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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  119 -  107صص ، 1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال 


  هاي پهلوي در ادب و حكمت ايران اسالمي بازتاب اندرزنامه


  *مهشيد ميرفخرايي


  چكيده
ل ئاندرزها مسـا . خاصي دارند اهميتميانه، آثار اندرزي   هاي فارسي در ميان نوشته


و كـردار مـردم در    ،گفتـار  ، دهنـد و معـرف انديشـه    اخالقي جامعه را بازتاب مـي 
ويـژه در   و گوياي اين واقعيت آشكار نيز هستند كه ايرانيـان، بـه   ندهاي دور گذشته


بسـتگي   مضمون اخالقـي و اجتمـاعي دل  با  هايي دورة ساساني، به سخنان و نوشته
انعكاس مطالب اندرزي محدود به دورة ساساني و فرهنـگ ايـران   . اند فراوان داشته


هاي ايرانيان به زبان عربـي   پيش از اسالم نيست، بلكه در آثار ادبي فارسي و نوشته
هاي  ژگيگونة ادب را از وي  روست كه اين اين شود و از مشاهده مي ،نيز، به فراواني


 ها آنها و تأثير  گيري دايرة وسعت اندرزنامه براي پي. اند زمين دانسته مشرقفرهنگ 
يا  شاهنامه ها آنهاي حماسي و در رأس  تنها بايد مجموعه نه ناگونگوهاي  در دوره


بايـد  را بررسـي كـرد، كـه     خردنامـه يـا   جاويدان خـرد مسكويه مانند   آثار ابوعلي
 يآميز شاعران و نويسندگان بزرگ فارسي، كالم حكمت هاي امثال و حكم مجموعه


گونـه   را نيز واكاوي كرد تا بتوان بخشي از ايـن  ،سعدي شيرازي ،چون استاد سخن
  .تأثيرات را در پيش چشم داشت


ششم، ادب و حكمـت ايـران،    دينكردها،  هاي پهلوي، اندرزنامه نوشته :ها كليدواژه
  .سعدي گلستان


  
  مقدمه. 1


جـا   رايج در ايـران بـزرگ بـه    متفاوتهاي  ها و خط كه به زبان ،بازمانده از ايران باستانآثار 
                                                                                                 


  mahshidmirfakhraie@yahoo.comپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  ،ي باستانياه استاد فرهنگ و زبان *
  15/8/1390: ، تاريخ پذيرش3/5/1390 :تاريخ دريافت
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة ادب پارسي كهن


اين آثـار   ،چه .داهميت وااليي دار ،در جاي خود ،يكاي ارزنده است كه هر ، مجموعهمانده
در شناخت  كه پژوهندگان را ندها و فرهنگ كهن ايران دار هاي سودمندي دربارة زبان آگاهي


يـاري   غيـره و  ،زباني، ادبي، فلسفي، تاريخي، جغرافيـايي، علمـي، اسـاطيري    پيشينة مسائل
 ،آن 1ويـژه آثـار انـدرزي    ميانه، بـه   هاي فارسي آثار متنوع، نوشتهاين  ةدر ميان هم. رساند مي


دهند و معرف  رو كه مطالب اخالقي جامعه را بازتاب مي آن  اندرزها از. اصي دارندخجايگاه 
هـاي مسـاعدتري بـراي شـناخت      ، زمينهندهاي دور و كردار مردم در گذشته ،انديشه، گفتار


دهند و گوياي اين واقعيت آشكار نيز هستند كه  دست مي باورهاي نخستين جامعة ايراني به
مضـمون اخالقـي و اجتمـاعي     باهايي    ويژه در دورة ساساني، به سخنان و نوشته ايرانيان، به


از  ،به اين نكته نيز بايـد توجـه داشـت كـه آثـار دورة ساسـاني      . اند بستگي فراوان داشته دل
چـه در آثـار    بـوده و آن  ،اوسـتا بر كتاب دين، يعنـي   نوع و در همة مضامين، غالباً مبتني همه


اسـت يـا ترجمـه و شـرح و      اوستاهاي  ها و جمله ميانه بازتاب يافته يا عين عبارت  فارسي
 سببآن  ، بهبينيم  نمي اوستااي ساساني را در كتاب ه و اگر امروز جاي پاي نوشته  آنتفسير 


از اوستاي دورة ساسـاني اسـت   ي ئجزاست كه اوستاي موجود اوستاي اصلي نيست، بلكه 
اند يا در اوستاي  بوده ها آنرا در ياد داشته و راوي شفاهي  ها آنكه مفسران دين و موبدان يا 


  2.اند مكتوب آن دوره بدان دسترسي داشته


  
هـاي آن    نمونهاست كه   كوتاه و پندآميز در دورة ميانه از چنان اقبالي برخوردار بوده سخنان


هـاي سـنگي،     هـاي دينـي، بـر صـخره     جاي متن كه در جاي ،هاي پهلوي تنها در اندرزنامه نه
ه ديـد  غيرهو  ،ها ظرف ةها، ميان و كنار ها، كنارة سفره ها و فرش لباس ةحاشيبناهاي بزرگ، 


