
 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  18 -  1، صص 1392 و زمستان پاييز، ومد، شمارة چهارمسال 

  نشيني در ايران باستان آداب معاشرت و هم
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  چكيده
احتـرام بـه   . اند داده مي اي نشيني اهميت ويژه ايرانيان باستان به آداب معاشرت و هم

دادن،  خـوردن، هديـه   گفتن، غـذا  پادشاه، بزرگان، پدر و مادر و همچنين ادب سخن
از جملة اموري است كه ايرانيـان بـه هنگـام تعامـل بـا      ... گويي و رازداري، راست

ما اين بحث را از دو طريقِ ارتبـاط بـا پادشـاه و تعامـل     . كردند يكديگر رعايت مي
، از زمان مادها تا پايان حكومت ساسانيان، در اين تحقيق بررسـي  مردم با همديگر

ـ توصـيفي بـه    بنابراين، جستار حاضر در پي آن است كه با روش تحليلي. ايم كرده
رسد  مي نظر به. نشيني در ايران باستان بپردازد بررسي چگونگي آداب معاشرت و هم

ين دورة زمـاني، بـه مـرور    نشيني نسبت به پادشاه در ا رعايت آداب معاشرت و هم
نسـبت بـه     داراي سازوبرگ و تجمالت بيشتر شده و از شـاه شخصـيتي جداگانـه   

اما، رعايت همين امـر در بـين مـردم، بيشـتر مبنـا و اساسـي       . است ديگران ساخته
  .است داده اخالقي داشته و تقريباً در همين مسير تا پايان به حيات خود ادامه

  .نشيني، ايران باستان، پادشاه، مردم آداب معاشرت، هم :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
نشيني در عصر ماد و هخامنشي، بيشتر بر اسـاس   اطالعات ما در مورد آداب معاشرت و هم

در آن دوران   هايي است كه مورخـان غربـي همچـون گزنفـون و هـرودت      ها و گفته نوشته
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باره از زمان حضور اسكندر در   اما، منابع غربي در اين). 1370 /2: 1380پيرنيا، (اند  كرده بيان
اند؛ گذشته از اين،  ها، مطالب بسيار اندكي را در اختيارمان گذاشته ايران تا پايان دوران پارت

يعني از اواخر قرن هشتم پيش از مـيالد تـا    نبود اسناد مكتوب در ايران در اين دورة زماني، 
بـا  . كند رو مي با مشكل بسيار براي پژوهش در اين زمينه روبه، ما را  اوايل قرن سوم ميالدي

هاي كهن در ايران هسـتند و   گذار اسطوره وجود اين، برخي بر اين باورند كه اشكانيان بنيان
دانـيم، حجـم وسـيعي از     طـور كـه مـي    همـان ). 318: 1385فـراي،  (ساسانيان نگارنـدة آن  

آنان به تعبيـري تصـوير   . دهند مي پهلوانان تشكيلهاي اساطيري ما را زندگي و مرگ  داستان
انـد و بـه نـوعي رفتـار و كردارشـان، آداب       هاي آرماني ذهن مردمان آن روزگار بوده انسان

اما، به دليل اينكه مـا در ايـن   . دهد مي خوبي نشان نشيني را در ايران باستان به معاشرت و هم
ظر هستيم و همچنين به سبب گستردگي ن جستار به دنبال بررسي و سير تاريخي بحث مورد

فردوسي وجود دارد و خود تحقيـق و بحـث    شاهنامة مطالبي كه در اين زمينه خصوصاً در
  .كنيم پوشي مي هاي پهلواني و مسائل مربوط به آن چشم طلبد، از داستان اي را مي جداگانه

و ضـبط  هاي عصر ساساني برخالف روزگاران قبل از خود، دست بـه تـدوين    نويسنده
 هـا،  نامـه  كـه در قالـب خـداي    هـا،  تاريخ و فرهنگ خويش زدند و از خالل همـين نوشـته  

اي از ادب و كردار مردمان ايران باستان  توانيم به گوشه است، مي... وها  نامه، آيين ها اندرزنامه
ترتيـب، از كنـار هـم قـراردادن      بـدين . كنيم پيدا وگو با يكديگر دست به هنگام تعامل و گفت

از عصـر ساسـاني بـه يادگـار     مانـده   بـاقي هاي تاريخي كه از منابع غربي و نوشتارهاي  داده
  .را در ايران كهن ترسيم كردنشيني  همحدودي آداب معاشرت و  توان تا است، مي مانده

آداب : اصـلي اسـت كـه    گـويي بـه ايـن پرسـش      هدف اصلي ما در اين پژوهش پاسخ
باستان چگونه بوده است؟ بنـابراين، بـه دنبـال ايـن هـدف،      نشيني در ايران  معاشرت و هم

نخست، به چگونگي آداب معاشرت و : يابيم ايم در قالب دو عنوان به اين مهم دست كوشيده
نشيني نسبت به پادشاه در آن روزگار پرداختيم و سپس همين مسئله را در مورد جامعـة   هم

نشـيني بـا    رسـد كـه آداب معاشـرت و هـم     ينظرم به طور كلي، به. ايم كرده ايران كهن دنبال
شـد و از شـاه شخصـيتي جداگانـه و       شاهنشاه، با گذشت زمان داراي سازوبرگ بيشتر مـي 

با وجود اين، مردمان اين مـرز و بـوم بـه هنگـام برخـورد و      . ساخت وجودي غيرزميني مي
اسـاس مبـاني   تعامل با يكديگر، از آغاز عصر مادها تا پايان روزگـار ساسـانيان، بيشـتر بـر     

تواند آنان  كردند، زيرا معتقد بودند رعايت اين اصول مي ديگر ارتباط برقرار مي اخالقي با هم
هاي آنان در مقابل  را يار و ياور اهورامزدا در مقابل اهريمن كند و همچنين به انباشت نيكي
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ايرانـي در ايـن    توجه است كه اين رفتار و كردار ذكر اين نكته نيز قابل. هايشان بينجامد بدي
است و همچون ميراثـي ارزشـمند بـه     داده بازه زماني، تقريباً بدون تغيير به حيات خود ادامه

  . است يافته هاي بعد انتقال نسل
  

  نشيني در برابر پادشاه آداب معاشرت و هم. 2
. گرفت شاهنشاه در دوران ايران باستان، همواره در رأس هرم طبقات اجتماعي ايران قرارمي

حد و حصري نسبت به ديگران برخوردار بود، بلكه بـه عنـوان سـاية     تنها از قدرت بي و نها
شد كه مردمانِ تحت حاكميـت   همين مسئله باعث مي. شد خداوند بر روي زمين معرفي مي

هاي تاريخي حـاكي   اما، نوشته. آنان، با كردار و رفتار شايستة مقام پادشاه با او برخورد كنند
آميز با  نخست طبقة حاكم قوانيني را براي آداب معاشرت و رفتارهاي احترام از آن است كه

هـرودت ضـمن اينكـه    . پادشاه ايجادكرد و به مرور، اين مسئله بسط و توسعة بيشتر يافـت 
كند، فراميني را به هنگام نشستن بر تخت شاهي  مي ديوكس را نخستين فرمانرواي ماد معرفي

بر اساس اين فرمان، حضور در پيشگاه پادشـاه  . ين راستاستدهد كه در هم  به او نسبت مي
رسيد و ديدار با شـخص پادشـاه    ها به عرض شاه مي تمام عرايض توسط رابطه .ممنوع بود
آمـد   شـمارمي  گنـاه بـه   انـداختن در حـريم شـاهي    همچنين، خنديدن يا تف. شد ممنوع مي

