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   ،نامهقابوس

 ،اندرزهای اجتماعی 

 ، ارزشهای اخالقی

 .نگاره

 

های رشد و توسعه جوامع مطرح شده است. پیشرفت  ی اجتماعی به عنوان یکی از شاخصسرمایه

و با باال   سویه جامعه با ایجاد روابط صمیمانه، گسترش انسجام و مشارکت اجتماعی، اعتماد چند

از ارزشی اجتماعی میسّر میرمایهرفتن حجم س های اجتماعی  های اخالقی بر فعالیت شود.. این 

شوند. آثار  ای سالم میمؤثّرند و موجب پایداری روابط اجتماعی، برقراری صلح و نهایتاً ایجاد جامعه

امور  تواند گسسته از  آفرینی نمیادبی عاملی مؤثر در هویت یابی محیط اجتماعی اند و هیچ سخن

اش باشد. تاریخ ادبیات ایران، نشان دهنده وجود آثار متعددی در حوزه اخالق است؛  اجتماعی زمانه

توان اینجا طرح کرد ماهیت اندرزهای اخالقی ای که مییکی از این آثار قابوس نامه است. مسئله

های منابع ر دادهعنصرالمعالی در این کتاب است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه ب

نامه به این است که عنصرالمعالی در قابوسهای پژوهش حاکی از  ای انجام شده است. یافتهکتابخانه

و همه کاردانی  پیمان،  به  تعهّد  صداقت،  او  است.  پرداخته  اجتماعی  و  فردی  زندگی  زوایای  ی 

دانسته  امانت اجتماعی  روابط  در  اعتماد  ایجاد  عوامل  جمله  از  را  دروغ،  داری  نفاق،  مقابل  در  و 

نماید. همچنین رعایت  ورزی، ظلم، نادانی و افشای راز را عوامل تخریب اعتماد معرفی می خیانت 

والدین، احسان، مدارا، حسن خلق، عدل و  اصول اخالقی مانند حق  پروردگار و  به  شناسی نسبت 

نامه نیز  م در نسخ مصور قابوسعانی و مفاهیداند. این مسخاوت را برای تمام افراد جامعه ضروری می 

 تکرار شده و قابل مشاهده است.
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 مقدمه 

جایگاه مهمّی در تولید و  توانند  می  هاپذیرکردن آنتالش برای جامعه  والدین با شکل دادن به ساختار ذهنی فرزندان و

نامه  های معمول تربیت فرزندان در ایران، نوشتن اندرزنامه، نصیحتیکی از شیوهکنند.    ی اجتماعی پیدابازتولید سرمایه 

اندوزی و فراگیری دانش بود، ها تجربهی سالهای تربیتی خود را که ذخیرهو پندنامه بوده است. شاهان و بزرگان آموزه

که این کتب در  دادند. از آن جاییهای شیرین به مخاطبان انتقال میاز امثال و حکم، کلمات قصار و حکایتبا استفاده  

به همین سبب با آنکه اصل    را دربرداشت.طی امثال و تمثیالت موجز و موثّر خود چیزی از حکمت عملی عام خلق  

نفوذآن از طریق  تعلّق داشت،  اشرافی  به فرهنگ طبقات  غالباً  آشنا    ها  فرهنگ خاصّه  با  تدریجاً  را  عامّه  نامرئی که 

وران و سربازان و  شکست و از زندگی پیشهی ساسانی را میساخت، سدّ طبقاتی بالنسبه استوار و عبورناپذیر جامعهمی

  گردان و روستاییان تا حیات موبدان و دبیران و آزاتان و ویسپوهدان، همه چیز را تحت نظارت و انضباط نوعی شب

تمدّن اسالمی پیش از  ی مجموعه نامه که به قول بهاردر این حوزه قابوس آورد.می اخالق شادمانه اما جدّی و موقّر در 

ی ارشاد و تربیت  رود که نویسنده به انگیزهاز آثار تمام عیار اخالقی و تعلیمی تربیتی به شمار میاست، یکی    مغول

کیکاووس نویسنده است و سخت متأثّر  مردم آن را تألیف نموده است.    ی عامّهمندی  شاه و سپس بهرهفرزندش گیالن 

ی این خاستگاه و فرهنگ را گسترش  کوشد تا دامنهاز خاستگاه دودمانی و فرهنگ محیط خویش. هرچند در اینجا می

برد، توجّه به این نکته  یالملوک باشد. آنچه او را در کار نگارش پیش متر از یک نصیحهای بنویسد که عام دهد و رساله

های  ی وضعیتکند، به تمامی شناسایی و بیان کند و به فرزندش بیاموزد که در همهاست که هر آنچه را که را آدمی می

ی اجتماعی آن است که ادبیات  یت آثار ادبی و هنری از منظر سرمایه اهمّمندانه و به درستی رفتار کند.  زندگی، شرافت 

ی اجتماعی در ساختار  باشند که به بازتولید، ارتقاء و افزایش کیفیت سرمایهرا در نهاد خود دارا می  و هنر این قابلیت

این   رزش ها بپردازند و اای پویا، به بازنشر آن سرمایهی و اجتماعی جوامع پرداخته و همچون رسانهت ملّفرهنگ و هویّ

شود. از این  می  دو چندان  ،کردها بازی میی ارزشعهشامسأله در قرون گذشته که ادبیات نقش محوری در تولید و ا 

تواند سبب کشف و تبیین  ی اجتماعی، می های سرمایه لفهؤرو بررسی و تحلیل آثار شاعران اعصار گذشته از منظر م

عصر    های اجتماعیهای اخالقی، رفتاری، ارزشی و اجتماعی هر عصر شده و میزان اهتمام هر ادیب را به سرمایه اندیشه

های اجتماعی در آثارش را  ها و سرمایه وری از آن اندیشهبهره   و یا عدم تالش خالق اثر در  ه خود مشخص نموده و توجّ

ز  نامه یکی ای اجتماعی در قابوسهای سرمایهاثر پیش رو قصد دارد تا اعتماد و اخالق را از میان مؤلّفه  تبیین کند.

  بررسی نماید.متون نام آشنای ادبیات تعلیمی، 

درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است اما مقاالتی  

 ی سرمایه  های مؤلّفه ارزیابین » ای با عنوادرباره سرمایه اجتماعی در ادب فارسی به رشته تحریر درآمده است. مقاله

 (، است. 1394)فارسی« از محسن هنرور و همکاران ادبیات متون کهن ی دریچه از ایرانی شهر در اجتماعی

 ی ایرانی،جامعه شهری  درزندگی اجتماعی های شبکه تجلّی ترینمهم عنوان به محلّات  خوانیم کهمی  در این پژوهش 

 و همیاری  هنجارهای   اجتماعی، تعامالت  و اجتماعی)روابط  ی سرمایه  های ی دیگر مؤلّفه کنندهتعیین عامل  ترینمهم
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این .هستند  اعتماد(    گروهی، در میان به صورت عمدتاً شهروندان میان تعامالت که غربی جوامع برخالف اساس بر 

 محلّات  مقیاس در  و  گروهیدرون  به صورت ایرانیان تعامالت است، پذیرفتهصورت می شهری  فضاهای  در و شهر مقیاس

 ی دانشکده ی ی اجتماعی در تاریخ بیهقی«، از محسن خلیلی در مجلّهای با عنوان »سرمایهمقاله  .یافته استمی  تحقّق

  تاریخی  گزارش از متن که محقّق در این مقاله بر آن بوده  مشهد به طبع رسیده است. تالش انسانی علوم و  ادبیات

  . تبیین کند را  ظهور و صعود دوران ی نشانه و ودلیل بازسازی کرده است، زوال  نشانه و سبب که را ، آنچه« بیهق فرزانه» 

بدرشاکرسیاب« از   از باران سرود  و نیما از هاآدم آی  و داروگ شعر  در ی اجتماعیسرمایه ضد و نقدسرمایهی » مقاله

 های مؤلّفه  ارائه شده است. ازنظرعربی   ادب  نقد ی نامهکه در پژوهش   ( 1390)حمیدرضا مشایخی و ارسالن احمدی 

.  است شده گرجلوه ی اجتماعیسرمایه  به شکل ضدّ بیشتر باران، سرود شعر به نسبت شعرداروگ اجتماعی ی سرمایه 

 ای گونه به شاعر دو  هر  شعر  در اجتماعی یسرمایه  های مؤلّفه دیگر به و پرداختن یکدیگر با  جامعه افراد  متقابل ی رابطه 

نمود  و سست را بین کشورها ی رابطه  حتّی و جامعه مردم میان ی رابطه  نیما، که شکل بدین.  است یافته متفاوت 

  . کشدمی تصویر به بدرشاکر شعر از ترنمایان را  و محرومیت فقر  و عدالتیبی ی طبقاتی،فاصله و آمیزتبعیض بنیان،بی

خسرو و تاریخ بیهقی« از ارسالن احمدی انارمرزی، ی اجتماعی در قصاید ناصرسرمایه های  ی »بررسی مؤلّفه نامهپایان

ی اجتماعی: اعتماد، مشارکت و  های سرمایهنامه، به بررسی و تحلیل مؤلّفه (. در این پایان1390دانشگاه مازندران )

قصاید ناصر خسرو در قالب نظم پرداخته    اخالق در دو اثر متفاوت یعنی تاریخ بیهقی )با نثر ادبی با محتوای تاریخی( و

ی ذهنی  ی نظم )قصاید ناصرخسرو( بیشتر در حیطهشده است. نویسنده معتقد است که مطالعه و تحقیق در حوزه

سرمایه می)شناختی(  قرار  اجتماعی  درحالیی  حوزه گیرد،  در  پژوهش  حیطهکه  در  بیشتر  بیهقی(  )تاریخ  نثر  ی  ی 

واقعی( و  )عینی  می  ساختاری  پایانصورت  مؤلّفه نامهگیرد.  »بررسی  سرمایهی  داستانهای  در  اجتماعی  ی نامه ی 

