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 حكمفرمائى در قابوسنامه

 

*م. طي حاتم جاسم   

 29/5/2018 :القبولتأريخ  28/6/2018 :التقديمأريخ ت

 پیشگفتار:

تااار ا دیش  ااه سااای سراسااا در د ااردم دو ام ااه مومااوواا بناارار م اا    ااا ام  

تااوا ا دساا  یااه یراومنااش یای ااش  اااا ا  ق  س اا ای ومراا. بنراااد   مر ا ااش   رسناا  

 ردم و ررغ   اود برخا آمووس ای دست شددی، ر ا، ااه ط  اا  تم ا.،  ددبراا سراسا د

معنااوی دساا   درباااش دیش  ااه  ق اا  -م اانوم دو ماااارال دخآقااا آمووس ااای ر راا  دی ااا

  رسرختگام بزرگ من مام د ردیا، با خآقرا   یاو آ رد  اای  اگرر  درخ اام خاود 

دو حووس اای قابات تامات،  یقش به سزد ا در حووه ددبراا  تمشم ب ری دد اته دیاش   ااا

 حووه  رسن   ددبراا  ارسا د ردم به    ه سراس  یامه یو نا دس  

 اااا دو آرااار درخ ااام در حااووه ددبراااا سراسااا د ااردم  سراساا  یامااه یو نااا،  

قابوساانامه دمراار ونلاار دیمعااایا یراااا ر باا  دسااانشر باا  قااابور   اامگرر و اااری، دو 

سشه چ ارال  قنج  در گرگاام، گارآم، ط رساتام  اسزددگام و ادی آل و ار دس ، یه در 

  یومش  ری  ا ال قاد اسا ما یردیش 

قاا  سش بنااشه مربااوط بااه حامفرمااا ا در قابوسااناما دمراار ونلاار دیمعااایا دساا   

 سه م نث رد بخش یردال، یخنتر  آم ردا  به یثر  س ک د   قابوسنامه، دما د مار  آم 

   م ناث د ا  باز سش حامفرماا ا ط ا. مربوط باه ویاشگا یاماا م یاا یتااش، دماا آخار

 دیش    ای م یا یتاش دختلاص دددال 

 مبحث يکم                                               

 تعريف نثر

"یثر در یغ  بمعنا قردینشم  تعر ا تقر  ا آم، سخنا دس  یه در آم، معاایا  

ر بارئ   وم ور ماا  مفاسر  به ر  نا  رسا ا  با یظما منطقاا  باا قرسراز دو بااا

 برام  ود  در آم دغ ب،  ظرفا یفظ، برام معنا دس  

یثاار سااختا دساا  یااه در خاار منااتقر  حریاا  ددرد  بااه   اا ه در یثاار غراار  نااا،  

در خشم  معنا  مف وما قردر مرگرارد یاه ساخ  باه خااطر آم  - ا دساسا -وبام به تماما

قش ش آمه دس 
(1)

  

 

 

                                                 
*  Dept. of Turkish / College of Arts / University of Mosul . 

سن  یامهء ددبا  ارسا، دصطآحاا، موموواا  مضامر  ددش  ارسا، باه سرقرساتا حنا  (  ر 1)

  1337،  ودرا  رسن   در اد دسآما، ص1381دیوش، چاپ د ال، ت ردم 
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د  اایشم  یراز باه معناا د  اایشه  قردیناشه دسا    در ))یثر، در یغ  باه معناا قردیناشم  

دصطآح سخ  دس  مقرش به  وم  قا ره ی ا ش
(2)

  

یثاار چااوم دو قرااش  وم  قا رااه  بنااور واار  ، سم ناار  در دغ ااب مااودرد دو  

تخاارآا  اااوردیه خااایا دساا ،  سااع  مرااشدم آم بااردی برااام سرگویااه  اااری مناساا   دو 

راات با ااش یااه دیااودی ددی اا ای ب ااری  دیش  ااه سااای یااآال منظااوال دساا    ااا ش بااه سماار  دی

  نفا، د نا، سراسا، تربرتا  داتماوا در قایاب یثار دظ اار  اشه  باه ر اتا تنر ار در 

 آمشه دس  

دو یناااظ ددبااا، یثااری درو اامنش  مااورد تواااه سااخ  ساانجام دساا  یااه یناا   بااه  

 تر با ش  سخنام  ا یو ته سای معمویا و  اتر  دو ا   یفظ  معنا  لرح تر  ب رغ

  

 انواع نثر در زبان فارسی

با تواه به  روۀ یابرد  دژگام  یوی دبردوساای براایا یاه یو نانشگام در یو ات   

 مطایب خوذ ددریش  ا ش دقرقتر د   با ش یه یثر  ارسا رد به و ر تقنر  ینر :

 نثر مرسل يا ساده

 انش  یو اته یثری یه سج  یشد ته با اش  ی مااا آم آودد  خاایا دو قراش خااص با 

سای معمویا  دو ام ه یت ا چوم سفریامه یاصر خنر   یرمرای سعادا  تار ا بر قاا 

 دسردر دیتوحرش  تذیره دال یرا سمه یثر مرست دیش
(3)

  

یثر مرست  اا سااده یو اته دی دسا  یاه دو صانا   یفظاا  معناوی  ساج  واادی  

 با قررد گاا مرنو ناش  دو با ش  در د   یوی یثر یو ننشه مقاصش خودرد در یمال سادگا 

دستعمال ی ماا  و اردا سماسن    دژه سا  دصطآحاا م جور داتناش مرانش
(4)

  

))بااه ساار ر ی مختلاااا و نااا ساا ک یثاار مرساات رد مرتااودم در مااودرد و اار  

خآصه یرد: خایا بودم یثر دو یغاا وربا به از معش دی دو یغااا د ناا  سراساا یاه 

د صنا   یفظا  معناوی، واشال دساتفاده دو د ااا  دحاد اث معادل  ارسا یشد  ، وشال  او

ا   و ن  یاآال، تااررر دیاشم سا ک  سارات اماآا ورباا در آراار تراماه  اش، دساتفاده 

دیشم دو د اعار  دمثاال  ارساا  ورباا، یوتااسا اماآا، تااردر د عاال و ماا در مقابات 

وربا((
(5)

  

ر آم مفاسر   معاایا باا بش   صورا با ش بگوئر  یه یثر مرست، یثری دس  یه د 

 موح  به د ر دو بر رشگا  یفظ قر دوی  با یظ  منطقا برام مر ود  در د ا  یاوی یثار 

 دژگااام یااامآ بااه خااشم  گر تااه مر ااویش تااا معنااا رد برااام یننااش  در یثاار مرساات مااودو   

دستوری باار بنتش مر ویش  سخ  بر خر منتقر  حری  مراننش  در چنر  یثری خودیناشه 

حضور وبام یمر ود     گا با سمام تعشدد ی ماتا برام مر ود یه الوال دس متواه 
(6)

