آیین کشورداری در گرشاسب نامه اسدی طوسی
زهرا کاظمی پور

1

تاريخ دريافت94/10/10 :
تاريخ پذيرش94/11/21 :
چکیده
کهن فرهنگ و ملتها آموزههای اخالقی فراوانی را در کولهبار خود دارند .حکمت ایرانی سرشار
از آموزه و پندهای اخالقی اس��ت .ارجمندی آنها را همین بس که بر تاج ش��اهان و کارنامههای آنان
جای گرفتهاند ،همچون صد پند انوشیروان ،کارنامه ی اردشیر بابکان و اندرزنامه ی بزرگمهر.
حکمت باستانی ایران و یونان پس از ظهور اسالم در پرتو فرهنگ قرآن رنگ باخت و با فرهنگ
اسالم درآمیخت.
نخستین س��رایندگان فارسی دری مانند :فردوسی در شاهنامه ،فخرالدین اسعد در ویس و رامین
و اسدی طوسی در گرشاسبنامه که همگی مربوط به فرهنگ ایران پیش از اسالم هستند؛ در ترویج
اخالق و ادبیات تعلیمی بسیار کوشیدهاند.
یکی از زیر مجموعههای حکمت عملی ،آیین کشورداری (سیاست مدن) است .آیین کشورداری
السلطانُ تغیّر ال ّزمان ،تاثیر بسزایی در فرهنگ
به دلیل حکمت:
ُ
الناس یولدُ علی دینِ ملوکهم و إذا تغیّر ّ

ملتها دارد .نویس��ندگان این گفتار میکوش��ند تا آیین کش��ورداری به روایت گرشاسبنامه را مورد
بررسی قرار دهند.
کلید واژهها :اسدی طوسی ،گرشاسبنامه ،حکمت عملی ،آیین کشورداری.

 - 1دانش آموخته دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،ایران.

Kazemi.zahra19@gmail.com
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مقدمه
ادبیات تعلیمی دو شاخه ی :الف -علم (حقیقت) ب -اخالق (خیر و زیبایی) را در
بر میگیرد که در عرف حکیمان به آنها حکمت نظری و حکمت عملی گفته میشود.
حکمت عملی یا اخالق از سه شاخه تشکیل میشود که عبارتند از :تهذیب اخالق
(پاکیزهخویی) ،سیاست مدن (کشورداری) و تدبیر منزل (کدخدایی).
در فرهنگ ایرانی اسالمی و به تبع آن در ادبیات فارسی درباره ی آیین کشورداری
آث��ار فراوانی پدی��د آمد؛ از آن گ��روه میتوان ب��ه کارنامه ،قابوسنامه ،س��یرالملوک
(سیاس��تنامه) و نصیحه الملوک اشاره کرد که به صورت مستقل در آیین کشورداری
پدید آمده اند .اما آثار غیر مس��تقلی هم وجود دارد که بخشهای برجس��ته و مهمی از
آنها دربارهی کش��ورداری رقم خورده یا سروده شده است همچون :حدیقه الحقیقه،
مخزن االسرار ،کلیله و دمنه ،مرزباننامه ،گلستان و بوستان سعدی و . ...
آیین کش��ورداری بزرگترین س��ند تمدن و فرهنگ ش��هری یک کش��ور و ملت
محس��وب میش��ود زیرا آیین-مندی صحیح نش��انهی عظمت و خردمندی جامعهی
مربوط به آن خواهد بود.
از دیگر سو کشورداری بر فرهنگ ملت و جامعه تاثیر مستقیم میگذارد .برای نمونه
از حکومت اس��تبدادی ،جز جامعهی ارباب رعیت��ی (چوپانی) انتظار دیگری نمیرود؛
الس��لطان ،تغیّر ال ّزمان .چرا این مثل به حد ش��یاع رسیده است
بیهوده نگفتهاند إذا تغیّر ّ

علی دینِ ملوکهم؟
که النّاس یولدُ َ

در گرشاس��بنامه به گوهر کش��ورداری و آیینهای آن بیشتر پرداخته شده است.

دادگری (عدل) ،مدیریت (تدبیر) ،مردم دوستی ،خدمتگزاری و  ...همگی از بایستههای
کشورداری به شمار میآیند که در گرشاسبنامه به آنها پرداخته شده است.
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در شناخت اسدی طوسی:
علی بن احمد اس��دی طوسی ،در حوالی س��ال  390در طوس دیده به جهان گشوده
اس��ت .وی در دو دهه آغاز زندگی خویش را در طوس گذرانده؛ سپس به علتی نامعلوم
زادگاه خویش را به سوی شمال باختری ایران ترک گفته است .کتاب "االبنیة" را که چند
س��الی پیش از آن موفق الدین ابو منصور علی هروی برای ابو نصر جس��تان تالیف کرده
بود ،برای یکی از بزرگان آنجا با خطی خوش کتابت کرده است؛ سپس در دهه ششم سده
پنجم و محتمال پس از درگذش��ت ابونصر جس��تان در سال  453ه" .گرشاسبنامه" را به
ابودلف فرمانروای نخجوان به پایان رسانیده است( .خالقی مطلق)390 :1356 ،
آثار اسدی
از آثار اس��دی "لغت فرس" اس��ت که اولین لغتنامه مدون زبان فارس��ی اس��ت.
کهنترین فرهنگ زبان فارس��ی "لغت فرس" اس��ت که مدخله��ای آن حدود 2000
لغت اس��ت با ذکر معانی آن و ترتیب آنها بر اس��اس حروف آخر کلمات است .این
کتاب نه تنها از لحاظ ارائه واژههای قدیم پارس��ی و معانی آنها حائز اهمیت اس��ت،
بلکه بس��یاری از نمونههای شعر سده چهارم و سرایندگان آنها به واسطه این فرهنگ
ش��ناخته شدهاند و جز در "لغت فرس" ،نام و شعر آنها در جای دیگری نیامده است.
(آیدنلو.)8 :1382 ،
گرشاسب نامه
دومین اثر حماس��ی (بعد از شاهنامه) "گرشاسب نامه" اسدی طوسی ،شاعر بزرگ
ایران در قرن پنجم هجری است" .گرشاسبنامه" کتاب منظومی است که اسدی آن را
در سال  458ه .سرودهاست .چنانکه از نامش پیداست راجع به پهلوان بزرگ سیستان،
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گرشاسب ،جد اعالی رستم اس��ت .مأخذ آن "گرشاسب-نامه" منثور ابوالموید بلخی
بوده است( .صفا)407 :2 ،1371 ،
آشنایی با حکمت
وقتی از حکمت س��خن به میان میآید س��ؤاالت متعددی به ذهن متبادر میش��ود،
از جمله این که معنای لغوی و ریش��هء آن چیس��ت؟ دایره ی ش��مول آن تا چه حدی
اس��ت؟و کاربرد آن در زندگی بش��ر چیس��ت؟ که خداوند در کتاب خویش از آن این
ُ
يرا "
گونه یاد می کند " :يُؤْ تِي ال ْ ِح ْك َم َة َم ْن يَ َش��ا ُء َو َم ْن يُؤْ َ
ت ال ْ ِح ْك َم َة َف َقدْ أوت ِ َي خَ يْ ًرا َكث ِ ً
(قرآن ،بقره )2 ،به هر کسی که حکمت داده شود خیر کثیری به او داده شده است.

