي اشاره مي

  
  )نامة تنسر(مندي ايرانشهري  مباني فرود حكومت. 5

است و به دنبال آن است تا از زاوية ديد موبـد   شده در دوراني بسيار بحراني نوشته نامة تنسر
اوضـاع در  . وحدت سياسـي و دينـي تضـمين كنـد    زردشتي، آرمان ايرانشهري را به لحاظ 
عنـوان   بود و تنسر بـه  ريخته هم هاي ديني و سياسي به دوران ميانة ساسانيان به سبب شورش

يك موبد حكومتي قصد داشـت بـا انـدرزهاي خـود بـه شـاه تبرسـتان، دوران اردشـير را         
رو شـده   بـه  ركز روساسانيان در اواسط حكمراني خويش با نيروهاي گريزازم. بازآفريني كند

بـود و   ديـده    ستاني بيش از حد از رعيت آسـيب  بودند؛ وحدت ايرانشهري به علت ماليات
تنسر موبدي بسيار متعصب بـود كـه قصـد    . شدت از جايگاه خود ناراضي بودند طبقات به

جانبه از باال بـه پـايين بـا تضـمين حكومـت       هاي ديني خود را به صورت يك داشت گزاره
. به معناي تنبيه و ريختن خون در نظر گرفته شده اسـت  نامة تنسرياست در متن س. اجراكند

  .مندي از منظر تنسر مشخص شود هاي حكومت شود شاخص در زير تالش مي
  
  مشروعيت ديني حكومت 1.5

هاي ديني  مبناي حكومت در ديدگاه تنسر اساسي مذهبي دارد و حكومت براي اجراي گزاره
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ام و به زبان سياست  هاي قبلي را ديده من حكومت«: نويسد  چنين مي در نامه. است ايجادشده
بهترين پادشـاه اردشـير   . »ام دانستند، ديده آگاهم، سياست پدرانتان را كه حالل و حرام را مي

او . كه هميشه دغدغة دين داشت، وحدت سياسي ايرانشهر را شكل داد) 89: نامة تنسر(بود 
گيـر شـد، بـه آتشـكده      حاكم كرد و در پايان عمر نيز گوشهدين واحدي را بر اين سرزمين 

مشروعيت سياسـي بـر   ). 51: نامة تنسر(برگشت تا به رياضت و امور مذهبي مشغول شود 
ملك و دين هر دو به يك شكم زادند و ايـن  : گويد تنسر مي. شود اساس مذهب تعريف مي

ه ديگري وابسـته اسـت   دو هرگز از هم جدا نشوند؛ صالح، فساد، صحت و سقم هر يك ب
. اند اي هستند كه به طور موازي همديگر را دربرگرفته حكومت و دين دو دايره). 53:همان(

  . پادشاه بايد دين را احيا كند، چراكه تخت و تاج به دين وابسته است
  
  رياردش سنت 2.5

هاي استبدادي ايرانشهري به علت سـاختارهاي دانـش    حكمراني آموختني است و در سنت
. شـد  بودن قدرت، دانش سياسي به صورت تجربي و عملـي منتقـل مـي    متافيزيكي و مطلقه

گرديد كه فرد از طبقة باالي جامعه باشد و آن هم  آموزش سياست تنها در صورتي ايجاد مي
بنابراين، اساس سياست . شد در اثر مجاورت و تجربة مستقيم، ناخودآگاهي آموزش داده مي

آمده است كه بهترين پادشاه كه سـنت را زنـده    نامة تنسردر . بود بر سنت گذشتگان استوار
اردشـير  ). 5: نامـة تنسـر  (كرد و چندگانگي و آشوب را از ايرانشهر دور كرد، اردشـير بـود   

الطوايفي اشـكانيان را كنـار زد و وحـدت سـرزميني و ملـي ايرانشـهر را زنـده كـرد          ملوك
اسكندر از ارسطو آموخته بـود، در ايـران رواج    الطوايفي را گويد، ملك تنسر مي). 45:همان(

