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Abstract 
 
Qaboosnameh is one of the prominent texts in the field of Persian 

literature that deals with society and the concepts around it. As the author of 
the book, the element of transcendence, sometimes with conscious tradition-
breaking, complicates and elucidates the word and incorporates codes into 
the underlying layers of the text that guide the partial audience towards 
meaning. In modern times, the science of semiotics is used as a method to 
analyze new dimensions of a work and one of its important variables is 
called cryptography. Roland Barthes has done research on this and has 
divided the codes into five types of action, hermeneutic, symbolic, semantic 
and cultural, and has described a function for each. In the present article, 
citing library sources and qualitative interpretive methods, the foundations 
of the concept of justice as a social component in Qaboosnameh have been 
explored based on referential and cultural codes to explore the intentions of 
the Supreme Element in retelling moral advice in this work. The general 
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results of the research show that at the level of cultural codes, religious 
ideology and intertextuality have a comprehensive appearance to explain the 
teachings. Citing two main and important Iranian-Islamic sources, the 
author has provided the audience with his desired topics and explained 
various aspects of the importance of justice in society. 

 
Keywords: Supreme Element, Qaboosnameh, Political Biography, Justice, 
Roland Barthes, Reference and Cultural Codes. 
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  99- 118 صص 1401 ارديبهشت ، 2شناسي سياسي ايران، سال پنجم، شماره  جامعه) پژوهشي-مقاله علمي(ماهنامه علمي 
 

https://dx.doi.org/10.30510/PSI.2022.316882.2699 

 
 نامهقابوس كتاب در پادشاهاني اسيسة ريس در عدالت مفهوم ليتحل وي بررس

بارت روالن ازي فرهنگ وي ارجاع رمزگان به كرديرو با  
 

  01/07/1400: تاريخ دريافت         1طلبحق اهللارحمت
 09/09/1400: تاريخ پذيرش           2نوروزي مهد

   3انياءخداداديض محبوبه
 

  دهيچك
 ميمفاه و جامعه به كه استي ارسف ادبة گستر در برجسته متون ازي ك ينامهقابوس

 آگاهانه،ي هايشكنسنت باي گاه كتاب،ة سندينو عنوان بهي عنصرالمعال. پردازديم آن رامونيپ
 كه است دهيگنجان متن نيريزي هاهيال در رايي رمزها و كرده ابيريد و دهيچيپ را كالم

 بهي شناسنشانه علم صر،معا دوران در. كنديميي راهنما معناي سو به را نگريجزئ مخاطب
 آن، مهمي رهايمتغ ازي ك يو روديم كار به اثر ك يازي ديجد ابعاد ليتحلي براي روش عنوان

 نوع پنج به را رمزگان و داده انجام باره نيا در رايي هاپژوهش بارت، روالن. دارد نام رمزگان
 شرح راي كاركرد هركدامي ابر و كرده ميتقسي فرهنگ و يمعنابن ن،ينماد ،يكيهرمنوت ،يكنش
ي مبان ،يفيك نوع ازي ريتفس روش وي اكتابخانه منابع به استناد با حاضر،ة مقال در. است داده

ي فرهنگ وي ارجاع رمزگان اساس بر نامهقابوس دري اجتماعي امؤلفه عنوان به عدالت مفهوم

                                                                 
 رانيا شابور،ين ،ياسالم آزاد دانشگاه شابور،ين واحد ،يفارس اتيادب و زبان گروهي دكتري دانشجو. 1

 مسئولة سندينو .رانيا شابور،ين ،ياسالم آزاد دانشگاه شابور،ين دواح ،يفارس اتيادب و زبان گروه ارياستاد. 2
mahdinovrooz@yahoo.com  

 .رانيا شابور،ين ،ياسالم آزاد دانشگاه شابور،ين واحد ،يفارس اتيادب و زبان گروه ارياستاد. 3
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 دهيكاو اثر نيا دري قاخالي اندرزهايي بازگو ازي عنصرالمعال اغراض تا است شده دهيكاو
 تينامتنيب وي دئولوژيا ،يفرهنگ رمزگان سطح در كه دهديم نشان قيتحقي كل جينتا. شود

 مهم وي اصل منبع دو به استناد با سندهينو. است داشته ريفراگي نمود هاآموزه نييتبي براي نيد
ي گوناگون ابعاد و داده قرار مخاطبان ارياخت در را خود نظر مورد موضوعات ،ياسالم –ي رانيا
  .است كرده نييتب جامعه در راي دادگر تياهم از

  
 رمزگان بارت، روالن عدالت، ،ياسيسة ريس ،نامهقابوس ،يعنصرالمعال :يديكل واژگان

  .يفرهنگ وي ارجاع
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 مقدمه و بيان مسئله. 1

 به كيكالس نمتو نيترمهم ازي ك ير،يوشمگ بن قابوسي عنصرالمعالة نوشت نامهقابوس
. »دانستي اسيس اخالق را آن موضوع وي اسيسي ااندرزنامه].را آن [ديبا «و استي فارس زبان

 ازي امجموعهيي بازنما كتاب، نيا نوشتني برا سندهينوة زيانگ) 58: 1385 منفرد،ي فرهان(
ي تيشخص و مطلوبي زندگ به دنيرس جهت ... وي فرهنگ ،ياسيس ،ياخالق ،ياجتماع آداب

 ازي اريبس او. است بوده) كالن سطح در (مردم و) هياول سطح در (خود فرزندي برا ودشكوفاخ
 وي فكري غنا بر ميمفاهي برخ نييتب در ديتعق جاديا با و كرده مطرح لفافه در را مسائل
 انتقال در كه شده منعكس هانشانه ازي مشخص نظام اثر، نيا در. است افزوده خود اثريي محتوا
ي مبان ازي ريگبهره باي عنصرالمعال. است داشته ميمستقي ريتأث مخاطب به مختلفي معان

 گوناگون مسائل به ،ياسالم روزگار و باستان دوراني عن يرانيا مختلفة دور دوي فرهنگ
 راي اجتماع وي فرد گوناگوني هادغدغه از بخشكمال و قيدقي امجموعه و پرداختهي انسان
 در سندهينو. دارديي بسزا ريتأث مخاطبان نشيب و شعور سطحي ارتقا در هك است كردهيي بازنما
ي دادگر و عدالت جمله از هاآموزه ازي اريبس -دارندي مشخصي هانام كه- مختلفي هاباب
 اگرچه. داردي محور و مهمي نقش ،ياجتماعي ساختارهاي ريگشكل در كه است كرده بازگو را