  ).4/257: 1380، ماليري مديمح( شود مي
انعكاس مطالب اندرزي محدود به دورة ساساني و فرهنگ ايران پيش از اسالم نيسـت،  


شود و  وسعت مشاهده مي بههاي ايرانيان به زبان عربي،  بلكه در آثار ادبي فارسي و نيز نوشته
و گمـان    دانسـته زمـين   مشـرق هاي فرهنـگ   گونة ادب را از ويژگي  روست كه اين همين  از


آميـز   گونه سخنان حكمت اند كه مردم مشرق حكمت و دانش را در پوشش و قالب اين برده
  ).259 :همان(اند  داده ترويج و تعليم مي


و هـاي موعظـه، وصـيت، ادب،     هاي اسالمي با عنـوان  آثار اندرزي دورة ميانه در نوشته
ناميده شده و غالبـاً ترجمـة    )حكمو  ،آداب مواعظ، وصايا، :ها آنو يا گونة جمع (حكمت 


مترجم شاخص آثـار پهلـوي    ،ابوعلي مسكويه. مستقيم يا مفهومي آثار اندرزي پهلوي است
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة ادب پارسي كهن


، ترجمة اين آثار الحكمة الخالده يا 3جاويدان خردمند خود  در كتاب ارزش ،در دورة اسالمي
  .است  آورده آداب الفرسرا زير عنوان 


است و محـدود  » تربيت«گذاري مترادف  در اين نام ،»ادب« ،يا صورت مفرد آن »آداب«
 ةتزكيـ  هـا  آنپردازند و هدف از ذكـر   هاي اخالقي و تربيتي مي به سخناني است كه به زمينه


» اندرز بزرگمهر«يا » بزرگمهر ةپندنام«. است  نفس و پاكي روان و رفتار و كردار درست بوده
  .است  يده شدهنام 4»آداب بزرجمهر«عربي  ةنيز در ترجم


هرچند حكمت در آثار اسـالمي  . است  كار رفته به» اندرز«نيز در ترجمة  »حكمت«واژة 
اما شايد بتوان تمايز فلسـفه و حكمـت را    ،است  غالباً با تعريفي كه از فلسفه شده درآميخته


، اللي و تحقيقـي دربـارة حقيقـت اشـيا    تر به جنبة اسـتد  در اين نكته دانست كه فلسفه بيش
توجـه   هـا  آنپردازد اما حكمت به اين عقايد و محدودة  مي ،گرفتن عقايد ديني نظر بدون در


حقايق اشيا و اعيان موجود است و اين اعيـان موجـود يـا از مقولـة      موضوع حكمت. دارد
را  هـا  آنتـوانيم   يعنـي مـي   ،در حيطـة قـدرت ماسـت    ها آناعمال و افعال است كه وجود 


قسـم   ،بنـابراين . در قـدرت مـا نيسـت    هـا  آنكه وجـود   و يا اين ،موجود آوريم يا نياوري به
شـمارند و قسـم دوم را    مـي  ،يعني همة امور تربيتـي و اخالقـي   ،نخست را حكمت عملي


  ).272 :همان( 5نامند حكمت نظري مي
كردن بـه عـدل و داد اسـت و معنـي      است و آن داوري» حكم«حكمت از  ةاشتقاق واژ


گري اسـت و چـون داوري معمـوالً     گر از ستم باطل و بازداشتن ستماصلي آن تمييز حق از 
گونـه صـفات و معـاني در     ايـن  رفتـه  رفتهو بصيرت است،  ،دورانديشي ،عقل ،مستلزم علم


چه را سبب افزايش خرد و بينش و پاكي نفس  و سخنان پندآميز و آن شدهحكمت نيز جمع 
يـا از  انـد   بـوده و بزرگـان   6ه يـا از موبـدان  كـ  ،نايان ايراني راو دا ندا هيدمشود حكمت نا مي


در ادب فارسـي نيـز همـين عنـوان بـر       .انـد  گفتـه ، حكـيم  7اي پادشاهان تاريخي يا افسـانه 
چونان حكيم ابوالقاسـم فردوسـي، حكـيم فرخـي      ،است  وران و شاعران اطالق شده سخن


  .حكيم سنايي غزنويو سيستاني، 
بيـان  » خرد«با واژة  ، احتماالً،در فارسي و wisdomاين مفهوم در زبان انگليسي با واژة 


 جاويدان خرد هاي روست كه مسكويه براي دو كتاب خود نام همين است و ظاهراً از  شده
هاسـت   را كه جامع اندرزها و حكمـت  8دينكرداست و كتاب ششم   را برگزيده خردنامهو 


 Wisdom of the Sasanian Sagesانـد و در انگليسـي    گفتـه » خردنامـه «به زبان پهلـوي  
  9.اند ترجمه كرده
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة ادب پارسي كهن


كنندة تـأثير   كه بيان ،ضرورت چنين پژوهشي، به چند نمونه از اين موارد دادن نشانبراي 
كـه ايـن    بايد افـزود شود و اين نكته را  هاي فارسي است، اشاره مي مستقيم اندرزها در متن