  

                                                 
، چابخایااه 1374( گرااوی، حناا  دحمااشی: دو  اا  یگااارش تااا سناار یو ناانشگا، چاااپ د ل، تابنااتام  2)

  273م ارا، ص

  121 ارسا، ص( خطر ا،    یثر در ددش  3)

  127( خطر ا،    یثر در ددش  ارسا، ص 4)

  61، ص2( ب ار، منمش تقا، س ک  ناسا، ج 5)

(  رسنااا  یاماااه ددش  ارساااا  ددیاااش یاماااه ددش  ارساااا، باااه سرقرسااا  حنااا  دیاااوش، چااااپ د ال،  6)

  1038، ص1381ت ردم
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 نثر مصنوع

 د   خود به د  یوی تقنر  مر ود:

 نثر مسجع
یثری دس  یه ام ه سا  و اردتا قر نه در آم ددردی سج  با انش  ساج  در یثار  

متودوی به م  یه قا ره در  عر دس   سج  یرز خود به سه یوی تقنر  مر ود سج 
(7)

  

در د   یوی دو یثر، یو ننشه ی ماا سموویا رد به یاال ساج  یظرار قاود ا د اعار  

به یار مر رد  امآا یو تا خو ش رد با قر نه ساوی آسنگر  مرانش  یمویه ساای و  اای 

یثر منجه رد در آرار خوداه )و ش هللا دیلاری(  یتاب ای یظرر، )تفنرر ی ا دالساردر( 

دبااو دیخراار تااایرا منمااش باا  منااور، )ی ر ااه  دمنااه ب اارد  اااسا( ترامااه ترامااه دبااو سااعرش 

 تنر اار البااو دیمعااایا یلاار هللا باا  منمااش و ااش دینمرااش من ااا، تااذیره دال یرااا ) ر ااش دیاار  

وطار(، )گ نتام(  را مل ح دیش   سعشی  غرره مرتودم  ا  
(8)

  

غزیاوی در د   د ره س ک یثار  ارساا دیاشن دیاشن باه ساعری یثار  ناا )د رۀ  

  س جوقا د ل( گرد ش ما  ابش 

ر  ا تنول رد با ش در وودمت گویاگوم سراسا  داتماوا، یثر ملنوی متا اا  

یثری دس  یه دبر  زدو  یار برد درد ه سای ددبا دس  به ینوی یه گاه معناا تنا  تااررر 

یفظ قردر مرگرارد  تاار ا ا اام گ اای ااو نا، مقامااا حمراشی  ح راب دسارر خودیاشمرر 

ویه سا ا دو د   یوی یثر سنتنشیم
(9)

  

 نثر شکسته يا نگارش به شیوۀ زبان محاوره

یثاار  انااته آم دساا  یااه یو ااتار بااه وبااام منااا ره  گفتگااوی معمااویا مااردال  

 باودر یگا ته مر ود  سم نام یاه ی مااا در وباام مناا ره واماه ماردال مخفقاا مرگاردد 

انته مر اود در یگاارش د ا  یاوی  برخا دو  دژه سا در قرار با صورا ماتوش آی ا  

یثر یه در د رۀ معاصر بر تر در ددستام یو س  ا یو ت  موموواا ط   آمراز باه یاار 

مرر د یو ننشه بردی ی ام دددم چ ره ط رعا   دقعا ق رمایام ددستای ای خاود یاه غای اا  

دو مراااام ط قااااا وااااما  واااادی داتماااای دیتخااااش  اااویش، وااار  دیفااااظ تع راااردا  تاراااه 

 ا  ام رد به ی جه وامرایه در آرار خود ما آ ردیآم
(10)

  

م تااار د اا  یااوی دو یثاار در ددبراااا معاصاار مرحااوال )وآمااه و ااا دی اار دسخااشد(  

دساا  یااه بااردی د یاار  بااار در مقاااالا  ااااسا  دیتقااادی خااود بااا ونااودم چریااش  قریااش  بااه 

تخفراا  ا تاه دمضای )دخو( در ر ویاما صور دسرد رت دو تع رردا وامرایه   دژه ساای 

  انته سود ما او ش
(11)

  

ساارش منمااش و ااا امااایزدده  صااادت سااشد    اااآل آل دحمااش یرااز دو ام ااه د یاار   

یو ناانگام سنااتنش یااه دساا وش منااا ره یثاار  انااته رد در یثاار ددسااتایا قارسااا معاصاار 

متشد ل مرانش
(12)

  

                                                 
  62، ص2( ب ار، س ک  ناسا،ج 7)

  67( سمام من  ، ص 8)

  69، ص2اسا، ج( ب ار، س ک  ن 9)

  15(  مرنا سرر ر: س ک  ناسا، ص 10)

  66( خای ری: سفتا سخ ، ا ش د ل، ص 11)

  66( سمام من  ، ص 12)
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یثر منا ره یخناتر  مرح اه دو مردحات یثار دسا   بار خاآل یظر اه یناتنا یاه  

دصوال وبام منا ره رد یه وبام  فاسا دس  متما ز دو وبام یثر یه وبام یت ا  باه سار 

حال تاب  قرودی د گر دس   دو دماایاا  دبردو وبام  فاسا با ب ره ما  ماریش
(13)

  

بش   ترترب مرتودی  بگو ر  یه یثر منا ره یثری دس  یاه در آم یفاظ  اناره در  

 خشم  رسایشم  ک قراال قردر ددرد 

در د اا  یااوی یثاار یااه یظاا  موساارقای  یااه سااج  بااه مااا آ ااش  دصااوال چناار  یثااری  

سر گاه حضور وبام به چ   یما آ ش  و رد وبام صر ا برام ینناشۀ مف اوال  معاایا دسا  

 یه گو نشه، یوسرنشه در ذس  ددرد 

ی ماا یا آ نا  د ر دو ذس  تقر  ا در د نگویه یثر باار یما آ اش  قودواش دساتور  

طور یامت در آم روا   یما  اود و ار مخاط اام د ا  ق رات متاوم واودال سناتنش  اا وبام ب

خود یو ننشه خودسته دس  تا به د   وبام بنو نش
(14)

    

 مبحث دوم                                         

 خانواده وزندگی مؤلف

دمرر ونلر دیمعاایا یرااا ر با  دساانشر با  قاابور با    امگرر با  و  ار دو  

 اسزددگام خایشدم و اری  ا آل و ار دس  یه در قارم چ اارال  قانج  در گرگاام  گارآم 

 د  منااام  ط رسااتام  یااومش  ری  ا ااال  اا ر اری دم یاارده دیااش،  در ومااام قااشرا 

ق مر  د  ام دو  ک سوى بنر خزر  دو ساوی د گار سارحش خردساام  دو  اناو سماشدم 

سـ بر 315) ردد  ج ب  و ار( در سال  دو سوی د گر دصف ام بود، برددر اش د ال  ر 

ط رسااتام  گرگااام مناا ر  ااش  یاحرااا آماات  ساااری  دسااتردباد رد بتلاارر خااود آ رد 