فرمــانروا وجــود دارد هــاي مختلفــي پيرامــون ايــن  اگرچــه بحــث). 59: 1368هــرودت، (
، اگـر ايـن دسـتورها و آداب دربـاري را كـه هـرودوت بـه        )110 -  99: 1387كوب،  زرين(

بايد گفت شاهان اين سلسله در اين زمينه  دهيم،  دهد، به شاهان ماد تعميم مي ديوكس نسبت
فتن انـد، چراكـه بـا درنظرگـر     گذاشـته   جـا   هاي بعد به يادماندني از خود در دوران تأثيري به

استمرار اين وضعيت در روزگاران بعد از مادها و تجمالت و آداب بيشتر درباري و حسـن  
شويم كه اين حسن معاشرت نسبت به  معاشرت عوام و خواص نسبت به پادشاه، متوجه مي

تـوان   بود؛ ضمن اينكه نمي اي، نهادينه شده زده پادشاه در بين ايرانيان كهن به صورت شگفت
 ـ بر  امري كه ما به دنبال اثبات آن نيستيم  ـ النهرين را در اين رابطه اي بينه تأثيرات حكومت

  .تأثير دانست هاي آريايي ايران كهن بي دولت
روشـدن بـا پادشـاه     رسد قوانين و مقررات سختي كه در عصر مادها براي روبه نظرمي به
دوران هخامنشـي تعـديل   كـرد، در   بود و مردمان را از ديدار بـا پادشـاه منـع مـي     شده وضع
 فردي كه متقاضي باريافتن به حضور پادشاه بود، نخست بايد به حضور هزَرپتيش. باشد شده

سـپس ملـزم بـه     و) 340 /1: 1385بريان، (رفت  ـ مي  يا رئيس نگهبانان خاصة شاه بزرگ  ـ
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و بـه  كـرد   وي بايد در حضور پادشاه تعظيم مي: رعايت آداب خاصي در حضور پادشاه بود
خواست به حضـور شـاه بـار      اما، اگر حاضر به رعايت اين قانون نبود يا نمي. افتاد  خاك مي

: 1380پلوتـارخ،  (سپرد تا آنان به حضور شاهنشاه برسانند  يابد، بايد پيامش را به ديگران مي
كردنـد، ايـن بـود كـه پـس از       مسئلة ديگري كه در حضور پادشاه بايـد رعايـت مـي   ). 62

ايستادند تا شاهنشاه از آنـان    افتادن در مقابل شاهنشاه، بايد خاموش مي خاك ن و بهكرد تعظيم
). 63 :همان(پس از آن، افرادي كه بار يافته بودند، اجازه داشتند سخن بگويند . سؤال بپرسد

در دوران اسـكندر و جانشـينانش نيـز      ــ   افتادن در برابر پادشـاه  خاك تعظيم و به   ـ اين رسم
مقدسي، (داد  و تا پايان روزگار ساساني به حيات خود ادامه) 4: 1346مشكور، (وجودداشت 

، هـر   ها در دوران پارت افزون بر موارد باال و بر مبناي يكي از متون متأخر ). 855 /2: 1374
همة اين اطالعات . عالم كنداي بايستي نام، موطن، حرفه و علت حضورش را ا كننده مالقات
: 1385بريان، (شد  هايش به آن افزوده مي كننده و جامه شد و وصف شخص مراجعه ثبت مي

با وجود اين، كسي حق نداشت زماني كه شاه در اندروني است، بدون اجازه وارد ). 402 /1
كرد  از ميشد، مگر آنكه پادشاه چوگان زرين را به سوي او در شود، چراكه به قتلش منجرمي

اذن نـزد شـاه بـه     شدن فردي كـه بـي   كشتهـ  رسد اين قانون سخت نظرمي به). 11: 4استر، (
حتي، افرادي . باشد مرسوم شده) م پ 486 -  522(از زمان داريوش هخامنشي  ـ    اندروني رود
: 1388هينـتس،  (هاي بزرگ پارسي متعلق بودند نيز از اين امر مسـتثنا نبودنـد    كه به خاندان

باره به روزگار يزدگرد اول آورده، خود گوياي حساسـيتي    داستاني كه جاحظ در اين). 154
  ).193: 1386جاحظ، (اند  داده است كه شاهان ايران كهن در اين زمينه از خود نشان مي

نشـيني بـا ديگـران، از     كردند تا به هنگام معاشرت و هم شاهان پارس تالش بسياري مي
ي نسبت به اطرافيان برخوردار باشـند و جـالل و شـكوه بيشـتري را از     تر كننده زيبايي خيره

پوشيدند؛ كفش مادي بـه پـا    لباس مادي مي. خود در ذهن مخاطبان و تماشاگران ايجادكنند
كشيدند و همچنـين بـراي جـال و لطافـت پوسـت از بعضـي         كردند؛ سرمه به چشم مي  مي

ــن ــي  روغ ــتفاده م ــا اس ــد    ه ــون، (كردن ــدان و  ). 234: 1386گزنف ــر، هنرمن ــرف ديگ از ط
منصبان درباري فرامين دقيقـي بـراي انتشـار تصـوير شـاهي كـه بلنـداي قامـت و          صاحب
به گفتة افالطون، خواجگـان كـه مسـئول    . كردند  اش به او شكوه ببخشد، دريافت مي زيبايي

دادن  شكلكوشيدند با  پرداختند و مي   مراقبت جسمي كودكان بودند، به مواظبت از نوزاد مي
همچنـين، بـر تمـام    . به اعضاي كودك و اصالح آنها، تا آنجا كه ممكن است او را زيبا كنند

در بيســتون و بــر : هــا، شــاه در همــه حــال از افــراد ديگــر بلنــدتر اســت  برجســته نقــش
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هاي تاالر بار عام، كه در آنها شاه و وليعهد كه در پشت سر او ايستاده است، بر  برجسته نقش
با نگاهي بـه تصـاويري   ). 346 /1: 1385بريان، (راردارند، اين امر كامالً بارز است اي ق صفّه

بـريم كـه     مـي  مانده، به اين نكته پـي  ها باقي برجسته كه از شاهان ساساني و اشكاني در نقش
اند تا امپراتـوران ايـن عصـر را در اوج زيبـايي و بـا       سازندگان آنان نيز تالش بسياري كرده

ها و تاجي را كـه شـاهان    برخي از مورخان غربي جامه. خاصي ترسيم كنندجالل و شكوه 
گذاشتند، وصف كرده و حيرت و شـگفتي خـود را در ايـن زمينـه بيـان        ساساني بر سر مي

قدري بود كه گاهي باريافتگان  جالل و شكوه پادشاه به). 389: 1384سن،  كريستن(اند  كرده
ه در مقابل پادشاه تعظـيم كننـد و بـه خـاك بيفتنـد      كردند بر طبق رسوم گذشت  فراموش مي

  ).124: 1378نولدكه، (
دادن هرچه بيشتر  هاي تاريخي حاكي از آن است كه انوشيروان ساساني براي نشان نوشته

عام  به هنگام بار. هيبت دربار و عظمت پادشاهي خود، گوي سبقت را از ديگران ربوده بود
نهادنـد و در پشـت    ي خسرو اول را در آخر تاالر ميدر تاالرهاي طاق كسري، تخت سلطنت