-ی اجتماعی در کتاب داستانهای سرمایه (. در این پژوهش مؤلّفه 1390بهمنیاری«، از لیال رکابدار، دانشگاه مازندران )

ی تعهّد، وفاق اجتماعی، هنجارهای معاملهها شامل: اعتماد، مشارکت،  ی بهمنیاری بررسی شده است. این مؤلّفهامهن

نگارنده با بررسی  ی اجتماعی پیوند خورده است.  نامه با سرمایهباشد که در فضای داستانمتقابل و مدارا و تحمّل می

ی اعتماد با شاخص اعتماد به  ها مؤلّفهنامه به این نتیجه رسیده است که در این مثلالمثل داستاندر شش هزار ضرب

های مشارکت، تحمّل و  ترین بسامد را احراز کرده است و مؤلّفهستان بیشترین بسامد را داشته و وفاق اجتماعی کمدو

همچنین    اند.های بعدی را به خود اختصاص دادهی متقابل و تعهّد اجتماعی به ترتیب رتبهمدارا، هنجارهای معامله

نامه صورت گرفته، حاکی از آن است که هیچ  رابطه با قابوسهایی که در  های به عمل آمده پیرامون پژوهشبررسی

با محوریت این کتاب تألیهای سرمایهاثری در باب تحلیل مؤلّفه با عنوانی اجتماعی    ف نشده است. تحقیق حاضر 

در این زمینه  تواند گامی نو  های اخالقی« می ی اعتماد و ارزش نامه با تکیه بر دو مؤلّفهی اجتماعی در قابوسسرمایه» 

 تلقّی گردد. 

»تحلیل مح از روش  استفاده  با  تحقیق  این  ارزشدر  و  اعتماد  است  از توا« تالش شده  یکی  عنوان  به  اخالقی  های 

باشد نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. ساختار این تحقیق به این صورت می ی اجتماعی در قابوسهای سرمایهمؤلّفه

به   درابتدا  و مفهوم سرمایه که  پرداخته  مبانی نظری تحقیق  و مؤلّفه بیان  اجتماعی  ارزش   های آنی  های  )اعتماد و 
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ها را  پردازیم و در نهایت آنی مصادیق این دو مؤلّفه در اثر می شوند. سپس به استخراج و ارائه اخالقی( شرح داده می

 کرد.   درا ارائه خواه  قرار داده و نتایج حاصله مورد تفسیر و تحلیل 

 .قابوسنامه 1

ی امیر عنصییرالمعالی  ترین کتب فارسییی در اواخر قرن پنجم هجری اسییت. این کتاب نوشییتهنامه یکی از مهمقابوس

باشید. این کیکاوس بن اسیکندر بن قابوس بن وشیمگیر بن زیاد از شیاهزادگان و امرای دانشیمند خاندان زیاری می

ایران به ویژه در گرگان، طبرسییتان، گیالن، دیلمان، رویان، قومس، ری و خاندان در قرن چهارم و پنجم در شییمال 

ی ترکمانان سییلجوقی بر ایران، کردند و از بعد از منوچهر بن قابوس و به خصییوص پس از غلبهجبال فرمانروایی می

ی ماندند. پدر  ای از طبرسیتان باقحکومت مسیتقلی نداشیتند و فقط به عنوان امیرزادگان و مقتدرین محلی در نواحی

ای داشیت ولی گونهعنصیرالمعالی اسیکندر دارای امارت بود و کیکاوس او را امیر ماضیی خوانده بود. او خود نیز امارت

شید. وی دختر سیلطان محمود غزنوی را به این امارت بسییار ضیعیف و محدود به قسیمتی از گرگان و طبرسیتان می

سلطان مودود گذراند و همچنین چند بار به نبرد در هندوستان  همسری گرفت و هشت سال از عمرش را در خدمت  

و سیرحدّات روم رفت؛ سیپس چند سیال در گنجه در خدمت ابوالسیوار شیاوور بن فضیل پادشیاه سیدادی به سیر برد و 

نامه، دسیتگاهی در سیرزمین اجدادی داشیت، اما با مدّتی را هم در سیفر حج گذرانید. با توجّه به اشیارت او در قابوس

قدرت گرفتن سیلجوقیان و گسیترش نفوذ باوندیان، به احتمال فراوان برای او و سیایر افراد خاندانش دسیتگاه سیلطنت 

آورده اسییت. او پسییرش گیالنشییاه به رشییته تحریر در نامه را به نامعنصییرالمعالی کتاب قابوس و حکومت باقی نماند.

سیعت اطالعات سیبب شید تا او بتواند در کتابش مباح  مردی دانشیمند و آگاه از غالب متون عصیرخود بود و همین و

مختلف را با بیانی سییاده و روان بیان کند. وی این کتاب را بدان نیّت نگاشییته اسییت که فرزندش بعد از او، حکومت 

ی هیا و جیامعیهکشیییور، ارزش  هیا را عملی نمیایید.خود حفظ کنید و ییا اگر نیاگزیر بیه انجیام امور دیگر گردیید، بتوانید آن

ی ترویج آن( و بیاالخره نقش اجتمیاعی)شیییهرونید مطلوب و هیای دینی و نحوهامن(؛ نقش دینی)ییادگیری آموزه

بر این اسیاس اسیت که  .(11:  1390«)روحانی،ی خانواده و والدین می باشیدمشیارکت در امور اجتماعی( از کارکردها

ترین مکان برای تجمّع و اجتماعی و اصیلی  ی بنای سیرمایهبسییاری از اندیشیمندان علوم اجتماعی خانواده را سینگ

 اند. های آن معرّفی نمودهانتقال شاخصه

آموزند. های درست برخورد با دیگران را میی معاشیرت و شییوهکودک و جوان در کنار پدر و مادر اصیول تربیت، نحوه

توانید بر ابعیاد مختلف نظیام خیانوادگی مینوع تغییری در رویکرد آموزشیییی والیدین و پیونیدهیای درون    گونیه هراین

های مفصّیل تربیتی که در کلّ کتاب مطرح شیده اسیت، شیاهد در همین راسیتا عالوه بر بح  اجتماعی تأثیرگذار باشید.

 باشیم. ها میی پرورش آنی حقوق فرزندان و شیوهنظرات نویسنده در باب بیست و هفتم و درباره

کند اگر خداوند پسیری به او عنایت کرد، ابتدا نامی نیکو برای او برگزیند که در میعنصیرالمعالی به فرزند سیفارش  

سیییت دایگیان عیاقیل و مهربیان این زمینیه احیادیی  و رواییات اسیییالمی نیز بسیییییار اسیییت و دوم آنکیه او را بیه د

ی را بر عهده ای که پرورش طفلکه دایهی وی اندیشیمندانه اسیت، چراتوصییه.  (132:  1378)عنصیرالمعالی،بسیپارند

گیرد، هم باید از خرد بهره داشیته باشید و هم عاطفه تا با هوشیمندی و تعقّل و بذل عواطف و احسیاسیات مادرانه، می
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کودک را در مسیییر تعالی و کمال رهنمون باشیید. سیینّت کردن، تعلیم قرآن و فضییل و هنر و پیشییه، سییوارکاری و 

ادبی همچنین معتقد اسیت که اگر کودک بی  .(133)همان:آیندشیمار میاز دیگر سیفارشیات او به   تیراندازی و شینا و....

بیایسیییت بیه معلم کرد و موجیب خشیییم پیدرش گردیید، نبیایید خود والید او را کتیک زده و تنبییه کنید بلکیه این مهم می

فرزند خوار اش را به دل نگیرد. الزم اسیت پدر نسیبت به او همیشیه صیبور باشید تا از سیوی واگذار شیده تا فرزند کینه

سییتن اسییت. گرفته نشییود و دایم از او ترسییان باشیید. او بر این باور اسییت که نان فرزند، ادب آموختن و فرهنگ دان

موزد؛ اگرچه »بد روز فرزندی« باشد خواهد شرط پدری را به جای آورده و به فرزندش ادب آبنابراین از پسر خود می

شییناس و آگاه به نویسیینده که فردی پرمایه و دانشییور، مردم  .(135)همان:نداشییته باشیید حتّی»هیچ مایه خردی«  و

ی علوم و ی همهنگری دربارهگیری و با ژرفشیناسیی فردی و اجتماعیسیت، به دور از هرگونه تعصّیب و سیختروان

داری و لشییکرکشییی،  ی امور کشییور و مملکتفنون متداول زمان خود و نیز رسییوم اجتماعی، آیین زندگانی، اداره

ارزشیمندی از آداب   مفصّیالً سیخن گفته اسیت. از این رو، این اثر حاوی اطالعات متنوّع و  ...  های تهذیب اخالق وروش

 باشد.ی مغول میو رسوم و فرهنگ ایران در قرن پنجم و قبل از حمله

را »نصیحتعنصر   این کتاب  نامالمعالی، خود  بود و محمد عوفی هم در جوامعنامه«  به عنوان  الحکایات  یده  را  آن 

نامه« بعدها بر این اثر نهاده شد. او قصد خود  ده بود، ذکر می کند و نام »قابوسنصایحی که کیکاوس به فرزند خود کر

-ی این کتاب امیر عنصرکننده»چنین گوید جمع  کند:ای برای پسرش ذکر مینامهرا از نگارش، برجای نهادن وصیت

وس بن وشمگیر بن زیاد، مولی امیرالمومنین با فرزند خویش گیالنشاه که بدان ای المعالی کیکاوس بن اسکندر بن قاب

ای ی گذشتگان دیدم، مصلحت چنان دیدم که پیش از آنکه نامه عزل به من رسد، نامهپسر... چون نام خویش در دایره 

مند کنم بر موجب مهر پدری  رهای از نیک نامی یاد کنم و تو را از آن بهدر نکوهش روزگار و سازش کار پیش از بهره

دو جهان حاصل    یابی و نیکنامی هر چشم عقل اندر سخن من فکر و فزون  تا پیش از آنکه دست زمانه تو را نرم کند، به 

:  1378المعالی،  در چهل و چهار باب نهادم«)عنصر  نامه و این کتاب شریف راکنی. ... و بدان ای پسر که این نصیحت

3).  