او بـا  . اردشـير آمـد و پادشـاهان را جمـع كـرد     . داد تا قدرت امپراتوري ايران را نابود كنـد 
). 56:همان(سوز را از ميان برداشت  هاي ايرانشهري حكمراني اسكندر كتاب كردن سنت زنده
انـد،   ام دهي كه ديگران انجام دادهگويد، از اصول حكمراني اين است كه كاري را انج او مي

اي حكومـت كنـد كـه روش او     پادشاه بايد به گونه. تواند با دنيا درافتد كس نمي چراكه هيچ
  ). 93:همان(ها به او رجوع كنند  تبديل به سنت شود و هزاران سال براي نشاندن آشوب

  
  اخالق طبقاتي 3.5

ها، ايجادكردن  جامعه، تكنيك اندرزنامه نخوردن ساختارهاي هم امنيت و به - براي حفظ نظم 
بر اساس نظم طبقاتي، هركس بـا توجـه بـه سـنت اجـدادي خـود در       . نظمي طبقاتي است
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در هر طبقه اخـالق خاصـي   . گيرد مي قرار... طبقات دربار، موبدان، دبير، كشاورز، سپاهي و 
ود كـه نظـم طبقـات    ش وجود دارد كه در نامة تنسر به آنها اشاره شده است و تذكر داده مي

پادشـاه در جامعـه نقـش سـر در بـدن را دارد و بايـد ميـراث        . ريزد هم عنوان نبايد به هيچ به
دار  عضو اول و مهم بدن سر است و پادشاه در نقـش آن بايـد نگـه   . گذشتگان را حفظ كند

. ننـد ك داري مـي  عباد و زاهدان دين را نگـه . همة اعضا باشد و دستورها را بر آنها وارد سازد
كتـاب و رسـايل و محاسـبات را    . داري از سرزمين بر عهدة سپاهيان است كار جنگ و نگه

برزگران، تاجران و رعيت نيز به كارهاي روزمـرة خـود   . گيرند مي  دبيران و وزيران بر عهده
تنسر سه تكنيك كليدي براي حفظ حكومـت  ). 157- 147: 1367سن،  كريستن(اند  مشغول

كس ظلم نشود و مردم بايد راضي باشند؛  نخست اينكه به هيچ: دهد مي ايرانشهري به پادشاه
عنوان در سياست مداخله نكنند  هيچ دوم اينكه همه در جايگاه خود باشند؛ سوم اينكه زنان به

گويد، قومي آمدنـد و ادب را   بربستن ادب را دارد و مي تنسر دغدغة رخت). 66: نامة تنسر(
مواظب رعيت باشد و در نظر آنها با آداب پادشاهي برخورد نمايد حاكم بايد هميشه . بردند

عموم مردم بايد به كارهاي خود مشغول باشند، چراكه اگـر عامـه بـه سياسـت     ). 58:همان(
بنـدد، جايگـاه طبقـاتي نـابود      شود، تخصص رخت برمي ها پراكنده مي نزديك شوند، شغل

اخـالق بـه تفكيـك     نامة تنسـر در ). 61:همان(كنند  شود و زنان از شوهران اطاعت نمي مي
  .طبقات جدا شده است و اخالق درباريان با مغان و سربازان بايد متفاوت باشد

  
  خوردن طبقات و تكنيك مقابله با آن هم به 4.5
نيز پيروي از سنت تأكيد شده است و مردم بايد از فـرامين حكـومتي اطاعـت     نامة تنسردر 

ظر تنسر، به طبقات گوناگون تقسيم شده است كه هر طبقـه  جامعه از من. مطلق داشته باشند
اي از صفات شجاعت، قـوت،   مجموعه. شدة صنف خود را رعايت كند بايد اخالق تفكيك

. دنتوانند اعضاي جامعه را در كنار هم جمع كند و عدالت را برقرار كن شايستگي و عقل مي
رانشهري اين است كه طبقات بـه  مندي تنسر، بدترين حالت براي جامعة اي از منظر حكومت
بريزد، عفاف، حيا، درستي و  هم اگر طبقات به). 59: نامة تنسر(ها نابود گردد  هم ريزد و پيشه