 س طتا  ردس  ساخ  یه تا صش  چنش سال بعش بردی برددر وددگام  ی بمایش
(15)

  

ساـ یاه د ا  475سـ  الدا  ا تاه  تاا ساال 412یراا ر ونلر دیمعایا در سال  

ه دو  ی خ ر ددر    تورد  ک قنر بوده دس  بناال گارآم  ااه یاه یتاای یتاش رد تماال یرد

سـ یاه باردی مارگ ونلار دیمعاایا در 462قابوسنامه رد بردی د  یو ته دس   دما تار ا 

 عناا  475بعض یتاب ا یو ته دیش خطاای مناض دسا   ب ر وااه ترد اشی یرنا  یاه تاا 

تاار ا یتااش قا وسانامه رد تمااال سرزده ساال قاس دو آم سا  و ناته دسا  و ارد یاه در د ا  

یرده  چوم تماال ینخه سای مواود سمر  تار ا رد ددرد
(16)

  

 نگاهی به کتاب قابوسنامه

قابوسنامه  اا دو آرار درامنش وباام  ارساا در قارم قانج  سجاری قماری دسا   

یه ونلر دیمعایا یراا ر با  قاابور باردی  رویاشش گارآم  ااه در چ ات  چ اار بااش 

  خودسته دس  بش    سر ه تجر  ااا خاو ش رد در دختراار  رویاشش بگاذدر یو ته دس   د

 د رد ردسنمااا ا ینااش  منااائت ویااشگایا  سنرسااا  قر ااه سااای گویاااگوم آم ومااام رد بااش  

 براموود تا دگر به دمارا یرسش ردس ای مخت ا معر   رد بشدیش 

                                                 
  67( خای ری: سفتا سخ ، ا ذ د ل، ص 13)

(  رسنگنامااه ددبااا  ارسااا، ددی اانامه ددش  ارسااا، بااه سرقرسااتا حناا  دیااوش، چاااپ د ال، ت ااردم  14)

  1038  ص1381

  20قابوسنامه، یتاش  ر  ا  ر غا، چاپ د ال، ص ( یفرنا، سعرش: 15)

  21( سمام من  ، ص 16)
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ه سااایگا یوساارنشه بااود 63سجااری قمااری  عنااا در 475آغاااو یگااارش یتاااش در  

دس   گویاگویا موموی باب ای یتاش یمود دو سودمنش  ای  رد دیا دس  یه دو مطایعاه 

آی اا بخلااوص دو یظاار تنقراا. در د مااای  دحاودل داتماااوا، سراسااا، دقتلااادی، د نااا 

و ما  ددبا آم معاصر حاصت مر ود
(17)

  

باااش   سااا ب م اااک دی اااعردی ب اااار آیااارد ))مجموواااه ی تماااشم دساااآما قااارش دو  

ه دساا   در قابوساانامه دو مطایااب  رد دیاا سااخ  مراار د: دو  ااناخت  د اازد مغاول((  اامرد

تعایا، ستا ش قرغم ر، ح. قشر  مادر، ددیاش  سنار آماوخت ، قناشسای دیو ارر دم، قراری 

 اااودیا، طاارو غااذد خااوردم  یو اارشم گر تااه تام ااای یااردم  م ااام  ااشم، ماازدح  یاارد 

 راار یاردم  چوگااام ودم   اطریج، و اا.  رو اشم، گرمابااه ر ات   خفاات   آساودم، یخ

 یارودر یرئ ، ام  مال  دمای  یگاه دد ت ، برده خر شم، خایه خر شم، دسب خر اشم، 

وم خودساات ،  رویااش قاار ردم، د ساا  گز ااشم، دیش  ااه یااردم دو د اام ، تجااارا، طااب، 

یجااوال،  اااوری، خنراااگری، یااش ما، یااات ا،  و ااری، سش ناااالری، قاد اااسا، دسقااایا، 

 ری یارسای د گر اودیمرد، قر گا  بنرا

د   سماه موماوواا گویااگوم رد یو نانشه باه یثاری ر  ا   سااده  ر دم براام  

یرد یه و  ا یرز سن   سم نر  حاا تا یه در خآل باب ا ما آ رد بار یطاا م احاث آم 

ما د زد ش  صمرمر   صشدق  ی جه ی یو ننشه دصایتا برانته  ممتاو به یتاش بخ ارشه 

 دس  

ه  ی به ویاشگایا وم اا  تجاارا ویاشگا سا ب  اش یاه سار دو سوی د گر، توا 

مومااووا در د اا  یتاااش دو یظاار وماات   دقاا  برنااا مطاارح  ااود، دوتااشدل  ااار، خاارد 

قر اگا، آگااسا دو ر حرااا  ط اا   ماردال، یاتاه  اابا  یاتاه برناا یو نانشه، مطایاب قاار 

 ، مغز  سودمنشی رد دو مظاسر د مای داتماوا آم ولر در یتاش ورماه دد اته دسا

 بخلوص در آ ر  م ک ددری  یرز برخا دو منائت دیرای سراس  در آم ر وگار 

قابوسنامه یرز قر دو حام   دیاشرو دسا  یاه قار رش  رویاشش  آماووش دددم  

بااه آم سااشر قااردر ددده دساا  ب ااار در د اا  مااورد چناار  مرگو ااش: ))دو یظاار یااوی ددبااا، 

ی حاماا  وم ااا سااخ  ر تااه قابوساانامه یمااودی یاماات ددش تع رمااا دساا  یااه آم  ااروه 

دس ((
(18)

  

یتاش )قابوسنامه(  ا )یلرن  یامه(، بنراری دو قنش  دیشروسا  حام   دخآت  

 معامآا ر و مره  سراسا رد در بر گر   یه ونلر دیمعایا ب    مگرر ساعا یارد 

 تا  رویشش )گرآی اه( دو آم ب ره گررد  در مقاب ه با د ودر  ای ر بر  یما ش 

 مبحث سوم                                               

 آرا وديدگاههای سیاسی عنصر المعالی

بررسا باب ای مخت ا قابوسنامه حایا دو ژرر برنا  یاته سنجا یو نانشه در  

خلااوص ماسراا  قااشرا  سراساا  دساا    ی بااا ر  اااردی ر دم  اامعااه  ااناختا بااه 

اسااا   م اااک مرشااارددود  در آم ر تاااار  نناااا درباباااام قاااشرا  بااااد گردم ورصاااه سر

آمووس ای وقآیر   خردگرد ا   دق  برنا  تقشال مل ن  سراساا برساا ر دماور، یقاش 

                                                 
  21( سمام من  ، ص 17)

  22( یفرنا، سعرش: قابوسنامه، یتاش  ر  ا  ر غا، چاپ د ال، ص 18)
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بنراااد   وااشل  وااشدی  در سااامام داتماااوا  دسااتمردر حموماا ، یقااش منااوری مااردال در 