هـاي مقـرر از    صاحبان درجات عاليه و اعيان و بزرگان به فاصله. كردند پرده آن را پنهان مي
ناگاه پرده به كنار . ايستادند ـ مي  همانند سنت گذشتة آداب درباري قبل از بهرام پنجم  ـ پرده
شد كه بر بالشي زربفت تكيه داده و جامة زرتار  رفت و شاهنشاه بر روي تخت ظاهر مي مي

تاج كه مرصع به زر و سيم و مرواريد و ياقوت و زمرد بود، با زنجيري از طال . پوشيده بود
چـون از  . شـد  اين زنجير چنان نازك بـود كـه از دور ديـده نمـي    . بود شده به سقف آويخته

سر شاه قراردارد، در صـورتي كـه   پنداشت كه واقعاً تاج بر  كرد، مي مسافتي شخص نگاه مي
 5/91داشـتن آن را نداشـت؛ وزن آن را    اين كاله چنان سنگين بود كه هيچ سري تاب نگـاه 

متـر تعبيـه    روزنه به قطـر دوازده تـا پـانزده سـانتي     150در سقف تاالر . اند كيلو تخمين زده
ل دربـار    تافـت و بـر شـكوه، جـالل و      بودند كه نوري لطيف از آنها به درون مي كرده تجمـ
گذاردنـد، بـا     افزود؛ به طوري كه وقتي افرادي كه براي نخستين بار به اين مكان قدم مي  مي

  ).389 -  388: 1384سن،  كريستن(آمدند  اختيار به زانو درمي شدند، بي رو مي اين منظره روبه
خروج امنيت و حفظ جان پادشاه از اهميت وافري برخوردار بود؛ به همين سبب، هنگام 

كردند و نگهبانـان شخصـي از او     شاه از كاخ، نيروي نظامي گردونة سلطنتي شاه را احاطه مي
به هنگام خواب، چهل بستر بـراي شـاه تـدارك    ). 404 /1: 1385بريان، (كردند   محافظت مي

). 192: 1386جاحظ، (كدام از آنها نخوابد  ديدند؛ با وجود اين، ممكن بود كه وي در هيچ     مي
مچنين، براي اطمينان از زهرآلودنبودن غذاي امپراتور، مأموري كه لقب فرُّخشاد يا پدشخُور ه
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)padeshkhovar : بودن غذا  چشيد و پس از آنكه از سالم داشت، آن را مي)  خور به معني پيش
 حتي، برخي بر اين). 402: 1384سن،  كريستن(كرد  مي  كردند، پادشاه آن را ميل يقين پيدامي
شده به حضور پادشاه، ملزم بود دستار سفيد و پاكي را مقابل  كه شخص شرفياب نظر هستند

  ).391 :همان(دهان خود بگيرد تا نفس موجب پليدي فرّ شاهي نشود 
وي دستور . دادن به پادشاه در زمان كورش بزرگ، بيشتر جنبة انقياد سياسي داشت هديه

شه و كنار امپراتوري، آنچه را به حال دولت مركزي اش در گو بود كه حكمرانان برگزيده داده
در پي رفتار نيك كورش، شهرها ). 262: 1386گزنفون، (مفيد است، به پايتخت ارسال كنند 

كردنـد و بزرگـان قـوم     دسـتي مـي   نيز در اهداي بهترين محصوالت خود بر يكديگر پـيش 
زمان داريوش بزرگ خراج و اگرچه از ). 265 :همان(دانستند  خدمتش را ماية سرافرازي مي

دادن  هديـه . نشد  دادن به پادشاه هرگز قطع تري به خود گرفت، رسم هديه ماليات شكل منظم
. دهـد   توانست پيونـد او و رعايـايش را افـزايش    به فرمانرواي مملكت امر مهمي بود كه مي

شـاه بـزرگ   اي به  كرد، هر پارسي بنا به وسع خود هديه وقتي شاه بزرگ در پارس سفر مي
هـاي   داري و كشـاورزي مشـغول بودنـد، هديـه     اما، اگر پارسيان به مزرعه. داشت تقديم مي

هـاي آنهـا را يـك     كردند، بلكه پيشكش بها به شاه تقديم نمي تجملي يا چيزهاي بسيار گران
هـا   هنگام سفر شـاه، ايـن پيشـكش   . داد مي  گاو، يك گوسفند، غالت يا حتي شراب تشكيل

تـر   اما، كسـاني كـه تنگدسـت   . پذيرفت شد و او نيز آنها را به عنوان هديه مي ميهديه تلقي 
هاي نوبرانـة   كردند و ديگران ميوه  بودند، شير، خرما، پنير، يا بر حسب فصل، ميوه تقديم مي

  ).59: 1385ويسهوفر، (كردند  زمين خود را اهدا مي
گام برگزاري جشن نوروز و مهرگان دادند، به هن ترين هدايايي كه به پادشاه مي توجه قابل

هاي خود را به شاه بزرگ  سلطه پيشكش در اين دو عيد، نمايندگان مختلف اقوام تحت. بود
خـوبي تأييـد    جمشيد اين مسـئله را بـه   هاي موجود در تخت برجسته نقش. كردند تقديم مي

مشـكور،  (انـد  هـا پابرجـا م   سنّت مزبور در عصر پارت). 163 -  147 :1389سامي، (كند    مي
دهنـدگان ثبـت    نام هديـه . هاي بيشتري شد و به روزگار ساساني داراي سازوبرگ) 7: 1346
هـاي او را   افتـاد، ارزش پيشـكش   شد و چنانچه فرد موردنظر در زماني به تنگدستي مـي  مي

اما، چنانچه ارمغان فرد ناچيز بود؛ . دادند كردند و دو برابر آن را به آن شخص مي برآورد مي
بود، رئـيس ديـوان شاهنشـاه را     كرده مثالً، درمي هديه آورده يا ترنجي به نام شاهنشاه تقديم

داد تا سيبي يا ترنجي را با دينار طال پر كـرده و پـاداش     پادشاه نيز دستور مي. كرد باخبر مي
طلبيـد، گنهكـار    كننده به هنگام دريوزگي از دربار كمك نمي در صورتي كه فرد هديه. دهند
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بنابراين، در صورت اطـالع پادشـاه،   . شد، چراكه قوانين كشور را تحقير كرده بود مي اختهشن
كه از كارمندان دولتي بود، شش ماه از حقوق او را  كردند و در صورتي  مجرم را عقوبت مي

تمـام متـون موجـود    ). 210 -  207: 1386جـاحظ،  (دادند كه با او دشـمن بـود      به كسي مي
تناوب سلطة خود را بر اقـوام   ـ به  گرفتن هديهـ  شاهان بزرگ از اين طريقدهند كه  مي نشان

دادند؛ آنان بـه ايـن اقـوام وظايفشـان را يـادآوري       قلمرو خويش دوباره مورد تأكيد قرارمي
داشتند كه فرمانبرداري خود را با تقديم هدايا علناً اعالم دارند و در  كردند و آنان را وامي  مي

اين قدرت فقط . دادند مي واسطة خود را بر متصرفات رعايايشان نشان رت بينتيجه، حدود قد
امـا   اين شـاه در دوردسـت اقامـت داشـت،    . يافت بر مبناي نمايندگي از شاه بزرگ تداوم مي