شـود و در امـور سياسـي     رعيت پرتوقـع مـي  . روند مي بين اند، از راستي كه اخالقيات جامعه
طبقـات باعـث بيكـاري    دگرگوني و تحـرك  . كند كند و خيانت افزايش پيدا مي مداخله مي

برود، عدالت،  ها كه ازبين حرفه. دهد ادبي را رواج مي صنعتي، فتنه و بي شود و بيكاري، بي مي
دهـد كـه در ايـن عصـر تمـدن       تنسـر دسـتور مـي   ). 61:همان(شوند  داد و امنيت نابود مي
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تن ريخـ  ايرانشهري به اين بال گرفتار شده است و تنها راه چاره در كشتن، خشونت و خـون 
سياست يعني انحصار كاربرد زور به قصد ). 62:همان(فقط بايد كشت تا درست شود . است

اصالح و تربيت عامه، هرچند اين اعمال قدرت، مجازات مرگ باشد و برابر با گرفتن جـان  
نامة موبد تنسر در اواسط سلسلة ساسانيان نمونة كامل حركت به سمت زوال  سياست. مردم

ايرانشهري است كه در آن بويي از عقالنيت، انسانيت و خرد سياسي مندي  و فرود حكومت
  .شود مشاهده نمي

  
  ها تكنولوژي قدرت بر بدن 5.5

شناسي سياسي دوران متافيزيك، منبع قدرت ريشه در دستگاه معـين و مشـخص    در جامعه
در  .(Smart, 2002: 67)كند  وسيلة تنبيه و تعذيب اعمال قدرت مي ها به دربار دارد كه بر بدن

با توجه به حركت حكومت به سمت زوال و بيدارشدن عامـة مـردم و سـرپيچي     نامة تنسر
دهد كه پادشاه بايد دست به كشتن بزند تا امور در جاي  آنها از اوامر قانوني، تنسر دستور مي

ريزان جامعه بايد به مجـازات مـرگ برسـند و     هم اغلب به). 66: نامة تنسر(خود قرارگيرند 
ومرج و ناامني را بـر   زودي خواهد افتاد و هرج ريختن ياد نداشته باشد، به پادشاهي كه خون

كار و متجـاوز   در اوضاع بحراني بايد رعيت خطاكار، خيانت. گرداند مملكت خود حاكم مي
كـردن و   سياست بـه معنـاي تنبيـه   . را زد، كشت، مثله كرد و به بدترين حاالت شكنجه كرد

گونه ظلم تعريف شده است كه مجـازات اغلـب آنهـا مـرگ      سه مة تنسرنادر . كشتن است
در هـر سـه مـورد سياسـت تنبيهـي      . ظلم رعيت به خداوند، پادشاه و مردم سرزمين: است

با نيكوكاران بايد مودت كرد، شريران را به مجازات رساند : گويد تنسر مي. شود مي كاربرده به
گويد، دسـتگاه حاكمـه بايـد     تنسر مي). 63:همان(و عامه را كشت تا نادرستي درست گردد 

ازدواج بـا  . دولت بايد مواظب باشد سياست به رعيـت نرسـد  . مجري احكام شريعت باشد
نزديكان خصوصاً در ميان اشراف پسنديده است و داشتن يك يا دو زن و فرزند كم توصيه 

رترين امـور حفـظ   زن و ميراث مربوط به نزديكان است و از نيكوكا). 70:همان(شده است 
  . نسل و ازدواج با خويشان است

  
  روابط خارجة ايرانشهري 6.5

گويد، نگاه خود را  هاي خود راجع به چرخش امور داخلي مي تنسر عالوه بر اينكه در گزاره
اندازد و به تحليل مركزبودن ايرانشهر نسبت به سـاير   به بيرون از حيطة جغرافيايي ايران مي
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گويـد، در ايرانشـهر بـرخالف بسـياري از      او مـي . نگـارد  تـي را مـي  ها و ملـل، جمال  تمدن
بقية كشورها . ها روابط انساني بر حقوق بشر، عقالنيت و آزادي شكل گرفته است حكومت