در این گفتار سعی بر این است در حد توان به این سؤاالت پاسخ داده شود و راهی
پیش روی آنان باز شود که خواهان به دست آوردن "خیر کثیر" هستند.
"کلمه حکمت بیست بار در قرآن مجید تکرار شده است و در بیشتر موارد با کتاب
توأم بوده است(".قرش��ی )163 :1 ،1353 ،که این نش��انه اهمیت و ارزش آن است که
حضرت حق آن را در کالم خود ذکر نموده ،نمونه هایی از آن به شرح زیر است:
ث فِي أْ ُ
الفُ " -ه َو الَّ ِذي ب َ َع َ
ين َر ُس��ولاً ّم ِنْ ُه ْم يَتْ ُلو َع َليْهِ ْم آيَات ِ ِه َويُ َز ّكِيهِ ْم َويُ َع ّل ِ ُم ُه ُم
ال ّم ِيّ ِ َ
اب َوال ْ ِح ْك َم َة( "...قرآن ،جمعه)2 :
ال ْ ِكتَ َ
(اوس��ت خدایی که میان عرب امی پیامبری بزرگوار از همان مردم برانگیخت تا بر

آنان آیات وحی خدا را تالوت کند و آن ها را از لوث جهل و اخالق زشت پاک سازد
و شریعت کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد( ).موسوی همدانی)443 :19 ،1379 ،
يم" (قرآن ،جمعه)3 :
بَ " -و ُه َو ال ْ َعزِي ُز ال ْ َح ِك ُ

(او خــ��دای مـــقت��در و هـــم��ه کارش به مـــصلحت و حـــکمت اس��ت).

(موسوی همدانی)443 :19 ،1379 ،
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المجلس
"نعم
رس��ول اکرم (ص) درباره ارزش حکمت و نتایج آن فرموده اس��تَ :
ُ
ینتش��ر فی ِه الحکم ِة( ".عبدالباقی )491 :1936 ،و این در حالی اس��ت که پیامبر (ص)
ُ
خود را خانه علم و حضرت علی (ع) را باب آن خانه نامیده اس��ت .حضرت علی(ع)