 به ازين ،يموارد در اما رسد،يم نظر به ابيزود و ساده هاباب غالب دري عنصرالمعال كالم
 ليدل به نامهقابوس در اوي هاهيتوص ازي اريبس گر،يد عبارت به. دارد ريتفس و ليتحل

 بر كه برخوردارند تيظرف نيا از متعدد،ي هارمزگان و هيچندالي داللتي هانظام ازي برخوردار
 بارت،ة گانپنجي هارمزگانية نظر كاربست با. شوند ليلتح وي بررسي شناسنشانهي مبان اساس

 مسائل حيتشر در سندهينو كالم تيفيك ازي ديجد ابعاد ،يفرهنگ وي ارجاع رمزگان ژهيو به
 از تا شوديم موجب مذكورية نظر از استفاده ن،يهمچن. شوديم آشكار مخاطباني براي انسان

 نظرات دخالت از شوديم مطرح تينها رد كهيي هاليتحل و شودي ريجلوگ آراء تشتت
  .باشدي مبر ،يشخص
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ي برا گذشتهي هاسال در كه استيي هاروش ازي كي) Semiotics(ي شناسنشانه
 در كهي پردازانهينظر انيم در. رديگيم قرار استفاده مورد گوناگون متون دنيكاو وي بازخوان

ي اچهره بارت روالن اند،كردهي انيشاي هاكمكي شناسنشانه دانش رشد به رياخي هادهه
 كاربستي برا معتبريي هاقدم گانه،پنجي هارمزگانية نظرة ارائ با او. است برجسته و مطرح
 ريپذقاعده و ديجد نظرات به پرداختن امكان و برداشت متون ليتحل جهتي شناسنشانهي مبان
 هستندي زباني كدها همان دارد، ديكتأ آن بر بارت كه گانهپنجي هارمزگان نيا. آورد فراهم را
 از عناصر نيا افتيدر و درك و دارد قرار آنها متن و بطن دري گوناگوني داللتي هانظام كه
 كار به با گر،يد عبارت به. كنديم كمك معنا ازي و ترمطلوب خوانش و فهم به مخاطب،ي سو

 از هيثانوي ساختارها به يدسترس امكان «آنكه ضمن متن، ك يليتحلي برا هارمزگان بستن
 مناسبي بستر ،)218-219: 1379 اسكولز، (شوديم جاديا» هاتيروا دري ظاهر ساختار قيطر
 ازي ديتول متن و ديآيم وجود به متن خالقية ثانو و هياول اهداف از قيدقي ليتحلة ارائي برا
  . شوديم دهيكاو ديجدي اهيزاو

 ازي عنصرالمعالية ثانو و هياول اغراض كه تاس نيا حاضر قيتحقي اصلة مسأل و هدف
ية نظر نيا به تيعنا با ،يدادگر و عدالت ميمفاه با ارتباط در محوراخالقي هاهيتوص بازگفت

  .شوديي بازنما و ليتحل ،ييشناسا روشمند و متقن

  قيتحق سؤاالت. 1-2
 دري ريتأث چهي فرهنگ وي ارجاع رمزگاني مبان اساس بر نامهقابوس ليتحل وي بررس -
  دارد؟ي عنصرالمعال آراءيي بازنما
  ست؟يچي عنصرالمعال محوراخالقي هاشهياند بر اثرگذار منابع نيترمهم -
ي اهداف ا يهدف چهي دادگر مفهوم نييتب دري ارجاع رمزگان كاربست ازي عنصرالمعال -
  است؟ داشته
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  قيتحق روش. 1-3
. است شده نيتدوي فيك نوع ازي ريتفس روش وي اكتابخانه منابع به استناد با پژوهش نيا
 دگاهيد از متنوعي خوانش و ليتحلة ارائي برا. است نامهقابوس كتاب ق،يتحقي آمارة جامع
ي برا بارتية نظر. است شده استفاده بارت روالني فرهنگ وي ارجاع رمزگاني مبان از مؤلف
 در تيروا ساختژرف و سطحي بررس امكان ق،يطر نيا از و روديم كار به داستان ليتحل
 بارتية نظري مبان به ابتدا كه گفت ديبا قيتحقي كل ساختارة دربار. شوديم فراهم منثور متون

 ت،ينها در و دهيگرد ذكر عدالت مفهوم با مرتبط عبارات ،ياصل بخش در و شده پرداخته
  .است شده استفاده معتبر منابع از هاليتحل تيتقوي برا ن،يهمچن. است شده افزوده هاليتحل

  قيتحقة نيشيپ. 1-4
ة گانپنجي هارمزگانية نظر از استفاده باي پژوهش چيه در تاكنون كه دهديم نشان هايبررس
 مفهومة دربار ژهيو به نامهقابوسيي محتوا وي فكر سطح ،يكل طور به و هيثانوي هاهيال بارت،
 به بار نينخستي برا حاضر پژوهش و،رنيا از. است نشده دهيكاو وي بررسي دادگر و عدالت

ي فرهنگي هاشاخصه به پژوهش چند در حال، نيا با. داردي نوآور و پردازديم موضوع نيا
ي بررس«ة مقال در) 1397 (زادهيتق وي مهدو. است شده پرداختهي نامتنيب كرديرو با نامهقابوس
- شيپ با» نامهقابوس بر آن ريتأث انزيم بهي نگاه باي بلخ ابوشكور ةنامنيآفري اخالقي هاآموزه
- نيآفري تيتربي هامؤلفه كه اندكرده دايپ دست جينتا نيا به ،ينامتنيب ارتباط وي متنانيمة انگار
 نامهقابوس در ناًيع نامهنيآفر اتياب ازي بخش: است افته ينمود نامهقابوس در شكل سه به نامه
ي بخش ن،يهمچن. استي مشتركي اخالق اميپ و نيمضام شامل گريدي قسمت. است شده نيتضم
 انيرحمت وي نييخو. هستند همسان و مشترك ،ييمحتوا ديد از صرفاً اثر دو نياي هاآموزه از
 انددهيرس جهينت نيا به» نامهقابوس كتاب در انينيشيپي اندرزهاي برخ پژواك«ة مقال در) 1398(
 ةپندنام ،آذربادمارسپنداني اندرزها: چوني منابع از ميمستق و واضح صورت به مذكور اثر كه