یق او  اما هیچین دارد راهی که نشان میهرچند که  ندارد که فرزندش  دهد، راه سعادت و کامیابی است؛  انتظار  گاه 

»اگر تو بهتر از این خصلتی و عادتی همی دانی، چنان باش که بهتر بود و اگر نه این    کورکورانه او را اطاعت نماید.

توان نامه میقابوس. از میان سطور  « تو ستم نیستشنوی و کار نبندی بر  پندهای من به گوش دل شنو و کاربند و اگر ن

نجیب، مهربان،   دانشمند،  یافت. وی مردی  نویسنده دست  از  پرورده،  داشتنی، پخته، خوشدوستبه شناختی  فکر، 

شود، های مختلف باع  اعجاب خواننده میبیان و صمیمی است. به همان میزان که وسعت معلومات او در رشتهخوش

 کند.صراحت گفتارش نیز در دل او اثر میراستی و 

و عمیق وی و روایات و حکایات پندآموز او خواندنی، آموختنی و به خاطر سپردنی است.   های خردمندانهسنجینکته 

آموز او ستودنی است؛ آن چنان که در کنار آن ضعف نثر شیوا، ساده، روان و مؤثر نویسنده و فکر روشن و نکات عبرت

ی آن ها به ویژه از نظر تحقیق در  شود. تنوّع موضوع ابواب کتاب و فواید فراوان مطالعهری او فراموش میشعر و شاع 

توان اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، علمی و ادبی آن عصر، اهمّیت کتاب را به حدی رسانده که می

های خاصّ نویسنده همچون صمیمیت و صداقت، فروتنی  یی تمدّن اسالمی پیش از مغول« نامید. ویژگ »مجموعه   آن را 
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گری، در کنار استفاده از ابزار کالمی مانند تمثیل به  های دوران جوانی، آزاداندیشی، دوری از مالمتو اعتراف به لغزش

تاب  سخن بزرگان، اشعار فارسی و آیات و احادی  و همچنین قابلیت عمل داشتن نصایح همگی از عوامل توفیق این ک

هایش و نصایح و پندهای نهفته در  نامه در حکم دائره المعارفی است که حکایات و داستانقابوس  آیند.به شمار می 

های دینی و از سوی دیگر تحت تأثیر هنجارها و قواعد بازمانده از فرهنگ  ها، از سویی برگرفته از قرآن کریم و آموزه آن

موضوعات ابواب کتاب را به دو  ی نویسنده.  بخشی هم حاصل تجربیات روزمرهی ساسانی است و  ایران باستان و دوره

توان تقسیم نمود. به طور مثال شناخت ایزد تعالی، شناخت حقّ پدر و مادر،  ی تعالیم عمومی و خصوصی میدسته

ی و جوانی و.....از  آیین گرمابه رفتن، کارزار کردن، امانت نگاه داشتن، دوست گرفتن، جمع کردن مال، زن خواستن، پیر

-ی دیگر موضوعاتی که به وظایف و مسؤولیتی نیک انسانیست و دستهوجه عمومی تربیت اجتماعی و بنا نهادن جامعه 

آیین خنیاگری، خدمت کردن  آیین و رسم شاعری،  یا شغل خاصّی مربوط است نظیر علم طب، نجوم،  های طبقه 

بندی دیگری نیز بین آرای  توان تقسیمالبتّه می  هقانی، سپهساالری و....دیین دبیری و کتابت، شرط پادشاهی،  پادشاه، آ

 )بازرگانی کردن، خریدن ضیاع و عقار(، سیاسی   نویسنده قائل شد. تربیت دینی)ستایش پیامبر، فزونی طاعت(، اقتصادی 

فرهنگی و  اجتماعی  پادشاهی(،  و  وزارت  کردن، شرط  مهمان  )کارزار  و  کردن  مهمان  از  )زن خواستن،  ین  ا  شدن( 

المعارفی است که جامع اندرزهای ایران باستان، اصول و مبانی اسالمی و تجربیات  نامه دائرهاند. در مجموع قابوسجمله

 ی خویش است.ی نویسندهزمانه

 

 ی اجتماعی و اخالقی های سرمایه. مؤلّفه2

 اعتماد .1.2

های اجتماعی است که نقش  است. اعتماد یکی از عناصر و پدیده ی اجتماعی اعتماد  های مهمّ سرمایه یکی از مؤلّفه

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی  کند. اعتماد تدوام کنش بسیار پررنگ و مؤثّری در روابط و تعامالت افراد بشر ایفا می 

یکدیگر،    و فرهنگی را به دنبال دارد و بدون آن هیچ کنش متقابل مطمئنّی صورت نخواهد گرفت. اعتماد بیشتر به 

تر ساخته و در نهایت انسجام  های اجتماعی شده و از این راه پیوندهای اجتماعی را مستحکمموجب نهادینه شدن ارزش

 شود. ها ذکر میین مفهوم تعاریف و نظریات متعددی ارائه شده که منتخبی از آن ا  شود. ازبیشتر جامعه را سبب می

اینکه دیگران در بدترین حالت، آگاهانه و به عمد به شما ضرری نخواهند زد و در  »اعتماد عبارت است از اعتقاد به  

که دیگران »اعتماد عبارت است از اعتقاد به این  .( Hardin,1988:12)« حالت به نفع شما عمل خواهند کرد   بهترین

 .(Gambetta,1988 :217 « )آور نیستای رفتار خواهند کرد که برای ما سودمند است یا دست کم زیانبه شیوه

ی  کنندهشود روی دنیا یا منابع برآورده»اریکسون اعتماد را عبارت از انتظار برآورده شدن نیازهای شخصی و اینکه می

دانند با این انتظار که  کند. الیسون و فایرستون اعتماد را واگذاری منابع به دیگران میخارجی حساب کرد، تعریف می 

(.  255: 1392«)پارسامهر،یابدی ممکن کاهش میعمل خواهند کرد که نتایج منفی به کمترین اندازهای ها به گونهآن

ی بخشی از  »فرانسیس فوکویاما اعتماد را به عنوان انتظاری که در یک جامعه از رفتار مقرراتی، مسؤوالنه و همیارانه 

ی اعتماد را یکی از مفاهیم  کند. وی شبکه یاعضای دیگر جامعه که بر هنجارهای مشترک عام مبتنی است، تعریف م
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ی اعتماد عبارت است از گروهی که بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر  داند. شبکهی اجتماعی میمهم در تبیین سرمایه

 ( 263«)همان: کنندهای یکسانی در تبادالت فی مابین خود استفاده میاز اطالعات، هنجارها و ارزش 

کند. از نظر  نیز معتقد است اعتماد اجتماعی نقش بسیار مهمّی در حیات سیاسی و اقتصادی ایفا میرونالد اینگلهارت   

شود. اعتماد در  او اعتماد اجتماعی متقابل، یکی از پیش نیازهای فرهنگ مدنی و ایجاد دموکراسی پایدار محسوب می

ا عالیق و منافع خود را با امیال و عالیق  کند تایجاد حسّ مشارکت و تعاون نقش مؤثّری دارد و به مردم کمک می

.  (203:  1393)عباس زاده،کند تر اینکه ارتباط و گفتگوها را میسّر و مستحکم میدیگران هماهنگ کنند و از همه مهم

باشد. ما همیشه  ساز مشارکت و همکاری و تعاون اعضای جامعه میهای مهمّ روابط انسانی است که زمینهاعتماد از جنبه

ها داریم. ظار داریم دوستان و خویشاوندانمان به حمایت از ما بپردازند و این انتظار ناشی از اعتمادیست که به آنانت

رو خواهیم شد.  های اجتماعی و سیاسی و.. روبهوقتی اعتماد متقابلی وجود نداشته باشد، قطعا با اختالالتی در تعامل

داری، مشارکت با دیگران و بسط تعامالت  ی دارد. در قدم اول مردماعتماد برای اجتماعات گسترده کارکردهای مهم

کند، در گام بعدی موجب تسهیل گسترش  اجتماعی را در پی دارد و زمینه را برای ارتباطات گرم و صمیمانه فراهم می

اعتماد باع  تقویت  شود. سوم آنکه فرهنگ  راه کنش جمعی می  روابط و غلبه بر غفلت جمعی به عنوان مانعی در 

خودگذشتگی به خاطر دیگران را موجب    ی ایثار و ازپیوستگی و انسجام فرد و اجتماع)خانواده، کشور و...( شده و روحیه

یابد و فرصت برای های انجام امور به میزان زیادی کاهش میشود، هزینهشود. نهایتاً وقتی فرهنگ اعتماد محّقق می می

کند و موجب ی اجتماعی را دچار فرسایش میاعتمادی سرمایهدهد. از طرف دیگر بیایش میتعاون و همکاری را افز

کند و اعضای  گردد، مسیرهای ارتباط را مسدود میهای بین شخصی میها و نابودی شبکه انزوا، تجزیه و شکست انجمن

عه خواهیم بود؛ چراکه تعامالت و  سازد. در کل بدون وجود اعتماد شاهد فروپاشی جامجامعه را از یکدیگر جدا می

 ی اعتماد افراد به یکدیگر استوار است تا تکیه بر دالیل عقالنی و مالحظات شخصی. پیوندهای بشری بیشتر بر پایه

 های اخالقیاخالق و ارزش.2-2

در مقابل خَلق که هیأت و شکل    انسان است  صفات درونی  یا هماناخالق جمع »خُلق«، به معناى خوی و خصلت  

 . گیردرا در برمى یشود. خُلق و خوى، آن دسته از صفاتظاهرى و جسمى آدمى است که با چشم دیده مى

درنگ و بدون اندیشه، کار پسندیده  اى که انسان بىکه در نفس راسخ باشند و به راحتی زایل نشوند، به گونه  این مسئله 

ای از رفتار انسان  یعنی الیه  ،دارد  نیز  اخالق جدای از معنای اصطالحی آن معنایی عرفی  .دهدو یا ناپسندى را انجام  