به يكي از نكات تربيتـي   فقطبلكه  ،باره نيست پژوهش كامل و مستقلي در اين ةنتيج ،موارد
و مشـابه   دست آمـده  ششم به دينكردمهم در فرهنگ ايراني مربوط است كه ضمن بررسي 


  .است شده  هاي ديگر پهلوي يا منابع فارسي ديده در كتاب ها آن
برخي به شـناخت طبـايع مردمـان و تـأثير تربيـت در       ،ششم دينكردميان اندرزهاي  در


بـردن بـه درجـة     هـا و پـي   شـناخت سرشـت   ،نظر ايشان به ،رو اين از. اختصاص دارد ها آن
 و تعلـيم هـاي راه   اسـت و ايـن را از دشـواري    در درجة اول اهميت بوده  ها آنتأثيرپذيري 
دن بـه  بر هاي نيكو آسان، اما پي اند كه شناخت سرشت دانسته و ظاهراً معتقد بوده تربيت مي


  .استطبايع بد بسيار دشوار 
  ):495 :1911، مدن(ششم  دينكرد


u-š ēn-iz a’ōn dāšt kū tis nēst ī dušwārtar šāyēd šnāxtan kū gōhr ī mardōmān kū 


nēk ayāb wad čē was ān mardōm kē gōhr a’ōn wināhīd ud wišuft ēstēd kū pad-iz 


abēr kōdag dādestān abzār ud frahang was andar abāyēd tā ō paydāgīh šāyēd 


āwurdan kū nēk ayāb wad ud ān ī was <-abzār> ān xwār uzmūdan ud dānistan 


چيزي دشوارتر از شناختن گوهر مردمان نيسـت  : پنداشتند كه گونه مي ايشان اين را نيز اين
  بسيار مردمي كه گوهرشان چنان تبـاه شـده و آسـيب ديـده     ،چه ؛"نيك است يا بد ياآ"ه ك


ترين امور، ابزار و فرهنـگ بسـيار الزم اسـت تـا بتـوان آشـكار        حتي در كوچك ،است كه
  .آسان است ،اما آزمودن و دانستن شخص قابل ،ساخت كه خوب است يا بد


هاي  راه شناخت گوهرها نيز آن است كه به تربيت و پرورش افراد اهتمام شود و فرهنگ
كه به بهترشدن  اي من گرايش ذاتييبه  ،طبيعت نيك. دشوسودمند و اثربخش به آنان عرضه 


بهـره   كه از صالح بي  پويد، اما آن گردد و راه صالح و صواب مي مي دارد، از راه نادرست باز
  .رود راهه مي ورزد و به كج است در برابر آموزش نيك مقاومت مي


  ): نهما(ششم  دينكرد
u-šān ēn-iz a’ōn dāšt kū gōhr ī mardōmān tis-ē ēn abēr-tar šāyēd šnāxtan kū ka 


frahang abar barīhēd ud pad tis ī frārōn āšnāg kunīhēd ud wābarīgānīh dahīhēd 


kirbag kunēd ayāb wināh ud ka pad uzmūd gōhr paydāg bawēd 


تـوان   با اين يك چيز گوهر مردمـان را بهتـر مـي   : پنداشتند كه گونه مي ايشان اين را نيز اين







 111   مهشيد ميرفخرايي
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شـود و اطمينـان     برده شود و با چيز خوب آشـنا كـرده   ها آن فرهنگ برِ زماني كه. شناخت
  .شود كه آزموده شد، گوهرش آشكار مي كند يا گناه و زماني شود كه كار ثواب مي  يافته


در . ، ظاهراً يكـي از پندارهاسـت  ها آنبندي طبايع به نيك و بد و تغييرناپذيربودن  تقسيم
و گـروه   شـده اين نكتـه تأكيـد    هب) 10 -  7بند  ،صل نهمف: 1354( 10مينوي خردمتن پهلوي 


  .شده استنخست به اورمزد و ديگري به اهريمن منتسب 
ud harw tis wardēnīd šāyēd bē gōhr ī nēk ud wad ud gōhr ī nēk pad tis-iz čārag ō 


wattarīh ud gōhr ī wad pad ēč ēwēnag ō wēhīh wardēnīdan nē šāyēd ud ohrmazd 


nēk-gōhrīh rāy ēč wattarīh ud drōzanīh nē passandīd ud ahreman wad gōhrīh rāy 


ēč wehīh ud rāstīh nē padīrīft 


اي به بدي  و گوهر نيك را با هيچ چاره .توان تغيير داد مگر گوهر نيك و بد هرچيزي را مي
هـيچ   ،گـوهري  سبب نيك به ،و گوهر بد را به هيچ آييني به نيكي گردانيدن نشايد و اورمزد


  .هيچ نيكي و راستي را نپذيرفت ،سبب بدگوهري به ،زني را نپسنديد و اهريمن بدي و دروغ
پندارنـد و ايـن    گونـه مـي    اي چهـار  ها را سـه و پـاره   برخي از مؤلفان اندرزها، سرشت