سراساا ، یقااش یرر سااای مناا ح در حاوماا ، یخ ااه گرد ااا   ا نااته ساااالری، م اااری  

گام سراساا در دماور داتمااوا  سراساا  دددم مجاال  عایرا  باه دددم  به یارگرری یخ 

آی ا، تایرش بر ومردم  آباددیا  دوتشدل در د ام   د ساتا باه  اات بنارار و  اا  ااذدبا 

م  ود دس   د   تعایر  رد مرتودم در  ل  ای برنت  )دیشر آ ر  حارش  یاارودر یاردم(، 

شر آددش خاشم  یاردم قاد ااسام(، برن   ی   )دیش  ه یردم دو د ام (، ساا  سفات   )دیا

ا  اا  )دیااشر  اارد ر  و ااری قاد اااه(، چ اات   ااا  )دیااشر ساا   سش ناااالری(  چ اات  د ال 

 )دیشر آ ر    ر ط قاد اسا( م اسشه یرد 

بردی ت رر  د شگاس ای سراساا  داتمااوا ونلار دیمعاایا، موماوواا سراساا  

 : داتماوا در مودرد و ر در د   اا تجز ه  تن رت  شه دس 

 آ.ويژگیهای فردی حاکم

قارسا ا  خو  ت  ددری، یه دو       ای دساسا  اردی باردی حایماام سراساا  

باه  اامار مراار د  "بااشدم دی قناار یااه دگار قاد اااه با ااا، قارسااا باااش  چ اا   دل دو حاارال 

مردمام د ر ددر  قان   ودر باش یه قان   ودری قان د نا دس ،  یاا در سار یااری 

خود ی "ردی رد  رمام برددر 
(19)

  

واقات بااودم  خردمنااشی، یاه بااا  ااک یق اا دساسااا در مو قراا  حامردیااام در  

ورصااه سراساا  ددرد: "ساار یاااری رد یااه بخااودسا یاارد بااا خاارد م ااورا یاا  یااه  و اار 

قاد اسا خرد دس "
(20)

  واق   دیش  اا  قرسراز دو وج اه در تلامرماا:  اتاش  وج اه 

ای ا اردم یاقاذ ری در قاا دد اته با اش: ی ام دو خاما  یااقختگا دسا   مرتودیاش باوتاب ا

" تااا ر ی دریاا  برنااا  ااتاش ودگااا مااا   بااه ساار یاااری یااه در خااودسا  ااشم یخناا  

 مار برر م آمشم آم برگرر  تا آخر ی رنا به د ل م ر "
(21)

  

ردستگو ا  یا  ساخنا: صاشدق  بااو گردم سراساا یقاش سااویشه در ددمناه یفاوذ  

د: "سمر اه ردساتگوی بااش  یارا  یا  گاوی  یا  داتماوا  سراساا آیاام در داتماای ددر

خنشه باش تا ی تردم تو بر تو دیرار یگردیاش یاه گفتاه دیاش: باشتر   یااری قاد ااه رد دیراری 

رور   یا رمایا حا ر  با ش"
(22)

  

 ب.روش شناسی رفتار با مردم

 مشدر یردم با مردال  قرسرز دو ظ    تآش بردی دستقردر وشل  وشدی :

رد یگاسشدر  سر یاری رد یه به مشدرد برآ ش از به مشدرد قارش در سمه یاری مشد 

م ر،  برشدد قننش م اش  سمه یارسا  ساخن ا رد باه چ ا  ددد بار ، تاا در سماه یارساا حا. 

 باطت بتودم د ش یه چوم قاد اه چ   خردمنشی گ ااده یاشدرد طر ا. حا.  باطات بار  ی 

گ اده ی ود
(23)

  

                                                 
دپ قابوسانامه بشساا  دیتار غاآال حنار   وساافا، ت اردم، بنگااه تراماه  ی اار  ( آخار   تلانرح   19)

  167، ص1352یتاش، 

  167م من  ، ص( سما 20)

( آخار   تلاانرح  چاااپ قابوساانامه بشساا  دیتاار غاآال حناار  ب ساافا، ت ااردم، بنگاااه ترامااه  ی اار  21)

  167، ص1352یتاش، 

  167( سمام من  ، ص 22)

  171( سمام من  ، ص 23)
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 اش ریا  دساساا  مناوری سراسا   حاوما  ق ماشدد دو د شگاه ونلر دیمعاایا، واشدی  با

 گردد:

 یرز رور  به وشل تودم دد    رور  دو وشل آباددم با ش یه دخات دو رورا   

حاصاات مر ااود  قااش برااشدر رد در مم ااا  رده مااشه یااه خایااه م اااام دو ددد باار اااای با ااش 

 براااشدد  قااش   گاااردد  خایااه قراااشددگر دم و د یرناا   اااود دو ب اار آیاااک ددد آباااددیا باااود 

  ردیا،  آباددیا یه بر ددد بود بمایش   ردیاا باه برئاائا و د   اردم  اود  چنایاک حاماا 

گفته دیش: چ مه خرما وای ، قاد اه وادل دس   چ مه دژما قاد اه ظای  دس 
(24)

  

رحر  یودم بر ماردال  رحا  یااردم بار ظایماام  سانمگردم: رح ا   رحما  بار  

جا ودم به حقوت  ردی  داتماوا  مجاودا آیاام مردال  سختگرری بر قایوم  انام  مت

دو ر تارسای بنرار م ا   ردس اردی حاومت اای خاوش   ا ناته باه  امار مرار د: " بار 

خ قام ح. تعایا رحر  باش، دما بر با رحمام رحم  یا   بخ ا ش سادا ما "
(25)

  

سم نر  "   بر ودم رحم  ما   وفو یردم خاویا ر د ماشدر یاه دگار مناتن.  