گوید  ها و معیارهایی سخن میکه علم چگونه زیستن است، از ارزش. اخالق شوددیگران پدیدار می برخورد او باکه در 

شناسی، »در اصطالح جامعه  کمال و سعادتند.که موجب شناخته شدن بایدها و نبایدهای رفتار انسانی برای نیل به  

دانند و  اند و آنها را سزاوار و شایسته میها و هنجارها، معیارهایی هستند که اعضای یک جامعه به آنها دل بسته ارزش 

-ها ساخته شده است. به تعبیر دیگر از دیدگاه جامعهکوشند رفتارشان را مطابق الگوهایی درآورند که از این ارزشمی

توان به عنوان معیارهایی تعریف کرد که گروه و جامعه بر مبنای آنهاست که اهمّیت اشخاص،  ها را میشناختی ارزش 

هم چنین    .(281و   30:  1361«)نیک گهر،کندها و دیگر اشیای فرهنگی و اجتماعی را ارزیابی میالگوهای رفتاری، هدف

رداری از روابط اجتماعی حسنه، در پرتو اخالق نیک و  مستحکم شدن پیوندهای دوستی بین جوامع بشری و برخو 
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ها و باورهای اساسی  ی ضروری در جامعه است. وجود اخالقیات، ارزش »اخالق یک رابطه  گیرد.پسندیده صورت می

های بزرگ اجتماعی را به  ی آن جوامع و ارتقای سرمایهخصوصاً در بعد اجتماعی در جوامع موجبات ترقّی و توسعه

ی توسعه ی فراگیر قرار دهد، باید دارای اخالق به عنوان پشتوانهخواهد خود را در راه توسعههمراه دارد. کشوری که می

توان در دو سطح  های اخالقی را میارزش  .(62:  1386«)نراقی،ون عقاید اخالقی قابل زیستن نیستباشد. جامعه بد

اجتماعی انسان با  ند تمام اصول اخالقی بازگشت به مناسبات خاصّبعضی معتقدالبتّه فردی و اجتماعی بررسی نمود. 

  قطعاً اخالق    ،زیستجدا از دیگران می  داشت و هر انسان کامالًوجود نمی  کند، بطوری که اگر اجتماعی اصالًدیگران می

ها همه از مسائلی ت، سخاوت و امثال اینر، حسن ظن، عدالت، جور، عفّ زیرا غبطه، حسد، تواضع، تکبّ ت؛  مفهومی نداش

است که فقط و فقط در اجتماع و برخورد انسان با دیگران مفهوم دارد؛ بنابراین، انسان منهای اجتماع، با انسان منهای  

ولی در عین این که باید اعتراف کرد که بسیاری از فضائل و رذائل اخالقی با زندگی اجتماعی    اخالق همراه خواهد بود

له عمومیت داشته باشد، زیرا  أ، چنان نیست که این مسو محور اصلی آن ارتباط با دیگران است  انسان بستگی دارد

بسیاری از مسائل اخالقی هستند که فقط جنبه فردی دارند؛ مثال صبر و جزع بر مسائل، شجاعت و ترس در برابر  

سبت به آفریدگار جهان، شکر و ه نپیشامدها، استقامت و تنبلی در راه رسیدن یک فرد به هدف خود، غفلت و توجّ

جدا از اجتماع دارد    یک فرد که زندگی کامالًی  درباره  تواندمی  های بی پایان او و امثال این امورکفران در برابر نعمت

تری در علم اخالق دارد و شخصیت انسان  سنگین  ی ولی ناگفته پیدا است که اخالق اجتماعی وزنه  .نیز صدق کند

 . هی در مورد خود داردزند، اگر چه اخالق فردی نیز سهم قابل توجّدور می بیشتر بر محور آن

 اعتمادهای نسخه مصور قابوس نامه با مصادیق اخالق و بررسی نگاره.3

بهفتوّ یا  و  کرم  مردانگی،  مروّت،  همان  عبا ت،  آیین  جوانمردی  رتی  دارد.  افراد  بین  اعتمادسازی  در  پررنگی  نقش 

جوانمردپیشگی جریانیست که ریشه در باورهای کهن مذهبی و منش اخالقی ایرانیان دارد. فضیلتی که برای داشتنش  

باید از خیلی چیزها گذشت از هجوم شیطانی غرور، خشم، کینه و دشمنی و... . تعاریف و مصادیق جوانمردی و فتوّت  

های  ی فضایل و ویژگیاست. هرچند که در مجموع دربرگیرنده  در اقوال بزرگان و اولیای مذهبی و فضال وسیع و گوناگون

سؤال، ادای امانت، ترک دروغ، بخشش بر یتیمان،  های شریف و آزاده و پاک نهاد است: وفای به عهد، عطای بیانسان

 رالمعالی دراحسان بر مهمان، حیا، مدارا، ادب، خدمت به خلق، بردباری، پاکدامنی و.... اما از میان اقوال، قول عنص 

یکی آنکه هرچه گویی بکنی، دیگر آنکه خالف راستی نگویی و  جوانمردی بر سه رکن استوار است: » مورد مصادیق  

نامه بر اهمیت راستگویی تأکید شده  . بنابراین در قابوس(246:  1378که شکیب را کار بندی«)عنصرالمعالی،سوم آن

 است.

گاهی قابل اعتماد  مثابه پناه و تکیهبه  ار چه سپاهی چه بازاری و.....عیّو کسوتی چه    همیشه جوانمردان در هر لباس

آمدند. با دقّت و تامّل در حکایاتی که از کردار و گفتار  ها در حلّ مشکالتشان به حساب میبرای مردم و محلّ رجوع آن 

های  ترین پایه صداقت را دید که از اصلیتوان نمود و تجلّی وفای به عهد و راستی و  جوانمردان در تاریخ ثبت شده، می

آیند. تأکید عنصرالمعالی نیز بر صداقت و راستی  ایجاد اعتماد و استحکام آن در روابط و پیوندهای بشری به شمار می

داند و آنقدر برای راستی ارزش قائل است که معتقد است  تا جایی است که دروغ و کژی را نقطه مقابل جوانمردی می



 

 

 1399اسفند، 40، شماره 17دوره  393
405-385  

را نیز باید در راه صداقت و پاسخ به اعتماد دیگران حتّی اگر دشمن باشند، فدا نمود و خیانت نورزید. »و    جان خویش

تر  دروغ مگوی که همه ناجوانمردی اندر دروغ گفتن است و اگر کسی اعتمادی کند بر جوانمردی تو، اگر خود عزیز

تو کند، اگر جان تو دران کار بخواهد رفت، بگذار تا  و از همه خلق اعتماد بر جوانمردی  کسی ازان تو کشته باشد...  

داند و نصیحتش شامل خودش نیز  او حتّی خود را نیز ملزم به رعایت راستی گفتار و کردار می  .(260برود.«)همان:  

یک  داند در نقش و جایگاه  ( چراکه می242شود البتّه در قالب دعا: »و از ایزد تعالی توفیق راستی خواهم«)همان:  می

او، حرف   به  اعتماد کردن فرزندش  به منظور  بهتر بگوییم یک معلم و مربّی، چقدر داشتن صداقت و راستی  پدر و 

 ست.ا شنویش و الگوبرداری از او  ارزشمند و حیاتی

هاست و مربوط به زمان و مکان یا در این کتاب هیچ استثنایی برای رعایت صداقت وجود ندارد. صداقت در ذات انسان

نمی  شغل اجتماعی خاصی  جایگاه  به و  و  شود.  شریف  دانشی  را  علم طب  دین،  علم  از  بعد  که  نویسنده  مثال  طور 

های اخالقی نام  داند، در کنار توضیحاتی که در باب آموزش مقدّماتی این دانش دارد، از ارزش سودمندترین علوم می

نیازهای روحی انسان نیز هست، ضروریست. او با اشاره  گوی  بردکه برای یک پزشک که عالوه بر درمان جسم، پاسخمی

»و باید که وصایای بقراط خوانده    شود.داری و راستی را برای پزشکان یادآور میبه وصایای بقراط، رعایت شرط امانت

 . (181«)همان: امانت و راستی به جای تواند آوردباشد تا اندر معالجت بیماران شرط 

داری  هایی است که سفارش به رعایت درستی و امانتزرگانی کردن نیز یکی دیگر از موقعیتهای اقتصادی و با فعالیت

از جمله آن اثرات مثبت فراوانی دارد که  اعتماد  ها میدر آن شده است. صداقت و راستی در معامله  توان به جلب 

الی راستی در معامله را موجب  عمومی، افزایش محبّت اجتماعی و برکت و سود بیشتر معامله اشاره کرد. عنصرالمع

»و در بازرگانی باید که راستی و امانت دارد و    داند.و غش و دروغ را در آن ناپسند می  برکت آن دانسته و تقلّب و غلّ 

 . (167«)همان:  و به طمع سود، سوزش دل خلق نجویدطریق دیانت سپرد و از بهر سود خویش زیان دیگران نخواهد.  