در مسـائل   ،است كـه دانشـمندان تعلـيم و تربيـت باسـتاني      اختالف نظرها دال بر اين نكته 
در  هـا  آناند كه بازتاب مسـتقيم برخـي از    هاي گوناگون داشته ها و انديشه مكتب ،رورشيپ


  .شود ه ميوضوح ديد ادب فارسي به
  ):485 -  484 :1911، مدن(ششم  دينكرد


u-šān ēn-iz a’ōn dāšt kū mardōmān gōhr 3 ēwēnag ēk hu-tōhmagīg ēk duš-


tōhmagīg ud ēk sedīg ud ān ī hu-tōhmagīg ka-š ōh frahang awiš nē barēnd ēg-iz 


<weh > bawēd ud ān ī duš-tōhmagīg ka-š was frahang abar barēnd ēg-iz <weh> nē 


bawēd ud ān ī sedīg pad frahang weh ud wattar bawēd pad frahang ī frārōn weh 


ud pad ān ī abārōn wattar bawēd ast ī-š kē ān ī frārōn frahang pad abārōnīh ō kār 


barēnd čē’ōn ahlomōγān ōšmārišn ī dēn 


اي،  تخمه خوبيك : گونه است  گوهر مردمان سه: پنداشتند كه گونه مي ايشان اين را نيز اين
آمـوزش   =(اي فرهنگ نبرنـد   تخمه خوباگر به  .)11مياني =(اي و يك سومي  يك بدتخمه


اي فرهنگ بسـيار برنـد،    تخمه بدباشد؛ اگر به  > خوب <گاه نيز  آن ،)ندهند و تربيت نكنند
با فرهنگ خوب بهتـر و بـا    با فرهنگ، بهتر يا بدتر شود؛ ،مياني .نشود > خوب <آنگاه نيز 


برند مانند آشموغان  كار مي كساني كه فرهنگ خوب را به نادرست به. فرهنگ بد بدتر شود
  .هاي دين در ارتباط با آموزه) انمرتد =(
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و  ،آيد، گوينده گوهر آدمي را به سـه گـروه خـوب، بـد     ه از اين كالم برميگونه ك همان
چـه را كـه نيـك     گروه نخست به آموزش نيازي ندارد و خـود آن . است  مياني تقسيم كرده


با  ،پذير است و پذير نيست و گروه مياني تربيت وجه تربيت هيچ گروه دوم به. آموزد است مي
  .شود با آموزش بد، بدتر مي ،آموزش خوب، نيك و


  ):511 :همان(ششم  دينكرد نيز
u-šān ēn-iz a’ōn dāšt kū mardōmān 4 ēwēnag hēnd 2 uzmāyišn ud 2 nē uzmāyišn 


ud ān 2 ēwēnag uzmāyišn ēk ān ī abāg wehān weh ud ēk abāg wattān wattar čē 


šāyēd bawēd ka ān kē abāg wehān būd ēstēd ka ō wattarān <rasēd> wattar ān kē 


abāg wattarān būd ēstēd ka ō wehān rasēd <weh> ud 2 ēwēnag ī nē uzmāyišn ēk 


ān ī abāg wehān būd ud pas-iz wattar ud ēk ān ī abāg wattarān būd ud pas-iz weh  


بايد آزموده شوند دو گونه : ندا گونه مردمان چهار: پنداشتند كه گونه مي ايشان اين را نيز اين
آن دو گونه كه بايد آزموده شوند يكي آن كه با نيكان است و . و دو گونه نبايد آزموده شوند


است زماني كه به   اين احتمال هست كه آن كه با نيكان بوده ،چه. يكي آن كه با بدان است
اي كه  دو گونه. است زماني كه به نيكان رسد، نيك باشد  بدان رسد، بد و آن كه با بدان بوده


نيز بد است و يكـي آن  ) هنوز =(نبايد آزموده شوند يكي آن كه با نيكان بود و از اين پس 
  .كه با بدان بود و هنوز نيك است


داستان  ،مسكويه  ابن جاويدان خرددر كه اشارات و گفتارهايي است  ،مشابه اين سخنان
  :، آمده است»ملك هوشنگ«


كـه او را از ذات و اصـل او    آن بـي  ،تيز گردانيـدن تيـغ را  دادن شمشير را و روشن و  صيقل
چنـين پاشـيدن دانـه پـيش از      جاست و هم عبث است بلكه خطا و بي ،جوهري اليق باشد


  :اند كه گفته وقت زراعت در زمين شوره جهل محض و ناداني صرف است، چنان
ــوره ــين ش ــارد12زم ــنبل برني  درو تخم عمـل ضـايع نگـردان  س


راه كننـد   هسـرب  مر اسب مسـن و سـركش را كـه بـه رياضـت و تربيـت       و فرمودن تو
  ).20: 1335مسكويه،   ابن( كشيدن عبث است محنت


  :اين وصيتي ديگر است از فارسيان
يعنـي   ،كننـد  م اال به آن نوع كه سياست و تربيت ايشان ميئروند دا و ديدم خلق را كه نمي