جايي  توانست حضور و اقتدار خود را چه مستقيم و چه غيرمستقيم، از طريق جابه هميشه مي
  ).298 -  297/ 1: 1385، بريان(استانداران، عيناً تحميل كند و چه غيرمستقيم از طريق 

. فرسـتادند  هاي گوناگوني از گوشه و كنار شاهنشاهي به پايتخت هخامنشي مـي  خوراكي
ــ فقـط    و داليل ديگر  ـ بودن يا به سبب مرغوبيت آنان برخي از محصوالت به خاطر كمياب

توان بـه روغـن كنگـر كارمالينـا، روغـن       رسيد؛ از آن جمله، مي به مصرف دربار سلطنتي مي
همچنين، . اشاره كرد... گردوي پارس، شراب خالوبونياي سوريه، گندم آيوليا، خرماي بابل، و

به خاطر سـبك و   آب نوشيدني پادشاه از رودخانة خواسپس كه در كنار شوش جاري است، 
شـاه بـزرگ در جـام     ).407 -  309/ 1: همـان (شـد   ، تأمين مـي  بودن آب اين رودخانه مطبوع
و فـرد مخصوصـي را بـراي    ) 626: 1384سيسيلي، (خورد  مرغي مخصوصي شراب مي تخم

نخسـت بـا ظرافـت خاصـي در جـام، شـراب        سـاقيان سـلطنتي  . ريختن شراب گمارده بود
كردند و طوري آن را به شـاه تعـارف    ريختند و سپس با سر انگشتان خود جام را بلند مي مي
اما، قبل از آنكه شاه آن را ميل كنـد،  . ند به سهولت آن را بگيرد و بنوشدكردند كه وي بتوا مي

نوشيد تا اگر زهري در آن ريخته باشـد، خـود مسـموم     بايست مقداري از آن را مي ساقي مي
خـوردن   افزون بر اينها، شام). 14 -  13: 1386گزنفون، (شود و جان فرمانروا به سالمت بماند 

خدمتكاران سفره كـار خـود را در   . شد درباري خاصي برگزار مي شاهنشاه با قواعد و اصول
شد تا بزاق دهان چيزي را   نمي دادند و به هنگام غذاخوردن اصالً حرفي زده سكوت انجام مي

خواندنـد و چنـگ    در طول شام، كنيزان رامشگر شـاه مـي  ). 293: 1388هينتس، (آلوده نكند 
بريـان،  (كردنـد   سـويي مـي   بود و ديگران بـا او هـم   نواز خوان و تك زدند؛ يكي از آنها تك مي

دادن غذا، نوشيدني، محصوالت  شد تا با اختصاص بنابراين، تالش وافري مي). 457/ 1: 1385
  .اي براي او نسبت به ديگران قائل شوند و آداب درباري خاص به امپراتور، جايگاه ويژه
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آنـان  . دادنـد  خود را تغيير مـي  پادشاهان ساساني، به هنگام سختي و جنگ برنامة غذايي
هاي ساده همچون نان، سـبزي، سـركه و    گذاشتند و به خوراكي غذاهاي متنوع را به كنار مي

موبد و افسر بـزرگ اسـواران ايـران،     جز دبيربد، موبدان در اين ايام، به. كردند نمك اكتفا مي
كرد تا اينكه آن مسئله  يپيدام اين وضعيت ادامه. شدن با پادشاه را نداشت سفره كسي حق هم

شد و پادشاه آنچه را بر  بنابراين، دوباره خوان پادشاهي به رسم پيش گسترده مي. شد رفع مي
با نگاهي به منابع تـاريخي، متوجـه   ). 223: 1386جاحظ، (كرد   خود حرام كرده بود، روا مي

طبري، (كردند   شويم كه پادشاهان ساساني دعاي خاصي را قبل از خوردن غذا زمزمه مي مي
تأثير آيين زرتشت باشـد كـه بـه روزگـار      رسد بيشتر تحت نظرمي ؛ امري كه به)446: 1384

  .بود ساساني دين رسمي كشور شده
كـرد   اگرچه يك پارسي از خداي خويش درخواست سعادت براي تمام مردم و شاه مي

كـردن   خيـر  دعـاي ، )171: 1381گيرشمن، (دانست    ميو خود را مشمول اين دعاي عمومي 
كشـيدن يـا    براي ملت در حضور پادشاه، يكي از اعمالي بود كه انجامش همچـون خميـازه  

دهد، چراكه ايرانيان كهن  اين وظيفة شاه بود كه چنين امري را انجام. انداختن ممنوع بود تف
). 168: 1386جـاحظ،  (بر اين باور بودند كه دعاي خسروان دادگر به اجابت نزديكتر است 

كـدام از درباريـان و بسـتگان     شـد، هـيچ   كه عزا و مصـيبتي بـر شاهنشـاه وارد مـي     گامي هن
همچنين، شايسته نبود در زمان بيماري كسي بـه  ). همان(توانستند به وي تسليت گويند  نمي

اي دهـد يـا فـردي را احضـار      عيادت وي رود، مگر آنكه پادشاه خود به كسي چنين اجازه
س حق نداشت با رأي خود از پيشگاه پادشاه خـارج شـود مگـر    ك هيچ). 205 :همان(نمايد 

نشينان  افزون بر اين، نديمان و هم. اي به وي اجازة چنين كاري را بدهد اينكه پادشاه با اشاره
كشيدن،  كردند تا در صورت خميازه ها بايد به حاالت شاهنشاه توجه مي نشيني به هنگام شب

از جاي برخيزنـد،  ... ـ و   قع مشخص و بر حسب عادتدر مو  ـ برخاستن دادن، ازجاي تكيه
  ).187 :همان(دهندة اين بود كه همه اجازه دارند بيرون روند  چراكه اين عاليم نشان

كوشيدند مالزمانشان افرادي شـريف و فرزانـه باشـند و از معاشـرت بـا       فرمانروايان مي
  : گويد در اين راستا ميگذار امپراتوري ساساني  بنيان. كردند فرومايگان پرهيز مي

آورتر از معاشرت مردم پست و آميزش  رئيس و دانشور فرزانه چيزي زيان براي نفس شاه و
اشخاص فرومايه نيست، زيرا همچنان كه نفس از آميـزش مـردم شـريف فرزانـه واالنـژاد      
اصالح پذيرد، از معاشرت فرومايه تباهي گيـرد و عيـب پـذيرد و از فضـيلت بگـردد و از      

طور كه باد وقتي به بوي خوش گذرد بوي خـوش آرد كـه    ق پسنديده دور افتد هماناخال
نفوس را سرزنده كند و اعضا را نيرو فزايد و اگر به عفونت گذرد عفونـت آرد و نفـس را   
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رنجه دارد و اخالق را زيان كلي رساند كه فساد زودتر از صالح به نفس راه يابـد چنانكـه   
پذيرد و گاه باشد كه صاحب معرفـت از يكمـاه معاشـرت بـا     ويراني زودتر از بنا صورت 

 ).239/ 1: 1365مسعودي، (فرومايگان سفله روزگاري دراز عقل خويش را تباه يابد 

هاي خاصـي را دارا باشـند و    بايد ويژگي  عالوه بر خردمندي و فرزانگي مالزمان پادشاه 
ـ   هـاي   در موقعيـت   ــ  ا پادشـاه افزون بر آداب درباري خاصي كه افراد به هنگام معاشـرت ب

