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  یاولیه اسالم يها هن و بازتاب آنها در ادبیات سدهک يها  اندرزنامه

  يفیروزه قندهارتر کد

  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 

e-mail:qandehari@ut.ac.ir 

  چکیده

ه کـ هن به ادبیات دوره پـیش از اسـالم تعلـق دارد    کتاریخ ادبیات ایران، اصطالح ادبیات  یدر بررس

 یتالیف شده بیشتر آثار دینی زرتشت يه به زبان پهلوک يگرچه آثار. ن استبخش عمده آ يادبیات پهلو

بازتـاب آنهـا بـه گونـه ترجمـه و یـا        یآن چه منثور و چه منظوم از میان رفته ول یاست و آثار صرفاً ادب

در ایـن مقالـه ضـمن اشـاره     . بعد نمایان استهاي  زبان سده یو فارس یاقتباس در آثار نویسندگان عرب

 یه از این زبان باقک يداریم به آن دسته از آثار یزوال این آثار اشارات یو اجتماع یبه علل تاریخ یوتاهک

  .شان دارد تثرکآنان نشان از غنا و  یه تنوع موضوعکمانده 

ثیر بسـزایی  أبخش اخالقیات آن است و علت اهمیت آن ت يادبیات پهلو يها از مهمترین بخش کیی

و  یم عملـ کبه ویژه ح يپهلو يمجموعه اندرزها. داشته است یات دوران اسالمه این آثار در ادبیکاست 

 یبررسـ . ه در میـان ملـل دیگـر نیـز راه یافتـه اسـت      کـ از انـدرزهایی اسـت    يمضـامین بسـیار   یتجرب

ه از آن کاین مقاله است  یموضوع اصل یو بازتاب آنها در آثار منظوم و منثور اسالم يپهلو يها اندرزنامه

  . شود ر میکذ یشاهدان یفردوس شاهنامهویه و کابن مس جاویدان خردتاب منثور و منظوم کو میان از د

و  یمـت عملـ  کادگـار بزرگمهـر، ح  یدان خـرد،  یـ ، جاویات شفاهی، ادبيات پهلویادب :کلیدي يها هواژ

  .یتجرب
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  مقدمه

رد هن به ادبیات پیش از اسـالم تعلـق دا  کتاریخ ادبیات ایران اصطالح ادبیات  یدر بررس

ادبیـات  . ایرانی به دو دوره باستانی و میانه بخش پذیر اسـت  يه بنابر ادوار تاریخی و زبانهاک

تـاب دینـی زردشـتیان    کدوره باستان شامل ادبیات مادها، هخامنشیان و ادبیات مربوط بـه  

هشتم تا سوم پیش از هاي  این دوره، سده یه بازده زمانکو آثار وابسته به آن است  "اوستا"

انیان و که از بعـد تـاریخی دوران پادشـاهی اشـ    کاز این تاریخ تا ظهور اسالم . باشد می دمیال

 یو ایرانی شـرق  يو پهلو یپارت ییعن یایرانی میانه غرب يبه زبانها یساسانیان و از منظر زبان

 یلکتعلق دارد دوره میانه تاریخ ادبیات ایران را تشـ  یو بلخ یایی، خوارزمک، سيیعنی سغد

  1.دهد می

ه به خط و ک يآثار: الف. به سه صورت به ما رسیده است يآثار بجامانده از ادبیات پهلو 

ه اغلب ترجمه صـرف  ک یو فارس یعربهاي  به زبان يترجمه آثار پهلو: ب. است يزبان پهلو

ه اصل آنهـا از  ک يآثار مربوط به ادبیات پهلو: ج. همراهند ینیستند و با توضیحات و تعبیرات

موجودیت آنها را بـر   یاولیه اسالمهاي  سده يتابهاکوجود روایاتی از آنها در  یه ولمیان رفت

از باال بـودن   کینگارش آثار بجامانده حا کسب یتنوع مطالب و گوناگون. رده استکما مسلم 

 یو اجتمـاع  یزمانه و عوامل بازدارنده فرهنگـ هاي  ه به علت آسیبکشمارگان این آثار بوده 

، نارسـائی  یتبـ کو نـه   یقاد زردشتیان به حفظ روایات بنا بر سنت شفاهخاص، همچون اعت

