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چکيده
در حوزه زبان و ادبيات پارسی آثار ارزشهمندی وجهود دارد کهه سرشهار از چشهمهههای
حکمت و معرفت است .آن زمان که به دنبال سرچشمههای این معارف عميق میرویهم
درمی یابيم که بسياری از سرچشمه های این معارف در فرهنگ غنی ایرانزمهين نهفتهه
است و این خود گویای این است که ایرانيان باستان ،به ویژه زرتشتيان ،در عرصهههای
اخالقی و اندرزی پيشگام و پيشقدم بودهاند؛ اما متأسفانه گذر روزگار و سهختی زبهان
این متون ،گردی از فراموشی بر روی آنها افشانده است .زدودن گرد و غبار از چهرة این
معارف کاری درخور و شایسته و در عين حال سخت طاقتفرساست .یکی از آثهار فهاخر
در حوزه ادبيات تعليمی و حکمی کتاب قهابوسنامهه اثهر عنصهرالمعالی کيکهاووس بهن
وشمگير است که سرشار از پندها و اندرزهای اخالقی و حکمی است و بسهياری از آنهها
ریشه در ایران باستان دارد .این مقاله بر آن است تا به صورت تطبيقهی و درونمایههای
مضامين مشترک اخالقی را که در متون اندرزی پهلهوی و قهابوسنامهه بهه کهار رفتهه
مشخص کند و سپس ميزان تأثيرپذیری آنها را تعيين کرده و بازتاب آنها را نشان دهد.
کلیدواژهها :قابوسنامه ،متون پهلوی ،حکمت باستان ،دین زرتشتی ،اخالقيات.
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مقدمه
نوشتن پندنامه و اندزرنامه در زمان ساسانیان رواج بسیاری داشته است؛ به گونهای کنه
میتوان گفت یکی از مهمترین بخشهای ادبیات پهلوی را در آن دوره تشنکی منیدهند.
در عهد ساسانیان ،پادشاهان ،ب رگان دینی و دانایانی چون انوشیروان ،آذربناد مهرسنپندان،
ب رگمهر ،تنسر و  ...االباً نصایح و سخنان پر از پند و انندرز خنود را بنه شنک پندنامنه
تدوین میکردند؛ و چون این اندرزها االب مختصر و تکجملهای بود و به زبنان سناده و
عوامفهم نوشته میشد ،عامه مردم به خواندن آنها می و رابت فراوان نشان میدادنند و در
تهذیب اخالق و رفتار همگان اثر بس ایی داشت .دین زرتشتی نی که دین االب بود و در
وایع این متون بیانگر باورهای آنهاست بر پایه اخالق بنا شده بود و به نوعی از این باورها
و گفتهها حمایت میکرد و آن را سرلوحه کارهای خویش یرار داده بود.
پندنامههای پهلوی را میتوان به سه دسته مج ا تقسیمبندی کرد:
الف .پندها و اندرزهای دینی :منظور از پندها و انندرزهای دیننی ،کتنب و رسنائلی
است که مبنای پند و اندرز در آنها اصول و عقاید دین زرتشت است .این پایبنندی بنه
اصول و عقاید زرتشتی به گونهای است که می توان این متون را ج ء متون دینی یلمداد
کرد .برای نمونه ،در مینوی خرد میخوانیم« :بدون کُستی و سُدره راه مرو تنا از تنو بنه
دوپایان ،چهارپایان و به فرزندان گ ند نرسد» و همچنین «مرد بایند هنر چنه بیشنتر بنه
آتشکده رود و از روی احترام آتش را پرستش کند».
ب .پندها و اندرزهای دینی -عامیانه :این یبی اندرزها شام آثناری اسنت کنه هنم
دین زرتشتی به آنها سفارش کرده و هم متناسب با اصول اخالیی اسنت کنه هنر نظنام
اخالیی و بشری آن را میپذیرد و بر آن صِحه میگذارد.
ج .پندها و اندرزهای تجربی :این گونه اندرزها و حِکمم حاص تجربه بشری اسنت؛
با فطرت انسانی سر و کار دارد و هر کس با هر کنیش و منذهبی خواهنان فنرا گنرفتن
آنهاست .دعوت به صدایت ،راستی و درستی ،شاد بودن ،کم آزاری و انجام اعمال نیکنو
و  ...از مضامین مشترک این گونه متون است .برای نمونه ،در پندنامه خسنرو انوشنیروان
میخوانیم «با اندوه کسان شاد مشو»« ،کمآزاری و بردباری پیشه کنید».
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بعد از فروپاشی حکومت ساسانیان ،بسیاری از پندنامه ها و اندزرنامه های پهلنوی
از طری ترجمه به ادبیات عرب و سپس ادبیات فارسی راه یافت و از اینن راه سننت
اندرزنامه نویسی در دوره اسالمی همچنان ادامه یافت .توجه نویسندگان دوره اسنالمی
به پندنامه های پهلوی دالین متعنددی دارد :تأکیند فنراوان دینن اسنالم بنه فراگینری
حکمت و کسب مکارم اخالیی مهم ترین عام یادگیری اندرزها بنود .پنس منیتنوان
گفت یکی از مهم ترین منابع یاب دسنترس مؤلفنان و نویسنندگان دوره اسنالمی کنه
خواهننان تننألیف کتننب در زمینننه حکمننت عملننی و اخننالق بودننند ،پندنامننه هننا و
اندرزنامه های پهلوی بود .هرچند نمی توان نقش نوشته های فلسفی را در شنک گینری
این دسته از متون نادیده گرفت

(1979: 12-13

 .)Shaked,ابن ندیم در فصنلی بنا عننوان

«اسامی کتاب های تألیف شده در مواعظ و آداب و حکم ایرانیان و رومیان و هندیان و
تازیان» تعدادی از کتاب های پهلوی را که به عربی ترجمه شده ننام منی بنرد .در اینن
فهرست از  55کتاب نام برده شده که در این بین  15کتاب رابطه ای مستقیم بنا مننابع
ایرانی دارد (تفضلی.)119 :1939 ،