 ا ش تاو یراز باه قراما  گر تاار با اا"خوم ی
(26)

و طر ا. ادر یااری یاه با اا  همیشه   "

مردما باو یگرد"
(27)

  

روا ا  دوتاشدل در مآقااا باا ماردال  و اار دساتام: ونلار دیمعاایا یراک مرشدیااش  

حضور  رد دم حای   س طام در بر  مردال  دسترسا سر   سمگام به  ی به   ا ه و ار 

شر  منزیا   دب ا   ی خودساش گرد اش، دو د ا  ر  توصاره دستام ومرنه دی بردی تنازل قا

مرانش: "    وز ز د شدر باش تا به چ   رور   ی گری خودر یگردی"
(28)

  

در ور  حال تایرش مرانش: " بر درد بنشگام خشد یش تعایا ص ور م ااش  قروساته  

 خ وا د س  مشدر یه چاوم تاو دو ی اار  ماردال یفاور با اا ی اار دو تاو یفاور گردیاش"

 عنا خودرد یامآ  اشد دو مردال  ی ار مگردم یه ومرناه سااو ااشد ا آیاام دو تاو خودساش 

 ش
(29)

  

 ج.رفتار حاکم با وزير

 چگویا ر تار قاد اه با  و ر  خو  ام د : در خلوص ر تار با  و ر مرنو نش:

به سراس  بااش خاصاه باا  و ار خاو ش    سر ساخنا یاه  و ار بگو اش در بااش  

ما ش، ب نو، دما در  قا  داابا  ماا ، بگاوی یاه تاا بنگارال باه آم گااه ینا  طر قا یه ی

چنایک با ش بفرما    بعش دو آم تفنا  آم یاار بفرماای یاردم، تاا در آم یاار یلاآح تاو 

مرجو ش  ا یف  خو ش، چوم مع وال یردی، آم گاه چنایک صاودش برناا ااودش مراشه تاا آم 

یااورد تمااار  تماااال یاا  تااا یارسااا  رد وبااوم رحی خااو ش یشدیااش، ساار یااس رد  ودرا دددی

  غت  مم ا  تو  ر  بنته یمایش
(30)

  
                                                 

  167( سمام من  ، ص 24)

  168( سمام من  ، ص 25)

 ساافا، ت ااردم، بنگاااه ترامااه  ی اار ( آخار   تلاانرح  چاااپ قابوساانامه بشساا  دیتاار غاآال حناار  ب 26)

  168، ص1352یتاش، 

  106( سمام، ص 27)

  167( سمام، ص 28)

  171سمام، ص ( 29)

  168( سمام، ص 30)
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ونلر دیمعایا باا  ردسا  س اشدر مرشساش یاه یزد ااام  خو  اام  و ار ی ا اش در  

مناصب سراسا به یار گر ته  ویش، چاه د ا  یاه  و ار دوآیاام حناتب ی اا یخوساش یارد 

رد مورد ونا   قردر مرشساش:  در ور  حال تایرش بر م ربایا  حن  ر تار با یزد اام د 

 با د   قروستگام د  یراوی ی   در معاش ئائ   خوبا یردم تقلرر ما ، دما خو  اام 

 قروستگام  و ر رد سرچ مفرمای، یه  ا اره قره رد به گربه یتودم سشرد یاه  ی باه سارچ 

حال حناش قروستگام خو ش باه حا. یاناش  دو ب ار ماال خو  اام خاود رد یرااودرد  یراز 

ام  و ر به قوا  و ر صش برشددی یننش بر مردماام یاه برگایاه دو آم صاش  ااا یاناش، ین

 و ر ینام خو ش دمضا ینش  دو برگایه یانش
(31)

  

   گر ای مر ری بردی  و ر: به دوتقاد ونلر دیمعایا،  و ر با اش قختاه  باا  

قرار ددر  تجربه با ش، چه قاد ااه ااودم با اش  چاه قرار:  دگار قرار با اا  اا ااودم،  و ار

ر م ااد  گ اودم رد  ودرا مشه، دو آم یاه گفتاه دیاش در د ا  بااش، باه ااز سش نااالر یاش

دگر تو قرر با ا و   با ش یه اودم مشبر قرر با ش  دگر تو اودم با ا   و ار ااودم، 

آتش اودیا سر د  به س   ار  ود  به سر د  آتش مم ا  سوخته گردد
(32)

  

سر بایا بر یارگزدردم حاوم   دددم  غت به سر یشدال بردی ملوم مایاشم دو  

آساار  ای آیااام: دمااا باار چااایردم خااود بااه رحماا  باااش  د  ااام رد دو بااش یگ  ااام باااش یااه 

خشد یش چوم  ا ام با اش  ی تار چاوم رماه، دگار  ا ام بار رماه خاو ش باا رحما  باوده 

سار یناا رد قناطا قراشد یا   دوتمااد  د  ام رد دو س ای یگته یشدرد و د سآن ب اویش  

بر آم ما  یه به د شه یرده با ا،  سر ینا رد  غ ا  رمای   غ ا دو د  ام باو مشدر 

تا آم یف  یه دو  غت برابنش باا قنار خاو ش مضاار یناش  باا تقلارر تر نناش  تاو در بااش 

د  ام با دیش  ه تر با ا
(33)

  

راار تلاشی مناصاب رد یرقااا  ا نته ساالری در دیتلاباا: ونلر دیمعاایا مع 

  ا نااتگا  تودیمنااشی ق مااشدد مرانااش  مرنو نااش: چااوم تااو چاااگری رد  ااغ ا دسااا بنگاار 

  غت رد به سزد در  اغت ده  یناا یاه یاه مناتن.  اغت با اش  ی رد مفرماای  چنایاک 

ینااا  ااردش ددری رد  ااا ش،  رد ااا مفرمااای  آیاااه خز نااه ددری رد  ااا ش، حاااا ا مااشه 

ا یتودم ددد یه گفته دیش: یات ومت راال   سر یاری رد به ین
(34)

  

به یار یگر ت  د   رد در  ک  غت  چوم  اغ ا  رماا ا د  تا  رد مفرماای تاا  

خ ت دو آم  غت  غرمام تو د ر یه گفته دیش: بش  یشبایو یا ر  ته مایش خایه به  اا  غت 

د  یس رد مفرس  دو با آیک
(35)

  

 ته با اش یاه یترجاه، بار ومار  مایاشم آم منظور آین  یه  ک یار د  متویا یشد 

دس   مغر ر   ر فته ی شم به قشرا: غر ر   ر فتگا به قشرا دو آسار  ای م ا  م اک 

 حاوم  ددری دس   ونلار دیمعاایا س اشدر مرشساش: دماا ا اش یا  تاا دو  اردش قاد ااه 

منااا  ی اااوی  ذر  اااش خلااا   تقلااارر ماااا   یگ اااشدر: سر ااا   ددد  دساااش  حفااااظ 

                                                 
( آخار   تلاانرح  چاااپ قابوساانامه بشساا  دیتاار غاآال حناار  ب ساافا، ت ااردم، بنگاااه ترامااه  ی اار  31)

  168، ص1352یتاش، 

  168( سمام، ص 32)

  169( سمام، ص 33)

  168سمام، ص(  34)

  108سمام، ص(  35)
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گو ا  دگار قاد ااه دو د ا   اش خلا    ااا د ر یناش یزد اک  اود باه  آسنتگا  ردست

منتا قاد اسا  سر قاد اسا یاه دو قاد ا ا منا   اود س اراری د  در ر ات  قاد ااسا 

بود، دیشر قاد ادسا غا ت م اش
(36)

  

دطآی دد ت  دو  دقعرت ای داتمای  یظارا دقر. بر دحودل و ر دستام به   ا ه  

ش یااه دو حااال ی ااار  روراا  آگاااه با ااا  دو حااال مم ااا  صااشر دوظاا    و اار: قااس با اا