در میان مردم طیف وسیعی از ) اسالم(و منسوخ شدن آن و حضور دینی جدید  يخط پهلو

بجامانـده بـر ادبیـات     يبا این وجود تاثیر آثار پهلـو . رده استکآنها را از صفحه روزگار محو 

 یادب يتابهاکبر  يپهلوهاي  در این میان نقش اندرزنامه هکار ناپذیر است، کدوران اسالمی ان

 یه محـور اصـل  کاست  يزبان حایز اهمیت بسیار یو فارس ینویسندگان عرب یو متون اخالق

  . سازد می مقاله موجود را

                                                
دروان استاد دکتر احمد تفضلی اقتباس شـده  شا "تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم "بندي از کتاب  این تقسیم -1

) پهلـوي، پـارتی و سـغدي   (در اینجا این نکته نیز الزم به تذکر است که آثار مانویان که بـه زبانهـاي ایرانـی    . است

 .شوند می موجود است نیز جزو ادبیات دوره میانه محسوب
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  یبحث و بررس

ه ضمن اشـاره بـه ریشـه    کآمده  "اندرز"از واژه  یدر فرهنگ دهخدا تعریف نسبتاً مفصل

 یاز نظـم فارسـ  هـایی   گوناگون آن را در قالـب مثـال   یایرانی میانه معان يبانهااین واژه در ز

ایات کایت اشاره به حکح یاندرز به معن). 3514، 1377لغت نامه دهخدا، (آورده شده است 

وصـیت   يشـود ودر معنـا   می  آن در ادبیات داستانی ما دیدههاي  ه نمونهکپندآمیزي دارد 

مردمـان   يرعایا و عالم برا يفرزندان، شاه برا يه پدر براکت اس یعبارت از توصیه و سفارش

موعظـه و   یانـدرز بـه معنـ   . نندک می بیان یزمانه خود به هنگام رخت بر بستن از جهان فان

نـد و  ک می موثر بیان ینه چندان آمرانه ول ینصیحت گاه دستورات و قوانین دینی را در قالب

 لکه به صورت تجربه در وجـودش شـ  کزندگیش گاه حاصل شناخت انسان است از پیرامون 

افتـد و یـا    مـی  این تجربیات یا جنبه انتزاعی دارد و همه مراحل آن در ذهن اتفاق. گیرد می

هاي  ه بیان شود حاصل و نتیجه تجربهک یل و غرضکپند و اندرز به هر ش". یار عملکساز و 

و حصول به  یضع محیط زندگبهبود و يانسان است و جریان اندیشه او را برا یو عمل یذهن

  ).29, 2535ثروتیان، ( "دهد می سعادت مطلوب و یا اصالح جامعه نشان

بخش اخالقیات آن است و علـت اهمیـت آن    يادبیات پهلوهاي  از مهمترین بخش کیی

در ایـن بخـش   .ه ایـن آثـار در ادبیـات دوران اسـالمی داشـته اسـت      کـ تاثیر بسزایی اسـت  

دینـی  هـاي   از آنهـا همـان دسـتورالعمل    یه گرچه مضامین برخکوجود دارد هایی  اندرزنامه

ه ابتـدا در قالـب ادبیـات    کـ اسـت   یبزرگان ینیز بازتاب تجربیات ذهنی و عملاي  است، پاره

. به قوم دیگر رسـیده اسـت   یتوب از قومکبه نسل دیگر و سپس به گونه م یاز نسل یشفاه

متعلـق بـه دوره ساسـانی و     یو اشـارات  مربوط است به روایات يپهلوهاي  اندرزنامه يمحتوا

و  یشـاه هـاي   لمـات قصـار، خطابـه   که در قالب بحث و جدل، پرسش و پاسخ، کماقبل آن 

هـاي   و اوائـل سـده   یسینه به سینه محفوظ مانده و در اواخر دوره ساسان یدستورات اخالق

ه در زبان کیی ها اندرزنامه". و تالیف شده است يبه وسیله موبدان و بزرگان گردآور یاسالم

 دیگر وامکمابیش آزادانه از یکنند، ک می رارکبر ما شناخته شده است گهگاه خود را ت يپهلو

آنهـا   يو انشـا  کسـب . گیرند و اندرزها و دستورهایشان هیچگونه نظم و آرایشـی ندارنـد   می