نیز حکمت را گمش��ده انس��ان مومن میداند و میفرماید" :الحکم ُه ضال ُه کلِ المؤمنِ "
(آمدی)75 :2 ،1337 ،
خواج��ه نصیر می گوید" :حکم��ت در عرف اهل معرفت عبارت بود از دانس��تن
چیزها چنان که باشد و قیام نمودن به کارها چنان که به قدر استطاعت تا نفس انسانی
به کمالی که متوجه اوست ،برسد( ".خواجه نصیر)37 :1373 ،
در مجموع می توان گفت :حکمت یعنی شناختن بهترین علم ،همچنان که دکارت
می گوید" :مقصود از حکمت ش��ناخت کامل چیزی اس��ت که می توان شناخت برای
گذران زندگی و حفظ سالمت و اختراع صناعات( ".مجتهدی )321 :1384 ،از طریق
حکمت نوعی تشخیص در شخص به وجود می آید که می تواند واقعیات را دریابد و
از منکرات دوری جوید ،به طوری که از راه عقل و تفکر درست راهی به سوی خدای
خود پیدا کند ،زیرا بهترین س��عادت رسیدن به خدای متعال است و انسان ها از طریق
حکمت می توانند نفس خود را متوجه این کمال نمایند.
انواع حکمت
حکمت در نزد فالسفه اسالم منقسم است ،حکمت نظری و حکمت عملی ،چون
اعیان موجودات که احوال آن ها موضوع اهل حکمت اس��ت یا به قدرت و اختیار ما
هس��تند(موضوع حکمت عملی) و یا از قدرت و اختیار ما بیرون می باش��ند (موضوع
حکمت نظری)( .مصاحب)476 :1 ،1387 ،
البته ارس��طو عالوه بر حکمت عملی و نظری ،صناعیات را یکی از اقسام حکمت
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می داند و آن فنونی اس��ت که قواعد زیبایی را به دس��ت می دهند و قوه خالقیت را
محکم می سازند مانند شعر و خطابه( .فروغی)39 :1372 ،
اکث��ر متفکران و فالس��فه در مورد انواع حکمت مطالبی ذکر نموده اند اما تقس��یم
بن��دی خواج��ه نصیر در میان آن ها بهتر به نظر می رس��د ،او در اخالق ناصری چنین
میگوید" :حکمت منقس��م ش��ود به دو قس��م :یکی علم و دیگری عمل ،علم تصور
حقایق موجودات بود و تصدیق به احکام و لواحق آن چنان که فی نفس االمر باشد به
قدر قوت انسانی ،و عمل ،ممارست حرکات و مزاولت صناعات از جهت اخراج آنچه
در حیز قوت باش��د به حد فعل ،به ش��رط آنکه مودی بود از نقصان به کمال برحسب
طاقت بشری .و هر که این دو معنی در او حاصل شود حکیمی کامل و انسانی فاضل
بود و مرتبه او بلندترین مراتب نوع انسانی باشد( .خواجه نصیر)36-37 :1373 ،
حکمت نظری
در ای��ن حکــــمت معلومات بش��ری از حیطه قدرت و اختیار او بیرون اس��ت.
(مصلح)31 :1 ،1389 ،
در حقیقت حکمت نظری علم به احوال اشیاء چنان که هستند یا خواهند بود مثال
این که جهان از مبدائی علیم صادر ش��ده است و یا اینکه همه موکبات طبیعی به چند
عنصر محدود منتهی می شوند ،حکمت نظری از هست ها و است ها سخن می گوید
و مسائل آن از نوع جمله های خبریه است( .مطهری)178 :2 ،1381 ،
حکمت نظری  3قسم است:
 -1اول علم مابعدالطبیعه(علم الهی و علم فلسفه)
 - 2دوم علم ریاضی و اصول آن شامل (هندسه،عدد ،موسیقی و موضوع آن و علم
مناظر و مرایا و علم جراثقال)
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 -3علم طبیعی و اصول آن شامل (سماع طبیعی ،سماع عالم ،علم کون و فساد ،آثار
عل��وی ،علم معادل ،نباتات ،علم نفس و فروع آن ،علم طب و نجوم و علم فالحت و
غیر آن باشد)( .خواجه نصیر)38 :1373 ،
حکمت عملی
خواج��ه نصیر می گوید" :حکمت عملی دانس��تن مصالح ح��رکات ارادی و افعال
صناعی نوع انس��انی بود بر وجهی که مودی باش��د به نظام احوال معاش و معاد ایشان
و مقتضی رس��یدن به کمالی که متوجه اند به س��وی آن( ".همان )40 :دراین حکمت
معلومات بشری در تحت اختیار و قدرت اوست( .مصلح)32 :1 ،1389 ،
حکمت عملی عبارت اس��ت از علم به تکالیف و وظایف انسان ،یعنی چنین فرض
شده است که انسان یک سلسله تکالیف و وظایف دارد و نه از ناحیه قانون -اعم از قانون
الهی یا بشری -که آن داستان دیگری است بلکه از ناحیه خود محض آدمی ،که عقل و
خرد می تواند آن ها را کش��ف کند و حکمت عملی محدود است بر انسان و مربوط به
افعال اختیاری اوست .خالصه اینکه حکمت عملی از بایدها و شایدها بحث می کند و
مسائل آن از نوع جمله های انشائیه است (مطهری)178 :2 ،1381،و این حکمت صالح
و فساد و نیک و بد و سود و زیان را معلوم می سازد( .فروغی)39 :1372 ،
حکمت عملی در گرشاسبنامه
اخالقگرایی و تعلیم فضایل اخالقی انسانی بر کل ادبیات فارسی حاکم است و به
طور خاص اس��دی در "گرشاسبنامه" به طریق اخالقگرایان به خوبی توانسته است
به تعهد ادبی و انجام رس��الت اجتماعی ش��عرش دس��ت یازد .اسدی حماسه محض
نسراییده بلکه به مبانی حکمت عملی و نظری ،که بخش اعظم اخالق از این دو منبعث
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است ،توجه وافر داشت( .میرباقری فرد و همکاران.)97 :1389 ،
بخش نخس��ت از حکمت عملی ،تهذیب اخالق اس��ت .ابن مس��کویه بزرگترین
صنعت انسانی را صنعت تهذیب اخالق میداند" :نخستین وظیفه بشر این است که نفس
و روان خود را بشناس��د و از صفات ذمیمه و اخالق زش��ت تخلیه کند؛ یعنی خود را از
آنچه باعث خست و شقاوت وی میشود ،خالی کند؛ سپس در مقام تخلیه برآید؛ یعنی
روح و روان خود را تزیین کند به اخالق حمیده و صفات متینه تا آن که دارای فضیلت
اخالقی و صفات انسانی شود و سعادتمند و خوشبخت شود" (ابن مسکویه.)73 :1371 ،
بخ��ش دوم از حکم��ت عملی تدبیر منزل اس��ت .عملی که انس��ان برای حصول
نتیجهای انجام می دهد ،اگر در انجام عمل محتاج معاونت و تش��ریک مساعی دیگران
باشد .این گونه عمل اگر متعلق به اراده امور داخلی یک خانواده باشد آن را تدبیر منزل
گویند( .ارموی1 :1368 ،تا)4
بخش س��وم از حکمت عملی سیاس��ت مدن اس��ت .عملی که انسان برای حصول
نتیجه ای انجام میدهد ،اگر در انجام عمل محتاج به معاونت و تشریک مساعی داشته
باشد آن عمل متعلق به امور داخلی یک کشور یا مملکت (یا شهر و والیت) باشد آن
را سیاستمدن گویند( .همان)
سیاست مدن
ارسطو در کتاب "سیاست" نظر خود را در مورد آیین کشورداری اظهار کردهاست.
وی در بخش چهارم و پنجم به بررس��ی انواع حکومتها پرداخته ،و در بخش شش��م
حکومت کمال مطلوب خود را بیان داشتهاست .او برعکس افالطون که ضمن نگرش
به جامعه درست ،از دیدگاه اخالقی دست به ایجاد مدینه آرمانی میزند ،واقعیتر با آن
برخورد میکند( .ارسطو )16 :1364 ،ابن سینا ضمن بررسی حکومتهای دموکراسی
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و جوامعی که بر مبنای ریاس��ت پست اداره میشود ،حکومت استبدادی و اشرافی ،در
پایان حکومت پادشاهی را پسندیده است( .فارابی 38 :1361 ،تا  )40فارابی اجتماع را
به بدن انسان تشبیه میکند .و طبقه مدیران جامعه را نظیر تکتک اعضای آن میداند و
همانطور که در بدن هر عضو وظیفهای را برعهده دارد ،و گروهی کار مهمتر و دیگری
س��ادهتر ،در اجتماع نیز هیأت مدیره را مش��ابه همان اعضا و ج��وارح قلمداد میکند.
در مدینه فاضله رئیس اول را مش��ابه قلب در بدن میشمارد .نکته دیگر در طبقهبندی
او ،تطاب��ق نظ��ام جامعه با نظام بدن ،و تطابق هر دو نظام با نظام آفرینش الهی اس��ت.
(هم��ان" )47 :عدال��ت" مهمترین نکته مورد بحث اوس��ت .و فرمانروای مطلق مدینه
فاضله را خرد میداند( .همان )49 :خواجه نصیر طوسی نیز شرط اصلی ریاست مدینه
را عدالت میداند و معتقد اس��ت که اجرای عدالت ،تنها موجب وحدت مصنوعی در
جامعه اس��ت ،و عامل اصلی ایجاد اتح��اد طبیعی در جامعه را "محبت" میداند و تنها
مدینه فاضلهای را که در جس��تجوی سعادت واقعی است ،و به وسیله حکما و افاضل
اداره میشود ،مدینه واقعی میداند( .ثروت)189-188 :1378 ،
اس��دی طوس��ی هم مانند حکمای یونان و ایران ،بیآنکه به صورت منظم و درون
یک دس��تگاه منظم فکری در یک اثر به خصوص راجع به سیاس��ت مدن سخن گفته
باشد ،محدوده تفکرش در همان محدوده تفکر حکمای پیشین قرار دارد( .همان)189 :
وی نیز شرط اصلی کشورداری را "عدالت" میداند.
اهداف اصلی حکومت
هدف حکومتها بس��ته به اهداف و انگیزهها و نگرش س��ردمداران آن است و با
توج��ه ب��ه این مطلب هر فرد ی��ا هر گروهی که قدرت را در دس��ت میگیرد با توجه
ب��ه نگرش و انگیزههای خ��ود اهدافی را برای خویش تعیی��ن میکند .اما آنچه که در
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این مبحث به بررس��ی آن میپردازیم طرح همه دیدگاهها نیس��ت که بسیار محدود و
نارساست بلکه هدف مطرح ساختن دیدگاهی است که جامع است.
انس��ان مخلوق و آفریده آفریدگار خویش است و آفریده هرگز به اندازه آفریدگار
به همه ابعاد وجودی و نیازهایش علم و آگاهی ندارد و تنها کسی که از همه نیازها و
تمایالت و تمنیات انس��ان آگاه اس��ت و راه رسیدن به آنها را میداند خداوند علیم و
قادر است که برای نیل به کماالت طرح و برنامه در اختیار انسان قرار میدهدف تا از
طریق فرستادگانش این برنامهها به همه انسانهای تاریخ ابالغ گردد.
خداوند در این باب در آیه  25سوره حدید رسالت پیامبران را برقراری عدل و قسط
بیان کرده و میفرماید" :لقد أرس��لنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم
الناس بالقسط و أنزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس( ".قرآن ،حدید)25 :
ما فرس��تادگان خویش را با دالیل روش��ن و آش��کار فرس��تادیم با آنان "کتاب" و
"ت��رازو" نازل کردی��م تا در میان مردم ع��دل و انصاف را برپای دارن��د و آهن را فرو
فرستادیم که در آن خشم شدید است و برای مردم منافعی دارد.
بنابراین هدف ایدهآل حکومتها باید برقراری "عدالت" باشد .با به کارگیری ابزارهای
الزم که خداوند در این آیه ابزارها را نیز مشخص کرده است که سه چیز است:
 -1کتاب  -2ترازو  -3آهن
رعایت عدالت و میانه روی و حد تعادل
یک��ی از آف��ات هر حکوم��ت افراط و تفریط اس��ت ،که ممکن اس��ت در روابط،
برخوردها ،مجازات و س��ایر ش��ئونات اجتماعی اعمال ش��ود و در هر صورت نتیجه
مطلوب نخواهد بود و تاکید حکما بیش تر بر رعایت اعتدال است.
آنچه که در این بخش مد نظر اس��ت رعایت میانه روی در مواجهه با زیردس��تان
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و کارگزاران اس��ت و نحوه برخورد و اعطای تس��هیالت و امکانات به آنان را ترس��یم
میکند:
عدال��ت از فضایل اخالقی اس��ت .در اخالق ناصری آمده اس��ت :در فضایل هیچ
فضیلت کامل تر از فضیلت عدالت نیست؛ زیرا وسط حقیقی عدالت راست و هر چه
جز اوس��ت به نس��بت با او اطرافند و مرجع همه با اوست .عدالت و مساوات مقتضی
نظام مختلفند .عادل کس��ی است که مناسبت و مساوات میدهد چیزهای نامتناسب و
نامتس��اوی را( .خواجه نصیر 131 :1373 ،تا  )137تاکید بیش از حد حکیم اس��دی بر
موض��وع عدالت ،بیانگر اعتقاد عمیق وی به فلس��فه حکومت خردمندان و حکیمان و
اداره کشور بر مبنای خرد است .حکیم اسدی عدالت را شعار فرمانروایانی میداند که
حکومت را در دست گرفتهاند و در پی اداره مملکت هستند.
خدا عادل است و کار او همه عدل است .اسدی طوسی در این باره میگوید:
دهــد جان و پــس باز خواهد چو داد