هـاي   ايران ميراث فريدون و سنت ايرج است و بر تمام سـرزمين . شوند تنها با زور اداره مي
ايـرج ايالـت   . سياهان بربر و اعراب برتـري دارد ماندة هند و روم،  ديگر از جمله ملت عقب
او از ). 89: نامـة تنسـر  (داران فريـدونيم   ها برتري داد و ما ميـراث  ايرانشهر را بر همة ايالت

گيرد كه ساير كشورها بايد  هاي ديگر نتيجه مي گونه خودمركزبيني و تحقير ملل و تمدن اين
چراكه ايران مركز جهان است و فقط ايران است براي ايرانشهر هديه، باج و خراج بياورند، 

تنسـر  . تواند از خط، سواركاري، صنعت و هنر زيردستان خود بهترين استفاده را كند كه مي
ديني دوريم و ظلم در روابط ما تعريف  دهد، ما ملتي هستيم كه از قتل، غارت و بي ادامه مي

و دين ايرانيان آنها را بر سـاير   شاهنشاهي حق ايران است و اخالق). 90:همان(نشده است 
دانند كه بدترين حاكم اسكندر بـود، درحـالي كـه     همگان مي. ها برتري بخشيده است ملت

ايران كسري و انوشيروان دارد؛ شاهان دادگري و آرماني كه هـزاران سـال بعـد از آنهـا بـه      
  ).92:همان(شود  ميراثشان عمل مي

  
  داري هاي خاص مملكت تكنيك 7.5

آموزد تا او را از گزند حوادث دور كرده  راي ادارة امور كشور اصولي را به پادشاه ميتنسر ب
نويسان با نگرشي انحطاطي است  او نمونة كامل اندرزنامه. و امنيت را بر كشور حاكم گرداند

در . كشـاند  مندي را در خرد مزدايـي بـه انحطـاط مـي     مند حكومت كه راستي و اخالق اشه
بينـي باشـد و در رفتارهـايش متنـاقض      ه است كه حاكم بايد غيرقابل پيشهاي او آمد گزاره

گيرد و توانايي اسـتفاده از خشـونت و كشـتار رعيـت را      كار پادشاه بايد زور را به. عمل كند
گذارنـد و كـار     حاكم زماني كه گوش و بيني ببرد، مردم بيشتر به او احترام مـي . داشته باشد

رعيت حاكم ظـالم و خونخـوار را دوسـت    ). 64: نامة تنسر( دهند  خود را درست انجام مي
از سوي ديگر، حكومت بايد رزق را به نحوي ميان مردم تقسيم كند كه يكـي هـزار   . دارند

  .شود نابرابري باعث چرخش و تحركت در جامعه مي). 72:همان(داشته باشد و يكي هيچ 

  اطالعات و جاسوس گماشتن 1.7.5
هـاي   گـرا در گـزاره   گونه از اصـول واقـع   داشت و اين توان نگه قدرت را فقط با قدرت مي

ها به مشروعيت، حمايت هميشگي مـردم و ذات خيـر    در اندرزنامه. تنسر بسيار زياد است
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هايي ايجاد كند كه در مواقـع بحرانـي بـه     ها اعتمادي نيست و حكومت بايد تكنيك انسان
حكومـت نبايـد طـوري حركـت     . را بگيردكار او آيند و بتوانند جلوي بسياري از اتفاقات 

گويـد، از امـوال    تنسـر مـي  . لوحي قرارگيـرد  بست خودفريبي و ساده كند كه در تنگنا و بن
جهالت پادشاه زماني آشـكار  ). 171: نامة تنسر(مردم باخبر باش و بر آنها جاسوس بگذار 

بداند و هميشـه بـا   پادشاه بايد اموال مردم خود را . خبر باشد شود كه از رعيت خود بي مي
هـاي طغيـان مـردم در فسـاد اهـالي قـدرت اسـت         فساد مبارزه كند، چراكه يكي از علت