انـد   هاغلب ساده و روان نوشته شد). 772، 1381یارشاطر، ( "بودن ویژگیهایی مشخص است
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نایه، تشبیه و تمثیل نیز به منظور تاثیر بیشتر مطلب بـر خواننـده اسـتفاده    که از کمن آنض

اند به همین علـت تعیـین مولـف و زمـان      یاندرزها اساساً از زمره ادبیات شفاه". شده است

االطـالق بـه    یعلـ  يپهلـو  يبیشتر اندرزها. ل و گاه محال استکمش يارکتالیف براي آنها 

هـاي   غالب مجموعه اندرزها عنـوان ندارنـد و عنـوان   . ت داده شده استما نسبکبزرگان و ح

بعضـی نیـز    يوبـرا انـد   هدادها  اتبان و نسخه برداران و مصححان این متون به آنکرا  ینونک

با این همه بعضی از اندرزها منسوب به شاهان، بزرگان یـا  . عنوانی در نظر گرفته نشده است

تـاب  کمجموعـه انـدرزهاي پهلـوي در    ترین  مفصل). 181، 1376، یتفضل( "روحانیان است

فراوانی  ينیز مضامین اندرز "اوستا"تاب دینی زردشتیان کرد موجود است و در کششم دین

پهلـوي عبـارت اسـت از انـدرز خسـرو      هاي  نام تعداد دیگري از اندرزنامه. خورد می به چشم

   .گمهر، اندرز دانایان به مزدیسنانیشان، اندرز اوشنر دانا، اندرز بزرکقبادان، اندرز پوریوت

  و تاثیر آن در ادب اسالمی يپهلو ياندرزها

 یو تجربـ  یمـت عملـ  که جنبـه ح کـ پس از اسالم بسیاري از اندرزها و متـون اخالقـی   

مورد توجه نویسندگان و مورخین اسالمی همچون ابن ندیم، ابن مقفـع، بیرونـی،   اند  هداشت

ادب و اخالق و تاریخ بـه  هاي  تابکیه قرار گرفته و در وکثعالبی، دقیقی، فردوسی و ابن مس

بسـیاري از ایـن آثـار از میـان رفتـه       يه اصل پهلـو کاز آنجا  .اند هترجمه شد یو فارس یعرب

، فهرستی از "الفهرست"تاب کابن ندیم در فصلی از . اهمیت فراوانی است يترجمه آنها دارا

ه متاسـفانه نـه   کشود  می ان آنها اسامی دیدهه در میکدهد  می ارائه ياخالقی پهلو يتابهاک

آنها اطالع چنـدانی در دسـت    ياز آن آثار باقی مانده و بالطبع از محتوااي  اصل و نه ترجمه

ه امروز به که تعداد این آثار به مراتب بیشتر از آن چیزي است کدهد  می نیست و این نشان

-378، 1352الفهرسـت،  (سـت  موجـود ا  یو فارسـ  یعربهاي  صورت اصل پهلوي یا ترجمه

لمـات  کمـت آمـوز،   کتب و رساالت، جمالت و عبارات پندآمیز، سـخنان ح کعالوه بر ). 377

ایـران ماننـد اردشـیر،    اي  و روایـاتی از بزرگـان و شـاهان تـاریخی و افسـانه     ها  لطیفه قصار،

مولفان اي ه انوشیروان، بزرگمهر، بهرام گور، خسروپرویز، فریدون، بهمن، دارا، جم در نوشته

مـت و  که نشان از عالقه و توجه دانشمندان ایـن دوره بـه ح  کو عربی زبان نقل شده  یفارس
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در دوره اسـالمی بـه علـت     يپهلـو  يتابهاکاز  یتعداد قابل توجه. فلسفه ایران باستان است

از  يشدن خط و زبـان پهلـو   كو مترو یتغییرات و تحوالت اجتماعی، تعصبات دینی مذهب

ردن مطالب نزد زردشتیان کتاب و سینه به سینه حفظ ک يسنت نگاهدار یولد ان همیان رفت

ایران و در سالهاي بعد زردشتیان هند باعث گردید معدودي از این آثار گرانبهـا از دسـتبرد   

ه مربوط به بخش اخالقیات است و بـه صـورت   که نام تعدادي از آنها ک 1.روزگار مصون ماند