شخصي كه ناگزير بـود بـا   . دادند، ملزم به رعايت امور ديگري نيز بودند ـ انجام مي  مختلف
تنها بايد در حسن رفتار و آداب و اخالق نيكو باشد،  باشد، نه پادشاه معاشرت و ارتباط داشته

عيـب و اعضـاي او    بـي  باشد؛ اندام وي بلكه بايد به لحاظ جسمي نيز شرايط نيكويي داشته
چنانچـه مـالزم فرمـانروا    ). 94: 1308جـاحظ،  (نقص باشند و داراي طبعي معتدل باشد  بي

بخواهد پندي يا خبري مهم را به او عرضه كند، بايد نهايـت خردمنـدي را در كـالم خـود     
كارببرد تا از يك طرف گفتارش به قتل خود منجرنشود و از سويي ديگر پيام خـود را بـا    به
كردند بـا بيـانِ    بنابراين، مأموران درباري سعي مي. افت خاصي به گوش شاهنشاه برساندظر

اس بـا نـواختن موسـيقي        ) 220: 1385ثعالبي، (اي  داستان ويژه يـا حتـي در مـواقعي حسـ
گشـود،   وقتي فرمانروا لـب بـه سـخن مـي    . ، اين وظيفه را اداكنند)319 /3: 1995حموي، (

شم به اطراف بدوزد يا دل را به حـديث نفـس مشـغول كنـد     نشينش چ شايسته نبود كه هم
افزون بر اين، مناسب نبود مالزم سلطان به دوستي سابق خود با وي ). 47: 1375مقفع،  ابن(

وخويي كه از وي سـابقه دارد و   اساس خلق دلخوش كند و امور را ميان خود و شاهنشاه بر
مـالك داوري نيسـت؛ همچنـان در تغييـر     با آن آشناست قراردهد، زيرا اخالق در فرمانروا 

  ).63 :همان(تواند به زيان ايشان تمام شود  است و مي
نشين فرمانروا بود و در صورتي كه اسـرار شاهنشـاه را فـاش     رازداري ويژگي ديگر هم

آشكارشدن رازهايي كه بـه  ). 392: 1388هينتس، (شد  كرد، مستوجب عذاب سختي مي مي
ممكن بود خطرهايي را براي كشور و موقعيت حساس شـاه   شد، شاه و مملكت مربوط مي

ايجادكند؛ در نتيجه، خود امپراتور نيز بايد براي گفتن آنچه در دل داشت، نهايت احتيـاط را  
: 1375مقفـع،   ابـن (مردان، جوانمردان  داد و سخن خود را با دين در دستور كار خود قرارمي

  : گذاشت ن و صاحبان جاه در ميان ميو به گفتة اردشير ساساني، با خردمندا) 28
اي پسرك من سخنت را با صاحبان جاه گوي و بخششت را براي جنگ در راه ديـن و  ... 

ميهن و خرسنديت را جهت دينداران قرار ده و راز خود را به خردمندان بسپار كه بدان چه 
 ).13 /1: تا دينوري، بي(دهند  دهي اهميت مي تو اهميت مي
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نشين و همراه او بايد عالوه بر رعايت اصول درباري و  رفت، هم  به سفر ميوقتي پادشاه 
ـ، به فن سياحت و   همچون مواردي كه در باال ذكر كرديم  ـ حسن معاشرت نسبت به پادشاه

  : زباني و در كنار خوشرويي و شيرين. سارها واقف باشد ها و چشمه ها، كوه شناخت راه
شناس باشد، و با مكارم اخالق پيشينيان آشنا و آگاه بـود،   بحال گذشتگان عارف بوده مردم

امثال سائره و داستانها و مثلها را نيكو داند، و گويندگان را نيك شناسد و از نوا در گفتـار و  
اي آموخته  اي و از هر خير و شري شمه سخنان برجستة ايشان طرفي بداند، از هر فني بهره

ها را بستايد و از پاداش نيكوكاران  بميان آيد، نيكي باشد، و چون از بهشت و آخرت سخني
سخني چند ياد كرده باشد راه بكردار نيك همـي ترغيـب كنـد، و چـون از دوزخ و كيفـر      
بدكاران ذكري رود، رسم تخذير و تخويف را بداند و بكار برد و پادشاه را بپرهيزگـاري و  

  ).95 -  94: 1308جاحظ، (رستگاري بخواند 

بـه همـين   . دادند مي ن ساساني را به هنگام سفر بزرگان و اسواران تشكيلهمراهان شاها
بردند، زيـرا اسـب    سبب، آنان مركب خود را براي معاينه نزد متخصصان دواب سلطنتي مي

امپراتور را داشت، بايستي خوب باشد، نه تنبل نه تند، نه سر سـم   مالزمتكسي كه افتخار 
بايسـت در راه   و نيز نمـي . شد به مركب شاه نزديك شودبزند، نه سركشي كند، و نه مايل با

در . سرگين بريزد و ادرار كند، و به اين جهت مقرر بود كه اسب را شب قبل خوراك ندهند
نتيجه، مالزمت پادشاه در سفر امري شاق و افتخاري دشوار بـود كـه چنـدان مطبـوع طبـع      

ملتزمان ركاب خـود را زود تغييـر    به همين مناسبت، پادشاهان ايراني. شد بزرگان واقع نمي
  ).395: 1384سن،  كريستن(دادند  مي

نشـيني در برابـر    بنابراين، رعايت اصولي كه ايرانيان كهن در قالب آداب معاشرت و هم
. دادند، بازتابي جز اينكه از شاه شخصيتي فراتر از يك انسان بسازد نداشـت  پادشاه انجام مي
اين امور كه در مطالب باال به قسمتي از آن اشاره كرديم، از  رسد انجام نظرمي به طوركلي، به
پايان روزگار يزگرد سوم، به مرور داراي سازوبرگ و تجمالت بيشتر شد و از  زمان مادها تا

اما، جامعة ايرانـي  . فرمانروايان دوران باستان شخصيتي جداگانه نسبت به تودة مردم ساخت
و مبارزه برنخاست، بلكه اين امـر بـرايش بـه طـور شـگفتي       تنها با اين مسئله به ستيز نيز نه

  .نهادينه شد و حتي براي ارتقاي آن كوشيد
  

  نشيني در جامعه آداب معاشرت و هم. 3
شـويم كـه اخـالق و ادب پايـه و اسـاس روابـط         با نگاهي به تاريخ ايران كهن، متوجه مي
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انـد    نكاتي در اين زمينه اشاره كردهمورخان غربي همه به . است اجتماعي در ايران كهن بوده
اند، همـه    ها در مورد ايرانيان گرفته نامه ها و آيين نامه هاي خود را از خداي  و متوني كه نوشته

شود كه از همـان   اهميت اين مسئله براي آنان از آنجا آشكار مي. كنند   مياين مسئله را تأييد 
هـاي   دادند تـا فرزندانشـان بـه خصـلت     يهاي خاصي م بدو كودكي به فرزندانشان آموزش

رؤسـا و مراقبينشـان   . تا ادب بياموزند بردند آنان اطفال را به مكتب مي. پسنديده خو بگيرند
داشتند، زيرا در  اكثر روز مراقب حال آنان بودند و قضاوت و عدالت را ميان آنها مجري مي

حيلـه و   حرمتـي،  عـه، بـي  بين خردساالن نيز مانند اشخاص مسن همان اتهامات دزدي، خد
چنانچـه طفلـي مرتكـب ايـن تقصـيرات      . ناسزاگويي و اين قبيل ذمايم اخالقي وجود دارد