دیگر عام مؤثر در این زمینه استقبال اعراب از کتب اخالیی و تربیتی دین زرتشنتی
و ایرانیان باستان است که با تحول خالفت اسالمی به دولت و به وجود آمدن طبقهای از
فرمانروایان و دیوانیان ،هم آگاهی بر راه و رسم کشورداری برای آنها ضروری مینمود و
هم اطالع و برخورداری از نوعی ادب و تربیت که شایستة این طبقه و وجه امتیاز آنها از
عامه مردم باشد چنین چی ی را ایجاب میکرد و همة اینها چی هایی بودنند کنه کتنب و
نوشته های ایرانی ،آنها را در دسترس ایشان می گذاشنت و واسنطة اینن کنار ،دبینران و
وزیران و نویسندگان ایرانی عرب نویس بودند که بیشتر از همه با این مطالب سر و کنار
داشتند .مثالً هارون الرشید به علی بن حم ه کسائی ،آموزگار فرزندانش -امین و مأمون-
گفت« :ای علی بن حم ه! ما تو را در مرتبتی یرار دادیم که همنت خنود تنو را بندانجا
نمی رساند .بنابراین از بین اشعار آنچه را عفت کالم در بین آنها بیشتر اسنت ،و از مینان
احادیث آنچه را که بیشتر محاسن اخالیی را در خود جمع دارد برای ما روایت کن ،و با
ما از آداب ایرانیان و هندیان باز گو» (محمندی .)11 :1935 ،جناحظ در بناب اول طبقنات
ندیمان و خنیاگران و آداب و رسومی که در دربار پادشناهان و خلفنا رعاینت منیشند
مینویسد« :از پادشاهان ایران آااز میکنم ،زیرا ایشان در این کار پیشیندم بودنند و منا
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یوانین پادشاهی و آیین کشورداری و ترتیب خاصه و عام و راه و رسم رعینتننوازی و
تحدید حقوق طبقات و امثال آنها را از ایشان گرفتهایم» (تفضلی.)193-191 :1939 ،

هرچند گفتنی است کنه بیشنتر اینن کتناب هنای پهلنوی پنس از تسنلط اسنالم در
محیطهای نامناسبی نوشته شدهاند .پس این گمان وجنود دارد کنه نویسنندگان آنهنا بنه
علت ترس یا فراموشی یسمتهایی را حذف ،اضنافه ینا تحرینف کنرده باشنند و بایند
پذیرفت که این نوشته ها تا حد زیادی بازتاب عقاید فلسفی نویسندگان آنهاست و کامالً
بیطرفانه نیست و باورهای زرتشتیان در آنها بسیار رواج دارد.
اما آنچه در این میان ،این تأثیرپذیری را آسانتنر نمنود ،ننوع خنا

پندنامنههنا و

اندرزنامه های پهلوی است .پندهای موجود در این آثار به گونهای بود که با کنم و زیناد
کردن آنها خللی به مضامین آنها وارد نمیشد .به همین دلی  ،دست مترجم برای دخ و
تصرف باز بود و او میتوانست بدون اینکه به مضمون کالم خللی وارد شنود ،پنندها را
با توجه به ذوق و سلیقه خود یا خوانندگان تغییر دهد و ینا بنرای متناسنب سناختن بنا
محیط اسالمی ،مضامینی را حذف یا اضافه کند .در پندی از اوشنر دانا میخوانیم که «به
سه چی مرد ام (را) شاید گواردن (تسکین دادن) به سنخن داناینان ،دیندار دوسنتان و
می» .همین پند -بدون ذکر نام گوینده -در اندرزنامه ا الی (نصیحه الملوک) ایننگوننه
آمده است « :حکیم گفت :سه چی ام از دل ببرد یکی صحبت دانا و دیگر اوام گن اردن
و سیوم دیدار دوست» .همانگونه که مشاهده شد مؤلف نصیحه الملوک بنرای متناسنب
سنناختن ایننن اننندرز بننا محننیط و فرهن ن
(gUzARdaN

اسننالمی بننه عننوض مننی از اوام گ ن اردن

 )awAmسخن به میان آورده است .هرچند این اندرزها از نظر حجم یکسان

نیستند ولی االب آنها از چند صفحه تجاوز نمیکند؛ و بسیاری از اینگوننه انندرزها را
می توان در سایر مل نی یافت که بیانگر آن است کنه حاصن تجربینات بشنری اسنت.
اندرزها اصوالً به حالت ادبیات شفاهی از نسلی به نس دیگر همراه بنا تغیراتنی منتقن
میشد .به همین علت تعیین زمان مؤلف و مکان آن کاری بس دشنوار اسنت .همچننین
این مجموعة اندرزها االب عنوانی ندارند و عنوانهای موجود را کاتبان و نسخهبرداران
یا مصححان به این متون دادهاند و حتی برای برخی از آنها عنوان در نظنر گرفتنه نشنده
است (تفضلی.)131-131 :1939 ،
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در مورد تاریخ پندنامه نویسی در ادبیات فارسی شاید بتوان اولنین پندنامنه بنه زبنان
فارسی را اندرزنامه سبکتگین ا نوی در نصیحت فرزندش محمود دانست .این پندنامنه
با نام اندرزهای سبکتگین ( 933ه.ق ).اثری کوتاه شنام پنندها و انندرزهایی در منورد
چگونگی حکومت کردن بر مردم و منسوب بنه سنبکتگین ،مؤسنس سلسنله ا نوینان،
خطاب به فرزند خود محمود ا نوی است .متن کام این اثر که از چند صنفحه تجناوز
نمیکند ،در کتاب مجمنع االنسناب تنألیف محمند بنن علنی شنبانکارهای آمنده اسنت
(شبانکارهای .)91 :1931 ،دومین اثر کتابی است با عنوان آداب سلطنت و وزارت .اینن اثنر
کام تر و مفص تر از اثر یبلی است با مؤلفی ناشناخته .شارل شفر اینن اثنر را در 1339
به چاپ رسانده و از راه بررسی انتقادی تألیف آن را یرن چهارم هجری دانسنته اسنت.
تألیف پندنامههای کام تر و مشهورتر فارسی از اواخر یرن پنجم هجری با کتاب عنصنر
المعالی یابوسنامه ،که موضوع این مقاله است ،آااز میشود.
در این مقاله می کوشیم از دیدگاهی متفناوت بنه اینن اثنر ارزشنمند بپنردازیم و بنا
مطابقت دادن برخی پندهای پهلوی با پندهای موجود در یابوسنامه و مقایسه بنین آنهنا
به گوشهای از عالیهمندی ،توجه و تأثیرپنذیری عنصنرالمعالی از حکمنت و اخالیینات
ایرانیان باستان ،که بسیاری تحت تأثیر دین زرتشتی بوده ،اشنارهای داشنته باشنیم .البتنه
پیش از این برخی محققان و نویسندگان داخلی و خارجی به طور ضمنی به مشنترکات
میان یابوسنامه و پندنامههای پهلوی اشاره کردهاند «در اندرزی هم که آذرباد مارسپندان
میخواهد به فرزند تنیزاد خود بدهد و وی را چنانچه بایند فرهنن