 در) 1399(ي موسو. است رفتهيپذ ريتأثي بلخ بوشكور اشعار و مقفع ابن آداب ،روانيانوش
 بر كه كنديم اشاره نكته نيا به» يسينواندرزنامه خيتار در نامهقابوس گاهيجا نييتب«ة مقال
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 و سبك در اثر نيا ،يپهلو زبان با اويي آشنا و باستان رانيا بهي عنصرالمعال خاطر تعلق اساس
  .دارد شباهت نيشيپي سينواندرزنامه سنت به محتوا

  قيتحقي نظري مبان. 1-5

  : بارت روالني هارمزگانية نظري مبان به مختصري نگاه. 1- 1-5
 تيفيك نييتبي برا او. دانديم مدلول ديتول وي نيمعناآفري براي عامل را هادالي باز بارت،

 خواننده تا شوديم باعث آن به توجه كه است كرده اشارهيي هارمزگان به هادالي نيفرآنقش
 گام در و كند ميتقسيي معنا تركوچك آحاد ا يهاخوانه به را آن ،يديتول متنة مطالع هنگام
 كاربست) 285-286: 1388 كالر،. (دينماي بازساز را متن ها،خوانه مجددي دهنظم با ،يبعد

ي الگوها در مختلفي هامفهوم انتقاليي بازنما جهت مطلوبي روش ديبا را متن رد رمزگان
ي معنابن) الف: از عبارتند كه رنديگ يمي جا دسته پنج در هارمزگان نيا. دانستي كالم ارتباط

)Semantic((ي ستانيچ اي يكيهرمنوت) ب ؛Hermeneutic((نينماد) ج ؛ Symbolic(؛ 
 كاربست از پس). Referential(ي ارجاع وي فرهنگ) ه ؛)Action Narrative(ي كنش) د
 و دال نيب ونديپ  شوند،يم بدل معناداريي هانظام به هانشانه آنكه ضمن متن، در هارمزگان نيا

  )221: 1387 چندلر،. (شوديم برقرار ز،ين مدلول

  : يارجاع وي فرهنگ رمزگان. 2- 1-5
نگر وي بوده، رواج اصطالح ات وسيع و جزئيكي از دستاوردهاي بارت كه حاصل تحقيقي

اي از گفتمان يا زبان انتقادي دانست فرازبان را بايد گونه. شناسي استدر علم نشانه» فرازبان«
كه ) Trifonas, 2001: 4(ها و ساختارها كه از طريق كاربست آن، تحليل بخشي از فرم

. شودپذير ميكنند، امكاندا ميصرفاً با ارجاع به بسترهاي فرهنگي قابليت واكاوي پي
)Barthes, 1964: 29 (عد گرفت، نظر در هارمزگاني برا توانيم كهيي هاجنبه ازي كيب 

 در ناهمگون صورت به هارمزگان نيا. بخشديمي خيتاري تيماه آن به كه استي اجتماع
 به گوناگون،ي هانرمزگا به تيعنا با جامعه هر و اندشده پراكنده اجتماع مختلفي ها هيال
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 را ژهيو اريبس سطوح تاي جهان و عامي هاهيال و شوديم ميتقسي مختلفي اجتماعي هاگروه
  )153: 1387 ،يسجود. (رديگيم دربر

متنيت هاي ارجاعي بايد در نظر داشت، ميانموضوع ديگري كه در ارتباط با رمزگان
)Intertext (متني ديگر است، به ساحت  متنِي، مياناز آنجا كه هر متن«از ديد بارت، . است

-جستجو براي كشف منابع اثر يا عواملي كه در خلق آن مؤثر بوده] و... [تعلق دارد  متونميان

 چيهي برا دينبا جه،ينت در) 62: 1373بارت، . (»اند، ناشي از اعتقاد به انشعاب و اسناد است
 از پنهان و آشكاري هانشانه بر فزونا رايز گرفت؛ نظر در را محض تيخالق وي نوآور ،يمتن

 متن در گريدي هافرهنگ مظاهر اي يخود فرهنگ ازيي هامصداق به ارجاع گر،يد متون
- داللت. رنديگيم قرار توجه موردي فرهنگي هاداللت رمزگان، نيا نيا در. داستيهوي ديتول

. بخشديم شدهخلق اثري كيدئولوژيا وي فرهنگ طيشرا ازي كل معرفت به ژهيوي تيفيك كهيي ها
 به كه- ادراك مختلفي قالب صور و حكم و امثال ،يعلم قيحقا قالب در معموالً رمزگان نيا

 در) Barthes, 1970: 18. (كننديم دايپ نمود -شونديم مربوطي آدمي زندگي هاتيواقع
 برخورداريي وار متن ك يدنيكاو وي بررسي برا الزمي هاتيقابل از هارمزگان نيا بارت، نگاه

  .دانستيي روا نوع از را رمزگان پنج نيا توانيم رو،نيا از. هستند
  )نامهقابوس در عدالت با مرتبطي ارجاع وي فرهنگ رمزگانيي بازنما(ي اصل بحث. 2

ي هايژگيوي دارا ،يفارس زبانة گستر در مهمي ميتعل آثار ازي ك يعنوان به نامهقابوس
- تيحكا و هاباب قالب در هارمزگان بروز و ظهور به توانيم هجمل آن از كه استي متعدد

 سازانسان موضوعات ازي اريبسيي بازنماي برا شگرد نيا از سندهينو. كرد اشاره مختلفي ها
 بدو در آن درك كه است بودهي مسائل ذكر با همراهي گاه استفاده طرز نيا. است كرده استفاده

 نامهقابوس در كهيي رمزها. دارد ريتفس و ليتأو ل،يتحل به ازين و رسديم نظر به دشوار امر
 به بردني پ در رمزها نياي شناسنشانه. اندكرده تيتقو را اثريي رواي هاجنبه اند،شده ظاهر

  .دارديي بسزا ريتأثي گسترعدالتة حوز در ژهيو به مذكور اثري اخالق وي ميتعل تيفيك
 و عدالت با ارتباط در خود آراءي بازنماي براي ونريبي هامدخل از بارهاي عنصرالمعال