شد؛ ولي، اگر كسي بهتان نـاروايي بـه ديگـري وارد     شد، پس از اثبات جرم مجازات مي مي
ديدنـد طفلـي در    وقتي مي. شد آمد، دچار مجازات مي اثبات آن برنمي ساخت و از عهدة مي
نعمت خود سر باز زده اسـت، سـخت    داشتن حرمت ولي شناسي و نگه بر احسان، از حقبرا

نشناس از اداي تكليف در برابـر خـدايان و    شد، زيرا معتقد بودند كه اشخاص نمك تنبيه مي
بـدين علـت    كننـد و  انجام وظيفه در مقابل والدين يا وطن و دوستان خويش سرپيچي مـي 

افزون بر ايـن، مربيـان كودكـان را بـه اعتـدال      . تندمستوجب عقوبت و مجازات سخت هس
شـناس   كردند نسبت به رؤساي خود مطيع و وظيفه  دادند و آنان را ترغيب مي مي  مزاج، خو

همچنين، بـه آنهـا آداب   . دادند  امري كه بزرگتران نيز نسبت به مهتران خود انجام مي  ـ باشند
كردنـد   مصـرف خـوراك تشـويق مـي     آموختند و بـه قناعـت در   غذاخوردن و نوشيدن مي

گويي بـه عنـوان    سواري، از راست كنار تعليم تيراندازي و اسب در). 8 -  7: 1386گزنفون، (
 ).75: 1368هـرودت،  (دادند  است كه معلمان به كودكان باالي پنج سال مي آموزشي يادشده
ـ هرچند   د ايرانياندر نز  ـ  كردن كودكان به رعايت اصول پسنديده و ارزشي بنابراين، ترغيب

بازخورد اين اصول ايجاد جامعـة اخالقـي بـا آداب خـاص در آن دوران      آور است،  شگفت
تنها در ايران باسـتان، بلكـه تـا بـه      زمين، نه است كه تأثيري مستمر در فرهنگ و رسوم ايران

  .است گذاشته امروز از خود برجاي
كردند كه ويژگي اصلي سرشـت آنهـا    ميادب و رفتار خوب را چنان به پارسيان تلقين 

طبقه بـا بوسـيدن لـب     خوردند، آشنايان هم هنگامي كه پارسيان در راه به هم برمي. شده بود
اش را براي  تر بود، گونه كسي كه از نظر موقعيت اندكي پايين. گفتند يكديگر به هم سالم مي
بودن بخشي از بـدن   برهنه. ندكرد فرودستان نيز كامالً كرنش مي. برد گرفتن بوس به جلو مي

پوشيدند كه همة بدن را  ها لباسي مي از اين رو، پارس. آور بود تنها دور از ادب، بلكه شرم نه
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از ديگر عادات قديمي آنان اين است كه در حـين  ). 392 -  391: 1388هينتس، (پوشاند  مي
قضـاي حاجـت نماينـد     مجاز نيستند در بين راه آشامند و خورند و نمي  رفتن چيزي نمي راه
ادبانه كه حتي از خنديدن بلنـد   تنها از گفتن هرگونه سخن بي آنها نه ).392: 1386گزنفون، (

انداختن آب دهان، گرفتن دماغ يا هرگونه رفتار . كردند در حضور ديگران هم خودداري مي
، هينـتس (شـد   مـي  آور شـمرده  ها شرم   خالف عرف ديگر در حضور ديگران، در نظر پارس

گذارند و هيچگـاه در آب جـاري تـف     ايشان به آب روان حرمتي خاص مي ).392: 1388
شـويند و   كنند و حتـي دسـت خـود را در آب روان نمـي     اندازند يا قضاي حاجت نمي نمي

در نزد ايشان، آنچه انجامش حرام باشـد، ذكـرش نيـز    . كنند  ديگران را نيز از آن كار منع مي
پندارند بيم و  ستاندن، زيرا مي گويي است و پس از آن وام دروغ مكروه است و بدترين كارها

برگشتن به طرف ). 76: 1368هرودت، (سازد  گويي وادار مي واهمه مرد بدهكار را به دروغ
چيزي دور از ظرافت بـود، چـون يـك پارسـي مـؤدب هرگـز نبايـد كنجكـاوي خـود را          

  ).392: 1388هينتس، (داد  مي نشان
هـيچ  . زدند تا بزاق دهان چيـزي را آلـوده نكنـد    اصالً حرفي نمي به هنگام غذاخوردن

چرخاند يا دسـتش را در نوشـيدني    هايش را در سفره نمي ها و حتي دست اي چشم پارسي
بايد گفت آنان زمـان مشخصـي بـراي خـوردن غـذا      ). 392: 1368هرودت، (برد   فرونمي

كردنـد تـا سـير شـوند      مينداشتند، بلكه به محض احساس گرسنگي طعام خويش را ميل 
انــد و از  آنــان در بــزم و ضــيافت خــوددار و معتــدل). 159 -  158: 1374ســن،  كريســتن(

گريزنـد   پرهيزند كه گويي از طاعون مـي   ويژه از حرص به ميگساري چنان مي روي به زياده
وجـه خساسـت در    هـيچ  دلباز بودند و بـه  و به طور كلي، ايرانيان بسيار دست). 159: همان(
بخش بود تا آنجا كه ممكن است تعداد بيشـتري   براي پارسيان بسيار لذت. نها راه نداشتآ

افـزون بـر ايـن، ايرانيـان بـا      ). 418: 1388هينـتس،  (دستي خود سـهيم كننـد    را در گشاده
رقصيدند، بلكه فقط با زنان غيررسـمي خـود چنـين     نوشيدند و نه مي همسران خود نه مي

  ).33 :همان(كردند  مي
شـد و بـه چنـين افـرادي بـراي       نزد پارسـيان گنـاه بزرگـي محسـوب مـي      پرحرفي در

كـردن راز   در همين راستا، فـاش ). 392 :همان(كردند  نهادن سخني بزرگ اعتماد نمي درميان
بود، چراكه  در برابر كودكان امري بود كه از سوي خردمندان بسيار مورد نكوهش قرارگرفته

در پراكندن راز نباشند، و چون بگويند، در جايي گويند كه  اند، كوچك آنان اگرچه كوچك«
  ).124 /1: 1369مسكويه رازي، (» خوشايندتان نباشد
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تنها در مـورد   مردمان ايران كهن به عهد و پيمان خود بسيار وفادار بودند و اين امر را نه
ردنـد  ك  خويشان و دوستان، بلكه در برابر مردمان خارج از ديـن خـويش نيـز رعايـت مـي     

در : نويسد در همين راستا، فالويوس يوسيفوس، مورخ يهودي، مي). 6: الف 1360عريان، (
دهند و آنان بسيار  ها رسمي هست كه در هنگام بستن پيمان به يكديگر دست مي بين پارت
عصر خويش  پلوت شاعر رومي در حق ايرانيان هم. داري پيمان و عهد خود پايبندند به نگاه

  ).365 -  364: 1346مشكور، (» ر عمل بنده و اسيرند، در قول و حرف آزادد«: گويد مي
دهد كه احترام به پدر و مادر همانند احترام به پادشاه يـك    تاريخ ايران باستان نشان مي

توجـه   است، هرچند با خصلت كلي جامعة ايراني است و در همة طبقات ايراني رايج بوده
تنها يك سرپرست، بلكه حكم يك پادشـاه   توان گفت پدر نه ميبه جامعة پدرساالر ايراني، 