شایسنته بیناموزد،

این داداه و این می پارسایی جلوه دارد  ...این طرز اندیشه بعدها نی در ادب فارسنی
عهد اسالمی مکرر در میان می آید و از جمله در جای جنای ینابوسنامنه هنم هسنت»
(زرینکوب« .)55 :1932 ،تفکر کیکاوس عمیقاً انباشته از اخالق مبتنی بنر انندرزهای کهنن
است .او احتماالً به مجموعهای از اندرزنامه های کهن دسترسنی داشنته اسنت» (دوفوشنه
کور.)115 :1933 ،

 .1اندرزهای پهلوی
چنانکه پیشتر بیان شد ،بخش مهمنی از ادبینات پهلنوی را منتنهنای حکیماننه و
اخالیی تشکی می دهد که مشخصة بارز آنها مجموعة اندرزی آن است .این اندرزها بنا
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جمالت کوتاه آااز می شود و معموالً واحد کالم در بین آنها جملنه اسنت .بیشنتر اینن
اندرزها مقدمهای با نثری نسبتاً متکلّف دارند .مهمترین این متون عبارتاند از:
الف .دينکرد ششم

کتاب ششم دینکرد مشتم بر انندرزهای پهلنوی اسنت و آن را بایند بن رگتنرین
اندرزنامة پهلوی به شمار آورد .بنا بر جملهای که اندرزها با آن آااز میشود ،این کتناب
به شش بخش تقسیم شده است .بیشتر اندرزها دینی هستند ،اما به اندرزهای تجربی نی
فراوان اشاره شده است .مطالب کتاب کنالًّ دربنارة خنرد ،داننایی ،فرهنن  ،مشناوره و
هم نشینی با دانایان و نیکان ،اعتقاد به دین ،اعتدال ،افراط و تفریط ،صنفات نینک و بند،
فقر (= درویشی) و ایره است .این کتناب ،بنرخالف انندرزهای دیننی کنه بنر آداب و
اجرای مراسم تکیه دارند ،بیشتر بر مبنای اندیشه و تفکر دینی است .بیشنتر انندرزها بنه
کسی نسبت داده نشده است ،اما بعضی از آنها به شخصیتهنای دوران ساسنانی ،ماننند
خسرو انوشیروان ،آذرباد مهرسپندان ،آذر نرسه ،بخت آفرید و آذربناد زرتشنتیان نسنبت
داده شده است (.)Shaked, 1979: 10-15
ب .دادستان مينوی خرد

مینوی خرد از جهت در بر داشتن اندرز و حِکمم بسیار و توجه خنا

بنه خنرد ،در

شمار اندرزنامههای بسیار مهم دین زرتشتی است .اینن کتناب شنام شنرح سرنوشنت
آدمی پس از مرگ و جدا شندن آن از تنن اسنت .بیشنتر انندرزهای منذکور در کتناب،
اندرزهای تجربی و عملیاند و در آن مسائلی از یبی پرهی از سنخن گفنتن در هنگنام
اذا خوردن ،پرهی از راه رفتن بدون کُستی و سدره ،پرهی از راه رفتن بنا ینک کفنش،
پرهی از ایستاده ادرار کردن ،پرهی از تندفین مردگنان ،ازدواج بنا ن دیکنان ،اعتقناد بنه
ثنویت و ایره است .تأکید این کتاب بر کمتوجهی به امور دنیای مادی و توجه به دنیای
م عنوی ،اهمیت بخت و تقدیر و نقش ستارگان در سرنوشت آدمی ،موجب شنده اسنت
برخی محققان آن را تحت تأثیر عقاید زروانی بدانند و اثری نیمهزروانی بنامنند (تفضنلی،
.)111-191 :1939
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پ .اندرز پُوريوتْکيشان

این اندرزنامه با ذکر اصول عقاید ،که بر هر فرد زرتشتی پان دهساله ،دانستن و اعتقاد
به آنها واجب و الزم است ،مانند ثنویت و اینکه اص همه خوبیها اورم د و اص همنة
بدی ها اهریمن است ،آااز می شود .این عقاید ،بنا بر گفتنة پوریوتکیشنان و بنر اسناس
آنچه در «دین» بیان شده ،نخست به صورت پرسش مطرح شده و سپس بنه آنهنا پاسنخ
داده شده است .پس از آن ،عقایدِ دیگر مانند اعتقاد به حساب پس از منرگ ،گذشنتن از
پُ چینوَد ،آمدن سوشانس ،موعنود زرتشنتیان و رسنتاخی ذکنر منیشنود .گرچنه اینن
اندرزنامه از نوع اندرزنامه های دینی است ،اما در آن جنبه عمومیت نی دینده منیشنود؛
مانند کوشا بودن در کسب فرهن  ،پرهی از استه ا و نیازردن پدر ،مادر و ساالر خانه.
ت .اندرز دستوران بهدينان