بـد   ،دهنـد  و اگـر بـه بـدي عادتشـان مـي     شوند  نيك مي ،كنند اگر به نيكي تربيت مردم مي
و بسا طبع نيك صالح كه به فساد آورد و خراب كـرد آن را آشـنايي و اخـتالط     ؛گردند مي
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كه  رأيان با آن عقالن و ضعيف ستد كم  و  بدان و شريران و مصاحبت سفلگان و ناكسان و داد
رجوع بـه اصـل    گردد و ميچيز به اصل خود بازها كه گوهر و ذات هر است در عقل  مقرر


  :مصراع. كند ذات خود مي
  هم بر سر آن روي كه در سر داري


در وقتي كه از جـوهر خـود بـاخبر     ،اگرچه جوهر آدمي صالحيت تربيت داشته باشد
هاي طبيعت بـه   نفس خود را از چركيني اين غرض ،گردد شود و از غفلت خود آگاه مي مي


هايي كه دل را تنگ و نرم كند  كند و موعظه مكافات ادب و هنر و پاكيزگي جوهر عالج مي
آينـه جـوهر ذات    هرقاعده كنند  بهكشيدن نرمي و ماليمت  رياضتدر  و اگر سازد ماليم مي


و به اخالق نيكو و صفات حميده گردد  است برمي  عادت كرده ها آنآدمي از امور بد كه به 
  .)170 -  169 :همان( ودش و اوصاف پسنديده آراسته مي


  :چنين در جاي ديگر آمده است هم
چه پيش ايشان اسـت   بايد كه آزمايش و امتحان كرده شوند آن چنان كه مي دو آن: مردان چهارند


كردن  يعني حاجت به تجربهايشان تجربة است   شده  اند كه كفايت كرده چنان به تجربه، و دو آن
كردن ايشان، يكي از ايشان نيكوكاري اسـت    اند به تجربه ايشان نيست، اما آن دو كس كه محتاج


پـس ايـن هنگـام تـو     . اسـت   است و ديگري بدكاري كه با بدكاران بـوده   كه با نيكوكاران بوده
دو كس كه اختالط   از اين دو كس كه خلطه كند با بدكاران و بدكار  داني كه نيكوكار از اين نمي


بدكار نيكوكار گـردد و آن دو كـس كـه     >و <آينه شايد كه نيكوكار بدكار  هركند با نيكوكاران 
  است و حاجت به آزمودن ايشان نيست چـه ظـاهر شـده     كردن ايشان كفايت كرده شده تجربه


  يكي از ايشان بدكاري است كه در ميان نيكوكـاران بـوده   ؛تو صورت حال و امر ايشان است بر
  .)149: همان( است  سر برده در ميان بدكاران به است و ديگري نيكوكاري است كه


 :خوانيم ، چنين مي، در تأثير تربيتسعدي گلستان باب هفتم حكايت اول از درنيز 


پيش يكي از دانشمندان فرستاد كـه مـر ايـن را تربيتـي      .ي كودن بودپسر از وزرا] را[يكي 
پيش پدرش كس فرستاد كه . و مؤثر نبود] ش[روزگاري تعليم كرد. كن مگر عاقل شود مي


  .شود و مرا ديوانه كرد اين عاقل نمي
ــد   چون بود اصـل گـوهري قابـل ــر باشـ  تربيـــت را در او اثـ
ــدگهر  هــيچ صــيقل نكــو ندانــد كــرد ــه ب ــي را ك ــدآهن  باش


 كه چو تـر شـد پليـدتر باشـد      گانه بشويسگ به درياي هفت
 چــون بيايــد هنــوز خــر باشــد  خر عيسي گرش به مكـه برنـد


  )155: 1368سعدي، (
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  6حكايت 
چنان كـن كـه    اين فرزند تو است، تربيتش هم: پادشاهي پسري را به اديبي داد و گفت


سالي چند بـر او سـعي كـرد و بـه جـايي      . بردارم گفت فرمان. يكي از فرزندان خويش
ملك دانشمند را مؤاخذت كـرد  . نرسيد و پسران اديب در فضل و بالغت منتهي شدند


بر رأي خداوند : گفت. جاي نياوردي كه وعده خالف كردي و وفا به] فرمود[و متابعت 
  .است وليكن طبايع مختلف سان يكروي زمين پوشيده نماند كه تربيت 


 در همه سـنگي نباشـد زر و سـيم     يم و زر ز سنگ آيد هميگرچه س
 13كنـد جـايي اديـم    جايي انبان مي  بر همـه عـالم همـي تابـد سـهيل


  )157: همان(


  4حكايت  ،باب اول
 ناكس به تربيت نشـود اي حكـيم كـس     شمشير نيك از آهن بد چون كند كسي؟
 بـوم خـس   رويد و در شـوره در باغ الله  باران كه در لطافت طبعش خالف نيست


  )62: همان(
 تربيت نااهل را چون گردگان بر گنبد است  پرتو نيكان نگيـرد هركـه بنيـادش بدسـت