 نييتب را كالمش ك،يدئولوژيا وي نيد معتبر منابع بر هيتك با تا است كرده استفادهي دادگستر
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ي اعتقاد و كيدئولوژياي هاشيگرا از كهي درست درك با او. ديفزايب خود سخن اعتبار بر و كند
 و اسالم از شيپ رانياي اندرز كتب بهي دادگري ريفراگ تياهم هيتوج در دارد، خود مخاطبان

 ،يضمن صورت به و كنديم استناد نيد بزرگاني عملة ريس وي اسالم دوران منابع به طورنيهم
 مدارنيد مخاطب مؤثري ريگارتباط امكان روش، نيا كاربست با. دهديم شرح را خود منظور

- داشته ،ياسالم -يرانياي هايمتنانيم بر هيكت باي عنصرالمعال. شوديم تيتقوي اندرز متن با

 در تا زديآميدرم هم با را نيد و اخالق معمول، سنت به بنا و دهديم شرح را خودي فكري ها
  .كند عمل مؤثرتر مخاطب، دركي ارتقا

  گرانيد و خود حق دري دادگر. 2-1
 كند رفتار عدالتي رو از خود با هم فرد كه است نياي دادگر و عدالتي هاهيسو ازي كي

ي اجنبهي دادگر ن،يبنابرا. سازد محققي خوب به را عدالت توانديم گونهنيا. انشياطراف با هم و
 حق در عدالت ،يدادگرة مرحل نينخست ،يپهلوي هااندرزنامه در. داردي اجتماع وي فرد
 مفهوم نيا ازي درست شناخت به خواهديم فرد اگر كه معنا نيا به. است شدهي معرف شتنيخو

 در و كنديي اجرا شتنيخو با ونديپ در را عدالت ديبا آغاز در كند، دايپ دستي اجتماع كالن
 را داد ،يآدم كه است آني دادگر در گام نينخست«: باشد آن دادبرونة شياند در ،يبعدي هاگام
 خود به راي خواهكين و استوار روش و دهيپسند رفتار و كيني خو هر و كند آغاز خود از

) 116-117: 1348 عباس،. (»باشد رستگار جهان آن در و منيا جهان، نيا در تا آموزاند
ي هاهيتوصة زمر در شود،يمي آدميي پارسا به منجر كه خود حق در عدالتي اجرا ن،يهمچن
 كامالً ،ياخالقي هاسفارش نيا دري نيدي هاهيسو البته،. است گرفته قرار باستان رانيا مانيحك

 بدان و ش،يخوي برا كردن كرفه تا باشد بهتر كردن كرفه را داد«: رسديم نظر به تهبرجس
  )528: 1339 ،ينواب. (»باشند پارساتر
 شده نقل )ع(يعل امام از. دارد وجود عدالتة مقول بهي نگاه نيچن هم،ي اسالم متون در
 به) 107: 1371 ،ينيقزو(» اهلك خاصة من و نفسك من الناس انصف و اهللا انصف «كه است
 نيا. »كن برخورد انصافي رو از اتخانواده ژهيو به و مردم خودت، خداوند، با«ي معن
ي تياهم ر،يفراگ وي اجتماع عدالتي تعال و رشد در فرد هر گاهيجا كه دهديم نشان كرديرو



 

109

س
ابو
ب ق

كتا
در 

ن 
اها

دش
ي پا

ياس
ة س

سير
در 

ت 
دال

م ع
هو
 مف
يل

حل
و ت

ي 
رس
بر

 
امه

ن
 

 ابعاد جامعهي اعضا از ك يهر كه شوديميي اجرا كامل طور به عدالتي زمان. دارد وافر
 عدل يان العدلهيغا«: كنند تالش آن، به دنيرسي برا و درك را مفهوم نيا داددرون و يشخص
. »باشد عادل خودش باي آدم كه است نيا عدل هدف«ي معن به) 159: همان(» نفسهي ف المرء

 شده اشاره ظلم و ستم نوع سه به آن طبق بر كه است شده نقلي ثيحد ز،ين )ع(صادق امام از
. خداوند بهي آدم ستم) ج گرانيد بهي آدم ستم) ب شيخو بهي آدم ستم) الف: است

ي نديفرآ ،ياسالم وي رانيا فرهنگ دري دادگر ،يكل نگاه ك يدر) 52: 16ج ،1367 ،يحرعامل(
  .است حركت در باال به نييپا از اصطالح، به و دارد كل به جزء از

 حق در را عدالت كهي كسان ،يلعنصرالمعا ديد از. دارد بازتاب زين نامهقابوس در مهم نيا
-يمي درست نشيب و درك به رايز ندارند؛ محكم و داور بهي ازين گريد كنند،يم تيرعا خود
 از دادي كار همه اندر«: كنند عمل قيدق بد، از كين صيتشخ در تواننديمي سادگ به و رسند
) 32: 1382 ،يرالمعالعنص. (»باشدي مستغن داور از بدهد شتنيخو از داد هركه كه بده شتنيخو
  .است بودهي اسالم متون البته، و اسالم از شيپ متون ريتأث تحت شهياند نيا حيتشر در سندهينو

  ستهيشا افراد بهي حكومت مناصبي اعطا. 2-2
ي بسترها ستهيشاي هاتيشخص نشيگز با كه است نيا شاهان فيوظا نيترمهم ازي كي
 خودي جا در فرد هر گرفتن قرار عتاًيطب. كنند فراهم اديبنعدالتي اجامعه ساختني برا را الزم
 متون در. است ... وي علم ،ياقتصاد ،ياسيس ،يفرهنگ گوناگون ابعاد در جامعه رشدي معنا به

 كنش، نيا تيرعا عدم و شده ديتأك شاهاني شكاريخو نيا تياهم بر باستان رانياي اندرز
-حوزه در آن شماريبي منفي امدهايپ از سخن نياة نديگو رايز است؛ شده تصور زيانگخوف

 دم مهتران كه نيست آن از انگيزترهراس چيزي شاهان براي«: است آگاهي فرد وي اجتماعي ها
 ،يثعالب. (»يابدنمي سامان مردم كار فرومايگان فرمانروايي با ... گردند سر كهتران يا شوند
1963 :483(  