این اندرزنامه ،مشتم بر اندرزهایی است که بیشتر خصوصیت دیننی دارنند ،ماننند
توصیه به مردم که هر روز پگاه ،آداب طهارت را به جنا آورنند و بنه آتشنکده رونند و
نیایش کنند ،پرهی از سخن گفتن در هنگام اذا خوردن ،پرهی از تنپروری و همچننین
پرسش و پاسخهایی درباره بعضی از عقایند و آداب دیننی ماننند «چنه کسنی جنان بنه
جانوران موذی بخشیده است»« ،آیا در دوزخ از سوی اورم د کسی گماشته شنده اسنت
که روان بدکاران را مجازات کند» و ( ...جاماسب آسانا.)199-191 :1931 ،

عالوه بر کتابهای ذکرشده ،می توان به دیگر آثار اندرزی اشاره کرد که توضنیحات
بیشتر بنرای آنهنا ضنرورتی نندارد و فقنط بنه ذکنر آنهنا بسننده منیکننیم :انندرزهای
آذربادمارسننننپندان

(mAraspaNdAN

i

AdurbAd

 ،)aNdarzیادگننننار بنن ن رگمهننننر

( ،)ayAdgAr i wUzUrgmihrاندرز اوشنر دانا ( ،)aNdarz i oCNar i dANAgاندرز داناینان بنه
م دیسنننننان

(mAzdEsNAN

o

dAMAgAN

i

 ،)aNdarzاننننندرز خسننننرو یبننننادان

( ،)aNdarz i xUsraw i kawAdANاندرز به اد فرخ پینروز (،)aNdarz i w?hzAd farrOx pErOz
خننیم و خننرد فننرخمننرد

(xEm Ud xrad i farrOx mard

 ،)abarاننندرز مننرد دانننا

( ،)aNdarz mard dANAgپنج خیم روحانیان ( ،)paNj xEm i AsroNANاندرز خوبی کنم بنه
شنننما کودکنننان

(kUNam aCmA kodakAN

w?h

i

 ،)aNdarzداروی خرسنننندی

( ،)dArug i hUNsaNdihخویشکاری ریدگان (.)xwECkArih i rEdagAN
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 .2شواهد ظاهری
چنننانکننه پننیش از ایننن اشنناره شنند ،یکننی از منننابع مهننم عنصننرالمعالی در تننألیف
یابوسنامه ،پندنامهها و اندرزنامههای پهلوی است .ما برای اثبات این دعوی بنه دالیلنی
چند ،که به صورت ظاهری در متن یابوسنامه آمده و آشکارا بیانگر اینن یضنیه اسنت،
اشاره میکنیم:
الف .عالقهمندی به حکمت باستان

عنصرالمعالی به حکمت باستان و گویندگان آنها عالینهمنند بنوده اسنت« :و از اینن
سخن ها اندر این ویت چند سخن نغ و نکتههای بدیع یادم آمد از یول نوشروان عادل،
ملک ملوک العجم؛ اندر این کتاب یاد کردم تنا تنو نین بخنوانی و بندانی و ینادگیری و
کاربند باشی که کار بستن سخنهای و پندهای آن پادشاه ما را واجبتر باشد کنه منا از
تخمه آن ملکیم» (عنصرالمعالی ،بیتا« .)91 :این است سخنها و پندهنای نوشنروان عنادل.
چون بخوانی ای پسر این لفظها را خوار مدار که از این سخنها هم بوی حکمنت آیند
و هم بوی ملک ،زیرا که هم سخنان ملکان است و هم سنخن حکمینان؛ جملنه معلنوم
خویش کن و اکنون آموز که جوانی» (همان .)99 :او در جای جای یابوسنامه ،مخصوصاً
باب مج ا (باب هشتم) ،این عالیهمندی را به اننواع مختلنف همچنون آوردن حکاینات
مربوط به باستان ،و نق یول از ب رگان ایران پیش از اسالم نشان داده است.
ب .دانستن زبان پهلوی

منظور از پهلوی یکی از زبانهای ایرانی میانه است که آثار متعدد دیننی و ایردیننی
زرتشتی به آن زبان نق و روایت شده و به دست ما رسیده است و زبان رسمی ایرانیان
در عهد اشکانیان ( 121پیش از میالد 111-م ).و ساسانیان ( 121-115م ).بنوده اسنت.
چنانکه می دانیم ،زبان پهلوی تا یرن هفتم هجری در میان برخی ایرانیان رواج داشنته و
هنوز به یک زبان مرده تبدی نشده بود و زرتشتیان باورها و تعنالیم فلسنفی ،کالمنی و
اخالیی خود را با این زبان می نوشتند .وجود شاعرانی چون زرتشت بهرام پژدو در یرن
هفتم هجری مؤید همین مطلب است .در اینجا اشاره به سخن حمداهلل مستوفی صاحب
کتاب ن هه القلوب در مورد زبان مردم زنجنان خنالی از فاینده نیسنت .او در اینن بناره
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میگوید « :زنجان از ایلیم چهارم است  ...در فترت مغول خراب شد  ...مردم آنجا سننی
شافعیمذهب اند  ...در صور االیالیم گوید که افلنت برایشنان االنب اسنت و زبانشنان
پهلوی راست است» .عنصر المعالی ،بنا بر گفته خودش ،زبان پهلوی میدانسته است .او
خود در این باره میگوید« :در کتابی از پارسیان به خط پهلوی خوانندم کنه زرتشنت را
پرسیدند هم بر این گونه جواب داد ،گفت زیای گویا ،زیای گویای مینرا و زینای مینرا»
(عنصرالمعالی ،بیتا .)31 :با توجه به اینکه یکی از بارزترین ویژگیهای این مؤلف صدایت
و راستگویی است ،نمیتوان به سخنان او خدشه وارد کرد:
مهمترین جنبهای که مؤلف در این کتاب از خویش آشکار میکند صنراحت بینان و
لهجه اوست و پیداست که مردی بسیار پارسا و درستکار و راستگو بوده اسنت  ...در
صراحت بیان و صدق لهجه او شواهد بسیاری در این کتاب است .چنانچنه در بسنیاری
از موارد که پسر خویش را پند می دهد گوید هر چند دانم که نپذیری و نشنوی ولی من
تکلیف خود رفتار میکنم  ...البته این خود دلی بنر منتهنای درسنتگنویی و صنراحت
گفتار است» (همان :مقدمه).