اند و حكومـت بايـد    در هر حال مواظب باش كه رعيت هميشه منتظر شورش). 72:همان(
  .به تنبيه و تشويق آنها را نگه دارد

  عهد تكنيك تعيين ولي 2.7.5
هاي قدرتمند به اين دليل بوده است كه  ها و زوال سلسله ها، تفرقه ها، شورش بسياري از فتنه

شناسند و دقيقاً در چنين  بر اثر كودكي و خرسندي زودهنگام حاكم، مردم پادشاه آينده را مي
كند كـه پادشـاه    تنسر تأكيد مي. شود موقعي است كه رشتة كار از دست حكومت خارج مي

). 72: نامـة تنسـر  (رود  شورش بسيار باال مـي  عهد بگذارد، زيرا احتمال درگيري و نبايد ولي
بـراي  . هـا را بـه بـاد خواهـد داد     عهد سلسـلة سـنت   تجربه ثابت كرده است كه تعيين ولي

جلوگيري از اين امر الزم است پادشاه با موبدان خصوصاً موبد اصفهان، دبير دبيران و رئيس 
شـود و حـاكم    آرام مـي اگر اين سه راضي شوند، خلق نيز . موبدان صحبت و مشورت كند

خبركـردن مـردم بعـد از مـرگ پادشـاه توسـط موبـد        ). 88:همـان (آينده مشـروعيت دارد  
  .دهند كنند و پادشاهي بعد را بشارت مي گيرد و خاليق نيز تنها اقرار مي مي صورت

  موبدان و سياست 3.7.5
است قرائتي را طور كه آمد، در عهد ميانة ساسانيان، موبدان از تفكيك حيطة دين و سي همان
كردند كه خود را از دبيران، نظاميان و ساير اقشار بيشتر به دربار و شاه نزديك كردند و  ارائه

تنسر وقتي كـه معتمـدان شـاه را نـام     . دادند هاي خود قرار تصميمات او را در دايرة خواسته
رئـيس   :دهد كه با آنها مشورت كنـد، دو تـن از سـه تـن هسـتند      برد و به او دستور مي مي

گويد، مردم مهم نيسـتند و اصـل    او مي). 87:نامة تنسر(موبدان، موبد اصفهان و مهتر دبيران 
دستور اصلي تنسر به پادشاه حفظ وحدت ديني است و اگر تا قبل از . رضايت موبدان است

داشتند، اكنون اين پادشاه است كه بايد دولت را به صورت ابزار  اين موبدان بار دين را برمي
دولـت بايـد بـراي    ). 68:همـان (هـاي پراكنـده را خـاموش سـازد      ن قراردهد و آتشكدهدي
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كنندگان از ديـن را نـابود    كنندگان متون مقدس، جادوگران و انحراف مشروعيت خود تأويل
  .كند و بناي دين درست را به لحاظ فهم، تفسير و اجرا از اهم وظايف خود بداند

  
  )مندي ايرانشهري فرود حكومتفرمول فراز و (گيري  نتيجه. 6

  مندي ايرانشهري مباني حكومت 1.6
شـوند كـه از كليـات فلسـفي و      اي از ادبيات سياسي گذار محسـوب مـي   ها گونه اندرزنامه
اي  بـه گونـه  . انـد  اند و در ايجاد ساختارهاي علمي حكومت نـاتوان مانـده   اي بريده اسطوره

سـاختارها و   - اساس مثلث فلسفة تاريخ، نهادها هاي تمدن ايرانشهري را بر  توان شاكله مي
انديشة ايرانشهري به لحاظ ماهيت كلي، خود را در متافيزيـك  . هاي تكنيكي درك كرد سازه

خـرد مزدايـي در بعـد تـداوم تـاريخي، هميشـه بـا توجـه بـه          . كرد دين زردشت معني مي
: 1384هـدايت،  (گذاشت  ميها باقي  انگاري خير و شر، اختيار بسياري را براي انسان دوگانه