ة ادار هرگز كه كنديم سفارش خود فرزند به او .داردي كرديرو نيچن ز،يني عنصرالمعال
 سندهينو. آورد نظر در راي ساالرستهيشا اصل ديبا بلكه ندهد، ناآگاهان و ظالمان به را امور
 دينبا نكهيا جمله از. شمرديبرم ناسره از سره افراد صيتشخي برا رايي ها شاخصه و هاسنجه
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 مشغول خودي هايكاست رفع به صرفاً نظر مورد ردف صورت، نيا در رايز باشند؛ نوايب و غافل
 اقناع ازشين حس كهي زمان تا او. رديگينم نظر در را جامعه افراد گريدي ازهاين و شوديم

 دري اريبس اجحافات جه،ينت در. بود نخواهد مردم بهي رسانخدمتي برا تمركز به قادر نشود،
- يم داريپد گوناگوني هابخش دري ادهيعدي هابيآس و ديآيم وجود به جامعهي اعضا حق
 جهت افراد انتخابي براي اصلي هايژگيو ازي ك يكارگزاري مال تمكن ن،يبنابرا. شود

 دست در جهان طمع، بهر از و ده سزاوار ،يدهي كس به كهي عمل هر«: است مناصبي واگذار
 برگ به را شتنيخو او ات كهي مفرما عمل را نوايب و مفلس و غافل و منه جاهالن و دادگرانيب

 شتنيخو به كباره يباشد،ي ساز وي برگ راي و چون ولكن نشود، مشغول تو برگ به نكند،
  )220: 1382 ،يعنصرالمعال. (»پردازد زود تو كار به و نباشد مشغول

 او به راي شغل فرد، هر تخصص اساس بر كه كنديم هيتوص خود فرزند بهي عنصرالمعال
 مربوطي كارها فراش ك يبه دينبا كه دارديم اعالم و كنديم بازگو راي مثالي حت. دينما واگذار

 آورديم وجود به راي اريبسي هااختالل مهم، نيا گرفتن دهيناد. نمود محول راي دارشراب به
ي عدالتيب نيا. شونديم بدل دشمن به دوستانش و رنديگيم موضع او هيعل حاكم مخالفان و
ي كس چون«: دينما دور قدرتة كيار از را او و دينما سست را شاه حكومت يهاهيپا توانديم
 ،يباشي معني چاكر باب در تو بدانچه و ده مرد سزاوار به شغل بنگر، كيني دهي شغل را

 وي مفرماي دارشراب د،يشا راي فراش كهي كس ،يمفرما راي و باشد آن مستحص نه كهي شغل
 عمل لكل": اندگفته كهچنان داد، نتواني كس بهري كار هر هك مدهي حاجب د،يشا راي خازن آنكه
 كار راي و اگر كه دياين داريپد تو شغل اندر خلل و نشود گشاده تو بر طاعنان زبان تا "رجال
 شغل آن ولكن را شيخو منافع بهر از كندي هم ندانم، كه دينگو حال چيه به نداند كهيي فرما
  )230: همان. (»باشد فساد با

  انيلشكر و تيرعي هاخواسته بهي دگيرس. 2-3
 اگر رايز كند؛ توجه ردستانشيزي ازهاين به ديبا خود قدرتة گستر بر افزودني برا شاه

 او به كهي مردم. است بوده ردستانيزي هاتيحما ليدل به داردي اعتبار و ثروت حشمت،
 كنند،يمي رسانخدمت او بهي خارج وي داخلي هابحران در كهي انينظام ز،ين و دهنديم اتيمال
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 تياهمي گسترعدالت دري اقتصادة جنب. كند رفتاري دادگري رو از آنها با شاه كه دارند انتطار
 كي يماندگار كه است شده اشاره مهم نيا به باستان رانياي اندرز متون در. داردي اژهيو

 ان،ينظامي وفادار تيتقوي براي اصل حلراه ن،يهمچن. داردي بستگ آن انيلشكر به حكومت
 دري آبادان گسترش به ازين زر كسب و ثروت به دنيرسي برا. است آناني مال اقناع و نيتأم

 صورت انصاف وي دادگري عني ياديبن عنصر دو با همي آبادان تحقق. است مختلفي هابخش
 مارتع به زر و داشت توان زر به لشكر و كردن توان لشكر به جهانداري كه بدان«: رديگيم

 غافل انصاف و عدل از كرد، توان انصاف و داد به عمارت و آوردن توان دست به كردن
ي وفادار قدرت؛ حفظ (ادشده يميمفاهة هم متن، نيا طبق) 218: 1348 عباس،. (»مباش
 را انصاف و عدالت و هستند متصل بهميي رهايزنج مثابه به) يآبادان وي ثروتمند ان؛يلشكر

ي خوب به رهيزنج ها،حلقه نيا ازي ك ينبود صورت در. دانست هاحلقه نيا ونديپ عامل ديبا
  .رديگينم شكل

 فرزند به او. هديم انعكاس نامهقابوس در را آن و دارد اعتقاد كرديرو نيا بهي عنصرالمعال
 رايز نكند؛ي كوتاه خود مردم و انيلشكر حرمت تيرعا در هرگز كه كنديم هيتوص شيخو
ي عدالتيب وي بدرفتار گر،يد انيب به. شد خواهدي و دشمناني خشنود باعث ناروا عمل نيا

 انيم قيعمي شكاف و كنديم تيتقو را او حكومت مخالفان ان،ينظام و مردم حق در شاه
 كوين در«: ندارد وجود آن ميترم امكان مواقع،ي بعض در كه آورديم ديپد زبردست با ردستانيز

. »باشد دشمنان ريتوف ريتقص آن ،يكن ريتقص اگر كه نمك ريتقص تيرع و لشكر داشتن
 مردم و) ينظامة پشتوان (لشكر به متن نيا دري عنصرالمعال) 233: 1382 ،يعنصرالمعال(
  .است كرده اشارهي كشوردار امر در) ياسيسة پشتوان(

  كشوري رانيو وي آبادان عامل داد،يب و داد. 2-4
 كه است تياهمي دارا مسلمانان ز،ين و باستاني رانياي فكر ساختار در بابت نيا ازي دادگر