از طرف دیگر ،عنصرالمعالی اثر را برای گرامیترین کس خود– فرزندش– به عنوان

یک وصیتنامه نوشته تا شاید از این طری به فرزند جوان و بیتجربنه خنود چی هنایی
بگوید و بیاموزد که در آینده برای زندگی او سودمند باشد؛ «و بدان ای پسر مردم چننان
آمد که تکاپوی کند تا از دنیا آنچه نصیب [او] آمده باشد به گرامیتر کس خویش بماند
و نصیب من از دنیا این سخن گفتن آمد و گرامیتر کس بر من تویی» (همنان .)1 :لنذا او
هیچ نیازی به خودستایی ،اظهار فض و الفزنی ندارد.
 .3شواهد سبکي
گفتنی است دانستن زبان پهلوی تنهنا باعنث شنک گینری مضنامین مشنترک مینان
پندنامهها و اندرزنامههای پهلوی و یابوسنامه نشده ،بلکنه در برخنی منوارد بنر شنیوه
انشای عنصرالمعالی نی تأثیرگذار بوده است .اگر سادگی لفظ ،کوتاهی و ایجاز در کالم،
عدم استفاده از سجع و ایره را  -که البته تمام آنها از مختصات سبک پهلوی نی بنوده-
از مختصات سبک این دوره بدانیم و به کنار بنردن آنهنا را پینروی از سنبک اینن دوره
بخوانیم؛ دو ویژگی تلفی نظم و نثر و سیایت اعنداد را کنه در ینابوسنامنه بنه عننوان
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نخستین پندنامه به کار رفته است ،میتوان تحت تأثیر سبک نویسندگی پهلوی دانسنت.
«در شیوه انشاء آنچه از زبان پهلوی رسمی یا عامیانه به فرهن

عهد اسالمی ایران عایند

شد هم رسم درج و تضمین کالم موزون در طی نثر متداول بود و هم آن صنعت که در
بدیع به نام تقسیم یا سیایت اعداد میخوانند رواج یافت» (زریننکنوب .)23 :1932 ،تلفین
نظم و نثر در کتب و رسای پهلوی ،به ویژه پندنامههای پهلوی ،بسیار به کار رفته است.
در اینجا به اختصار به برخی از آنها اشاره میکنیم:
الف .تلفيق نظم و نثر
dArOm aNdarz-E az dANAgAN
az gUfT i pECENigAN
o aCmAh bE wIzArOm
pad rAsTih aNdar gEhAN
agar padirEd bavEd sud i do-gEhAN

دارم اندرزی از دانایان
از گفت پیشینیان
به شما بگ ارم به راستی اندر کیهان
اگر بپذیرید بود سود دو کیهان ...

((Hennig,1950: 642-644

wUzUrg UmmEd i kIrbag rAy
wINAh ma kUNEd
pad jUwANih wIsTAxw ma bawEd
cE was kasAN i pad abUrNAyih
az gETig bE wIdard
waN? Ud paydAg bud hEN

ب رگ امید کرفه
گناه مکنید
به جوانی گستاخ مبوید
چه بس کسان که به برنایی
از گیتی بگذرد
نابود و ناپیدا بودند (.(Shaked,1970: 395-405
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Kay bawEd ka paykE
AyEd az hINdugAN
kU mad AN I CahwarAm
az dudag kayAN
kU pil asT hazar
abar sar asT pilbAN
kU ArAsTag drafC dArEd
pad EwEN I hUsrawAN

کی باشد که پیکی
آید از هندوستان:
که آمد آن شاه بهرام
از دودة کیان
که پی است ه ار
بر سر [آن] است پیلبان
که آراسته درفش دارد
به آیین خسروان (.(Tavadia,1955: 31-32
مانند این تلفی نظم و نثر در دیگر کتب پهلوی همچون جاماسنبنامنه ،بندهشنن،
درخت آسوری  ،یادگار زریران و  ...دیده می شود .مجموعه این شواهد ،نشان میدهند
که این رسم ،سنّتی دیرینه در نثر پهلوی ،به ویژه پندنامهها ،بوده اسنت و عنصنرالمعالی
نی با توجه به آشناییاش با این گوننه متنون ،از اینن روش تنأثیر پذیرفتنه اسنت .او در
یابوسنامه از  21بیت و یک مصرع استفاده کرده است که از این مینان ،تعنداد چهن و
یک بیت و یک مصرع از خود شاعر است و با جمله «چنانچه من گویم» آااز میشود و
بایی اشعار از شاعرانی چون عسجدی ،بوشکور بلخی و  ...است .در پایان اگر شخصنی
خرده بگیرد که پیش از یابوسنامه ،در تاریخ بیهقی نی این رسنم رعاینت شنده اسنت،
باید گفت که تلفی نظم و نثر میراثی است که از زبان پهلوی به زبان عربی و سنپس بنه
زبان فارسی راه یافته است .در زبان عربی یدیم ،اثری از این صنعت دینده نمنیشنود و
این رسم بعد از ترجمة متون پهلوی به عربی وارد این زبان شده است.
ب .سياقت اعداد

در مورد صنعت دوم یعنی سیایت اعداد ،باید اشاره کنیم کنه اینن صننعت ،یکنی از
صنایع معمول در نثر یدیم (پهلوی) بوده است و نمونههای مختلفی از آن را می توان در
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آثار پهلوی یافت .جالب اینکه این صنعت نی همچون صنعت پیشنین ،در پندنامنههنای
پهلوی بازتاب بیشتری دارد و تقریباً پندنامهای نیست که در آن از اینن صننعت اسنتفاده
نشده باشد .از همین مقوله می توان به یک یطعه کوتاه پهلوی اشناره کنرد کنه نویسننده
کسانی را که روزی ،در گیتی برای ایشان مقدر نشده به سنه دسنته تقسنیم کنرده و بنر