در نگـرش فلسـفة   ). 103: 1377گـرن،   ويـدن (تا دروغ نگويند و زمين را آباد سـازند  ) 21
تاريخ، قدسي كه در يك وحدت وجود عرفاني دنيا در حال تكامل بود، ايرانيان به سياسـت  

تي در ح) 61: 1388ويليامز، (هاي ديني در ديالكتيك خير و شر  نگاه اخالقي داشتند و نگره
آرمـاني بـه همـراه سياسـت      آرمـاني فرهمنـد و شـهر    شاه. كرد امور عمومي آنها را ياري مي

در پرتو حفـظ نظـم و قواعـدي بـود كـه خـرد مزدايـي        ) 97: 1378راد،  رضايي(مندانه  اشه
بعـد از ايـن، متافيزيـك كلـي نوبـت بـه سـاختارها و        . كـرد  ايجاد مي) 27: 1354تفضلي، (

هاي گوناگون بـه صـورت فيزيكـي نظـم و      د كه در قالب تكنيكرسي هاي سختي مي قدرت
بروكراسي، ساختارها و نهادهاي دولتي پيشرفته، ارتـش،  . كردند امنيت ايرانشهر را حفظ مي

ثبات سياسي را  )Dandamaev and Lukonin, 1989: 91(هاي اشرافي  ها به همراه سياست راه
االذهاني همانند مشورت، حقوق بشر  هاي بين ايدهها و  از سوي ديگر، سازه. به همراه داشت

مندي  شدند كه الگوي حكومت هاي قدرت محسوب مي اي از تكنولوژي و تمركززدايي گونه
تركيبي از اين سه، اعمـال  . ساخت تر مي ايرانشهري را از حد جغرافيايي خود بسيار گسترده

  .داد  قدرت و محدودكردن قدرت در ايران باستان را شكل مي
  
  سياست در عهد اردشير 2.6

هاي جمعي داشتن در اندرزنامـة   سياست به معناي تدبير امور عمومي و جوابي براي دغدغه
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عهـد  . دهـد   خود را به صورت بسيار خردمندانه و قابل الگوبرداري نشـان مـي   عهد اردشير
آيد   زماني به صحنه مي عهد اردشيرسياست در . مندي ايرانشهري است اردشير اوج حكومت

بـه   اردشـير  عهـد در . كه نويسنده قصد دارد وحدت ملي و ديني ايرانيان را عملـي گردانـد  
. اي از خرد ميانه و عملـي اسـت   گونه  صورت متين و باوقار پذيرفته شده است كه سياست

كنـد كـه چگونـه بـا بخشـش،       اردشير شاهان و سياستمداران بعد از خـود را سـفارش مـي   
عهـد  . توان بقاي حكومت را تضمين كـرد  حفظ جايگاه طبقات مي گرايي و داري، ملي مردم

  .ق جايگاهي، تساهل و خردورزي استهاي ايرانشهري به لحاظ اخال اوج اندرزنامه اردشير
  
  نامة تنسرسياست در  3.6

هـا و   جنـبش . اي است كه در ايران شكل گرفته است ريختگي و آشفتگي هم دغدغة تنسر به
: 1380الهوري،(اند  اي كه سر از اطاعت خداوند و پادشاه كشيده مليهاي مذهبي و  نافرماني

شـوند و نسـبت بـه موقعيـت خـود در طبقـة        دهند، به جنگ فرستاده نمي ، ماليات نمي)34
خوردن طبقات در انديشة تنسر، مباني خرد عملي انحطـاط   هم به. موجودشان اعتراض دارند

بانه و نابخردانة تنسـر سياسـت بـه معنـاي تنبيـه،      در اندرزنامة بسيار متعص. كند را ايجاد مي
تمام ترس بزرگي كه تنسر قصد دارد بر . است شده گرفته كار شكنجه و گرفتن جان رعيت به
منـدي ايرانشـهري    بستن آداب اشرافي و ديني در حكومـت  جان مردم بيفشاند، نتيجة رخت