 شاهان. است خورده گره مفهوم نيا تيرعا عدم ا يتيرعا به آني تباه ا يجامعهي ترق و رشد
 مردمي ستيز تيفيك ،يدادگر اصل تيرعا با دارند، ارياخت در را ثروت و قدرت كهي حاكمان و
 قابل هم تيوضع نيا عكسة نقط كه ستاي هيبد. بخشنديم ارتقا را كشوري كل طيشرا و
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 نظر دريي بنا همچون جامعه و حكومت ماي اجتماع وي نيد وي اسيس دگاهيد در«. است تصور
 مگر ابد،ييم گزند و دشمن و طوفان و ليس ازي گريد ساختمان هر چون كه است شده گرفته

 كهي ابزار وي پ و ستون آن. باشد داشته حفاظت وي استواري برا محكمي ستون وي پ نكهيا
 تيكل دري دادگر اگر) 10: 1399 همكاران، وي ذاكر. (»است عدالت بناست، نيا نگهدار
 آن به دينبا و كرد تصور خلل دچار ديبا را حكومتة خان نشود، گرفته نظر در پادشاهان سلوك

  . بست دل
 كهي طور هب. شوديم دهيد انيزرتشت فرهنگ در كيدئولوژيا مسائل باي دادگر خوردن گره

 تا باشد عادل ديبا هم پادشاه دانند،يمي دادگر ازي نماد را خداوند كه گونههمان ،يبه نيد در
 خداوندية سا شاه كه آنجا از واقع، در) 200: 1375 مهر،. (كند دايپي ريفراگ جاهمه دري دادگر

ي هايژگيو از عدالت. باشد داشته خداگونهي منش و كنش ديبا شود،يمي تلق نيزمي رو بر
 قرار شيخوي كشوردار كارة سرلوح را عدالت ديبا همواره شاه رو،نيا از. است خداوندي اصل
ة ساماني اصلي هامصداق ازي ك يشاهي خداانگار. باشد داده انجامي الهي كاري نوع به تا دهد

  .است باستان رانيا فرهنگ دري پادشاه
 وي خوب توانديمي دادگر به توسل با شاه كه است آمده گونهنياي پهلوي اندرز متون در

ي هانشانه نينخست. بخشديي رهاي فروپاش از را كشور و دهد گسترش جامعه در رايي كوين
 انيم ن،يبنابرا. كند دايپ گسترش ستم وي عدالتيب كه شوديم آشكاري زمان تيحاكمي فروپاش
- يخوبة همية ما داد، كه كند اريبس ادد ديبا شاه«: است برقرار ميمستي ارابطه عدالت باي آبادان

. »نماند داد كه است نيا ملك زوال آثار نينخست و است ملكي پراكندگ و زوال مانع و هاست
 شمار در ستند،ين ستم اهل كهي شاهان ان،يزرتشتي نيد فرهنگ در) 239: 1ج ،1378 ،يمسعود(

 مورد كه گذارنديم گام ريمس در آنها. شونديم شيستا همواره و رنديگيم قراريي كوين انيسپاه
 عدالت تيرعاي هامصداق. كنديم دنبال را اوي متعال وي شناخت اهداف و است اهورامزدا دييتأ
 خواهدي تباه كاهش وي آبادان گسترش با همراه رايز كرد؛ مشاهده توانيم نيزمي رو در را
 كشوري كس كه است آن كيني روين«: شوديم نمودار درستي هانييآ كه است گونهنيا. بود
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 نييآ و ديفرما و دارد نگاه را درست نييآ و داد و دارد ستم از آسوده را شانيدرو و آبادان را
  )30: 1354 خرد،ي نويم. (»دارد دور را نادرست
 توانيم باره نيا در. رديگيم قرار راستا ك يدر ملكي تباه با ستم ز،يني اسالم فرهنگ در

 معي بق يال و الكفر معي بق يالملك«: نديفرمايم كه كرد استناد )ص(اسالم امبريپ ازي سخن به
. »ماندينمي باق ستم باي ول ماند،يمي باق كفر با حكومت«ي معن به) 119: تايب ،يريشع(» الظلم

 خواهدي برجاي نامطلوب و سوء آثاري دادگر تيرعا عدم كه دهديم نشاني خوب به ثيحد نيا
 كافرة جامع ازي عدالتيب بري مبتنة جامع نامطلوب آثار حضرت، ديد از گر،يد انيب به. گذاشت

) 103: 1371 ،ينيقزو(» اريالد دمر يالظلم«: ديفرمايم راستا نيا در زين )ع(يعل امام. است شتريب
  . »كنديم رانيو را هانيسرزم ستم«ي معن به

 كه كنديم هيتوص خود فرزند به او. است كرده ديتأك مهم نيا بر بارها ز،يني عنصرالمعال
 رادريز كند؛ مبارزه آن با و ندهد شيخو به را دادگرانهيب و ستمگرانهية روح نفوذة اجاز هرگز

ي شاه. شوديم ريپذخلل و نابودي وي شاه عمارت ز،ين و تيمعنوي هاخانه صورت،نيا ريغ
 توانندينم ظالمان برابر، در .كنديم نيتضم را خود حكومتي بقا باشد،ي پرورعدالت اهل كه

 جامعه دري دادگريب راي رانيو وي دادگر راي آبادان مجموع، در. دارند برپا راي طوالني حكومت
 گرددي ميقد و بماند ريد دادگر، ملكانة خان كه مده راه شيخو دل در داديب پس«: زنديم رقم
: 1382 ،يعنصرالمعال. (»يرانيو داد،يب و بودي آبادان داد رايز شود؛ پست زود دادگرانيبة خان و

233(  
 غافل انصاف و عدل از كرد، توان انصاف و داد به عمارت «كه ديگويم نيچن ادامه در او
 شدن تباه به منجر مطلوب، وي اخالق نگاه نيا گرفتن دهيناد عتاًيطب) 160: همان. (»مباش

- بيآس. شوديم جامعه گوناگوني هاهيال انيم دري تباه گسترش ن،يا بر افزون و شاه حكومت
. شوديم خارجي ترق و رشد ريمس از جامعه و دينمايمي روي متعددي اجتماع وي فردي ها

 اقيس و سبك ازي فرازيي بازنما به باستان رانياي هااندرزنامه ريتأث تحتي عنصرالمعال
يي برپا به يو توجه ،يساسان شاه نيا شيستا ضمن و پردازديم عادل روانيانوشي كشوردار
 خلفاي از امخوانده نيچن كه بدان«: است دانسته هاسال آن دري آبادان و عمران باعث را عدالت
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 دخمه واريد بر ... بود اوة دخم كه آنجا شد، عادل نوشروان تربت به فهيخل مأمون كه گذشـته
 و كردند ضرحا را پهلوي رانيدب تا بفرمود مأمون. پهلوي خط به بود نوشـته زر به چندي خط
 اول. شد معروف عجم در تازي از پس، .تازي به كردند ترجمه و برخواندند را هانبشته آن