همین روش – سیایت اعداد -رفته است.

dasTwarAN gUfT EsTEd kE sE hENd aNdar gETig kE oy-CAN rAy rozig NE baxT
EsTEd pad sTambagih az gETig hamAg sTANENd Ud xwarENd u-CaN pad TaN i pasEN
AmAr i saxT awIC bawEd
Ek AN drAyAN-joyICN mardom Ud dUdigar AN i ajgahAN Ud sIdigar AN dUC-caCm

دستوران گفتهاند :سه (دسته از مردمان) اندر گیتی هستند که بر ایشنان روزی مقندر
نشده است( ،آنان) به ستمبگی از گیتی همی ستانند و خورند ،برای آنان به (هنگام) تنن
پسین آمار سخت باشد.
یکی آن مردم درایان جوش (=کسی که به هنگام اذا خنوردن صنحبت منیکنند) و
دیگر آنکه کاه است و سدیگر آن بدچشم (اندرز دستوران به بهدینان).
abar paNj xEm i AsroNAN Ud dah haNdarz kE hamAg haNdarz i dEN abar paywasTag
AN paNj xEm fradUm a-wINAhih
dUdig wIzEN-kardArih i maNICN Ud gowICNAN Ud kUNICNAN
sIdigar dasTwar-dArih cIyoN AN i rad i dANAg-Tar i rAsT-gowICNAN-Tar dEN…AgAhihA hammoxTEd Ud rAsTihA hammozEd

دربارة پنج خیم آسرونان و دهاندرز که همه اندر دین بر (آن) پیوسته است.
آن پنج خیم .نخست بیگناهی
دیگر گ ینکرداری منشها ،گویشها و کنشها.
سدیگر ،دستور داری چنان که ردِ داناتر راست گفتار که با آگاهی بنه دینن آموختنه
باشد و به راستی بیاموزد ( ...درباره پنج خیم آسرونان).
«این را نی گویند که چی گیتی بر بیست و پنج بهر نهاده شده است ،پننج (بهنر) بنر
بخت ،پنج (بهر) بر کنش ،پنج (بهر) بر خوی ،پنج (بهر) بر گوهر و پنج (بهر) بر وراثت
( ...بهار .)111 :1939 ،عنصرالمعالی از این صنعت بسیار استفاده کرده است ،در برخنی از
موارد از زبان حکمای باستان «ب رگ مهر گوید :چهار چین از بنالی بن رگ اسنت :اول
همسایه بد ،دوم عیال بسیار ،سیوم زن ناسازگار ،چهارم تن

دستی» (عنصنرالمعالی ،بنیتنا:

 )32و در بیشتر موارد پندها و اندرزهای خود را در این یالب میرین د .در ینابوسنامنه،
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باب  99بر این صنعت نهاده شده است و در تمام کتاب نمیتوان بابی را پیدا کرد که در
آن از این صنعت استفاده نشده باشد.
 .4شواهد محتوايي
در میان پندهای پهلوی و یابوسنامه [به ایر از باب هشتم] پندهایی وجود دارد کنه
نه تنها از لحاس مضمون ،بلکه از لحاس لفظنی نین بسنیار شنبیه بنه انندرزهای اخالینی
پهلوی است که بسیاری از آنها هم بازتاب عقاید زرتشتیان است و اینن ن دیکنی لفظنی
نمیتواند اتفایی باشد .در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم:
الف .مذمت سوگند خوردن
Ma pad rAsT Ud ma pad dro sogaNd ma xwar

نه به راست و نه به دروغ سوگند مخور (اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
تا بتوانی سوگند به دروغ و راست مخور (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)11

ب .مذمت غلو در گفتار و کردار

ناگفتنی سخن مگویید و کار ناکردنی مکنید (پندنامه انوشیروان).
پس ناکردنی مکن و ناگفتنی مگو (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)15

تحذیر از همصحبتی با نادانان
بپرهی از نادانی که خود را دانا شمرد (پندنامه انوشیروان).
با مردم نادان صحبت مکن خاصه با نادانی کنه پنندارد کنه داناسنت (عنصنرالمعالی ،بنیتنا،
باب .)1

ت .سنجش اعمال خويشتن

داد از خویش بده تا از داور مستغنی باشی (پندنامه انوشیروان).
اندر همه کاری داد از خویش بده که هر کنه داد از خنویش بدهند از داور مسنتغنی
باشد (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)1
من خود داد از خویش بدهم تا به داور حاجت نباشد (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)91
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ت .مذمت شادی در اندوه ديگران

با اندوه کسان شاد مشوید (پندنامه انوشیروان).
به اندوه مردمان شادی مکن (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)1

ث .در آداب ميهماني و ضيافت
Pad haNjamaN sur har gyAg ku NICiNih pad gyAg i azabar ma NICNiN ku-T az AN
gyAg NE AhaNjENd o gyAg i frod –Tar NICANENd

در میهمانی و سور هر جنا کنه نشنینی بنر برتنرین جنای منشنین ،مبنادا از آنجنات
برخی انند و به جای فروتر نشانند
(اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
چون در خانه می بان شدی در جایینشین که جای تو باشد(عنصرالمعالی ،بیتا ،باب.)11

ج .در فوايد شنيدن گفتار ديگران و تعجيل نکردن در عمل به آن
Har cE aCNawih NIyoC halag ma gow

هر چه شنوی (به) نیوش (و) بیهوده مگو (اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
هرسخنی که گویند بشنو ولیکن بهکار بستن شتابزده مباش(عنصرالمعالی ،بیتا ،باب.)3

چ .مذمت بيانديشه سخن گفتن
Pad jud az haNdECICN saxwaN bI ma gow

جدا از اندیشه سخن مگو (اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
هر چه بگویی نااندیشیده مگو (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)3