ب��د و نی��ک ه��ر چ او کن��د هس��ت داد
(اسدی)410 :1389 ،

عدال��ت ،ه��ر چیزی را در جای خ��ود مینهد ،عدالت تدبیر عمومی مردم اس��ت.
(علی"ع" )527 :1385 ،عدل بر چهار پایه برقرار اس��ت :فکری ژرف اندیش ،دانش��ی
عمیق و به حقیقت رسیده ،نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی( .همان)449 :
حکیم اسدی درباره عدالت سروده است:
بـــه داد و دهش کوش و نیــکو سگال

ول��ی را بپ��رور ،ع��دو را بم��ال

مبـــادت بـــه جــز داد کـــاری دگـر

ب��ه از وی م��دان ی��ادگاری دگ��ر
(اسدی)416 :1389 ،

علی (ع) هر کس را که راه میانه در پیش میگرفت ،میستود و به رستگاری بشارت
میداد( .علی "ع" )322 :1385 ،و در نامهای که به فرماندار فارس نوشته میفرماید" :پس
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در رفتار با آنان نرمی و درشتی را به هم آمیز ،رفتاری توام با شدت و نرمش داشته باش،
اعتدال و میانه روی را در نزدیک کردن یا دور کردن رعایت کن( ".همان)357 :
اهمیت نیاز به حاکم عادل
وجود حاکم عادل در رأس حکومت اس�لامی نیز از مسلمات این دین است و در
متون اس�لامی به آن تصریح و بر آن تاکید شده است .امام صادق (ع) فرمود :سه چیز
است که مردم هر شهری به آن نیاز دارند تا در امور دنیا و آخرت خود به آن پناه ببرند
و اگر این س��ه را نداشته باشند به نابسامانی در زندگی گرفتار خواهند شد :فقیه دانای
پرهی��زگار ،فرمان��روای نیکوکاری که از وی پیروی کنند و پزش��ک آگاه مورد اعتماد.
(الحرانی)319 :1363 ،
اوصاف حاکمان
 -1عدالت محوری
 -2مسئولیت پذیری
 -3خیرخواهی برای مردم
 -4مهربانی با مردم
 -5بخشندگی
 -6ساده زیستی
مهربانی با مردم
از دیگر ویژگیهای فرمانروایان ،رعیتنوازی است .نمونه این رعیتنوازی و مهربانی با
زیردستان را میتوان در ابیات "گرشاسبنامه" یافت .درخصوص مشخصات بارز حاکمان
درباره مهربانی و مهرورزی با زیردستان سخن به میان آمد .امام سجاد (ع) میفرماید :حاکم

شماره  ،24تابستان 1394

149

باید همانند پدری مهربان برای مردم باشد( .شیخ صدوق 1413 ،ق)621 :2 ،
امیرمومنان (ع) فرمود :برترین حاکمان و کارگزاران کسانی هستند که سه ویژگی به
آنها داده شده باشد :مهربانی ،بخشش و عدالت( .الحرانی)319 :1363 ،
حکیم اسدی نیز درخصوص مهربانی کردن با زیردستان میگوید:
ببـــخشای بر زیردستـــان بـــه مـــهر