  .ر گردیدکته شده است قبالً ذمجموعه اندرزهاي پهلوي شناخ

آنها موجـود   یو فارس یه خوشبختانه هم اصل پهلوي و هم ترجمه عربکاز جمله آثاري 

تـاب  کدر این قسمت ضمن شرحی دربـاره ایـن رسـاله و    . است رساله یادگار بزرگمهر است

 یسـ این اثر را در خود دارد و نیز شاهنامه فردو یه ترجمه عربکویه کجاویدان خرد ابن مس

 تطبیقـی آنهـا   یه این رساله را به صورت منظوم ارائه داده است به طور اختصار بـه بررسـ  ک

   .پردازیم می

  یادگار بزرگمهر

 يه حـاو کـ است منسوب به بزرگمهر بختگان، وزیر داناي خسـرو انوشـیروان   اي  پندنامه

بعضـی   .ه به درخواست انوشیروان شاه ساسانی نوشته شده استکیمانه اوست کاندرزهاي ح

 یه ابوعلی سینا به امر نوح بن منصور سامانی آن را از پهلـوي بـه فارسـ   کاند  همورخان نوشت

و امـا در روزگـار انوشـیروان    ...  ": تاب خود چنین آورده استکبرگردانده است و در مقدمه 

 کیـ . ماء آن عصر همه متقی و پرهیزگار بودندکمت عزیزتر نبود و حکعادل هیچ چیز از ح

و  كخواهم سخنی چند مفید در لفظ انـد  می :رد و گفتکشیروان بوذرجمهر را طلب روز انو

سـال مهلـت    کبوذرجمهر ی. سودمند باشد یه در دنیا و عقبکمعانی بسیار جمع سازي چنان

رد و ظفر نامه نام نهاد و نزد انوشـیروان بـرد و او را خـوش    کلمات را جمع کخواست و این 

                                                

ینه بـه سـینه ان نـزد زردشـتیان     ذکر این نکته ضروري است که سنت حفظ مطلب به صورت شفاهی و نقل س -1

گرچه در دوران قبل از اسالم باعث گردیدکه کمتر به مکتوب کردن آنهـا توجـه شـود کـه ایـن از عوامـل نقصـان        

شمارگان آنهاست ولی در دوره بعد همین سنت باعث گردید که مطالب و موضوعات دینی، عقیدتی و اخالقـی در  

 . چنان بر دین خود پایبند مانده بودند بخوبی حفظ و احیاء شودمیان زردشتیانی که بعد از آمدن اسالم هم
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 لمات را به آب زر نوشتند و دائـم بـا خـود   که این کو فرمود  در اقطاع او بیفزود يآمد شهر

  ).19-20، 1350آبادانی، ( "نمود می تاب مواظبتکثر اوقات به مطالعه این کداشت و ا می

ثبـاتی امـور گیتـی و دوام     بـی  آغازین این رساله، بزرگمهـر شـرحی در بـاب    يدر بندها

آورد و سپس متن اصلی آن به صورت  می و پرهیز از گناه کارهاي نیکپارسایی و اشتغال به 

. دهـد  مـی  ه مولف خود سوال را مطرح و سپس به آنهـا پاسـخ  کشود  می سوال و جواب آغاز

 یعنی رذایـل نامیـده   "برادران دروغین"ه اصطالحاً کسواالت درباره فضائل و متشابهات آنها 

  ه درکـ اسـت  بخش دیگري از این رسـاله داراي انـدرزهاي دینـی زردشـتی     : شوند است می

تاب ایـران  کریستینسن در ک .اند هاین اثر حذف یا تغییر داده شد یو فارس یعربهاي  ترجمه

لیلـه و دمنـه را بـه امـر     که کـ دانـد   مـی  در زمان ساسانیان، بزرگمهر را همان برزویه طبیب

رده است و مطالـب ایـن رسـاله را نیـز قسـمتی      کانوشیروان از هند به ایران آورده و ترجمه 

داند و تاریخ تالیف آن را قـرن   میتر  تاب اخیر و بخشی اقتباس از اندرزهاي قدیمکوذ از ماخ

ه در که همانطور کند و معتقد است ک می هنینگ این نظریه را رد. ندک می رکنهم میالدي ذ

دیباچه رساله آمده نگارش این اثر نهایتاً متعلق است به قرن ششم میالدي یعنی اواخر دوره 

تاب در دوره اسالمی از شـهرت و اعتبـار خاصـی برخـوردار بـوده و بـه       کاین . تساسانی اس