گيرنـد،   معنـايي قرارمـي  هـاي دورة اسـالمي نيـز كـه در يـك افـق        تنسر و اندرزنامه. است
. دهنـد  خرد را موضوع تدبير خود قرارمي هاي بي ريزي و نابودي عقالنيت توسط گروه هم به
اند و عمل و نه ضياء و موروث، نه غم حسب و نصـب و   قومي آمدند كه نه متجلي شرف«

» ...نه حرفت و صنعت، فارغ از همه انديشه و از هر پيشه، مستعد براي غمازي و شريري و 
  ).58: نامة تنسر(

  
  اشتراكات دو اندرزنامه 4.6

هر دو اندرزنامه سياسـت را بـه صـورت كيفـي يعنـي ايجـاد خلقيـات و كيفيـات فـردي          
منـدي هـر دو اندرزنامـه     حكومـت . انـد  خصوص با توجه به هرم حاكميت تفسـير كـرده   به

همنـد را دنبـال   هاي پادشاهي فر هر دو نظام. ساختاري هرمي البته با حداقل متافيزيك است
. سـازند  كنند و نظم و امنيت رعيت را به تبعيت مطلق از دستورهاي حكومت وابسته مي مي
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كند و  دهي مي هاي مشروعيت ديني خود را هويت سياست با توجيهات شرعي و سازوبرگ
در هر دو مـتن،  . كنند خصوص موبدان تقسيم مي بودن قدرت را تا حدي اشراف و به مطلقه

دهي طبقات و تقسيم كـار   تعادل و حفظ عدالت در جامعه به صورت سامان سياست نهايي
طـور بـازوان يعنـي     ، همـين )دربار، موبدان، دبيران، اشراف(دهي  ميان سر يعني مركز فرمان

هدف . معنا يافته است...) دهقانان، تجار، صنعتگران و (سپاهيان و شكم و پاها يعني رعيت 
سياسي در پرتو وحدت ملي و مذهبي است كه شاه مطلقه  هر دو متن ايجاد آرامش و ثبات

   .دهد در ايرانشهر شكل مي
  
  تمايزات دو اندرزنامه 5.6

به صورت خردي ميانه، اعتدالي و با رويكردي بسـيار پيچيـده بـه     عهد اردشيرسياست در 
خـرد سياسـي را بسـيار     نامـة تنسـر  شود، در صـورتي كـه    هاي قدرت دنبال مي تكنولوژي

در عين حال كه قـدرت   عهد اردشير. كند زده و با رويكردي بسيار متعصبانه دنبال مي شتاب
است، به رعيت نيز توجه دارد و مدام به پادشـاه   استبدادي و مطلقة پادشاه را هدف قرارداده

گراي قدرت فقط در جان و روان مردم وجود دارد، درحـالي كـه    دهد كه ذات واقع مي نشان
تك آنها را بگيرد،  كند و حاضر است براي سياست جان تك تلقي نمي تنسر رعيت را انسان

دايـرة اسـتبداد،   . داند چراكه زندگي را در مرگ، خونريزي و برخورد شديد با زيردستان مي
مورد او بـه   هاي بي گيري گرايي و كوربودن تنسر بسيار باالست و سخت خودخواهي، مطلق

. زدايي، ايرانشهر را در وضعيت نابودي قـرارداد همراه تعصب شديد ناشي از خرد موبدان م
اي كه ديگر رعيت  توجهي به راستي، نقش مردم و بازكردن دامنة عدالت و اخالق جمعي بي

هاي مشروعيت و اقتداري گردند كه  كرد، باعث شد كه ساسانيان دچار بحران را راضي نمي
  . رانشهر تباه گرددگرد مردم از آنها دفاع نكنند و اي در برابر اقوام بيابان

  
  نوشت پي

 

عهـد  : ولي منظور) ص: عهد اردشير(شود   متني به علت تكرار زياد منبع نوشته مي براي ارجاع درون. 1
 .انجمن آثار ملي است: شوشتري، تهران، احسان عباس، ترجمة محمدعلي امامي )1348(اردشير 