ب��ر ایش��ان ب��ه ه��ر خش��م مف��روز چهر

که ایـــشان به تـــو پاک مـــانندهانــد

خداون��د را همچ��و ت��و بندهان��د
(اسدی)403 :1389 ،

درخصوص روش برخورد با مردم علی (ع) میفرماید :مهربانی با مردم را پوش��ش
دل خوی��ش ق��رار ده ،و با همه دوس��ت و مهربان ب��اش .مبادا هرگ��ز ،چونان حیوان
شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت شماری؛ زیرا مردم دو دستهاند :دستهای برادر
دینی تو و دس��ته دیگر همانند تو در آفرینش میباش��ند .اگر گناهی از آنان سر میزند
یا علتهایی بر آنان عارض میگردد ،یا خواس��ته و یا ناخواس��ته ،اش��تباهی مرتکب
میگردند ،آنان را ببخش��ای و بر آنان آس��ان گیر ،آنگونه که دوس��ت داری خدا تو را
ببخشاید و بر تو آسان گیرد ( . ...علی "ع")409 :1385 ،
حکیم اسدی درباره مهربانی پادشاه با مردم آورده است:
سخنـــهاش د ّرست و دانـــش سرشت

خبره��اش ه��ر ی��ک چ��راغ بهش��ت

چو خــرسند بد خـــوب کـــاری کند

چ��و خش��م آی��دش بردب��اری کن��د
(اسدی)42 :1389 ،

در جای دیگری آورده است:
چو نیـــکی نمایدت گیـــتی خـــدای

ت��و ب��ا ه��ر کس��ی نی��ز نیک��ی نم��ای
(همان)240 :

حکیم اس��دی در ابیاتی دیگر میگوید فرمانروای خوب آن کس اس��ت که در هر
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کاری به خدا پناه جوید:
ز هــر بــد بــه دادار جـــوید پنـــاه

ب��ه ان��دازه ه��ر ک��س ده��د پای��گاه
(همان)380 :

همدمی کردن با مهتران
بس��یاری از افراد آرزو دارند که به دستگاههای حکومتی راه پیدا کنند و مالزم دربار
گردند البته گرچه در این زمان شکل و روش کار ،تفاوتهای اساسی با دربار سالطین و
امرا دارد اما به هر حال "همنشین پادشاه شیر سواری را ماند که دیگران حسرت منزلت او
را دارند ولی خود میداند که در جای خطرناکی قرار گرفته است( ".منشی)495 :1355 ،
همانطور که مالحظه ش��د ،راه یابی به دس��تگاه حکومت و همنشینی با سالطین و
امرا ،مورد حسرت دیگران است اما همواره علما و حکما نزدیک شدن به آن را برحذر
داشتهاند و به صورتهای گوناگون این مطلب را اظهار داشتهاند از جمله :علما گویند
که در قعر دریا با بند غوطه خوردن و در مستی لب مار دم بریده مکیدن خطر است و
از آن هایل تر و مخوف تر خدمت و قرب سالطین است( .همان)103 :
در اخالق ناصری ،خواجه نصیر گوید" :و در هر مجلسی سخن مناسب آن مجلس
گوید ... ،و لجاج نکند خاصه با مهتران" (خواجه نصیر )231 :1373 ،در جای دیگری
آورده ..." :و در پیش مهتران ساعد و پای برهنه نکند( ".همان)232 :
حکیم اسدی میگوید:
به گــفتار با مـــهتران بـــر مــجوش

ب��ه زور آنک��ه بیش از ت��و ،ب��ا او مکوش
(اسدی)202 :1389 ،

پرهیز از ظلم و ستم
اهل مروت ،یاری رساندن به مظلوم و کمک به او در آشکار ساختن دالیلش را بر خود
واجب میدانند و مانند دینی است که بر گردن خود میدانند .امام علی (ع) درباره پرهیز از
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ستمکاری میفرماید :از آینده دردناک ظلم ،و سرانجام زشت تکبر و خودپسندی که کمین
گاه ابلیس است ،و جایگاه حیله و نیرنگ اوست ،بترسید( .علی "ع")279 :1385 ،
اس��دی طوس��ی در گرشاسب نامه درباره پرهیز از ظلم و س��تم از زبان فریدون به
گرشاسب اینگونه میگوید:
چـــنان ران ســـپه را کجـــا بــگذرد

ب��ه بی��داد کش��ت کس��ی نس��پرد

نـــه بر بیگنــه بــد رســــانند نـــیز

ن��ه از بیگزن��دان س��تانند چی��ز

بـــه هـــر جـــای پشـتی به دادار کن

از او ت��رس و دل ب��ا خ��رد ی��ار ک��ن
(اسدی)298 :1389 ،

حکیم اس��دی س��تم را س��بب ویرانی حکومت میداند و به فرمانروایان عصر خود

ُ
مع الکف ِر َو َال
توصیه میکند که از ستمگری و ستمپیشگی پرهیز کنند.زیرا
یبقی َ
الملک َ

مع ّ
الظل ِم :پادشاهی با ناسپاسی پاید ولی با ستم نمیپاید( .حسین شاه)181 :1388 ،
یبقی َ
َ
اهمیت نیاز به رهبر
وجود حاکم عادل در رأس حکومت از مسلمات است .امام رضا (ع) فرموده است:
اگ��ر برای مردم ،امام و رهبری توان��ا ،امانتدار ،نگهبان و پاکدس��ت (عادل) قرار داده

نمیشد ،آیین نابود میشد( .شیخ صدوق 1378 ،ق)101 :2 ،
اوصاف و ویژگیهای حاکم:
 -1عدالت محوری
با دقت در کالم معصومین (ع) در این باره ،محوریت این موضوع به وضوح آشکار
میگردد ،چرا که در بیشتر موارد ،وصف عدالت برای امام و نیز برای کارگزاران به کار
رفته اس��ت .رس��ول خدا (ص) فرمود :یک لحظه امام عادل از عبادت هفتاد سال برتر

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

152

است( .شیخ کلینی)175 :7 ،1382 ،
امیرمومنان (ع) نیز میفرماید :عدالت سپر نگهبان حکومتهاست( .آمدی)340 :1337 ،
در جای دیگری میفرماید :با خدا و مردم و با خویش��اوندان نزدیک ،و افرادی از رعیت
خود که آنان را دوست داری ،انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکنی ستم روا داشتهای.
(علی "ع")409 :1385 ،
به قول فرخی:
به دو چـــیز گیـــرند مر مــــملکت را