نیز آن را بـه نظـم درآورده    یترجمه شده و فردوس یو هم به فارس یهمین دلیل هم به عرب

  . است

  جاویدان خرد

ـ  کی از مهمترین آثاري کی  یه در دوره اسالمی با مضامین اندرزهاي پهلوي به زبـان عرب

فیلسوف و مـورخ  ) ویهکابن مس(ویه رازي کتاب جاویدان خرد ابوعلی مشکنوشته شده است 

م ایرانـی  کبه ویژه ح كم ملوکاثر براي مطالعه در باب حترین  املکق است و .قرن چهارم ه

وصایاي هوشنگ پادشاه پیشدادي به پسرش و پادشاهان بعدي است  يتاب حاوکاین . است

ه از بـدایع  کـ مراه شده و جنگی را پدیـد آورده  م مردم پارس، هند، عرب و روم هکه با حک

ویه داستان عالقه و انگیزه خود را در تـالیف ایـن   کابن مس. مت عملی عهد اسالمی استکح
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 يدهد بسیار قبـل از تـدوین در صـدد گـردآور     می ه نشانک 1ردهکتاب بیان کاثر در ابتداي 

نسـوب بـه شـاهان و    م پـارس، انـدرزهایی م  کـ در بخش مربوط بـه ح . مطالب آن بوده است

یم، خسـرو انوشـیروان، بهمـن،    کبزرگان دین و سیاست مانند آذربادماراسپندان، بزرگمهر ح

ابـن  ) 240-241، 1961(ه بنـابر نظـر هنینـگ    کـ هرمز و جمشید شـاهان اسـاطیري دارد   

رده و کـ ه در اختیار داشته اسـتفاده  کتاب پهلوي کمطالب این بخش از چند  يویه براکمس

ه از اصل پهلوي در این مجموعـه  کرا اي  بزرگترین قطعه. رده استکترجمه  یربآنها را به ع

 تاب دیـده کدر  "ما اخترته من آداب بزرجمهر"ه با عنوان کیم است کآورده پند بزرگمهر ح

ترجمـه و تصـحیح شـده     یگوناگون توسط افرادي بـه فارسـ  هاي  این متن در سده .شود می

ه بـه  کـ ست به شرف الدین عثمان بن محمـد قزوینـی   ی از نسخ معتبر آن مربوط اکی. است

وشـش محمـدتقی دانـش    کبه  1359رده و در سال کترجمه  یق آن را به فارس.ه 709سال 

ه توسط تقی الدین محمد ارجانی شوشتري کنسخه دیگري . پژوه بازبینی و چاپ شده است

روز ثروتیـان  تر بهـ کتوسط د 1378ترجمه شده و در سال  یدر قرن یازدهم هجري به فارس

ه در این مقالـه مـورد   کهستند  ياین دو نسخه از منابع معتبر. تصحیح و منتشر شده است

ه از اصل پهلوي رساله یادگار بزرگمهـر  کوتاهی کتطبیقی  یدر بررس .اند هاستفاده قرار گرفت

، 1359قزوینـی،  (تـاب جاویـدان خـرد    کآن از  یو فارس یبا ترجمه عرب) 456-406نوابی، (

ابتداي رساله پهلوي یادگار بزرگمهر با شرحی  .اند هات زیر قابل توجکانجام گرفته ن) 28-42

ه ایـن رسـاله را بـه    کـ ند و اینک می ه در آن بزرگمهر خود و القابش را معرفیکشود  می آغاز

یاري و نیروي یزدان و دیگر مینویان به آموز به فرمان خسـرو انوشـیروان شاهنشـاه بهبـود     

ـ . به گنج شاهی سپرده استفرهنگ نوشته و  ایـن بخـش نیامـده و شـروع      یدر ترجمه عرب

ته فوق سایر مندرجات متن پهلـوي از  کبه جز ن. از بند دوم رساله پهلوي است یترجمه عرب

رده تا آنچه در رساله کویه تالش کابن مس. مطابقت دارد ینظر تسلسل مطالب با ترجمه عرب

ـ   پهلوي این اثر درباره موضوعات دینی زر نـار  کبـه نحـوي    یدشتی آمـده را در ترجمـه عرب

بـه  . و هماهنگ شـود  که با اعتقادات مسلمانان نزدیکند کبگذارد و یا به گونه دیگري بیان 

                                                