خو ش با خ ر ی ا ا، خاصه دو حال  و ر خود  با ش یه  و ر تو آش بخورد تو باشدیا، 

یه خاام  ماام خاود باش  ساشرده، دگار دو  ی غا ات با اا دو خاام  ماام خاود غا ات باوده 

با ا، یه دو یار  حال  و ر خو ش
(37)

  

یناا  رمااام تاو رد خاودر ددرد یااه تاو رد خااودر  در قاد ااسا خاو ش مگااذدر یاه 

دد ته با ش یه در قاد اسا  رور  در  رمام دددم دس   دگر صاورا قاد ااه باا رورا  

بردبر دس    رت مراام قاد ااه  رورا  آم دسا  یاه  ی  رماام ده دسا   رورا   رماام 

برددر
(38)

  

 در اای د گری مرگو ش:

اد اه با ش  سم نام یه مراام د   مراام قس قاد اه یه  رمام د  ر دم ی ا ش، یه ق 

رور   رت دس ، مرام  رمام د    رماام د گاردم  ارت با اش، یاه یظااال م اک در ر دیاا 

 رمام دس   ر دیا  رمام باه ااز سراسا  ی ا اش، قاس در سراسا  تقلارر ی ا اش یارد تاا 

دمرسا ر دم با ش   غ  ا با تقلرر
(39)

  

 دقتشدر حاوم  بوده  ومار  مایاشم آم  بنابر د   دارد  شم دستورسا ی ایه یفوذ 

 ی ایه وشال دقتشدر آم دس  

 و و سم   دد ت  بریامه سای بزرگ:

 دیشر قاد اسا یارسای یارسای بزرگ ی   دو ب ر آیک قاد اه بازرگ دو سماه  

 یس دس  با ش یه گفتار  یرددر د  بزرگ تر دو سمه یس با ش تا یاال د  بزرگ با ش 

 تار با نظامیاند.سازمان دهی لشکر ورف

یرر سااای مناا ح دو م متاار   دریااام ر اااا  با ااشدری حاومت ااا  مااام  آسااا ش  

 دمنراا  ومااوما  داتماااوا سنااتنش  یمراا   یرفراا  آم یقااش م مااا در باوددریااشگا دو 

د م  خاراا  تامر  منا    دمنرا  م اا د فاا مراناش   ونلار دیمعاایا در بااش "در آ ار  

ویااشه دی ددرد یااه بااردی  اارد ر ینااویا یظام ااای  رساا  سش ناااالری" یااااا یغااز  آمو

 سراسا یرز قابت دستفاده  مفرش دس  

دیتخاااش  دسااتخشدال ی ااار  یظامرااام دو گر س ااای مخت ااا داتماااوا: دمااا ی ااار دو  ااک 

انس مشدر، یه سر قاد اسا رد یه ی ار  ک انس با اش سمر اه دسارر با اش  دد ا  وباوم 

 اااش گر با اانش  د  ااام رد بااه  اااش گر  ی ااار خااو ش با ااش دو ساار آیااک  ااک ااانس متفاا.

یتودم مایرش، چاوم دو سار اانس با اش د ا  اانس رد باشدم اانس بمایراش  آم اانس رد باش   

                                                 
( آخار   تلاانرح  چاااپ قابوساانامه بشساا  دیتاار غاآال حناار  ب ساافا، ت ااردم، بنگاااه ترامااه  ی اار  36)

  172، ص1352یتاش، 

  175( سمام من  ، ص 37)

  169( سمام من  ، ص 38)

  171( سمام من  ، ص 39)
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انس مایش دسنش تا آم قوال دو بر  د   قوال  د   قوال دو بار  آم قاوال باا طااوتا یتاودم یارد 

  رمام تو بر ی ار ر دم با ش
(40)

  

دوتشدل: " د گر ساشاه رد یگاساشدر  بار  من ر یاردم یظامرام بر مردال  روا   

ساار روراا  مناا ر یاا ،  سم نااام یااه ملاا ن  ی ااار یگاسااشدر، ملاا ن  روراا  یرااز 

یگاسشدر، دو ب ر آیاه قاد اه چوم آ تاش دس  ی ایش بر  اا تابش  بر  اا یتابش"
(41)

  

دیردال  وز ز دد ت  یظامرام  رسرشگا به  معر  آیام: وزا یرر ساای منا ح  

دو قا گاااه  منزیاا  داتماااوا ر راا   ساارر بااودم چ اا   دل آیااام یقااش م اا   برخااورددری 

 تعرر  یننشه دی در سآم   یا آمشی آیام د فا مراناش: " در یرااو دد ات  ی اار  رورا  

تقلرر ما ، آم تقلرر تو رر د منام با ش"
(42)

  

 هـ.روشهای قضايی

 ط رعا بودم درتااش ارال  گناه توسر دینام:

ه باش  به سر گنااسا ماردال رد مناتواب وقوبا  ماشدم  دگار دی قنر، بشدم  دگا 

ینا گناه ینش دو خو  ت  در دل وذر با گنااه د  بخاوده یاه آدماا دسا   یخنا  گنااه آدال 

 یرد، چنایک م  گو  :

 گر م  ر وی و خشمت  گ ت   رد  صش رده دی  تو ق رمایا خورد
(43)مگرد اایا به  اا گناه دو س زه  م  آدما دال گنه یخن  آدال یرد

 

بر وده وقوب   مجاودا یاردم  ول ایا ی شم: "    بر خرره وقوب  ما  تا  

به گناه سزدی وقوب  یگردی  به سر چرزی خ ک م و  در  قا  خ ا ، ماجرا  ار  

خوردم وادا ی "
(44)

  

مجاودا با نتا متناسب با اارال  گنااه با اش: "    دماا دگار یناا گنااسا یناش یاه  

قوب  د  یگر دیشر خور گناه د  وقوب   رماای یاه خشد یاشدم منتواب وقوب  با ش حش و

دیلار چنر  گفته دیش یه: وقوب  سزدی یناه با ش یرد"
(45)

  

 قذ رش تقاماسای وفو  بخ ش مجرمام:

     چوم گناسا رد دو تو وفو خودسناش، وفاو یناا  وفاو یاردم بار خاود  دااب  

ی ا ش وفو خشد یش قراشد یرا اش، چاوال گرددم، دگر چه گناسا سخ  بوده یه بنشه دگر گنه یار 

ماا اا گناه یرده با ا آم گاه ح   تو چه با ش،  چوم وفو یردم  داب ددیاا دو  ارر 

بزرگا خایا ی ا ا  چوم وفاو یاردی د رد سارویش ماا   دو آم گنااه  ااد ماشدر یاه آم 

گاه چنام با ش یه وفو یارده با ا
(46)

  

 

                                                 
 ااردم، بنگاااه ترامااه  ی اار ( آخار   تلاانرح  چاااپ قابوساانامه بشساا  دیتاار غاآال حناار  ب ساافا، ت 40)