یک��ی

پرنیان��ی

دگ��ر

زعفرن��ی

یـــکی ز ّر نـــام ملــــک بــــرنبشـته

دگ��ر

آه��ن

آب��داده

یمان��ی

حکیم اسدی نیز در گرشاسب نامه درباره خصوصیات شاهان اینگونه آورده است:
 ...چــنین داد پاسخ که شــه را نخست

خ��رد بای��د و رأی و راه درس��ت

کـــف راد و داد و نـــــژاد و گــــهر

ف��ر

نک��وکاری

و

راس��تگویی

و

(اسدی)340 :1389 ،

و در جای دیگری گفته است:
کـــسی را ســــزد پادـــشاهی درست

ک��ه ب��ر ت��ن ب��ود پادش��ا از نخس��ت

خـــرد افسرش بــــاشد و داد گـــــاه

ه��ش و رأی و دس��تور و دان��ش س��پاه
(همان)294 :

یا میگوید:
 ...شـــه آن بـــه که باشد بزرگ از گهر

خ��رد دارد و داد و فرهن��گ و ف��ر
(همان)380 :

 -2ساده زیستی
س��اده زیستی حاکمان و کارگزاران موجب آرامش و اعتماد مردم به رهبر میشود،
از ای��ن رو امیرمومنان (ع) در بخش��ی از نامهی تاریخ��ی خویش به عثمان بن حنیف،
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فرماندار بصره ،چنین مینگارد:
 ...پیش��وای ش��ما (علی ابن ابیطالب) ،از دنیا به دو لباس کهنه و از خوراک به دو
قرص نان بسنده کرده است .آگاه باشید که شما هرگز توان آن را ندارید ،ولی با زهد،
پارسایی و تالش و پاکی و استواری مرا یاری کنید.
به خدا س��وگند من از دنیای شما ،طال و نقرهای نیندوخته و از غنائم و ثروتهای
آن ،ذخی��ره نکرده و برای این لباس کهنهام ،بدلی آماده نس��اختهام و از زمین آن ،یک
وج��ب به خود اخـــتصاص نداده و از ایـــن دنیا جز خوراک ناچیز بهرهای نبردهام.
(علی "ع")394 :1385 ،
بـــه آکنــــدن گنج نکـــــند ستـــم

نخواه��د ک��ه خس��بد ازو ک��س دژم
(اسدی)380 :1389 ،

 -3بخشندگی
امیرمومنان (ع) فرمود :برترین حاکمان و کارگزاران کس��انیاند که س��ه ویژگی به
آنها داده شده باشد :مهربانی ،بخشش و عدالت( .الحرانی)319 :1363 ،
حکیم اسدی به خوبی این ویژگی را بیان کرده است:
شــــه از داد و بخــــشش بود نیکبخت

ک��را بخش��ش و داد نیکوس��ت تخ��ت
(اسدی)239 :1389 ،

 -4خیرخواهی برای مردم
امیرمومنان (ع) در خطبهای ،خطاب به مردم میفرماید :ای مردم! به راس��تی من بر
شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی دارید؛ اما حق شما بر من این است که خیرخواه
شما باشم( .علی "ع")61 :1385 ،
حکیم اسدی نیز در این باره میگوید :که پادشاه باید خیرخواه مردم باشد:
نکـــو دار مــر مـــــردم خـــویش را

هم��ان پارس��ا م��رد دروی��ش را
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نبای��د ک��ه ورزن��د ج��ز کار خوی��ش
(اسدی)240 :1389 ،

امیرمومن��ان (ع) در نام��های به مالک اش��تر درباره خصوصی��ات فرمانروا اینگونه
فرموده است:
هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکس��ان نباش��ند ،زیرا نیک��وکاران در نیکوکاری
بی رغبت ،و بدکاران در بدکاری تش��ویق میگردند ،پس هر کدام از آنان را بر اس��اس
کردارشان پاداش ده( .علی "ع")409 :1385 ،
حکیم اسدی در اشعار خود میگوید:
چو نیــــکی کنی و نـــــیاید به بـــار

ب��دی ک��ن مگ��ر بهت��ر آی��د ب��ه کار
(اسدی)241 :1389 ،

در قس��متی دیگ��ر از نامه  53عل��ی (ع) میفرماید :تا میتوانی ،ب��ا پرهیزکاران و
راس��تگویان بپیوند و آنان را چنان پرورش ده که تو را فراوان نس��تایند ،و تو را برای
اعمال زشتی که انجام دادهای تشویق نکنند ،که ستایش بیاندازه ،خودپسندی میآورد
و انسان را به سرکشی وا میدارد( .علی "ع")409 :1385 ،
حکیم اسدی در این خصوص میگوید:
پــــژوهندگـــــان دار بـــــر راه رو

هم��ی دان نه��ان جه��ان ن��و ب��ه ن��و

 ...ز داننـــدگان فیــــلسوفی گـــزین

ازو پ��رس ه��ر چی��ز و ب��ا او نش��ین

 ...چــــو با مــوبدان رأی خواهی زدن

به همش��ان مخ��وان ج��ز جدا ت��ن به تن

ز هر یــک شنو پس مهــین برگـــزین

چن��ان کای��ن ن��ه آگاه از آن ،آن ازی��ن
(اسدی)242-241 :1389 ،

شماره  ،24تابستان 1394

155

اهمیت رهبر
همانطور که گفته شده است :السلطان ظل اهلل :پادشاه سایه خداست؛ امام رضا (ع)
نیز در این باره میفرماید :هیچ فرقه و ملتی را نمییابیم که پایدار مانده و زندگی کرده
باشند ،مگر با داشتن فرمانروایی قوام بخش و این از آن روست که مردم ناچارند برای
امر دین و دنیای خود حاکمی داش��ته باش��ند تا آنها را سرپرستی کند و زندگی مردم
بدون آن حاکم ،قوام و سامان نمییابد( .شیخ صدوق)101 :2 ،1378 ،
ســـرانجــام با پادشــــا بــه جـــهان

اگ��ر چن��د ب��د باش��د و ب��د نه��ان

ز فـــرمان شـــه نــنگ و بیغاره نیست

ب��ه ه��ر روی ک��ه را ز م��ه چاره نیس��ت

بـــــود پــــادشا ســـــایه کـــردگار

ب��ی او پادش��اهی نیای��د ب��ه کار
(اسدی)82 :1389 ،

سه امر باعث تیره بختی پادشاه است:
ســـه چــیز آورد پادشــــاهی به شور

ک��ز آن هر س��ه ش��ه را ب��ود بخت ش��ور

یــکی با زنـــان رام بــودن بــه هــم

دوم زف��ت کاری ،س��یوم دان س��تم
(همان)380 :