ح .گذرا بودن روزگار
Ma abEr Cad bawEd ka-TAN NEkih awIC rasAd Ud ma abEr bECid bawEd ka-TAN
aNAgih awIC rasEd

به هنگام بهروزی بسیار شادی مکن و به هنگام بدبختی و سختی زیاده امگین مبناش
چه زمانه نیک به زمانه بد و زمانه بد به زمانه نیک گراید (اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
از بهر نیک و بد زود شاد و اندهگین مباش که این فع کودکان است  ...هر شنادی
که بازگشت آن به ام است آن را شاد مشمار (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)1
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خ .در چگونه گذراندن شبانهروز
paNjUm sE Ek i roz Ud sE Ek i Cab o hErb?dEsTAN CUdaN Ud xrad i ahlawAN
pUrsidaN sE Ek roz Ud sE Ek i Cab warz Ud AbAdANih kardaN Ud sE Ek i roz Ud sE Ek i
Cab xwardaN Ud rAmICN Ud AsAyICN kardaN

پنجم ،یکسوم روز و یکسوم شب به هیر بدستان رفتن و خنرد اهلنوان پرسنیدن،
یکسوم روز و یکسوم شب کشت و آبادانی کردن و یکسنوم روز و ینکسنوم شنب
خوردن و آرامش و آسایش کردن (اندرز دانایان پیشین).
شبانهروز بیستوچهار ساعت [باشد چنانکه باید از این بیسنتوچهنار سناعت] دو
بهر بیدار باشی و بهری خفته ،هشت ساعت به اطاعت خدای تعالی و به کدخدایی خود
مشغول باید بودن و هشت ساعت به طیبنت و عشنرت و تنازه داشنتن روح خنویش و
هشت ساعت به آرمیدن (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)3

د .مذمت مزاح با زيردستان

گفتم از چه پرهی کنم گفت از م اح کردن با زیردستان خویش و بیفرهنگان (اندرز
ب رگمهر).
اما م اح شاید کرد  ...پس اگر گنویی و کننی بنا کمتنر از خنویش مکنن و مگنوی
(عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)19

ذ .در فوايد زمانسنجي

گفتم حاجت به چه تمام شود ،گفت بدانچه از کسی خواهی کنه خنویتنر و توانند
دادن و اندر ویت خویش خواهی و آن چی خواهی کنه سن اوار آن باشنی (انندرزهای
ب رگمهر).
اگر مردم کریم باشد حاجت بخواه اما فرصت نگاه دار ،به ویتنی کنه دلتنن

باشند

حاجت مخواه و چون حاجت خواهی از ممکنات خواه تا به اجابت مقرون بود و نومید
نگردی (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)91

ر .مذمت دشنام دادن
Agar xwAhih ku az kas dUCNAm NE aCNawih o kas dUCNAm ma dah

اگر خواهی از کس دشنام نشنوی به کسی دشنام مده (اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
هر چه نخواهی بشنوی مردمان را مشنوان (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)19
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ر .در فوايد خويشتنداری
xwEC-TaN pad bUwaNdagih o kas ma abEspAr

خویشتن را به طور کام به کس مسپار (اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
تو یکباره خویش را در دست او مده (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)11

ز .در فوايد سخنوری
saxwaN carb gow

سخن چرب گو (اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
چربگو باش (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)19

ژ .مذمت خنديدن بيگاه
abE-gAh ma xaNd

بیگاه مخند (اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
بیهوده خنده مباش (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)11

…EN CaC cIC pad dUCAgAhAN bavEd…………paNjOm abEgah vas xaNdEd

این شش چی به دوش آگاهان (نادان) بود  ...پنجم که بیگاه بسیار خندد.
بیهوده خندیدن دوم دیوانگی است (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)11

س .در فوايد سخنداني

سخن(ی) را که سود همراهش نیست مگر برای خرمی مگویید و (در مورد) آن نین
که برای خرمی است ،گاه (مکان) و زمان را بنگرید (اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
هر سخن را که بدانی از جایگاه آن سخن را دریغ مدار و به ناجایگناه ضنایع مکنن
(عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)91

 .5تناقضات
چنانکه پیش از این یاد کردیم تأثیرپذیریِ یابوسنامه فقط از متون پهلوی نبوده بلکنه
بیشتر از متون اسالمی نشئت گرفته است و به آن دسته از پندهایی کنه بنا تعنالیم اسنالمی
همسو نیست توجهی ندارد و چه بسا پندها و اندرزهایی در یابوسنامنه کنه نقطنه مقابن
اندرزهای پهلوی و دین زرتشتی است .ما در اینجا به دو نمونه از آنها اشاره میکنیم:
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 .1آداب غذا خوردن

الف .بر سر نان با مردمان حدیث همی کن چنانچه در شرط اسالم است ولکنن سنر
در پیش افگنده دار و در لقمه مردمان منگر (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)11
dasTwarAN gUfT EsTEd kE sE hENd aNdar gETig kE oy-CAN rAy rozig NE baxT
EsTEd pad sTambagih az gETig hamAg sTANEd Ud xwarENd U-CAN pad TaN i pasEN
AmAr i saxT awIC bawEd Ek AN drAyAN-joyICN mardom Ud dUdigar AN i ajgahAN Ud
sEdigar AN dUC-caC

ب .دستوران گفته اند که سه (دسته از مردمان) اندر گیتنی هسنتند کنه بنرای ایشنان
روزی مقدر نشده است( ،آنان) به ستمبگی (ستم) از گیتی همی ستانند و خورند .بنرای
آنان به (هنگام) تن پسین آمار سخت باشد .یکی آن مردم در ایان جوش (کسنی کنه بنه
هنگام اذا خوردن صحبت میکند) و دیگنر آنکنه کاهن اسنت و سندیگر آن بدچشنم
(اندرز دستوران به بهدینان).
Pad drAyAN-joyICNih ma kUN kU-T aNdar hOrdAd Ud amUrdAd amahraspsNd AsTAr
i garAN NE jahEd