(.  170گوی«)همان:  گانی، راستی و دیانت شناختن بود و در خرید و فروش جلد باش و امین و راستی بازر»امّا سرمایه

شود، دورویی است. گاهی اوقات شرایط  نامه معرّفی مییکی از رذایل اخالقی که در جایگاه مخالفت با صداقت در قابوس

سازی خودداری و پرهیز نمایند. مردم  از شفافشود تا برخی به نفاق روی آورده و  و وضعیت اجتماعی جامعه موجب می

ها انکار خود  دهند. پنهان شدن فرد پشت این صورتکزنند که غیر از آنچه هستند، نشان میهایی بر چهره میصورتک 

ی زندگی دروغین و غیرحقیقی است. چنین فرآیندی در عمل سبب خواهد شد که افراد  واقعی و پذیرش نوعی شیوه

ویی مکن و از مردم  اعتمادند. »و هرگز دوره براساس اصول خاصی باهم تعامل دارند، ولی نسبت به هم بیجامعه با اینک

»خویشتن را به نیکویی و نیکوکاری به مردم نمای. .  (149- 150«)همان:  دوروی دور باش و با مردم مرایی دوستی مکن 

همچنین نکوهیدن دروغ را    . (32«)همان: دیگر مبا ی و به دل و چون نمودی به خالف نموده مباش. به زبان دیگر مگو

تر دیانتی آن است که بر »و تمامتوان مشاهده نمود.  که در ضدّیت با راستی و درستی است، چندین جای کتاب می

 . (167«)همان: ر خریده دروغ گفتن ناپسندیده بودخریده دروغ نگوید. کافر و مسلمان را ب

پذیرد، باید  بندد و تعهّداتی را میوفای به عهد است. انسان وقتی عهد و پیمانی میترین فضایل انسانی  یکی از مهم 

کنند؛ لذا سلب  کدام وفا نمیی عمل به هیچگیرند امّا در عرصهبدان وفا کند. بسیاری از مردم تعهّداتی را به عهده می
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شکنی موجب نفرت  کند. پیمانودنمایی میاعتماد اجتماعی به عنوان نخستین بازتاب و برآیند این تخلّف در جامعه خ

»کس را وعده مکن و چون کردی خالف مکن«)همان:   سازد.پذیر نمیشود و هیچ امری آن را توجیهو بیزاری خلق می

ای داشته باشد، نه تنها در ابتدای امر آسیبش به خود برگشته و  حال اگر زعیم و حاکم مملکتی چنین خصیصه  .(173

گیر جامعه خواهد شد و  اش گریبان بار خلف وعدهدهند، بلکه عواقب زیانشان را به او از دست میزیردستان اعتماد

شود. یکی از مصادیق پایبندی به تعهّدات، قراردادهای کتبی  اعتمادی به تدریج در تمام سطوح جامعه فراگیر میبی

باطل کردن آن نشانی از دروغ و عامل سلب  بازگشت است و  است. امضا و توقیع پادشاه در حکم سندی قطعی و بی

دار و بزرگ و چون توقیع کردی، الّا به عذری واضح، توقیع خویش باطل   »دیگر توقیع خویش را عزیز   باشد. اعتماد می

این توصیه در آیین و شروط وزارت نیز    .(239«)همان:  ناپسندیده است خاصّه از پادشاه   مکن که خالف از همه کس 

تا تو باشی توقیع به دروغ مکن و اگر عاملی بر فرمان تو کار نکند، وی را عقوبتی بلیغ فرمای تا توقیع    »پس  آمده است:

. بنابرین تأکید بر  (222«)همان: از تو به توقیع تو کسی کار نکند خویش را به زندگانی خویش روان نگردانی خود پس

 شود.نامه دیده میوفای به عهد در قابوس

و راستی و وفای به عهد به عنوان عوامل اعتمادساز، کاردانی و کفایت هم موجبات اعتماد دیگران را  عالوه بر صداقت  

سازد. »و کاتب الحضرتی خویش بدو داد و تمکینی تمامش بداد اندر شغل و هیچ شغل بی مشورت او  فراهم   می

کفایتی را با ذکر  هایش کفایت و بینویسنده در ضمن توصیه.  (210«)همان:  دی از آنکه مردی سخت باکفایت بودنکر

های  سازد. از نظر عنصرالمعالی بیداد و ستم، جهل و ندانی و فقر و نداری جزو نشانه مصادیقشان برای مخاطب روشن می

آیند.»و هر عملی را که به کسی دهی، سزاوار ده و از بهر طمع را جهان در دست بیدادگران و  کفایتی به شمار می بی

گیری از علوم گوناگون و حکمت،  در مقابل، بهره.  (220«)همان:  نوا را عمل مفرمای جاهالن منه و غافل و مفلس و بی

:»و همچنین اندر طب و علم نجوم بداند    خوانیم دهد. در باب آداب ندیمی پادشاه میقابلیت اعتماد کردن را افزایش می

آی یا بدین حاجت  ازین صناعت سخنی رود،  اگر  تا شرط  تا  د تا آنگه که طبیب و منجّم آیند، تو آنچه دانی بگویی 

»پند    .(204«)همان:  تر بودمنادمت بجای آورده باشی تا این پادشاه را بهر علمی بر تو اعتماد افتد و به خدمت تو راغب

وش دل حکما و ملوک شنیدن دیده خرد را روشن کند که توتیای چشم خرد حکمت است پس سخن این قوم را به گ

طور اثبات آمادگی و حضور پیوسته برای خدمت کردن، اعتماد پادشاه  . همین(49باید شنودن و اعتماد کردن«)همان:  

مادام به درگاه حاضر باشی چنان که هرکه    »چنان باید که هرگه تو را طلبد...  کند:به زیردست و خادمش را افزون می

به  ه و دو راه بجوید، هرباری در خدمتی یابد، مقیم به درگاه خویش بیند،  تو را چون یک را...    را طلب کند تو را یابد

 . (202«)همان: کارهای بزرگ بر تو اعتماد کند 
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 (37: 1395)نصیری، نامه. منبع:. نگاره درباره اندیشه کردن در قابوس1تصویر

شمرد، کاردیده و مجرّب و پخته بودن برمیالمعالی برای اعتماد کردن به دیگران در معاملت  یکی از شرایطی که عنصر 

»و بر مردم ناآزموده ایمن مباش و آزموده را هردم میازمای    داند.تجربه و خام را قابل اعتماد نمیاست و معامله با فرد بی

  که   دست آید که اندر مثل آمده استو آزموده را به ناآزموده مده که روزگاری باید دراز تا کسی آزموده و معتمد به  

ناآزموده از مردم  از عباس عموی  .  (171«)همان:  دیو آزموده به  عنصرالمعالی در باب خدمت کردن پادشاه حکایتی 

»بدان    فرماید:کند. ایشان در سفارش پسرش که در دستگاه عمر مشغول به کار شده بود، میپیامبر اسالم)ص( نقل می

ش خویش به شغل کرد و از همه خلق بر تو اعتماد کرد. اکنون ای پسر که این مرد یعنی امیرالمؤمنین عمر تو را پی 

اگر خواهی که دشمنان تو بر تو چیره نگردند، پنج خصلت نگه دار تا همیشه ایمن باشی: اول باید که هرگز از تو دروغ  

و پنجم  نشنود.  دوم پیش او کس را عیب مجوی. سوم با وی به هیچ چیز خیانت مکن. چهارم فرمان او را خالف مکن  

امل مخرّب  افشای راز، دروغ ، خیانت و عیب جویی از دیگران به عنوان عو  .(201«)همان:  راز او را با هیچ کس مگوی 

 اعتماد نشان داده شدند.

لیتی به او واگذار گردد و یا سرپرستی  یزی به دست او سپرده شود، یا مسؤشود که اگر مالی یا چ امین به کسی گفته می 

گذاری ناشی از اعتماد به  کند. امانتای را بر عهده بگیرد، در مال و ناموس دیگری خیانت نمیه و دسته خانواده یا گرو

ها و احترام به احساسات پاک انسانی است. کسی که این امانت گیرنده است. حفظ امانت دیگران، مراعات اعتماد آن

که در تمام حاالت به وفاداری و تعهّد به پیمان  ، چرادگردخصلت را در فردی مشاهده کند، به دوستی با او امیدوار می

چیز خویش را از آن خویش دان و چیز دیگران از آن دیگران تا به امانت معروف شوی و مردم را بر  دارد. »   او اطمینان 

کیمیای زر گفته اند و  »و امانت را کاربند که امانت را  .  (107)همان:  « و از این قبل همیشه توانگر باشی  تو اعتماد افتد 

  در.  (110«)همان:  گویان راستهمیشه توانگر زی یعنی که امین باش و راست گوی که مال همه عالم ، امینان و راست

.  ایمها کردهی دیگران از اعتمادی است که به آنترین حس در روابط دوستانه، سؤاستفادهکنندهمقابل بدترین و ناراحت

های اعتماد است. باوجود خیانت کسی به دیگری اعتماد نخواهد کرد و عامل  ذایل و مخرّب پایه ترین رخیانت از نکوهید

باشد.»و از خیانت کردن با مردم بپرهیز که هرکه با مردمان خیانت  ها و حوادث ناگوار اجتماعی میبسیاری از جنایت



نامههای نسخه مصور قابوساندرزهای اخالقی و اجتماعی در نگاره  396   

 زاده میرعلی، محمد رضایی، یداهلل شکری سمیرا نیکخواه بهنمیری، عبداهلل حسن

 

»تا بتوانی از .  « ت با خویشتن کرده بودکه آن خیان   کند، پندارد که خیانت با دیگران کرده است و غلط سوی اوست

 .(172«)همان:و اعتماد نکندخیانت پرهیز کن که هرکه یکبار خاین گشت، بیش کس را برا

شود، آن زمان که دل  پژمرد، آن زمان که قلب در چنگال اندوه و ماتم فشرده میهای دنیا روح را میآن زمان که غصّه

تمنّای کسی هستیم که سخنمان را به درستی بشنود، دردمان را بفهمد و روح را  طلبد، در  صحبتی میگیرد و هممی

با کالمی یا حتی نگاهی التیام بخشد. اهمّیت دوست و نقش انکارناپذیر روابط دوستانه در تقویت حسّ اعتماد بر کسی  

معاشران و دوستان آنان    ها برای قضاوت درباره شخصیت افراد، شناختپوشیده نیست. همچنین یکی از نخستین راه 

 باشد.می

نامه با درنظر گرفتن اهمّیت این مسأله  ی قابوسدوستان انسان محک خوبی برای شناخت شخصیت او هستند. نویسنده

توان به بسیاری از معیارها در  ها مییابی پرداخته است که در میان آندر بابی جداگانه به شرح مفصّل آیین  دوست

های اعتمادسازی، همراهی و همدلی و  گران و برقراری روابط دوستانه با آنان پی برد. یکی از راهجهت اعتماد به دی

دوست باشند، با  »اندیشه کن که از مردمانی که با تو به راه دوستی روند و نیم   نیکویی کردن در حقّ یکدیگر است:

همه مردمی بینند دوست یک دل  تا چون از تو  ایشان نیکویی و سازگاری کن و به هر نیک و بد با ایشان متّفق باش  

ای از رذایل اخالقی نیز نام برده شده که افراد را غیرقابل  در سراسر کتاب به ویژه این باب از دسته .  (139«)همان:  شوند

ا  دوستی بهنری، کینه، همچنین  خردی، بیطمع، بی کند،ی دوستی ساقط میها را از درجهدهد و آناعتماد جلوه می 

هنر دوستی مکن که مردم  زنند. »با مردم بیجرم و گناهی قید دوستی را میبی  دشمن دوستان و همچنین کسانی که

»و با مردم حقود هرگز دوستی مدار که مردم حقود دوستی را  . (51هنر نه دوستی را شاید و نه دشمنی را«)همان: بی

ور باشد دوستی تو اندر دل وی محکم نباشد و  همیشه آزرده و کینه آنکه حقد هرگز از دل حقود بنشود چون    نشاید از

«)همان: و با تو به طمع باشد نه به حقیقت»و نیز از دوست طامع دور باش که دوستی ا.  (143«)همان:  د نبودبر وی اعتما 

 ( 36«)همان: ه با نادانی که پندارد که داناستبا مردم نادان صحبت مکن خاصّ. » (142

های اعتماد دارد، حزم و دوراندیشی را نیز  هایی که به فرزندش برای رعایت شروط و پایهی در کنار توصیه عنصرالمعال

چون و چرا و بدون هیچ تحقیق و تأمّلی باید به اطرافیان اعتماد نمود. به  کند. او ابداً معتقد نیست که بیفراموش نمی

»بی دو گوای عدل چیز خویش به نزد  کند.  شاهدان عادل میطور مثال در باب امانت نگاه داشتن، سفارش به حضور  

( »و جز بر خطّ معتمدان  110«)همان:  وی بستان تا از داوری رسته باشی  هیچ کس ودیعت منه و بدانچه دهی حجّتی از

  ( 159 «)همان:اعتماد مکن مگر از راویان معتمد اعتماد مکن. اگر روایتی شنوی به راویان سخن اندر نگر. بر خبر آحاد

یا در سخنانی که پیرامون روابط وزیر و پادشاه دارد، هرچند هردو را به حفظ راستی و صداقت نسبت به یکدیگر سفارش  

دارد. »از عدل و انصاف غافل مباش و اگرچه بی خیانت و صاین باشی ها را از اعتماد کامل برحذر میکند، اما باز آنمی

»و هر    .(218«)همان:  رسیدن چنان واجب نیست که وزیر راا از خداوند ت همیشه از پادشاه ترسان باش که کسی ر

سخنی که وزیر بگوید در باب کسی و طریقی که بازنماید، بشنو اما دروقت اجابت مکن. بگوی: تا بنگرم آنگه چنان که  

جوید یا منفعت  باید کرد، بفرمایم. بعد از آن تجسّس و تفحّص آن حال بفرمای کردن تا در آن کار صالح تو همی  

 هایی را درمورد روابط مردم عادی هم دارد. در ذمّ اعتماد کامل به دشمنان:البته او چنین توصیه .  (228خویش؟«)همان:  
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»و    ( و حتّی در روابط دوستانه147ن:  «)هماکدل مکن ولکن دوست مجازی همی باش»پس با هیچ دشمن دوستی ی 

را، از تو دوست تر  وستان از خویشتن غافل مباش چه اگر هزار دوست باشد تودار و بر اعتماد دبا مردمان دوستی میانه

کنند را  در نهایت سفارشش به پسرش این است که حقّ اعتمادی که دیگران به او می  . (142«)همان:  تو را کس نبود 

 .فراهم سازد اعتمادیشان رابه جا بیاورد و عملی برخالف گمان نیک مردمان به خود انجام ندهد که موجبات بی

 

 ( 40: 1395)نصیری، منبع:. : نگاره آیین و عقوبت عفو کردن در کتاب قابوس نامه2تصویر

رابطه با علّت تألیف کتاب و ایراد نصایحی کلی در باب تعیین خطّ مشی زندگی    ای درعنصرالمعالی بعد از طرح مقدّمه

آورد تا در همان ابتدای تعالیم اخالقیش یادآور  میان میفرزندش، از شناخت ایزد تعالی و حقوقش بر بندگان سخن به  

هاى اخالقى اسالم دین بزرگ اخالق است و آموزش شود که اخالق و دین پیوندی تنگاتنگ در فرهنگ ایرانیان دارند. 

در قرآن کریم، آیاتى اخالقى و تربیتى آمده  .  هاى اخالقى تاریخ تعلیم و تربیت بشرى استترین آموزش این دین از مهم 

یکی از رموز موفقیت  حتّی  .  است که از معجزات آشکار در معرفت نفس انسانى و توّجه دادن انسان به فضایل است 

های  از انگیزه . همچنین  ایشان بود  ی پیامبر اسالم در جذب مشرکان و منافقان سخت دل، همین خلق و خوی مهربانانه

ها است تا بدین  اخالقی بدی  های روحی است که سر منشأ همهانبیا تزکیه نفوس و جان مردم از بیماری بعثت    مهمّ

.  « إِنَّمَا بُعِثْتُ لُِأتَمِّمَ مَکَاِرمَ الَْأخْلَاقِ» که پیامبر فرمودند:  و مگر نه این  .سبب مکارم اخالق در بین جامعه نمایان شود 

پس چون از خرد    گزاری در برابر پروردگار و فرستادگانش است.شناسی و سپاسنویسنده، حقی اخالقی  اولین توصیه

خوار را بر نعمت و روزیست، واجب کند که حقّ راه نمای خویش بشناسد  نگری، چندان حرمت و شفقت و آرزو که روزی 

بردار  گوی دارد و فرمانان را راستی پیغامبر شناس باشد و همهده خویش را منّت دارد و فریشتگان او را حقو روزی 

از نظر    .(15)همان:  ه باشدنام و ستودباشد، در دین و در شکر منعم تقصیر نکند و حقّ فرایض دین نگاه دارد تا نیک

عنصرالمعالی اطاعت از خداوند همان اقرار خالصانه به بندگیست. نافرمانی و ناسپاسی ناشی از تکبر و منیّت انسان است  

انتظار مطیع بودن شخصی نه تنها موجبات هالک خود را فراهم می و چنین   نباید  سازد بلکه در زمان حیاتش نیز 

 کهترانش را نسبت به خود داشته باشد.
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ی خویش طاعت  ی تو  تو را اطاعت دارد، تو از طاعت خداوند خویش مگریز و اگر بگریزی از بنده»اگر خواهی که بنده 

او تقیّد  (.  16-17بود و زود هالک شود«)همان:طاعت، خداوندخوی  ی بیطاعت مباش که بنده ی بیچشم مدار. و بنده

ی »فایده   داند.به عباداتی همچون نماز و روزه را عالوه بر پاکی تن و جامه، در رفع رذایل اخالقی مانند تکبّر موثّر می

و در روزه چون دهان را مهر کردی،    اند...واضع نهادهنماز گزاردن آنست که از متکبّری خالی باشی زیرا که اصل نماز بر ت

ها  دست و پای و چشم و گوش و زبان را به مهر کن و عورت را به مهر کن چنان که در شرط است منزّه داری این اندام 

   .(17-18«)همان:ایست تا داد مهر روزه بداده باشیرا از فجور و ناش 

 

 (42: 1395. منبع: )نصیری، نامه.در قابوس دوستی: نگاره 3تصویر

گیرد و هر کسی که از  عمل اجتماعی و هنجارهای پسندیده قرار می ی نیکوکاری از اموری است که در حوزه  احسان و 

در فرهنگ اسالمی ایرانی    .گشایدزبان به ستایش و تحسین اهل احسان و نیکوکاران می  ،فطرت سالم برخوردار باشد

کن و در دجله انداز که  مه نیک و بد کنی« یا »تو نیکی میافتاده است که »هرچه کنی به خود کنی  گره  این معنا جا

داشت از آنان است چرا که بازگشت این نیکی چشمایزد در بیابانت دهد باز« این به معنای نیکی کردن به دیگران، بی

گرداند و در  و نیکوکاری، شخصیت خود را کامل می   احسانبا    نیکوکار  زیرا فرد ؛  احسان در نهایت به خود فرد است  و

 کوشد. خویش می ق تکامل وجودی تحقّ

بخشد، مانع نزول بال و موجب برطرف  احسان و نیکی به مردم از جمله ابزاری است که نزدیکی به خدا را سرعت می

کران های بیتر محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را که منشأ رحمت شود، و از همه مهمها و مشکالت می شدن سختی 

 بتوانی   تا  پس »   .(30«)همان:دهد  بر  روز  یک  نیکی  که  مدار  دریغ  کس  ز ا  نیکی  بتوانی  »تا   .آوردبه ارمغان می  ،او است

  نیکو  مردمان  با  کردار  »دیگر  .(32نمای«)همان:  مردم  به  نیکوکاری   و  نیکویی  به  را  خویشتن  و  میاسای   نیکی  از  کردن،

  زشتی   نیکویی  از  که  بود  دیدارش   چو  کردارش  که  باید  بود  خوب   دیدارش  اگر   نگرد  آینه  در  که  باید  مردم  آنچه  از  دار

  افزوده  زشتی بر  زشتی  کند تیزش اگر  که  کند   نیکی  که  باید  هم بیند  زشت  خویش  روی   نگرد،  آینه  در اگر  پس  نزیبد.
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-می   ذکر  شدن  متّفق  و  یکدلی  را  دیگران  به  نیکی  ثمرات  از  یکی  گرفتن  دوست   آیین   باب   در  وی   .(38«)همان:باشد

  کن   سازگاری   و  نیکویی  ایشان  با   باشند  دوست  نیم  و   روند  دوستی   راه   به  تو   ا ب  که  مردمانی  از  که  کن  اندیشه  ند.»دیگرک