امیرمومنان (ع) به مالک اشتر میفرماید:
ای مال��ک ،بدان! مردم از گروههای گوناگونی میباش��ند که اصالح هر یک جز با
دیگری امکان ندارد ،و هیچ یک از گروهها از گروه دیگر بینیاز نیس��ت .از آن قشرها،
لش��کریان خدا ،نویس��ندگان عمومی و خصوصی ،قضات دادگستر ،کارگزاران عدل و
نظم اجتماع��ی ،جزیه دهندگان ،پرداخت کنندگان مالیات ،تجار و بازرگانان ،صاحبان
صنعت و پیش��ه وران ،و نیز طبقه پایین جامعه ،یعنی نیازمندان و مس��تمندان میباشند،
که برای هر یک خداوند سهمی مقرر داشته است( .علی "ع")409 :1385 ،
اسدی در بایست شاهی را داشتن :وزیر کارکشته و سپهدار و گنجاندوز و کشاورز
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سرشت و نترس و شجاع میداند .همچنین حاجب (رئیس تشریفات دربار) که زینت
دربار و جش��نها و میهمانیها باشد .دیگر دبیر خوشخط و ریاضیدان خوشحافظه
میداند.
حکیم اسدی درباره گروههای مردم میگوید:
کــهن دار دســــتور و فــــرزانه رای

ب��ه ه��ر کار یکت��ا دل و رهنم��ای

ســپه دار و گــنج آکــن و غــم گسل

کدی��ور ب��ه طب��ع و س��پاهی ب��ه دل

 ...خــردمند کــن حاجب و خوب کار

طرازن��ده درگ��ه و ب��زم و ب��ار

 ...نکــو خــط و داننــده بــاید دبــیر

ش��مارنده چاب��ک دل و یادگی��ر

 ...نــــکودار مــر مــردم خــویش را

هم��ان پارس��ا م��رد دروی��ش را
(اسدی)240-239 :1389 ،

چند اشتباهی که حاکم نباید انجام دهد.
در گرشاسب نامه در این باره آمده است:
چــــهارســت آهــوی شــاه آشکــار

ک��ه ش��ه را نباش��د بت��ر زی��ن چه��ار

یــکی خــیره را یــی دوم بــد دلــی

س��وم زفت��ی و چارمی��ن کاهل��ی
(همان)239 :

خیره س��ری و استبداد ،ترس��ویی و بخیلی و تنبلی چهار ویژگی و خصلت رذیله
است که حاکم و فرمانروا نباید آنها را داشته باشد.
برترین ویژگیهای حاکم:
خــرد شــاه را بــرتــرین افســرست

ه��ش و دانش��ش نی��ک ت��ر لشکرس��ت

بهــین گنــج او هــست دانــنده مـرد

نب��رد

نکوت��ر

س��لیحش

ی�لان

(همان)239 :

همانطور که حکیم اس��دی گفته اس��ت خرد و عقل و دانش برترین ویژگی حاکم
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است؛ زیرا به وسیله عقل و دانش یک رهبر میتواند به خوبی یک کشور را اداره کند.
احوال پادشاهان
احوال حاکم و فرمانروا مدام در حال تغییر کردن اس��ت گاهی خش��ن و گاهی نرم
و آرام ،گاهی ش��اد و گاهی غمگین هس��تند .این احوال را حکیم اس��دی به خوبی به
تصویر کشیده است:
دم پادشــــاهان امــید اســت و بیــــم

یک��ی را س��موم و دگ��ر را نس��یم

چــو چرخســت کــردارشان گــرد گرد

یک��ی ش��اد ازیش��ان یک��ی پ��ر ز درد
(همان)83 :

حقوق متقابل رهبر و مردم:
از دیگر ش��یوههای کش��ورداری ،پیوند میان حاکم و مردم است .امام علی (ع) در
این باره میفرماید :پس رعیت اصالح نمیشود مگر آن که زمامداران اصالح گردند و
زمامداران اصالح نمیش��وند جز با درستکاری رعیت ،اما اگر مردم بر حکومت چیره
ش��وند ،یا زمامدار بر رعیت س��تم کند ،وحدت کلمه از بین میرود ،نش��انههای ستم
آش��کار ،و نیرنگ بازی در دین فراوان میگردد ،هواپرستی فراوان ،احکام دین تعطیل
و بیماریهای دل فراوان شود( .علی "ع")316 :1385 ،
حکیم اس��دی رمز س��روری و پادش��اهی و ارتباط نزدیک با مردم را در مهربانی و
مردمی پیشه کردن میداند .پیوند بین حاکم و مردم سرزمین را سرشار از مهر و محبت
میکند .وی سرودهاست:
همــیشه دل از شــــاه داریــد شــــاد

ب��ه وی��ژه ک��ه دارد ره دی��ن و داد

بنــازید اگــرتــان نــوازد بــــه مــهر

بترس��ید چ��ون چی��ن درآرد ب��ه چه��ر

بــود گــوش با چــشم شــه را بــسی

کج��ا گ��وش و چش��مش ب��ود هر کس��ی
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چــو شــه دادگــر باشــد و ره شناس

ب��دو داش��ت بای��د ز ی��زدان س��پاس

 ...شــه نیــک بــــا کــامرانی بــــود

چ��و ب��د گش��ت ک��م زندگان��ی ب��ود
(اسدی)380 :1389 ،

وظایف مردم در برابر حاکم
 -1وفاداری به حاکمان:
ی��اری و وفاداری از جمله حق��وق حاکم بر توده مردم اس��ت .امیرمومنان (ع) در
خطب��های با برش��مردن این حقوق و وظایف میفرماید :ای م��ردم! اما حقی که من بر
عهده شما دارم وفاداری به بیعتی است که با من داشتهاید( .علی "ع")137 :1385 ،
حکیم اسدی در این باره میگوید:
 ...نــهم دیــده در پــای پــیل ژیــان

نپیچ��م س��ر از رأی ش��اه جه��ان

بــر ما چــه بــرگشتن از شـاه خویش

چ��ه برگش��تن از راه ی��زدان و کی��ش

به ســر مــر مــرا تــاج فـرمان تست

ب��ه گ��ردن درم ط��وق پیم��ان تس��ت
(اسدی)109 :1389 ،

 -2یاری کردن حاکمان
از عناص��ر محوری و مهم حفظ حکومت ،اطاعت از حاکم اس��ت .امیرمومنان (ع)
میفرماید :از دیگر وظایف ش��ما در برابر من این اس��ت که چون ش��ما را برای کاری
فراخوانم اجابت کرده ،از دستورهای من پیروی کنید( .علی "ع")61 :1385 ،
حکیم اسدی درباره گوش به فرمان بودن شاه و حاکم میگوید:
 ...دگــر گفـت چون نامه خواندی بجای