  )61: همان(


 هرگز از شاخ بيد برنخوري  ابــر اگــر آب زنــدگي بــارد
ــر ــار مب ــه روزگ ــا فروماي  كز ني بوريا شـكر نخـوري    ب


  )61: همان(
 14گرچه بـا آدمـي بـزرگ شـود      زاده گــرگ شــودعاقبــت گــرگ


  )62: همان(


  3حكايت ، تربيت در تأثير ،باب هفتم
ــد ــرديش ادب نكنن ــه در خ  در بزرگــي فــالح از او برخاســت  هرك


 نشود خشك جز به آتـش راسـت    كه خـواهي پـيچچوب تر را چنان
  )155: همان(


پـذيري   كنندة اين نكته است كه او معتقد به تربيت غالباً بيان گلستانهاي سعدي در  گفته
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نظرهـاي مخـالف را نيـز مطـرح     او كه جوهر وجودش قابل باشـد، امـا    فرد نيست مگر آن
  :آورده است »در سيرت پادشاهان« مچهارحكايت كند، از آن جمله در  مي


 خانـــدان نبـــوتش گـــم شـــد  با بدان يار گشـت همسـر لـوط
 پــي نيكــان گرفــت مــردم شــد  روزي چندسگ اصحاب كهف


  )62 :همان(


امـا در ادامـة    ،كنـد  به تأثير تربيت از زبان يكي از بزرگان اشـاره مـي   ،جا سعدي، در اين
شـود و نوجـوان    مـي  اي است كه صحت گفتار سـعدي آشـكار   گونه به توالي و تابعداستان 
  .آيد در دامان بدان گرفته شده در سلك دزدان درمي ،نهايتدر ،يافته تربيت
  


  گيري نتيجه. 2
به مسـائل اجتمـاعي    ها آناي از  پاره. شوند ميبندي  در چند گروه طبقه ،بنابر محتوا ،اندرزها


و  انـد  و گروهي معرف انديشه و فرهنگ مردم گذشـته  ،پردازند، برخي به مسائل رفتاري مي
هاي  توان خطوط اعتقادي و زمينه مي ها آناز خالل  ،چه ؛تر دارد اين نوع اخير، افقي گسترده


شناسـي   تنها امروز از ديد مسائل مردم ها نه گونه نوشته اين. فكري مردم گذشته را بازشناخت
توجـه و   مركـز هاي آغازين فرهنگ اسالمي در ايران بسـيار   كه از دوره ،حائز اهميت است


بـراي   ،بنابراين. شود ه ميدر آثار متنوع فارسي ديد ها آناست و بازتاب گستردة   ت بودهعناي
تنهـا بايـد    نـه  گونـاگون، هـاي   در دوره هـا  آنهـا و تـأثير    گيري دايرة وسـعت اندرزنامـه   پي


اسـدي يـا آثـار     نامة شاسبگرحماسة استاد توس و  ها آنهاي حماسي و در رأس  مجموعه
آميز شاعران  رسي كرد، كه مجموعة امثال و حكم فارسي، كالم حكمتابوعلي مسكويه را بر


، قابوسـنامه و آثـار منثـوري چـون     ،و نويسندگان بزرگ چون استاد سخن سعدي شـيرازي 
ونه تـأثيرات را  گ واكاوي كرد تا بتوان بخشي از اينبايد را  جوامع الحكايات و ،نامه سياست


  .در پيش چشم داشت
  
  نوشت پي


بسـتن،  : -darzريشـة   و هـم : -han/ham(و فارسـي نـو   ) handarz(ميانه   فارسي ،اندرزاصطالح . 1
در معاني پند، نصيحت، وصيت، تعليم، تربيت، آيين و  ،)بستن هم بهمعني  هم به  كردن، روي محكم


دادن و اسـم   كـردن، فرمـان   دادن، وصـيت  انـدرز : handarzēnīdanمصـدر  . اسـت   كـار رفتـه   به... 
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handarzbed: اسـت   ميانه آمده  اندرزبد، رئيس قضات، از مقامات رسمي دربار، در متون فارسي .
با ) كشيدن: -өangريشة و  -fra، از پيشوند frahang(ميانه با واژة فرهنگ   اندرز گاهي در فارسي


 .پوشاني دارد نيز هم... معاني آموزش، تعليم و تربيت، تمدن و 
. اسـت   از زمـان تـدوين اوسـتاي جديـد وجـود داشـته       ،فراوان احتمال بهگونة ادبيات اندرزي، . 2


 ةبـه پهلـوي بازمانـده كـه مطمئنـاً زمينـ      ) bariš nask(ويژه بـرش نسـك    به اوستاهايي از  چكيده
بسـياري از قطعـات    .de Menasce, 1958: 38f ←تر  براي آگاهي بيش. اندرزهاي پهلوي است


برگرفتـه   اوسـتا دهنـد از   شوند كه غالباً نشـان مـي   موجود در متون پهلوي نيز با عباراتي آغاز مي
از «:  pad dēn paydāg و »در پيـدايي از ديـن  «:  pad paydāgīh az dēnدر عبـارات  مثالً  ،اند شده