. پسري كه قصد ازدواج داشـت، نيازمنـد اجـازة پـدر و مـادر بـود      . است را در خانه داشته
قدرت پدر بر پسر تا آنجا بود كه ارسطو عقيـده داشـت پارسـيان بـا پسـران خـود ماننـد        

زن كامالً تابع مرد بود، در مقام مـادر   با اينكه ).318: 1388هينتس، (كنند   بردگان رفتار مي
كس پدر يا مادر خود را بـه قتـل    پارسيان معتقدند هيچ). 33 :همان(احترام بسياري داشت 

رساند و اگر گاه چنين وضعي پيش آيد، در صورت رسيدگي معلوم خواهدشد كـه آن   نمي
ه دست فرزنـد خـود   چون مطلقاً ترديد دارند كه پدر حقيقي ب زاده نبوده است، فرزند حالل

ــار ســفارش). 76 -  75: 1368هــرودت، (كشــته شــود  ــه  در آن دوران، در كن ــه ب ــايي ك ه
ادبي و آزاررساندن به پدر و مـادر   ، بي)2: 1364تفضلي، (شد   فرمانبرداري از پدر و مادر مي
گرفت؛ تا آنجا كه حتي معاشرت و همكاري با چنـين افـرادي    سخت مورد نكوهش قرارمي

  ).90: تا   بهار و ديگران، بي( شد منع مي
مطالبي كه بيان شد، بخشي از آدابي بود كـه ايرانيـان بـه هنگـام معاشـرت و تعامـل بـا        

كرد،   شخصي كه در روابط خود اين مسائل را به نيكي رعايت مي. كردند يكديگر رعايت مي
كرد،   رعايت نميشد، ولي كسي كه اين مسائل را  اصوالً فردي اخالقمند و باادب شناخته مي

اهميت اين مسائل براي ايرانيان از آنجا مشـخص  . شد فرهنگ قلمداد مي ادب و بي فردي بي
بـه رشـتة تحريـر درآوردنـد؛       ويژه در عصر ساساني، به شود كه در اين زمينه مطالبي را،   مي

، كـردن، پـاكي روح و تزكيـة نفـس، ظرافـت در گفتـار       هايي كه بيشتر به قصد تربيت  نوشته
، پنـددادن و  )306: 1384محمـدي ماليـري،   (داري و رسـوم معاشـرت    دانستن آيين مـردم 

. شد ها عرضه مي نامه  ها و آيين  گرفت و در قالب اندرزنامه كردن، مورد استفاده قرارمي موعظه
گونه  است كه بعد از فروپاشي حكومت ساساني به دست اعراب مسلمان، از اين  اين  شگفت
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» االداب«و همچنين ) 308 :همان(» المواعظ و االداب والحكم«به عنوان   لمانانمس ها،  نوشته
. يادكردند و خود عاملي بـراي بسـط و انتشـار آن شـدند    ) 265 /4: 1380همو، (» االدب«و 

هـاي كهـن بـه دسـتمان رسـيده،       گونه نوشته ترتيب، از خالل مطالبي كه امروزه از اين بدين
. ـ اسـتفاده كنـيم    در راستاي بحث مورد نظر خويش  ـ تاريخي بيشتريهاي  توانيم از داده مي

بـرخالف   شـود كـه    گونه از آن جهت براي ما بيشتر مي گونه نوشتارهاي حكمت اهميت اين
اند و قاعـدتاً از حـب و    نشيني ايرانيان آورده  مطالبي كه غربيان در مورد ادب معاشرت و هم

  .است دل جامعة ايرانيان كهن برآمده هاي آنان خالي نيست، از بطن و بغض
شويم كه تنها رعايـت برخـي اصـول     ها و متون حكمي متوجه مي با نگاهي به اندرزنامه

همچـون    ــ  كردند  روشدن با هم رعايت مي معاشرت و تعامل كه افراد جامعه به هنگام روبه
مسائل مختلف ديگري  است، بلكه افراد ـ كافي نبوده  ...نكشيدن، آب دهن نينداختن و خميازه

ها، فرد عاقل نبايد هر كسي را بـراي تعامـل    بنا بر اين گفته. را نيز بايد مورد توجه قراردهند
  انتخاب كند، مگر آنكه فرد با فضيلتي از حيث دانش، دين و اخالق باشد

كم با كساني آميزش و رفاقـت كنـد    و از ايشان دين و اخالق و دانش بياموزد، يا آنكه دست
گرچه از وي افضـل   با او در اصالح اين امور موافق باشند، و خواستة او را تأييد كنند، وكه 

كند مگر با كمك كسـاني كـه    هاي پسنديده از نيكي و غيره رشد نمي نباشند، چراكه خصلت
با آن موافق باشند، و آنرا تأييد كنند، و براي صاحب فضل و برتري هيچ خـويش و قرابتـي   

 هاي نيك همراه و موافق باشد، تـا او را در  نيست كه كسي با او در خصلتتر از اين  نزديك
پنداشـتند   از اينروست كه كساني از گذشتگان چنين مي. اين باره فزوني بخشد و پايدار بدارد

نشيني با شخص كندذهن و كودن كه با دانشمندان نشست و برخاسـت دارد   كه رفاقت و هم
ردمندي است كه با جهال و نادانان پرورش يافته سـروكار  تر از عاقل و خ پسنديده و مطلوب

  .)98: 1375مقفع،  ابن(دارد 

 هم چراكه بشمرد، خوار و كوچك را خود نشين هم نبايد هرگز خردمند انسان همچنين،
 باشد داشته فرد خود براي بدي عواقب تواند مي هم و است اخالق و انساني شئونات از دور

 آن انجـام  از افراد كه بود ديگري ناپسند امر خود، به ديگران رأي دادن نسبت). 121 :همان(
 به مكرر صورت به افراد كه بود ديگري بحث گفتن سخن از قبل كردن انديشه. شدند  مي منع

  :شدند مي موعظه انجامش
در : و از جملة اخالقت اين نباشد كه سخني را آغاز كند، سپس آن را قطـع كـرده بگـويي   

اي ترديد داري، و بايد  گويي در آن سخن كه آغاز كرده... زودي، يا باشد كه  آينده يا بهمين
گشـودن بـه سـخن دربـارة آن بانديشـه       بايست پيش از لـب  دربارة آن بينديشي، چراكه مي
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بپردازي، زيرا خودداري از سخن پس از آغازكردن به آن نـوعي نـاتواني خـرد و پريشـان     
  ).56 -  55 :همان(آيد  خاطري شخص بشمارمي

 به افراد كه است ديگري امور از شده، بيانآذرباد مارسفندان  اندرزكه در  يعمل پندهاي
 كـردن  جـدل  از پرهيز مثالً، بودند؛ آن رعايت به ملزم ديگران با نشيني هم و معاشرت هنگام

 دروغ به نه و راست به نه نبودن، حريص غذاخوردن به ديگران، به دادن دشنام و ميهماني در
 نكـردن،  معاشـرت  دزد مـرد  با نكردن، ستايش را خويشتن ديگران مقابل در سوگندنخوردن،

 در ــ،   دوسـتان  و خويشـان  از جز به  ـ ستاندن وام از جستن دوري نورزيدن، دشمني و كينه
 بايـد  خشمگين افراد از اين، بر افزون. نكردن دزدي و شكني پيمان نخنديدن، نامناسب موقع
 شـد؛  سفره هم نبايد مست مرد با كرد؛ خودداري بايد ديگران كردن مسخره از جست؛ دوري