م��زن دم ج��ز آورده در اس��پ پ��ای

به زودی بــه مــن رس چــنان ناگـهان

ک��ه از خ��وان رس��د دس��ت س��وی دهان
(اسدی)223 :1389 ،

در جای دیگری آورده است:

شماره  ،24تابستان 1394

159

زیــانش مــخواه از پــی ســود کــس

ب��ه کارش درون راس��تی ج��وی و ب��س

 ...به هــر نیکی اش دار سیــصد سپاس

ه��م ان��دک ده��ش زو ف��راوان ش��ناس
(همان)83 :

 -3دوستی دوستان حاکمان و دشمن داشتن دشمنان حاکم
حکیم اسدی این نکته را به خوبی بیان کرده است:
بــه دل دوســتان ورا دار دوســــــت

مخ��واه از ب��ن آن را ک��ه بد خواه اوس��ت
(همان)

در جایی دیگر میگوید:
همــه خــوی و کــردار او را ســتای

هم��ان دش��منش را نکوه��ش ف��زای
(همان)

نتیجه:
آنکه اس��دی طوسی در گرشاس��بنامه به تبعیت از سلف خود فردوسی ،کوشیده
اس��ت ،در الب��ه الی ابیات خود به حکم��ت عملی (اخالق) بپردازد ک��ه یکی از زیر
مجموعههای اخالق عملی ،آیین کش��ورداری خواهد بود .اس��دی طوسی آموزههای
حکمی اخالقی نیاکان پیش از دورهی اسالمی را با آموزههای اخالقی قرآنی و اسالمی
درهم میآمیزد و در مبحث مورد نظر ما به عدالت یا دادگری بیشترین بها را میدهد؛
چه پایه و اساس کشورداری بر عدالت نهادهاند.
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فهرست منابع
1 .1قرآن کریم
2 .2آم��دی ،عبدالواحد بن محمد ،غ��رر الحکم و درر الکلم ،ترجمه محمد علی انصاری
قمی ،بی نام ،قم.1337 ،
3 .3آیدنلو ،سجاد ،1382 ،پهلواننامه گرشاسب ،تهران ،موسسه فرهنگی اهل قلم.
4 .4ارموی ،سراج الدین محمود ،فلسفه عالی ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.1353 ،
5 .5ابن مسکویه ،محمدبن علی ،1371 ،طهارة االعراق (اخالق و راه سعادت) ،ترجمه و
اقتباس از بانو مجتهده ایرانی ،اصفهان ،انجمن حمایت از خانوادههای بیسرپرست.
6 .6ابوالمعالی ،نصراهلل منش��ی ،کلیله و دمنه ،تصحیح و توضیح مجتبی مینوی ،دانش��گاه
تهران ،تهران.1355 ،
7 .7ارسطو ،1364 ،سیاست ،ترجمه حمید عنایت ،تهران ،انتشارات حبیبی.
8 .8اسدی طوسی ،گرشاسب نامه ،دنیای کتاب ،تهران.1389 ،
9 .9ام��ام علی اب��ن ابیطالب (ع) ،نهج البالغه ،ترجمه محمد دش��تی ،موسس��ه فرهنگی
تحقیقاتی امیر المومنین (ع) ،قم.1385 ،
1010ثروت ،منصور ،1388 ،گنجینههای حکمت در آثار نظامی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
1111الحرانی ،ابن ش��عبه حسن بن علی ،تحف العقول عن آل الرسول (ع) ،تصحیح علی
اکبر غفاری ،موسسه انتشارات اسالمی ،قم 1404 ،ق.
1212حس��ین ش��اه ،1388 ،خزینه االمثال ،به اهتمام احمد مجتهد ،چاپ دوم ،انتش��ارات
دانشگاه تهران.
1313خالقی مطلق ،جالل ،1356 ،گردش��ی در گرشاسبنامه ،ایراننامه ،سال دهم ،شماره
.10
1414خواجه نصیر الدین طوسی ،اخالق ناصری ،تصحیح و توضیح مجتبی مینوی ،علیرضا
حیدری ،خوارزمی ،تهران.1373 ،
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1515دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه دهخدا ،دانشگاه تهران ،تهران.1368 ،
1616س��جادی ،س��ید جعفر ،فرهنگ لغات و اصطالحات فلس��فی ،مجمع ذخایر اسالمی
(کدنا) ،تهران.1368 ،
1717ش��یخ کلینی ،ثقة االسالم ش��یخ یعقوب ،اصول کافی ،ترجمه سید جواد مصطفوی،
وفا ،تهران.1382 ،
1818ش��یخ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه القمی ،عیون اخبارالرضا (ع) ،تصحیح س��ید
مهدی حسینی الجوردی ،جهان ،تهران.1378 ،
1919صفا ،ذبیح اهلل ،1371 ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهران ،فردوس.
2020عالمه طباطبایی ،سید محمد حسین ،ترجمه تفسیر المیزان ،ترجمه حجة االسالم سید
محمد باقر موسوی همدانی ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.1379 ،
2121فاراب��ی ،ابونصر محمد ،1361 ،اندیش��ههای اه��ل مدینه فاضله ،ترجمه و تحش��یه
سجادی ،انتشارات طهوری.
2222فروغی ،محمد علی ،سیر حکمت در اروپا ،انتشارات صفی علیشاه ،تهران.1368 ،
2323قرشی ،سید علی اکبر ،قاموس قرآن ،انتشارات دار الکتب االسالمیه ،قم.1353 ،
2424مجتهدی ،کریم ،دکارت و فلسفه او ،امیر کبیر ،تهران.1384 ،
2525مصاحب ،دکتر غالمحسین ،دایرة المعارف فارسی ،تهران.1387 ،
2626مصلح ،جواد ،فلسفه عالی یا حکمت صدر المتالهین (ترجمه و تلخیص کتاب اسفار
ج  ،)1دانشگاه تهران ،تهران.1389 ،
2727مطهری ،مرتضی ،آشنایی با علوم اسالمی ،انتشارات صدرا ،تهران.1371 ،
2828میرباقری فرد ،س��ید علی اصغر ،شریفی ،غالمحسین ،آقاحس��ینی ،حسین ،طغیانی،
اسحاق ،براتی ،محمود و نصر اصفهانی ،محمدرضا ،1389 ،تاریخ ادبیات ایران (،)2
تهران ،سمت.