  176-175، ص1352یتاش، 

  1710172( سمام من  ، ص 41)

  171( سمام من  ، ص 42)

( آخار   تلاانرح  چاااپ قابوساانامه بشساا  دیتاار غاآال حناار  ب ساافا، ت ااردم، بنگاااه ترامااه  ی اار  43)

  109، ص1352یتاش، 

  171( سمام من  ، ص 44)

  172( سمام من  ، ص 45)

  175( سمام من  ، ص 46)
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 و.سیاست خارجی

 بار  دیم  اا آم د ردم، ونلار دیمعاایا یاااا  اا ام متناسب با  رد ر سراساا  

توا ا در باره ر دبر با سمنا گام  سا ر ی ورسا توصره مرانش یه به دس  آی اا د اارا 

مرر د: دصت وشال غف   دو سمنا گام  دطآی دقر. دو  معر  آی ا: "    دیشر قاد ااسا 

قاد ااسا یفاس یزیاش یاه تاو  غا ت م اش دو آگاه بودم دحودل م ون وای  چنر  با ش یه سرچ

آگاه ی ا ا"
(47)

  

دصاات ر دباار حناانه  د سااتا م تنااا باار حاازال  دحتراااط بااا سمنااا گام: دوتااشدل  

 دحتردو دو د ردط  تفر ر  اودیمردی دو ام ه مفاسر  ماورد تایراش قابوسانامه دسا :  باا 

ناا قاد اسام وای  یه سمنردم تو با نش دگر د ستا ینا یر  د س  م ااش  دگار د امنا ی

د م  ظاسری باش  به آ ااارد د امنا تاودیا یماود باا سا   اات خاو ش باه ی اام د ام  

 ما  

  اددری باه معاساشدا  قرمای اا  قردردددساا:      د گار توقرا  خاو ش رد بازرگ ددر  دو 

ب ر منتود ا توقر  ما ، مگر به ص تا بزرگ  ا به  ال تا بزرگ  ا به معا ا بازرگ 

خاود رد خاآر ماا  دال باه واذری  دماح یاه خاآر دو یه ب خ ا، چاوم یاردی توقرا  

 سمه یس یاقننش با ش  دو قاد اه و تتر با ش 

 ز.روشها واصول تعامل، مقابله وکارزار با دشمن

توساااعه ط  اااا  تااازدح  مناااا   سمااارده دو وودمااات  دساساااا قراااشد ش مناووااااا  

 برر یاا   ی ما  ا بوده دس   ونلر دیمعاایا د ام  رد باه د  گار ه خاایگا )ددخ اا(

 )خراا( تقنر  یرده  خطر د م  ددخ ا رد دساسا تر ق مشدد مرانش:

 دو د اا  یااه گفتاار  د اام  خااو ش رد بناارار مااا   دو د اام  بااه ساارچ حااال د ماا   

م اش، خاصه دو د م  خایگا  بر تر دو د م  خایگا ترر یاه برگایاه دو باش دیش  ارشم 

 یا آم یشدیش یه  ی ددیش  قس باا سارچ تو خایا ی ا ش  بر دحودل تو مط   بوده  د م  برر

د م  د ستا  ک دل ماا ، د ساتا مجااوی منماای، مگار مجااوی حقرقا  گاردد یاه دو 

د منا د ستا بنرار خرزد  دو د ستا یراز د امنا،  آم د ساتا  د امنا یاه چنار  باود 

سختتر با ش  یزد اا با د منام دو بر ارگا ددم
(48)

  

ائز دسمرا  دسا ، باش   معناا یاه یزد ااا و ارا دخرر ونلر دیمعاایا بنارار حا 

  درت اط  د ستا بر قردر یردم باد منام ی ایه ذی   بر ارگا دس  

دصات واشال تخاصا   د ام  قار ری: دماا ا اش یا  تاا د ام  یرناش وی، قاس دگار  

د من  با ش مترر  دیتن  م ویه سر یه رد د م  یرود د م  یاال بود
(49)

  

ام با انش  بنارار د سا  یا  د ام  با اش  ا ش ی  تا د ساتام تاو دماعار د امن 

 به دمرش سزدر د س   اا د م  ما   بئام یه آم سزدر د س  دو یگاه دد ت  تو غا ات 

با نش  آم  ک د م  دو یگاه دد   تو غا ت ی ا ش
(50)

  

                                                 
  169( سمام من  ، ص 47)

( آخار   تلاانرح  چاااپ قابوساانامه بشساا  دیتاار غاآال حناار  ب ساافا، ت ااردم، بنگاااه ترامااه  ی اار  48)

  176، ص1352یتاش، 

  105( سمام من  ، ص 49)

  103( سمام من  ، ص 50)
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دصت وشال     دو توطئاه ساا  بریام  اای د ام : دطاآی دو د ام   بریام  اای  

 فاا مراناش  در د ا  بااره ونلار دیمعاایا  تایراش مراناش: دو یق ا م رر در دمنرا  داتماای د

"   یرا  در ی ام  د اار دو یار د م  غا ت م ااش  دو باش یاردم د  مراساار، دد ا  در 

تشبرر  مار د  باش  سرچ  ق  دو حر ه د  د م  م اش"
(51)

  

دصت ردو ددری  حفاظ  دطآواا:"   دو حال  ی خودرد ر ی قو رشه، سماا  

آ  آ    غف   بر خود بنته با ا"ددر تا در ب
(52)

  

دصت دقتشدر  قو ایرشم معف ا در مقابت د م :"   خو  ات  رد باه د ام  چناام  

یمای یه دگر چه د تاده با ا با  ی خو  ت  رد دو د تادگام منمای"
(53)

  

 ر ب مجاامآا  تعار  اای د ام  رد یخاوردم:"   دماا یاه گفتاار خاوش، دل در  

 د م   اری  ابا آم رد  ریگا  نار د م  م نش، دگر دو 

وضااوی و تااو گاار د ساا   ااود بااا   د م  در  مر ترغ د  یش وخ  د وم
(54)د م "

 

دصت خودر  خفرا ی مردم د م :      دو د م  قوی خرماه بار یاا د مناا بااش  ترساام 

یااه دو د  یااس با ااش ترساارش:  اااا دو د اام  قااوی  د گاار دو  ااار غااش در،  د اام  خااود رد 

با د م  معرا چنر  د منا ی  یه با د م  قوی  مگو یه د  خود یرنا  خودر مشدر  

 یه با ش
(55)

  

 ت  رغ یاردم یوچاا  خودری د م  قس دو قرر وی بر آم:

   دما با سر یناا یاه د امنا یناا، چاوم بار  ی چراره  اوی قروساته آم د ام   

یه بر واازی خود رد مناوه  به واازی به مردال منمای، آم گاه بس تو رد  خری ی ا ش 

 یاوسره چرره  شه با ا  دگر دیعرااذ بااا د  بار تاو چراره  اود  قتاا تاو رد وراب  واار 

وظر  با ش یه دو واازی  یاوسرشه د تاده با ا
(56)

  

 سنتا یاردم در یارودر با د م   مر را دیرری   جاو :

   دی قنر، چوم در یارودر با ا، آم اا دریا   سناتا  ارط یرنا  چنایاک  

و آیک خل  بر تو  اال خورد تو بر  ی چا   خورده با اقرش د
(57)

  

 در اای د گر مرنو نش: 

   بشدم یه سار یاه ر وی بزد اش ر وی بمرارد چاه ااایور ساه یاوی دسا : یااط.  