ج .در هنگام اذا خوردن سخن مگو تا از تو نسبت بنه خنراد و منرداد و امشاسنپند
گناه سر ن ند (تفضلی.)11 :1939 ،

 .2ازدواج

الف .اما اگر پسر را زن همی دهنی و اگنر دختنر را بشنوی دهنی بنا خویشناوندان
خویش وصلت مکن و زن از بیگانگان خواه که با یرابات خویش اگنر وصنلت کننی و
اگر نه ایشان خود خون و گوشت توند ،پس زن از یبیله دیگر خواه تا یبیلنه خنویش را
به دو یبیله کرده باشی و بیگانه را خویش گردانیده تا ینوت تنو یکنی دو باشند و از دو
جانب ترا معونت کنان باشند (عنصرالمعالی ،بیتا ،باب .)13

ب .کدام گناه گران تر است؟ کسی که ازدواج با ن دیکان را بر هم زنند .کندام نینک
مهتر؟ ازدواج با ن دیکان (اندرزهای ب رگمهر).
مهترین کار نیک رادی و دوم راستی و ازدواج با ن دیکان (درباره خیم و فرخمرد).
zaN az paywaNd i xwEC kUNEd ku-TAN paywaNd dur-Tar rawEd

زن از پیوند خویش کنید که پیوندتان دورتر رود (اندرزهای آذرباد مهرسپندان).
چنانکه آشکار است سنت ازدواج با خویشان و محارم از سنتهای نکوهیندهای بنوده
که همواره متون دین زرتشتی به آن سفارش کرده و برای آن کرفنه (پناداش) بسنیاری در
نظر گرفتهاند ،اما دین اسالم این سنت را نکوهیده و م مت بسیاری کرده است.
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نتيجهگيری
بسیاری از ایرانشناسان معتقدند ادب انی ایران پس از ورود اسالم به اینران ،تحنت
تأثیر فرهن

اعراب شک گرفت و به اوج خود رسید .امنا بایند گفنت کنه بسنیاری از

باورهای ایرانیان دنباله روی فرهن

گذشته خود در یب از ورود اسنالم بنه اینران بنوده

است و این تسلس تا دوره اسالمی نی ادامه پیدا کرده است .ادبیات کهن ایران برگرفتنه
از دین زرتشتی ،بر روی ادب دوره اسالمی در حوزههای مختلف زبانی ،فرهنگی ،دینی
و محتوایی تأثیر گذاشته است .اما مشخص کردن این تأثیرات با توجه به متون اندک بنه
جای مانده پهلوی و زبان دشوار این متون و مقایسنه آن بنا دیگنر متنون فارسنی کناری
دشوار بود که در این مقاله صورت گرفت.
با مقایسه صورت گرفته بین متون اندرزی پهلوی با متن حکمی ینابوسنامنه ،کنه از
متون مهم اخالیی ادب فارسی است ،میتوان به سه دسته از شواهد سبکی ،محتنوایی و
ظاهری دست یافت که بیانگر آن است که یابوسنامه به شدت تحت تأثیر متون اندرزی
پهلوی بوده و یکی از آبشخورهای عظیم اینن منتن ،متنون حکمنی و اخالینی ایرانینان
باستان است.
از شواهد ظاهری که بیانگر این نوع تأثیرپذیری است عالیهمنندی عنصنرالمعالی بنه
اخالق و حکمت ایرانیان باستان اسنت کنه خنودش بنه آن تصنریح دارد .وی در منتن
یابوسنامه بارها به این نکته اشاره کرده و عالیه خود را به حِکمم اینران باسنتان و دینن
زرتشتی که از زبان انوشیروان و ب رگمهر دو تن از مروجان دین زرتشنی خنارج شنده
بیان کرده است .همچنین از دیگر عوام میتوان به دانستن زبنان پهلنوی عنصنرالمعالی
اشاره کرد که در خود یابوسنامه بیان کرده است.
از شواهد سبکی باید به تلفی نظم و نثر و سیایت اعنداد اشناره کنرد .شناید بتنوان
گفت که در ادب تعلیمیِ زبان فارسی نخستین کسی که به تلفین نظنم و نثنر پرداخنت
عنصرالمعالی در یابوسنامه بود که آن هم برگرفته از سننت اینران باسنتان در آثارشنان

است .آثاری چون جاماسبنامه ،بندهشن ،درخت آسوری

و یادگار زریران دلین اینن

مدعاست که این تلفی به ادب فارسی پیش از اسالم بناز منیگنردد .همچننین بایند بنه
سیایت اعداد اشاره کرد که صنعتی بوده که در ادب کهن پارسی مخصوصاً کتب اندرزی
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به وفور به کار رفته است و همین سنت در متون ادب فارسی اشاعه پیدا کرده که بسامد
بیشتر آن در متون اندرزی فارسی بیشتر دیده میشود.
در بخش شواهد محتوایی نی می توان به شباهت در مضامین دینی و اخالینی چنون
مذمت سوگند خوردن ،مذمت الو در گفتار و کردار ،تحذیر از همصنحبتی بنا ناداننان،
سنجش اعمال خویشتن ،منذمت شنادی در انندوه دیگنران ،آداب میهمنانی و ضنیافت،
مذمت بی اندیشه سخن گفتن ،گذرا بودن روزگنار ،چگوننه گذرانندن روزگنار ،منذمت
م اح با زیردستان ،فواید زمانسنجی و ایره اشاره کرد.
هرچند تفاوت هایی نی از لحاس مضنمون در منواردی چنون آداب انذا خنوردن و
ازدواج با یکدیگر دارند که بیانگر آن است که آن دسته از مفاهیمی که دین اسالم با آنها
مخالف است و متعارض با باورهای دینی عنصرالمعالی بوده -هرچند در متنون پهلنوی
به آن توصیه شده بود – مورد توجه او وایع نشده و نظرهای متعارض با حکمت باستان

و دین زرتشتی بیانشده در متون پهلوی را نشان میدهد.
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