 . (140«)همان:شوند  یکدل دوست بینند، مردمی همه تو از چون  تا باش متّفق ایشان با بد و  نیک هر  به و

»منظور از    ت.اس  دیگران  تحمّل   و  مدارا  دارد،  شگرفی  تأثیر  دیگران  با  انسان  روابط  رشد  و  بهبود  در  که  اصولی  از  یکی

ی مخالف  ها برای داشتن عقیده مدارا احترام گذاشتن به هویّت، عقاید و رفتار دیگران و شناسایی حقوق افراد و گروه

های  های مشترک، عدم تنفّر نسبت به گروههای فردی، تالش برای کشف زمینه است. پرهیز از تعصّب، احترام به تفاوت

کرد بدنام  برای  تالش  عدم  آنمتفاوت،  به  خوب  احساس  دادن  و  دیگران  به  نکردن  توهین  شاخصن،  از  های  ها 

توان به کنترل خشم و غضب، حلم و بردباری، حسن خلق و ترک  همچنین می  .(76-77:  1387«)عسکری،مداراست

مردمان  های آزرم و لجوج مباش و از عادت »و یکباره بی های تحصیل مدارا اشاره کرد.جدل و مخاصمه به عنوان روش

»و به وقت خشم بر خویشتن واجب کن خشم فرو  .  (79:  1378«)عنصرالمعالی،ایه بترین عادتی لجوجی شناسفروم

( »و به هر گناهی ای پسر مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر کسی گناهی کند از خویشتن  149خوردن«)همان:

   .(153قت ضجرت خشم فرو خوردن عادت کن«)همان:چیزی خشمناک مشو و در و  اندر دل عذر گناه او بخواه....و به هر 

ها را سامانیست که اگر تو رسم و سامان این ندانی، اگرچه  یکی از پیشه   هرنامه آورده است: » عنصرالمعالی در قابوس

ها خود معروفست به شرح حاجت نیفتد و لکن من چندان که  استاد کسی باشی، دران باب چون اسیری باشی. پیشه

ی  نامه طرح جداگانهیکی از نکات قابل توجّه در قابوس  .( 158«)همان:ویم و سامان هریک به تو نمایمبندد بگ صورت  

های متفاوت است. عنصرالمعالی بعد از بح  و سخن مفصّل درباره اخالقیات، آنجا که  مسائل اخالقی مربوط به پیشه 

ها نیز اشاره دارد. این مسأله اصول اخالقی مخصوص آنکند، به  ها را بیان میفنون و قواعد تخصصی مشاغل و حرفه

افگند. بازرگانان، طالبان وعلمای  نگری، دقّت نظر و وسعت معلومات اوست که خواننده را به اعجاب میحاکی از ژرف

پرداختن    اند.ین جملها  دین، ندیمان و خادمان پادشاه، قضات، طبیبان، وزرا، سپاهیان و عیّاران و حتّی خود پادشاه از

گنجد؛ ناگزیر گلچینی از تعالیم  ی این موارد و ذکر مصادیق اخالقیشان به دلیل وسعت مطالب در این مقال نمیبه همه

 نماییم. مدّنظر عنصرالمعالی را ذکر می 

 

 

ای معانی  داری است. امانت دارالعاده ایست، امانت و امانتیت فوقیکی از خصایل اخالقی انسان که دارای ارزش و اهمّ 

داری، آسایش و آرامش روح و جان  داری، حفاظت، امنیت، امان، مواظبت و مراقبت، رازداری، نگهمختلفی است: پاس

وفایی، ایجاد رعب و وحشت، نیرنگ، جاسوسی، از جمله معانی امانت است و مفاهیمی چون خیانت، دزدی و چپاول، بی

باشد. این خصلت معنوی و  روحانی، در روح  داری اسرار، متضاد آن میهمباالتی در نگ نفاق، بهتان، کتمان حقیقت و بی

 های پاک سیرت وجود دارد و همواره در گفتار، رفتار، کردار و اعمال آنان نمایان است.و روان انسان
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پندار است.  سزایی در سازندگی انسان دارد، صداقت در گفتار و رفتار و  ه های اخالقی که نقش بیکی دیگر از فضیلت 

 هایها بر اثر نیازمندی بندی آنان به راستی در کردار و گفتارشان است. از آنجا که انسانپیشرفت و تعالی بشر در گرو پای 

-کند، درستصورت اجتماعی زندگی کنند، آنچه بقای چنین حیاتی را تضمین میفراوان روحی و جسمی ناگزیرند به

ی کارهای انسان بر صدق و راستی بنا نهاده شود و از هرگونه  ت. بنابراین اگر همهکاری و راستی میان افراد جامعه اس

های کمال و  که گشوده شدن دریچه آید؛ چنانقدری او فراهم می بختی و گرانهای نیکناراستی پیراسته باشد، زمینه 

بازرگانی دلیریست و با دلیری باید  شود. » ی صداقت فراهم میی بشری تنها با استوار کردن پایهبهروزی به روی جامعه

که راستی و امانت دارد و طریق دیانت سپرد و از بهر سود خویش، زیان دیگران نخواهد و به طمع سود، سوزش دل  

ر خریده دروغ گفتن ناپسندیده  تر دیانتی آنست که بر خریده دروغ نگوید؛ کافر و مسلمان را بخلق نجوید.....و تمام

ی  رذیله  .(170گوی باش«)همان:ی بازرگانی راستی و دیانت شناختن بود. امین و راستاما سّرمایه »   .(167«)همان:بود

ورزد، چیزی  اند که در موردی که به آن خیانت میاخالقی خیانت به معنای نقصان وفاست. خائن را از آن رو خائن گفته

با وجود خیانت کسی    کند.سازد و خیرخواهی نمید میاند، نقصی وار گذارد یا در امری که او را امین قرار دادهکم می

خیانت عامل بسیاری  . همچنین  شودفرما مینخواهد کرد و نگرانی نسبت به خیانت در جامعه حکم  اعتماد به دیگری 

»و از خیانت کردن با مردم بپرهیز که هر که با مردمان خیانت کند و   هست.  نیز   ناگوار اجتماعیاز جنایتها و حوادث  

بدون .  (172«)همان:که آن خیانت با خویشتن کرده بود  پندارد که خیانت با دیگران کرده است، غلط سوی اوست

بزرگ و مورد احترام باشد، در اثر  قدر در جامعه    شکند. عهدشکن هرتردید عهدشکنی شخصیت آدمی را درهم می

کند که عهدشکن مرتکب  شود. هر انسانی از هر ملّت و نژاد به الهام طبیعی درک می نقض پیمان، حقیر و کوچک می

دهند کسی را که از تعهّدات خویش سرپیچی  عمل نادرستی شده است. فقیر و غنی، بزرگ و کوچک به خود اجازه می

کند و  ض قرار دهند و این خود داللت دارد که بشر لزوم وفای به عهد را بالفطره درک مینمود، مورد نکوهش و اعترا 

ارد،  »کس را وعده مکن و چون کردی خالف مکن. و هرکسی تو را امین د  .داندتخلّف از آن را تخلّف از قانون فطرت می

 .(173«)همان:گمان او در خویشتن دروغ مکن
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 ( 44: 1395)نصیری، منبع: نامه.قابوس: نگاره پادشاه در 4تصویر 

با مدیریت و سیاست مملکت  امنیت و آسایش و عدالت اجتماعی همراه  برقراری  با هدف رسیدن به ضرورت  داری 

های ساسانی تألیف  نامه در تداوم اندرزنامه هایی با عنوان سیرالملوک یا سیاستای آرمانی موجب شد تا کتابجامعه

از میراث علمی و الگوهای عملی و تجارب تاریخی گذشتگان  ای  ها مجموعهنامهمطرح در سیاستشود. حکمت عملی  

اصالح عملکرد پادشاهان و در    به منظور  ،ارگزاران دیوانی و درباری بودندکه اغلب از ک   نویساننامهاست که سیاست

یکی از منابعی که برای آشنایی بیشتر و  پرداختند.  به آن می  نهایت اصالح و بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه

های تازه و ماندگار آداب و رسوم هنر و  دریافت نکته  هنگ درخشان و دیرینه سال ایران وتر تاریخ و فرشناخت روشن

ایرآیین مملکت معرّانیان میداری  کردتوان  استفی  وزین  ادبی  آثار  آیین  .،  از  برجسته بسیاری  و    ی های شکوهمند 

ای ظریف و دقیق در  به گونهکه    الی این اسناد منثور و منظوم نهفته استدر البه   پادشاهیدستورالعمل  شهریاران و  

بافی  ی سیاسی فرزند خود خیالبه آیندهبا این که عنصرالمعالی نسبت    .گیردبرابر چشم بینا و گوش شنوا قرار می

تر  کرد و با اندرزهای انسانی خود سعی داشت از فرزندش مردی واقعی بسازد و همین امر موجب شد تا کتابش عامنمی

الملوک باشد، امّا در عین حال نگران تکالیف شاهزادگی نیز بود. وی در همین راستا در باب چهل و دوم  از یک نصیحه 

در لغت مقابل ظلم قرار دارد و به معانی قسط، انصاف، مساوات در مکافات    عدل  پردازد:شروط پادشاهی می  به آیین و

بح  عدل و عدالت  باشد.  می  دادگری   و  چیز به جای خود  به معانی نهادن هر  و همین طور  و امری بین افراط و تفریط

خدا بر    ی هبرای پادشاه و اعوانش. پادشاه به عنوان سای و چگونگی آن بیشتر در مورد خداوند مطرح شده و پس از آن  

ها عدل است. برقراری عدالت در جامعه توسط حاکمان و  آنترین  مهمکه  روی زمین باید صفات خداوند را دارا باشد  

   .داری است حکومت شودکه یکی از ارکانماعی مطرح میفرمانروایان، به عنوان عدالت اجت

های خود، شاه را به داشتن عدل توصیه کرده یا عادل بودن ها یا نوشته در مدح سروده   رانی غالباً شاعران و گویندگان ای