حا، یاط. مر ، حا مر ،  عنا  ر تگام  آدمرام   حوش  طرور،  در یتابا خودیاشه 

گفتناش ااایور چناش یاوی دسا ب سا  بار د ا  دال دو آم قارسرام به خر ق  وی یه ورد   رد 

گویه اودش ددد، گف : وبایا گو ا  وبایا گو ا مررد  وبایا مررد  قس مع وال  ش یه سماه 

ویشه بمررد  ینا قرش دو دات یمررد  قس یاارودر دو دوتقااد با اش یاردم  یو اا یاودم تاا 

                                                 
( آخار   تلاانرح  چاااپ قابوساانامه بشساا  دیتاار غاآال حناار  ب ساافا، ت ااردم، بنگاااه ترامااه  ی اار  51)

  105، ص1352اش، یت

  103( سمام من  ، ص 52)

  103( سمام من  ، ص 53)

  103( سمام من  ، ص 54)

  103( سمام من  ، ص 55)

  103( سمام من  ، ص 56)

  103( سمام من  ، ص 57)
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ایااب و رااه یاااال  یااام حاصاات آ ااش  در حااش ث ماارگ  مااردم دمراار دیماا منر  و ااا باا  دبااا ط

دینآال گو ش: "مٌ   وال دیذی  یشٌا، م  آم ر و مردال یه بزددال"
(58)

  

 برسرز دو خوم ر زی به یا ح.:

   دمااا بااه خااوم یااا حاا. دیراار م اااش  خااوم ساارچ مناا مام حااآل مااشدر دالخااودم  

صاااع ویام  دوددم  ی  ا اااام  خاااو یناااا یاااه در  ااار ع  خاااوم  ی در ر خااات   دااااب 

 ود
(59)

  

 دمام دددم بردی د م :قذ رش تقامای ص ح  

   دگر د منا دو تو وی ار خودساش دگار چاه ساخ  د ام  با اش  باا تاو باشیرددر  

بود د رد و ن ار ده  آم رد غنرمتا بزرگ ددم
(60)

  

 

 : يریگنتیجه 

ر    ای قرشد ش سراساتنامه یو ناا باه د اردم باساتام  باه   ا ه د ره ساساایرام  

  تودم با مقشدری منامنه به د  گر ه تقنر  یرد: باو مرگردد  سراستنامه یو نام رد  ا ش

گر سا یه  ظرفه دص ا آیام دبرری، من ا گری،  یو ننشگا در باار  رمایر د اام   1

  قاد اسام بود  خود به طور منتقر  من  یر  سراسا یشد تنش 

وشه دی یه منتقرما  در حووه سراس   قشرا منا  یر  دد اتنش   رسنا  رااا ا در   2

 ام برنر ا، سراستنامه  قنشیام ا رد به سه گر ه متفا ا تقنر  یرده دس :یتاش معریه ا 

آراری یه یو ننشگام در آی ا بردی رسرشم به سشر خاود دخاآت یو ناا رد قر اه  

خااود ساااسته دیااش ماینااش گ نااتام سااعشی،  ااا دسااتور یو نااا رد بااردی برااام مقلااود مناساا تر 

،  اا دو سارره یو ناا باردی دسا   اابا باه ئاینته دیش ماینش سراستنامه خودااه یظااال دیم اک

 سشر خود سود انته دیش ماینش یاریامه درد رر باباام 

در دیااشر ویام  ااا  سراسااتنام ا ددسااتای ای تااار خا  تجرب  ااا  م اااسشدا ورنااا  

یو ناانشه  حتااا ددسااتای ا  حاا اااتا دو وبااام حرودیاااا برااام مر ااود  یلاارن  دینااوودیه 

 رااال گذ تگام دو قاد اسام  صاح ام قاشرا   اوی    قنشسا ر    حام  آمرز  برام

 در قایب ام   ای ر دم  ب رغ یمودی ورنا دو د   س ک دس  

دمعام یظر در ونا    سر  ل  ای قابوسنامه برایگر د   یاته دسا  یاه ونلار  

دیمعایا با حن   ردس   ترز برنا    ه دی دبعااد مخت اا حرااا  اردی  داتمااوا دیناام 

 اا  قااردر ددده  متناساب بااا  اارد ر  رسنگاا، داتماااوا، سراسااا  دقتلااادی رد ماورد ونا

ولر خو ش توصره سا ا یاربردی بردی  رویشش دردئه یرده دسا  یاه در آی اا دوتاشدل 

    وقآیر  م ود دس  

 

 

 

                                                 
( آخار   تلاانرح  چاااپ قابوساانامه بشساا  دیتاار غاآال حناار  ب ساافا، ت ااردم، بنگاااه ترامااه  ی اار  58)

  104، ص1352یتاش، 

  69ات  من  ، ص( سم 59)

  70( سمام من  ، ص 60)
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 الحكم في قابوسنامة
 جاسم م. طي حاتم

 

 الملخص                                                   

رائعة األخالق والموعضة واألدب "قابوسنام " لمؤلفها عنصر المعالي تعد 
كیكاوس، من جملة الروائع العرفانیة واألخالقیة واألدبیة األخرى التي یحفل بها التراث 

 األدبي في بالد إیران.
فمولهها الكتههاب ینتمههي إلههج عائلههة جههل ألفرادههها مههن األمههراو والحكهها  والملههو  وكههان          
عصر كان فی  للعل  والثقافة منزلة سامیة، وجعهل ألبهو المعهالي كتابه  قابوسهنام  یعیش في 

فههي ألربعههة وألربعههین بابهها ، ضههمنها جمیههع العلههو  فههي عصههر ، وفههي الحقیقههة فهه ن الكتههاب یمثههل 
مهههرلأل لهههالداب ايجتماعیهههة، والحضهههارأل فهههي إیهههران فهههي القهههرن التاسهههع الهجهههر ، حیهههث تنهههاول 

ألسههلوب  قابوسههنام " ثالثههة محههاور، تضههمن المبحههث األول البحههث الموسههو  "حكمفرمههائج در
النثههر فههي قابوسههنام ، ألمهها المحههور الثههاني فتعلههق بحیههاأل مؤلهها الكتههاب، ألمهها المحههور األخیههر 

 فتعلق بالحدیث عن قابوسنامة طبقا  ألفكار مؤلا الكتاب.