 مراعـات  داد؛ آزار نبايـد  را مردمـان  سـپرد؛  گوش نبايد چين سخن و دروغگو مرد سخن به
). 150 -  5: تـا  بـي  ديگـران،  وبهـار  ( كرد ستيزه نبايد مقام براي كرد؛ بايد را ساالن كهن حاال

... و مباشـيد مغـرور  ( گسـتاخ  خويشـتن  بـه «: اسـت  شده سفارش ديگر جاي در همچنين،
ـ  ي،آبادان( »نزنيد الف) يرون يعني( ابزار بزرگترين سبب به) يحت(  و آز طرفـي  از). 2: تـا  يب

 منـع  انجـامش  از مـردم  كـه  بـود  ديگـري  مسـئلة  كـردن،  شهوتراني و افترازدن داشتن، طمع
  ).2: 1364 ي،تفضل( شدند مي

به هنگـام تعامـل و نشسـت و برخاسـت بـا ديگـران بايـد از        افزون بر مواردي كه افراد 
دادنـش تشـويق    كردند، اعمال ديگري نيز وجودداشـت كـه بـه انجـام     انجامش خودداري مي

بر بال صبر كنيد؛ خرج به انـدازة دخـل   : توان اين موارد را بيان كرد شدند؛ از آن جمله مي  مي
نوايـان را    با تهيدستان همدردي كنيد؛ بي ؛)61 -  16: 1313بلخي، (كنيد؛ مهمان را عزيز داريد 

كنند به نيكـي رفتـار    بنوازيد؛ پاس همسايگان بداريد؛ با بيگانگاني كه در ميان شما زندگي مي
؛ دسـت را پـاك بشـوييد و    )186 /1: 1369مسـكوية رازي،  (كنيد؛ پيمانتـان را حفـظ كنيـد    
؛ نسـبت بـه پادشـاهان و    )62: 1361بزرگمهـر،  (داريـد   )نگاه(خويشتن و جامه به پاكيزگي 

باش؛ دوست آن گير كه براي تو سودمندتر باشد؛ با مـردم  ) رو يك مخلص و(دوستان يگانه 
خلق مشورت كن و دوست باش؛ از مرد دانا سخن بپـرس و   آگاه و زيرك و خوش آزاده، كار
گـو؛  ات را پيوسته نيـك نگـاه دار؛ پيوسـته سـخن نـرم ب      هايش گوش سپار؛ انديشه به حرف
گـو   باشـي؛ راسـت   دار باش تا شايستة نيكي باشي؛ فروتن باش تا دوست بسيار داشـته  سپاس

عريـان،  (؛ به فرهنگ خواسـتاري كوشـا باشـيد    )139 -  135: تا بهار، بي(باش تا استوار باشي 
 ).127: تا پاوندپور، بي(؛ در نيكويي به مردم كوشا و نسبت به كار متعهد باشيد )41: ب 1360
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هـا بيـان    از اندرزنامه  نشيني و معاشرت و دستورهاي عملي كه در مورد آداب هم نصايح
. كرديم، تنها بخش اندكي از حجم وسيع متون حكمي و پندگونه بود كه ما در اختيار داريـم 

با وجود اين، اين متون فرهنگ خاص زمان خويش را كه كامالً مطـابق بـا اصـول اخالقـي     
سـن،   كريسـتن (اساس ديانتي اسـت   ني كه فلسفة آنها مبتني بردهند؛ متو هستند، بازتاب مي

و تأثيرپذيري آنان از آيين زرتشت كه در دوران ساساني، دين رسـمي كشـور   ) 420: 1384
آيد، اين ديـن در كنـار زنـدگي     گونه كه از آيين زرتشت برمي آن. بود، انكارناپذير است شده

پيـروانش را بـه بازسـازي و     كوشد و مياست  اخروي به زندگي مادي اهميت بسياري داده
تـوجهي   ها تـا انـدازة قابـل    رسد اندرزنامه نظرمي به طور كلي، به. نوكردن جهان تشويق كند

تأثير بخش تعليمات عملي آيين زرتشت قراردارند؛ تعليماتي كه حول محور سه اصل  تحت
در واقع، . گردد مي نيك، پندار نيك و گفتار نيك بنيادي و اخالقي دين زرتشت يعني كردار

كسي كه در اين دنيا به كار نيك و انباشت آن، و كوشش براي زندگاني بپردازد، يار و يـاور  
يافت و كسي كه دست  اهورامزدا در مقابل اهريمن خواهدشد و به بهشت موعود راه خواهد

به امور غيراخالقـي و ناپسـند بزنـد، همـراه و دوسـتدار اهـريمن خواهـدبود و بـه جهـنم          
نشـيني در ايـران كهـن     ترتيب، آنچه ما تحت عنوان آداب معاشرت و هم بدين. واهدرفتخ
هـاي    ها و سـنت  اساس ارزش توانست تعامل و ارتباط بين مردم را بر تنها مي شناسيم، نه مي

توانست سرنوشت آنان را در جهان ابـدي   زمين شكل بخشد، بلكه مي اخالقيِ فرهنگ ايران
اين، با درك اين نكتـه كـه پيونـد ناگسسـتني بـين ادب نشسـت و       بنابر. نيز مشخص سازد
تـوان ايـن    خوبي مي وشنود در ايران باستان با آيين زرتشت وجود دارد، به برخاست و گفت

نشيني در ايران كهـن بـر پايـه و اسـاس اخـالق       فرض را پذيرفت كه آداب معاشرت و هم
  .است گرفته عملي در آن روزگار كهن شكل

  
  گيري نتيجه. 4

توان  گويي به پرسش اصلي پژوهش بود، مي مطابق با هدف اصلي ما در اين تحقيق كه پاسخ
نشيني در برابر پادشاه  گفت كه رعايت اصولي كه ايرانيان كهن در قالب آداب معاشرت و هم

به طور . دادند، بازتابي جز اينكه از شاه شخصيتي فراتر از يك انسان بسازد نداشت انجام مي
رسد انجام اين امور از زمان مادها تا پايان روزگار يزگرد سوم، به مرور داراي  نظرمي بهكلي، 

سازوبرگ و تجمالت بيشتر شد و از فرمانروايان دوران باستان شخصيتي جداگانه نسبت به 
تنها با اين مسئله به ستيز و مبارزه برنخاست، بلكه  اما، جامعة ايراني نيز نه. تودة مردم ساخت
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بـا وجـود   . اي نهادينه شد و حتي براي ارتقاي آن كوشيد زده امر برايش به طور شگفت اين
اين، مردمان اين مرز و بوم به هنگام برخورد و تعامل با يكديگر در همين دوران بيشـتر بـر   

كردند، چراكـه معتقـد بودنـد رعايـت ايـن       اساس مباني اخالقي با يكديگر ارتباط برقرارمي
ن را يار و ياور اهورامزدا در مقابل اهريمن كنـد و همچنـين بـه انباشـت     تواند آنا اصول مي

توجه است كه اين رفتار  ذكر اين نكته نيز قابل. هايشان بينجامد هاي آنان در مقابل بدي نيكي
است و همچـون   داده زماني تقريباً بدون تغيير به حيات خود ادامه ةبازو كردار ايراني در اين 

  .است يافته هاي بعد انتقال نسل ميراثي ارزشمند به
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