براي اطالع از این داستان رجوع شود به جاویدان خرد، ترجمه تقی الدین محمد شوشـتري بـه اهتمـام بهـروز      -1

 5، ص 2535ثروتیان، 
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 ه انسـانیت را بـه تبـاهی   کـ ه در پهلوي نام دیوي اسـت اهریمنـی   کعنوان مثال واژه دروج 

ه کده و بجاي واژه بوشاسب غرایز و شهوات آم "الطبایع و االهواء" یشد در ترجمه عربک می

ار رفتـه اسـت   کـ دیو خواب و تنبلی است واژه خواب عمیق و بجـاي واژه موبـد واژه فقیـه ب   

 ه درکشود بل نمی دینی زردشتی منحصرهاي  تنها به واژهها  حذف واژه). 31، 1359قزوینی (

هـاي   اننـد واژه مانـد   هو یا بخشی از آن بندها بنابر مقتضیاتی حذف شـد ها  بندها واژهاي  پاره

فصـل   که در بنـد یـ  کـ ) ahlamogih=پهلوي (و بدعت در دین ) waran= پهلوي (شهوت 

در  يمضـامین انـدرز  . آن حـذف شـده اسـت    ییازده رساله پهلوي آمده ولی در ترجمه عرب

و گـاه  تر  طوالنی یه در ترجمه عربکدر حالیاند  هرساله پهلوي اغلب موجز و مختصر بیان شد

به عنوان مثال در رسـاله پهلـوي سـوالها و جوابهـا بـدون آوردن       .اند هدنی آمدبا تفاسیر افزو

 یسـ کچـه  : گویـد آمـده ماننـد    می پاسخ یسکسوال و چه  یسکه نشان دهد چه کاي  واژه

ـ   ). 429ص  26و  25نوابی، بنـدهاي  ... (ه فرجام تن داندکآن . داناتر  یولـی در ترجمـه عرب

گـویم  = گفت آغاز و جوابهـا بـا واژه قلـت    = گویند و قال و اگر = سوالها با عبارات فان قیل 

در بعضی بندها نیز مترجم به تفسیر بیشتر متن پهلوي پرداخته و افزون بر ترجمه  .اند هآمد

تتامـاً و  کوالریاء اشد خدیعـه و احـق ال  : یمانند ترجمه عرب. رده استکر کاصلی مطالبی را ذ

و به مخالفـت  تر  ه فریب او سختکریا : یجمه فارسذب و الشهوه اغلب قهراً ترکهوالبقی و ال

) 31، 1359قزوینی (و قاهرتر تر  ضاهر و باطل سزاوارتر، و دروغ او باقی تر، و شهوت او غالب

ه گاه نقـل  کباالخره آن. یادگار بزرگمهر بر ترجمه اضافه شده است 41بند  ه در ترجمه آخرک

تر؟ کچـه چیـز نـاز    "ترجمه اصیل ماننـد   آمده بجاي یمفهوم از متن پهلوي در ترجمه عرب

: شیء اسرع تقلبـاً؟ قلـت  اي  :قال: یترجمه عرب). 441ص  247نوابی بند ( "منش پادشاهان

دل پادشـاهان  : ه زودتـر از حـال بگـردد؟ گفـت    کـ دام چیـز  کـ : یترجمه فارس كقلب الملو

به  یماهیار نواب ترکه شادروان دکتوان همانطور  میتر  با مطالعه دقیق). 37: ،1359قزوینی (

آن در شاهنامه پرداخته در این باب نیز  یمقایسه رساله یادگار بزرگمهر با متن منظوم فارس

  .ه براي اهل فضل مغتنم خواهد بودکافانه تري صورت گیرد کموش یبررس
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  شاهنامه فردوسی

  زین برتر اندیشه برنگذردک  به نام خداوند جان و خرد

اسـت   یتابهاي منظوم در ادب پارسکترین  ن و گرانمایهی از بزرگتریکشاهنامه ی کش بی

  .بالغ بر شصت هزار بیت سروده شده است یق توسط ابوالقاسم فردوس.ه 371ه در حدود ک

  ایسته غمگسارـشهاي  نـخـس  بود بیت شش بار بیور هزار

  به شش بیور ابیاتش آمد شمار  بدو ماندم این نامه را یادگار

هن از آغاز تمدن نـژاد  کاهنامه مربوط است به تاریخ ایران موضوع ش) 25، 1370شعار، (

عهد پهلـوانی  : دوره اساطیري ب: الف: ه در آن سه دوره متمایز استکایرانی تا حمله اعراب 