 چيه هرگز و بودند وربهره من عدل ازي تعال خداي بندگانة هم بودم زنده من تا كه بود گفته
  )50: همان. (»افتين بهره من رحمت از كه امدين من شيپ خدمت به كس

  يياهورا وي نويم حكمت و دالتع انيم ونديپ. 2-5
 بر. است خورده گره مقدس وي نيد مسائل با عدالت مفهوم ،ياسالم وي رانيا فرهنگ در

 ارانة يزمر در دادگرانة هم و شده دانسته عادل خداوند،ي اصل صفات ازي ك يه،يپا نيا
 بدان و ديافزايم مردم نزد آن حرمت بر عدالت به دنيبخشي قدسة جنب. اندگرفته قرار اهورمزدا

 كننديمي رويپي اعتقاد وي نيدي بافت از مردمي تيجمعة نيشيب رايز بخشد؛يم دوچنداني اعتبار
ي ارتباطي اله حكمت و عدالت انيم شوديم گفته كهي زمان رو،نيا از. دارند اعتقاد بدان و

 وي عاد مردم انيم در داد، قرار امورة سرلوح در راي دادگر ديبا كه باور نيا دارد، وجود ژرف
 ويي ايدني سرفراز باعث اصل نيا تيرعا كه ابندييدرم شاهاني عني. شوديم تيتقو خواص

 او. است شده داده انعكاس مقفع ابن از ريالصغادب كتاب در مهم نيا. شد خواهد آناني نيد
 او در هك استي ازمانه شناخت دارد، داللت خردمند خرد بر كهيي زهايچ جمله از«: ديگويم
 كه راي كس كردن ارشاد و داد و عدل گرفتن شيپ در مردم، وضع به رتيبص و كنديم ستيز
 زبان و دل بودن كسان يو خود نانيهمنش با پرداختن خلق حسن به و استيي نايب طلب در
. »رديگيم عهده بر كهي كاريي توانا داشتن و امر هر در عدل وي روانهيم بردن كار به و شيخو

يي اهوراي هاخواسته رايز شود؛يم بدلي آرماني شاها بهي فرد نيچن) 114: 1375 مقفع، ابن(
- يم زيوستيدي ابزار و عامل ،يسنانيمزد فرهنگ راي دادگر. است ساخته محقق نيزمي رو را

 و رديگيفرام را نيزم سراسر كه است ميعظي حصار به هيشب مفهوم نيا ن،يهمچن. شمارند
 وي به وي مه در مزدا، زيوستيد داد نيا داد، نيا«: شوديم آن بهي منياهر يروهاين ورود مانع
 ،1370 اوستا،. (»رديفراگ را نيزم گرداگرد آسمان كه است چنان هانيد گريد برابر دريي بايز
 نيا دارندي سعي ليتمث صورت به هاسندهينو كه كرد برداشت نيچن توانيم واقع در) 708: 2ج
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 ساختي براي راه آن،ي هاچهارچوب تيرعا وي پرور عدالت كه كننديي بازنما را مهم
 به) يمنياهري رهاين (معمولي هابزه و هابيآس آن در كهي اجامعه. استي آرماني اجامعه
  .روديم نيب ازي اجتماع وي فردي ها يناهنجار رشدي براي كاف فرصت و رسديم حداقل
 شده انيب باره نيا در است، مسلمنانة هم قبول دمور وي اسالم متن نيترياصل كه قرآن در

 داد عنصر اگر ن،يبنابرا) 7: الرحمن. (داردي بستگ عدليي برپا به نيزم و آسماني استوار كه
. باشديم اصل نيا تيرعا تياهمة نديبازنما فيتوص نيا. پاشديم هم ازي هست اساس نباشد،
 ،يدادگر«ي معن به) 102: 1371 ،ينيقزو(» ساساي اقو العدل«: ديفرمايم )ع(يعل امام ن،يهمچن

  .نهاد پا ريز را دادگرانه نيموازي سادگ به دينبا است، گونهنيا كه حال. »است اديبن نياستوارتر
ي عنصرالمعال. است شده ديتأك عدالتي اله و مانهيحك ،ينويم ابعاد بر هم، نامهقابوس در

 تمامي تعال حق كه دارديم انيب نيچن را خود اديبنعدالتية نظر فرزندش، دادن قرار خطاب با
 خلقت ا يوي نيآفرعبث رو،نيا از. است دهيآفر ژهيوي افلسفه به تيعنا با راي هست عالم

 حكمت و عدالت كردن همراه با او. است اعتبار فاقد و مردودي عنصرالمعال نگاه ازي تصادف
ي اشهير كه هستند مواجهي نويمي مفهوم با كه دهديم انتقال خود مخاطبان به را اميپ نيا

ي براي عنصرالمعال. شودينم خالصهي جهاننيا وي اجتماعي وندهايپ به صرفاً و داردي آسمان
. دانديمي دادگر نيتأم بابت از راي اله امبرانيپ شدنفرستاده و كنديم ذكري ليدل خود، سخن
 حق كه پسري ا بدان و«: است برقرار ميمستق و هيدوسوي ارتباط حكمت و عدل انيم ن،يبنابرا

 بر و ديآفر عدل موجب بر كه ديآفر رهيخ بر نه ديآفر حكمت به را جهان نياي تعال و سبحانه
 و خوردني روز بيترت و دانش و داد ره تا فرستاد غامبرانيپ مردم، انيم در ... حكمت موجب
 به عدلي تمام و بود دلع به جهان نشيآفر تا آموختند مردم به گزاردن دهيروز شكر

  )8-9: 1382 ،يعنصرالمعال. (»حكمت
 همواره كه دهديم هشداري و به و دارديم برحذري پسندظلم از را خود فرزند ادامه در او
 نگاه در و فرزند به اول نگاه در او. دهد قرار نظر موردي كشوردار امر در راي ريگآسان و مدارا
 گوناگوني هاحوزه در را خود رامونيپ مسائل كه كنديم سفارش قدرت صاحبانة هم به جامع