ها را به چشم داد بین و به گوش داد شنو تا در همه کاری ی کارها و سخن »بیداد پسند مباش و همهاند.  او را ستوده 
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»سپاهی  .  (227«)همان:گرددحقّ و باطل بر وی گشاده ن حقّ و باطل بتوانی دیدن. پادشاه که چشم داد ندارد، طریق  

دار از  داری، مصلحت رعیّت نیز نگهکه مصلحت لشکر نگهکن که مملکت آبادان نگردد، همچنانرا بر رعیّت مسلّط م

پس  »رعیت، آبادان و برجای از عدل بود.  .  « اب بر یکی تابد و بر دیگری نتابدکه پادشاه چون آفتابست نشاید که آفتآن

گران زود پست شود ی بیدادی ملکان دادگر دیر بماند و قدیمی گردد و خانهبیداد  را به دل خویش راه مده که خانه

   .(232-233«)همان:داد آبادانی بود و بیداد ویرانیکه  زیرا

که صفات کلّی پیشگی پرداخته شد. عنصرالمعالی بعد از آن  مرددر بخش بررسی مصادیق اعتماد، به شرح جریان جوان 

نماید. های متفاوت بیان میهایی جداگانه اخالق خاصّ این گروه را در کسوت کند، در بخشمردی را ذکر میجوان

جمله ازین  تصوّف  اهل  و  بازاریان  عیّاران،  اجتماع طبقه  ارانعیّ   اند.سپاهیان،  از  و   ایران ای  اخالقی  اصول  که  بودند 

مردی و گروهی بودند که طرفدار جوان آنان ای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند.مبارزاتیِ ویژه 

کردند  بدون اعتنا به قوانین حاکم مجازات میدند،  داادی را که ظالم تشخیص میبخشش و کمک به ضعیفان بودند و افر

گونه هنر بود:    »بدان که جوان مردی عیّاری آن بود که او را از چند  .نمودندو اموال آنان را بین مردم بذل و بخشش می 

اک دل بود و زیان کسی به سود  که دلیر و مردانه و شکیبا بود به هرکاری و صادق الوعد و پاک عورت و پیکی آن

خویش نکند و زیان خود از دوستان روا دارد و بر اسیران دست نکشد و اسیران و بیچارگان را یاری دهد و بر آن سفره  

»خداوندان معرفت مردی که متعلّق به  مصادیق جوان  .(247که نان خورد، بد نکند و نیکی را بدی مکافات نکند«)همان:

و فقرای   از پردهدین  پرهیزگاری، دوری  بدکاران در حضورتصوّف است«، شامل  نکردن  نفاق، مالمت  مردم،    دری و 

ها اندرو بود: یکی آنکه گفتار با ورع دارد و پسندیده.  مرد آن بود که این همه صفتباشد.»علما را جوانزهدفروشی و....می

نشود ج بود. هرگز خشمگن  بری  ریا  از  و  بود  پردهاندر دین متعصّب  نفاق دین  بهر  از  و  برای دین  ندرد. ز  ی کس 

های بد ننهد. و نیز به فتوی بر خلق سخت نگیرد. دین به دنیا نفروشد و زهد خود بر خلق عرضه  های بد و سنّتفتوی 

تعالی کس  نکند. فاسق را به فسق مالمت همی نکند خاصّه در پیش خلق. بر گناه دلیری نکند و نیز از رحمت خدای 

توان  . با این تفاسیر می(250«)همان:بود، هم مردم بود و هم جوان مرد  مید نکند که هر فقیهی که بدین صفترا نو

خوبی به ترویج اصول اخالقی پرداخته است و الگویی ای عالی از آثاری ادبی است که بهنامه نمونهگفت کتاب قابوس

 جامعه است.مناسب برای ارائه و آموزش تمام مصادیق اخالقی در 

 گیری نتیجه

ها ایفا  نامه تألیف عنصرالمعالی کیکاووس بن وشمگیر، نقش مهمی در تولید و گسترش ارزش آثار ادبی همچون قابوس 

ها به عنوان ابزاری در بازتولید، ارتقا و افزایش کیفیت اجتماعی در ساختار فرهنگ، هویّت ملی توان از آنکنند و میمی

ای کسب کرده، در کسوت یک روزگار را چشیده و تجارب ارزنده   عنصرالمعالی که سرد و گرم  .و اجتماعی بهره برد

شناس، به تحلیل دقایق و آداب اخالقی و رفتاری شایسته در سلوک با  نگری و تیزبینی یک روانمربّی اخالق و با ژرف

های اخالقی ی اجتماعی یعنی اعتماد و ارزشی سرمایهبه بررسی دو مؤلّفه  در این پژوهش  پردازد.ی مردم میعامّه

از عناصر و پدیده  پرداخته شده است. های اجتماعی است که نقش بسیار پررنگ و مؤثّری در روابط و  اعتماد یکی 

فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد به وجود  ایجاد ارتباطی منسجم و پایدار،    برای کند.  تعامالت افراد بشر ایفا می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 1399اسفند، 40، شماره 17دوره  403
405-385  

عنصرالمعالی، صداقت،  بیاورد که در آن ترس از طردشدن کاهش یافته و امید به پذیرش و حمایت و تأیید ارتقا یابد.  

امانت و کفایت،  کاردانی  عهد،  به  اعتماد،وفای  ایجاد  عوامل  از  را  و دوستی  رکن  ذکر می   داری  از سه  یکی  او،  کند. 

داند و معتقد است جان خویش را نیز در راه صداقت و پاسخ به اعتماد دیگران، حتّی  مردی را رعایت راستی میجوان

شود و رعایت راستی گفتار  اگر دشمن باشند، باید فدا کرد و خیانت نورزید. هیچ استثنایی هم برای صداقت قائل نمی

نامه، در سراسر کتاب، دورویی و دروغ را که در ضدّیت با  ی قابوسداند. نویسندهشرایطی ضروری می  و کردار را در هر

شاه  داند. از نظر او، امضا و توقیع پادشکنی را موجب نفرت و بیزاری میکند و پیمانراستی و درستی است، نکوهش می

  باشد. نشانی از دروغ و عامل سلب اعتماد میبازگشت است و باطل کردن آن    و وزیر در حکم سندی قطعی و بدون

آورد. اعتمادی به شمار میکفایتی و عوامل بیهای بیهمچنین بیداد و ستم، جهل و نادانی و فقر و نداری را از نشانه

طور  دهد. همینگیری از علوم گوناگون و حکمت، قابلیت اعتماد کردن را افزایش میکند که بهرهدر مقابل عنوان می

برای خدمت ا پیوسته  آمادگی و حضور  افزون میثبات  را  و خادمش  زیردست  به  پادشاه  اعتماد  از کردن،  یکی  کند. 

شمرد، کاردیده و مجرّب و پخته بودن است. کردن به دیگران در معامالت برمی  المعالی برای اعتمادشرایطی که عنصر

داری  امانتعنصرالمعالی،    برد.دیگران به عنوان عوامل مخرّب اعتماد نام میجویی از  او از افشای راز، دروغ، خیانت و عیب

ی  ترین حس در روابط دوستانه، سؤاستفادهکنندهبدترین و ناراحتاز نظر او،    داند.بودن را موجب توانگری میو امین

می خیانت  و  اعتماد شخص  از  نکوهیده دیگران  از  که  پایهباشد  مخرّب  و  رذایل  نویسندههاترین  است.  اعتماد  ی  ی 

یابی، اعتماد به دیگران و برقراری روابط دوستانه با آنان بیان کرده  نامه همچنین، معیارهایی در جهت دوستقابوس

عالی، ی عنصرالمکردن در حقّ یکدیگر است. به عقیدههای اعتمادسازی، همراهی و همدلی و نیکوییاست. یکی از راه

دوستی با دشمن دوستان و همچنین کسانی که بی هنری، کینه، همچنین  خردی، بیبی رذایل اخالقی چون طمع،  

های اعتماد، حزم،  شود. او، عالوه بر رعایت شروط و پایهاعتمادی می زنند، سبب بیرا می  جرم و گناهی قید دوستی

 داند.دوراندیشی و عدم اعتماد به دشمن را نیز الزم می

کند؛ یا در سخنانی که پیرامون روابط وزیر  اه داشتن، سفارش به حضور شاهدان عادل میدر باب امانت نگ  ،برای مثال

ها را از اعتماد کامل  کند، اما آندو را به حفظ راستی و صداقت نسبت به یکدیگر سفارش می  و پادشاه دارد، هرچند هر 

ی آن جامعه و ارتقای  ترقّی و توسعهها و باورهای اساسی در جامعه، موجب  وجود اخالقیات، ارزش  دارد.برحذر می

نیکی به  رعایت حقوق پروردگار،  های اخالقی همچون  مؤلّف رعایت اصول و ارزششود.  های بزرگ اجتماعی میسرمایه

نیکوکاری،   و  احسان  مادر،  و  اطاعت، حق  داند.می  ضروری   را  آزار  و  اذیت  از  دوری   و  مداراپدر  او  نظر  و  از  شناسی 

برابر پروردگار و فرستادگانش، همان اقرار خالصانه به بندگی است. نافرمانی و ناسپاسی ناشی از تکبّر  گزاری در  سپاس

شود، بلکه در زمان حیاتش نیز نباید انتظار مطیع  و منیّت انسان است و چنین شخصی نه تنها سبب هالک خود می

قوق پدر و مادر و نیکی به آنان را نیز توصیه  بودن زیردستانش را نسبت به خود داشته باشد. عنصرالمعالی رعایت ح

کران الهی، مانع نزول بال و  کند. به اعتقاد او، احسان و نیکی به مردم، سبب نزدیکی به خداوند، نزول رحمت بیمی

کنترل خشم و غضب، حلم و    اوشود.  ها و مشکالت، یکدلی و متّفق شدن با یکدیگر میشدن سختی موجب برطرف 

بررسی نگاره های مربوط به    داند.آزاری میهای مدارا و کم سن خلق و ترک جدل و مخاصمه را از روش بردباری، ح

 دهد. نامه مصور نیز این مضامین اخالقی را نشان میقابوس
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