  دوران تاریخی: ج

ه از روزگار باستان سـینه بـه سـینه نقـل     کایرانی هاي  و اسطورهها  از افسانهاي  مجموعه

تابهـاي نویسـندگان دوره اسـالمی راه یافتـه در شـاهنامه      کي و پهلـو هاي  شده و در نوشته

اساطیري همچون جمشید، فریـدون  هاي  روایاتی از شخصیت. فردوسی به نظم درآمده است

هن هندي یعنـی ریـگ ودا   کهاي  تاب باستانی اوستا و هم در نوشتهکه هم در کیخسرو کو 

 جـا زنـدگی  کیان و هندیان بـا هـم در ی  ان ایرانکه نیاکشوند، یادآور دورانی هستند  می یافت

  .ردندک می

آورد داستان  می پهلوانی بسیاري سخن به میانهاي  در عهد پهلوانی، فردوسی از حماسه

رستم دستان، پهلوان نامدار ایرانـی و شـرح دالوریهـا، و دادگریهـاي او از جملـه زیبـاترین       

آنچه مربوط به دوران تاریخی  ه در شاهنامه آمده است و باالخرهکپهلوانی است هاي  حماسه

ه اغلـب بـا   کـ است روایاتی از زندگی شاهان، بزرگان و روحانیان ایران پیش از اسـالم اسـت   

   .اند همی افسانه درهم آمیختک

هـا   شیدن داستانکگذشته از پیوستگی موضوعات تاریخی و شیوه بیان شاعر در به نظم 

ه فردوسـی بـه   کـ است، مضامین انـدرزي   و به عنوان حماسه ملی با ارزش یه از جنبه ادبک

آزادگـی، دادگـري،   . دارد خود داراي اهمیـت بسـزایی اسـت    می مناسبتهاي گوناگون عرضه

در هر موقعیت و مناسبتی  یه فردوسکاري از مفاهیمی است کوکخردورزي، جوانمردي و نی

 یامه فردوساغلب اندرزهاي موجود در شاهن. ندک می بیان اش هیمانکدر خالل اشعار نغز و ح
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ه شاه به هنگام جلوس بر تخـت شـاهی بـراي مـردم بیـان      کشاهی است هاي  خطابه  از نوع

عالوه بر آنها پنـدهایی در نشسـت بـا دانایـان، همصـحبتی بـا بزرگـان و همـاوردي         . ندکمی

  . پهلوانان با حریفان نیز آمده است

وفـایی   بـی  ل ویابـد زوا  مـی  راه یه با مرگ پهلوان بـه خـاطر فردوسـ   کنخستین چیزي 

وصایاي شاهان . ی و رستگاري استکماند نی می ه آنچه باقیکپس بر این باور است . دنیاست

در  یبه هنگام مرگ براي فرزندان، سرداران و مردمان بخـش دیگـري از انـدرزهاي فردوسـ    

  .شاهنامه است

  ره رستگاري ببایدت جست  تو را دانش و دین رهاند درست

  )19، 1370شعار، (  

شیدن شاهنامه هزار بیـت شـعر دقیقـی در شـاهنامه ابـو      کبراي به نظم  یفردوس منابع

تاب خداینامه و برخی کتاریخی آمیخته به افسانه، هاي  پهلوي، داستانهاي  منصوري، نوشته

  .اند هه سینه به سینه حفظ و بازگو شدکروایات شفاهی است 

دوسـی آن را محـتمالً از زبـان    ه فرکـ پهلـوي اسـت   هـاي   یادگار بزرگمهر از جمله اندرزنامه

پنـد دادن بـوذرجمهر انوشـیروان    "درآورده و در فصلی از شـاهنامه بـا عنـوان     یپهلوي به فارس

میـان مـتن پهلـوي رسـاله     اي  مقایسـه  یتـر ماهیـار نـواب   کشادروان د. شیده استکبه نظم  "را

  ).406-456، یبماهیار نوا. (رده استکور و آنچه از آن در شاهنامه فردوسی آمده بیان کمذ

ه کی از منابع شاهنامه بوده کی "یادگار بزرگمهر"ه متن پهلوي کمقایسه مزبور این واقعیت 