ضي اندرزها نيز شيوة آرايش جمالت پهلوي بع. است اوستاكتاب » دين«منظور از » دين پيداست
  .Shaked, 1979: xviif ←تر براي آگاهي بيش. دهند را نشان مي اوستابرگردان از 


بـود كـه امـروز در      گرد آمده جاويدان خرداي از اندرزهاي پهلوي در كتابي به نام  مجموعه. 3
نويسـد كـه در    باره مي در اين، )الخالده ةالحكم ( جاويدان خرددر  ،مسكويه ابن. دست نيست


ديده و همـواره در پـي    الفهم استطالةروزگار جواني نام آن را در كتابي از جاحظ موسوم به 
به قول وي، . است  يافته ،موبد  نزد موبدان ،آوردن آن بوده تا سرانجام آن را در فارس دست به


مسـكويه   ابـن . اسـت   آن كتاب وصيت هوشنگ به پسرش و پادشـاهان بعـدي را دربرداشـته   
ناميده،  جاويدان خردترجمة عربي آن را در آغاز كتاب خود، كه آن را از روي كتاب مذكور 


. اسـت   موبد فارسي ديده متن پهلـوي آن بـوده    چه وي نزد موبدان نقل كرده ولي احتماالً آن
آميز كشـف اصـل پهلـوي را بـه      پس از نقل وصيت هوشنگ، سرگذشت افسانهمسكويه،  ابن
تـر   براي آگاهي بـيش (است   در كتاب مذكور آورده وايت از جاحظ، و او به نقل از واقدي،ر


  ).267 :1376تفضلي،  ←
كه در بيش از هشت صفحه از نسخة چـاپي   ،»ما اخترته من آداب بوذرجمهر« قطعة نسبتاً مفصل. 4


اسـت كـه در متـون    اي  اي از ترجمة عربي همان رساله است، برگزيده آمده  الحكمة الخالدهكتاب 
و بـه فارسـي نيـز    ) Jamasp-Asana, 1897-1913: 85-101(يـاد شـده   » بزرگمهر«پهلوي به نام 
فارسي هـم وجـود داشـته كـه فردوسـي در       ياز اين رساله يك ترجمة قديم. است  ترجمه شده


 /8: بـروخيم  شـاهنامة ( اسـت آورده » دادن بوذرجمهر انوشـيروان را  پند«زير عنوان  راآن  شاهنامه
از قرن چهارم  اين ترجمهكه ظاهراً  )251توضيحات ص : 1368به نقل از سعدي،  ،به بعد 2448


هاي عربـي بسـيار    آداب بوذرجمهر يكي از ترجمه. عربي جديدتر استترجمة هجري بوده و از 
نادر از آثار دورة ساساني است كه هم متن پهلوي و هم ترجمة فارسي قديم آن در دست است و 


هـاي عربـي و فارسـي در     هاي پهلوي به زبـان  مطالعه و بررسي در كيفيت ترجمة نوشته از لحاظ
  ).310 /4 :1380 ،ماليري محمدي(قرون نخستين اسالمي اهميت فراوان دارد 
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شـوند؛ حكمـت    دو، يعني حكمت عملي و نظري، به سه رشتة متمايز تقسيم مياين يك از هر. 5
اسـت  و سياست كشورداري  ،تدبير منزل و سلوك خانوادهعملي شامل علوم تربيتي و اخالقي، 


 ).272 :همان(و طبيعيات است  ،و حكمت نظري شامل الهيات، رياضيات
اسـت و اكثـر انـدرزهاي      تر اندرزهاي پهلوي به بزرگان و دانايان ديـن نسـبت داده شـده    بيش. 6


منسـوب  » وزگـاران ديـن  نخستين آم«يا ) pōryōtkēšān(ويژه، به پوريوتكيشان  ششم، به دينكرد
نـه ماننـد سـخنان     ،نشـان  اند كه سـخنا  پوريوتكيشان احتماالً نخستين ياران زردشت بوده. است
ايـن اصـطالح برگرفتـه از    . داشـت آور قـرار   تر از كالم دين آور، اما بالفاصله در مرتبة پايين پيام


دوم در معنـي   و جـزء » نخسـت «معنـي  اول تركيـب بـه    است كه جزء -paoiriio ţkaēšaاوستا
و در صـورت  » آموزگـار ديـن زردشـتي نخسـتين    «هم به معني   است و روي» هاي ديني آموزه«


  حضور اين اصطالح در اندرزهاي فارسـي . اشاره دارد» گروندگان و معتقدان زردشتي«جمع به 
موبـدان و  پوريوتكيشان، سخناني نيز به عالوه بر  .دارد ها آننشان از منشأ و قدمت  ،ميانه، خود


 ،آفريد بختو مانند آذرباد مهرسپندان، آذرباد زردشتان، آذر فرنبغ،  ،دانايان خاص منسوب است
  .اند آشناي اندرزها از دوران ساسانيان كه همگي از مؤلفان نام


اي با عنوان حكـيم يـا دانـا شـهرت      هاي تاريخي يا افسانه چند چهره يا نام از نام ،در تاريخ ايران. 7
مانند بهمن پسر اسفنديار، هوشنگ، جمشيد، اردشير، خسرو قبادان، خسـرو انوشـيروان،    ؛دان يافته