نامـة  : ولي منظور) ص: نامة تنسر(شود   متني به علت تكرار زياد منبع نوشته مي براي ارجاع درون. 2
 .خوارزمي است: مجتبي مينوي، محمداسماعيل رضواني، تهران). 1354(تنسر به گشنسب 
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زاده،  ترجمة داود منشـي  ها، طغيان توده ).1387(ارتگايي  خوزه گاست،  ←تر  براي بررسي دقيق. 3
  109- 108اختران، ص : تهران

 

 منابع
، جسـتارهايي در رسـانه  ، ترجمة مرادفرهادپور و صـالح نجفـي،   »پديدارشناسي تكنيك«). 1388(آبدي، دون 

  .دانشكدة اديان و مذاهب: ، قم1، ج فنّاوري و رسانه
  .انتشار: هران، تمديريت نه حكومت). 1377(الدين  آشتياني، جالل

  .چشمه: ، تهرانآينة اسكندري). 1389(خان  بردسيري كرماني، ميرزاعبدالحسين
  .بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانمينوي خرد، فرهنگ ايران باستان). 1354(تفضلي، احمد 

گيـري   نقد عقل عربي ـ تكوين عقـل عربـي ـ پژوهشـي سـاختارگرا در شـكل       ). 1389(جابري، محمدعابد 
  .نسل آفتاب: مهدي، تهران ، ترجمة سيدمحمد آلكالسيك عربعقالنيت 

  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي: ترجمة عباس منوچهري، تهرانزبان و سياست، ). 1389(دالماير، فرد 
  .طرح نو: ، تهرانمباني انديشه در خرد مزدايي). 1387(رضايي راد، محمد 

  .كوير: ، تهراننزوال انديشة سياسي در ايرا). 1387(طباطبايي، جواد 
  .انجمن آثار ملي: پژوهش احسان عباس، ترجمة محمدعلي امامي شوشتري، تهران). 1348( عهد اردشير

  .رسا: ، تهرانبروكراسي و توسعه در ايران). 1384(فرد  فقيهي، ابوالحسن؛ و حسن دانايي
  .ني: نترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهرا تئاتر فلسفه،). 1389(فوكو، ميشل 
  .نگاه معاصر: ، تهرانايران و يونان). 1388(قادري، حاتم 

ترجمة محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيـزي،   اقتصاد سياسي ايران،). 1383(كاتوزيان، محمدعلي همايون 
  .مركز: تهران

دانشـگاه  : ، تهـران گذاري عمـومي  ها و خط و مشي شبكه). 1389(كاملي، محمدجواد و مهدي الواني 
  .انتظاميعلوم 
  .اميركبير: رشيد ياسمي، تهران ترجمة ايران در زمان ساسانيان،). 1367(سن، آرتور  كريستن
  .، ترجمة باقر اميرخاني و بهمن سركاراتي، تبريزكارنامة شاهان). 1350(سن، آرتور  كريستن

  .اختران: زاده، تهران داود منشي ، ترجمةها طغيان توده). 1387(گاست، خوزه ارتگايي 
  .نگاه معاصر: پور، تهران ، ترجمة دكتر ا ح آريانسير فلسفه در ايران). 1380(الهوري، اقبال 

: تصحيح مجتبـي مينـوي، گردآورنـده محمداسـماعيل رضـواني، تهـران      ). 1354( نامة تنسر به گشنسب
  .خوارزمي

  .ديده آگاهان: ، ترجمة منوچهر فرهنگ، تهرانهاي ايران باستان دين). 1377(گرن، گئو  ويدن
  .دانشگاه اديان و مذاهب: ، ترجمة سعيد زارع، قمجستاري در فلسفة زرتشت). 1388(ويليامز، آلن 

 .آزادشهر: ، تهرانيسن ـ كارنامة اردشير بابكان زند وهومن). 1384(هدايت، صادق 
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