 كمال و رشدي سو به را خودي كشوردار فتيك تا بشنوند و ننديبب عدالت، گوش و چشم با
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 در گام دارد، قرار قدرت رأس در كهي كس قطعاً نشود،ي عمل شرطشيپ نيا اگر. دهند سوق
 جز د،يبرآ مدارا به كهي كار هر دار، نگه مدارا اندري كار هر به«: گذاشت خواهد راههيب مسر
 داد گوش به و نيب داد چشم به را هاسخن و كارهاة هم و مباش دادپسنديب و مبر شيپ مدارا به

. »نگردد گشادهي و بر باطل و حق قيطر ندارد، گشادهي خردمندگ و داد چشم كه پادشاه. شنو
  )227: همان(

  يريگجهينت. 3
- قابوس در عدالت مفهوم با ارتباط دري فرهنگ وي ارجاع زگانرم تيفيك پژوهش، نيا در

 اثر نياي اجتماعي هاتيظرف تا است شده دهيكاو وي بررس بارت روالن آراء اساس بر نامه
ي وندهايپ ،يارجاع وي فرهنگ رمزگان از استفاده باي عنصرالمعال رسديم نظر به. شوديي بازنما
ي اسالم دوراني نيد متون ز،ين و اسالم از شيپ رانياي ندرزا متون باي ديتول متن انيمي قيعم
 قيمصاد از استفاده با است كردهي سعي عنصرالمعال. است آورده وجود به اتيروا و قرآني عني
 ويي روا به نسبت را مخاطبان اقناع نديفرآ و ديفزايب خود كالم اعتبار بر معتبر،ي اسالم وي نيد

 اثر نيا در كهي فرهنگ رمزگان نيترياصل ن،يا بر عالوه. خشدب عيتسر خود سخناني ريباورپذ
 قرار كانينة زمر در گسترعدالت شاهان. است شر و ريخ انيمي ذات زيست و تقابل شود،يم دهيد
ي فكري مبان مجموع، در. ندارند روزگار كانين انيم دريي جا دادگريب شاهان و رنديگيم

- يم قرار مصداق پنج ليذ ،يمتنانيمي هاشاخصه اساس ربي دادگر با ارتباط دري عنصرالمعال
 بهي حكومت مناصبي اعطا) ب گرانيد و خود حق دري دادگر) الف: از است عبارت كه رديگ

 وي آبادان عامل داد،يب و داد) د انيلشكر و تيرعي هاخواسته بهي دگيرس) ج ستهيشا افراد
 كه دارد باوري عنصرالمعال. يياهورا وي نويم حكمت و عدالت انيم ونديپ) ه كشوري رانيو

 كه معنا نيا به. دارد باال به نييپا از ا يكل به جزء ازي حركت كه استي نديفرآي پرورعدالت
 ابعاد به نسبت كاملة احاط از پس و كند تيرعا شيخو حق در را عدالت ديبا فرد خود ابتدا

  .باشد جامعه دري دادگري اجراي پ در ق،يعم مفهوم نيا گوناگون
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  كتابنامه
  . ميكر قرآن -١
: تهران ،يگانيدگلپايوح محمدة ترجم ر،يالصغادب و ريالكبادب ،)1375 (عبداهللا، مقفع، ابن -٢
 .بلخ

 .مركز تهران، جو،زدان ياميپة ترجم بارت، روالن ،)1385 (گراهام، آلن، -٣

 تهران، ،ياهرط فرزانهة ترجم ات،يادب دريي ساختارگرا بري درآمد ،)1379 (رابرت، اسكولز، -٤
 .آگه

 .ديمروار: تهران دوستخواه، ليجل از پژوهش و گزارش ،)1370 (اوستا، -٥

 .4ة شمار ارغنون،ة مجل فرهادپور، مرادة ترجم ،»متن تا اثر از «،)1373 (روالن، بارت، -٦

 .ياالسد مكتبه: طهران ر،يغررالس خيتار ،)1963 (ابومنصور، ،يثعالب -٧

 و فرهنگ پژوهشگاه تهران، پارسا،ي مهدة ترجم ،يشناسنهنشاي مبان ،)1387 (ل،يدان چندلر، -٨
 .ياسالم هنر

 و حيتصح به عه،يالشمسائل ليتحصي ال عهيالشوسائل ،)1367 (ن،يحس بن محمد ،يحرعامل -٩
 .هياسالم: تهران نهم، چاپ ،يرازيشي ربان ميعبدالرح لييتذ و قيتحق

 كتاب در انينيشيپي اندرزهاي برخ پژواك «،)1398 (سجاد، ان،يرحمت و عصمت ،ينييخو -١٠
 .43ة شمار ،يميتعل اتيادبة مجل ،»نامهقابوس

 ،)1399 (وسف، ي،ينيزميعال محمدنژاد و زهرا پارساپور، و رضايعل شعبانلو، و تايگ ،يذاكر -١١
-حهينص و نامهاستيس نامه،قابوس بر هيتك با هاالملوكآداب در ظلم و عدالتي مفهومة استعار«

 .48ة شمار ،12 سال ،يميتعل اتيادبة ژوهشنامپة مجل ،»الملوك

 .علم تهران، ،يكاربردي شناسنشانه ،)1387 (فرزان، ،يسجود -١٢

 .هيدريحة مطعب: نجف االخبار،جامع ،)تايب (محمد، بن محمد ،يريشع -١٣

 آثار انجمن: تهران ،يشوشترامامي محمدعلة ترجم ر،ياردش عهد ،)1348 (احسان، عباس، -١٤
 .يمل

 نامه،قابوس ،)1382 (ار،يز بن ريوشمگ بن قابوس بن اسكندر بن كاووسيك ،يعنصرالمعال -١٥
 .يفرهنگ وي علم: تهران دوازدهم، چاپ ،يوسف ينيحسغالم حيتصح و اهتمام به
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 تمدن و خيتارة مجل ،»نامهقابوس در اتيادب و خيتار است،يس «،)1385 (،يمهد منفرد،يفرهان -١٦
 .3ة شمار ،2 سال ،ياسالم

 ،)حكومت زوال و بقا (الدرر نضد و الغرر نظم ،)1371 (،ييح يمحمد بن ميالكرعبد ،ينيقزو -١٧
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