 .اوشنر داناو بزرگمهر بختگان، 
ديـن در ايـن واژه و بسـياري مـوارد ديگـر در       .است »تأليف ديني« دينكردالفظي  تحتمعناي . 8


بنابراين، نام كتاب گوياي اين اسـت كـه اثـر    . است) و زند اوستا ( ديني  مفهوم روايات و كتاب
هاي  كتاب بوده كه كتاب 9شامل  ،اصل  در ،اين اثر بزرگ. هاي آن است و ترجمه اوستابر  مبتني


كـه مشـتمل بـر     ،ششـم  دينكـرد . اسـت   اول و دوم و بخشي از آغاز كتاب سوم از ميـان رفتـه  
بـراي آگـاهي   ( آيـد  شـمار مـي   به زبان پهلوي بـه  مهترين اندرزنا اندرزهاي پهلوي است، بزرگ


  ).267 :1376تفضلي،  ← تر بيش
 The Wisdom of theششـم عنـوان    دينكـرد در ويـرايش خـود از كتـاب    ) S. Shaked( شاكد. 9


Sasanian Sages )عنـوان    است كه ظاهراً با توجـه بـه    را براي آن برگزيده) خرد دانايان ساساني
 .است الحكمة الخالده ةابوعلي مسكويه در ترجم ان خردجاويداصلي مجموعه و عنوان 


م بسيار و احكاو  هاداشتن اندرز دربرنظر از  ،)عقل روح يآرا و احكام (= مينوي خردداستان  .10
كتاب داراي يك ديباچـه و  . رود ميشمار  هاي پهلوي به اندرزنامه زمرةدر  ،توجه خاص به خرد


ناميده » دانا«نمادين  صورت كننده شخصيتي خيالي است كه به پرسش. پرسش و پاسخ است 62
هـاي مـرد    است كه به پرسش» مينوي خرد«اي به نام  يافته دهنده نيز خرد شخصيت شده و پاسخ
 .گويد دانا پاسخ مي
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11 .sedīg  ميانة   اين اصطالح در فارسي. است» ميانجي«و » مياني«و در مفهوم  »سوم«لفظاً به معني
  :است  كار رفته به» عيسي درخشان«هوم و اشاره به ترفاني با همين مف


» : drist awar ēmēdag ī nēw ud sedīg ī mayān < amāh > u-mān pidar خوش آمدي
  ).Boyce, 1975: 9, bu, 125( »)عيسي درخشان =(و پدر ما  اي اميد نيك و ميانجي ميان ما


معني ميـانجي و ميـاني را   » اندربد«:  andarbedدر قطعة ديگري از فارسي ميانة اشكاني واژة 
   :كند تأييد مي) ميانه  فارسي hridīg =)sedīgبراي واژة 


»āγad ay pad drōd hridīg wuzurg kē andarbed amāh ud pidar  :   آمـدي بـا درود
 ,Boyce( »ميانجي ما و پدر ما هستي كه) عيسي درخشان  =(اي سومين بزرگ ) خوش آمدي  =(


1975: 9, br, 122(.  
  :آورده است بوستاندر  سعدي .12


 كــه در شــوره نــادان نشــاند درخــت   دريغ است بـا سـفله گفـت از علـوم    


اندر شورستان تخم مكار كه بر ندهد و رنج بيهوده « :آمده است قابوسنامهنيز همين مفهوم در 
  .)251توضيحات ص : 1368سعدي، به نقل از  ،29 :قابوسنامه ( »بود


گاه كه سيراب شـوند و آب   دادن آن ميوهند درختان در ا و گوناگون«  :آمده است محاضرات االدباءدر . 13
  )251  صتوضيحات  :1368سعدي، به نقل از ، 364 /1: محاضرات االدباء( »سان است يكاز براي همه 


امثـال و    (است   هاي مختلف بيان شده زبان عربي به صورتدر اين مضمون در ادبيات فارسي و نيز . 14
  :فردوسيدر سخنان و ازجمله ) 251 ص توضيحات: 1368 ،، به نقل از سعدي149 -  147 /1 حكم


 چو دنـدان كنـد تيـز كيفـر بـري        شـير نـر پـروري   بچـة  كه چـون  
 آويـــزد او انـــدربـــه پروردگـــار    چو با زور و با چنـگ برخيـزد او  


  :آمده است )3786يت ب: 1363سعدي، ( بوستاننيز در  
 دريـد   چو پرورده شد خواجه بـرهم    پروريــد يكــي بچــة گــرگ مــي   


او را بـه خيمـة   . گرگـي رسـيد   بچهاست كه عربي بياباني به   هاي عربي آمده و در كتاب
. مكيد تا فربـه و بـزرگ شـد    گرگ پيوسته از او شير مي بچه. وي ميشي نيز داشت. خود برد


  ).250توضيحات ص : 1368سعدي، ( كشتسپس بر ميش حمله كرد و او را 
  
  منابع
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