تقریباً همه . ندک می شیده است را روشنکبرگردانده و به نظم  یفردوسی آن را از پهلوي به فارس

مده در شاهنامه ه در متن پهلوي آکاختالفی با همان نظم و ترتیبی  كاندرزها و مضامین با اند

دیگر برابري و تطبیق ندارند و کاین دو متن با یها  اما در همه جا و در تمام واژه. آورده شده است

براي مثال آغاز داستان شاهنامه با متن پهلوي . شود می استی در آنها دیدهکگاه افزایش و 

با (ر از زبان خود او بزرگمه یدر معرفاي  سان نیست در رساله پهلوي بزرگمهر، متن با مقدمهکی

ه در شاهنامه کپردازد در حالی می ر القاب خویشکه به ذکگردد  می آغاز) ضمیر اول شخص

ته کن. آورد نمی ارش سخنی به میانکآغاز داستان چنین نیست و بزرگمهر از خود و  یفردوس

خود مولف ننده و پاسخ گوینده که سوال کآید  می ه در یادگار بزرگمهر چنین به نظرکدیگر آن

منسوب به ها  منسوب به انوشیروان و جوابها  ه در شاهنامه پرسشکیعنی بزرگمهر است در حالی

مضمون بسیاري از ابیات شاهنامه همان مضامین متن پهلوي است مانند . بزرگمهر هستند
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این یادگار به یاري و نیروي یزدان و دیگر مینویان به آموز، به ": آخربند نخست متن پهلوي

رده و به گنج شایگان ک) آماده( اند، هو آفریده شد) را(ه با بهبود فرهنگ کمان خسرو شاهنشاه، فر

  :در این رابطه همخوانی دارد یبا ابیات شاهنامه فردوس) 427نوابی، . ("نهاد

  اغذ خسرويکابر دفتر و   نوشتم سخن چند بر پهلوي

  براید بخواند مگر شهریار  سپردم به گنجور تا روزگار

  )183: 6ج : ول مولژ(  

ه چهارده بیت آخر شاهنامه با متن پهلوي آن برابـر نیسـت و مطالـب آن    کسخن آخر آن

دیگـر بـاقی مانـده    هـایی   ه در ذهن شاعر از این اندرزنامه یا اندرزنامهکلی است کموضوعات 

جلـد   یتر ماهیار نـواب کتوان به مجموعه مقاالت شادروان د می ه براي مثالهاي بیشترکاست 

در شاهنامه عالوه بر آنچه در خالل موضوعات دیگر آمده  يمضامین اندرز. ول مراجعه نمودا

انـدرز  : ه نام تعـدادي از آنهـا عبـارت اسـت از    کبا عناوین مستقل بیش از بیست مورد است 

ردن کتایون اسفندیار را، انـدرز کیخسرو را، پند دادن کردن زال کسیاوش فرنگیس را، اندرز 

ردن خسـرو گـودرز را، انـدرز    کـ ردن بهـرام پسـرش را، وصـیت    کـ را، اندرز اسفندیار رستم 

  ).1345ژول مول، (انوشیروان به ایرانیان 

  نتیجه 

عملی انسانها هاي  سازند حاصل تجربه می ملت را که در اصل ادبیات شفاهی یکاندرزها 

و هـا   یفـه یمـان، لط کلمات قصار حکه در قالب سخنان شاهان و بزرگان، کدر طول تاریخ اند 

 کایات دلنشین نویسندگان و شاعران به نظم و نثر در آمده و در فرهنگ و اعتقـادات یـ  کح

ملـت از   کمضامین اندرزي در این سفر تاریخی نه تنها در محدوده یـ  .اند هجامعه تبلور یافت

نده شده و از قـومی بـر قـوم دیگـر     که در گستره جهانی نیز پراکنسلی به نسل دیگر رفته بل

ان بنابر مقتضیات اجتماعی و فرهنگـی،  کاست و بالطبع در این سفر در هر زمان و م رسیده

ه، کـ و سیاقی نو نمایان شده است ولی آنچه مسلم است این کدینی و سیاسی ان دیار به سب

چه انسان اولیه با زندگی ساده و ابتداییش و چه انسان امـروزي بـا ایـن دنیـاي پرشـتاب و      

  . ن گونه ادبیات عالقه مند بوده و از آن تاثیر گرفته استهمیشه به ای اش هپیشرفت
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