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انزدرزاای   کزه  وی آثزار  از یکزی  .تعلیمزی اسز    ادبیزات اسدی طوسی یکی از شاعران بزرر  عرۀز    

اسز  کزه میزران ح زور اشزعار       نامزه  گرشاسز  شود، حماس   حکمی و اخالقی زیادی در آن یاف  می

  سز اا چون حماسه، اسطوره و رزم پهلوانانی مانند گرشا بهتر از سایر جن حکمی و اندرزی آن، برجسته

اای دینی، اخالقی، اجتمزاعی، علزت تزدبیر منزرل و      و نریمان یا عجای  بر وبحر اس  و سرشار از آموزه

 (  25: 1390براتی و محمودی، ) .سیاس  مدُن و.. اس 

ه اس ، سزتای  نیکزی اسز ،    یکی از اندرزاای اخالقی که اسدی در این اثر حماسی به وفور بیان کرد

خواند، ترویج روحیز  نیکوکزاری در شزعر بزا بیزانی سزاده و        در این اشعار اسدی مردم را به نیکی فرا می

بیتی اشاره کرد کزه در   توان به اای این نوع شعر اسدی اس . برای نمونه می گویا و انرمندانه از ویژگی

 ه خلق کرده اس :آن با به کار بردن ۀنع  تشبیه، تصویری خاص و ویژ

 تزززن از گزززنج دنیزززا مزززی کن بزززه رنزززج

 کزه بزردن تزوان گزنج زر، گرچزه بز       
 

 ز نیکزززززی و نزززززام نکوسزززززاز گزززززنج  

 ز کزز  گززنج نیکززی نبردسزز  کزز    
 

 (307: 1354)اسدی طوسی، 

نیکی را بزه  « نیکی و گنج»اسدی در این بی  با فراخواندن مخاط  به نیکوکاری، با ایجاد رابطه بین  

مطزر    پرسز  تشبیه کرده که امکان ربودن آن از ۀاحب  وجود ندارد، حال ایزن   گنجی ذخیره شده،

اای منسوب بزه ایرانیزان باسزتان     با تأمل در حکم  اس  اسدی این اندیشه را از چه منبعی گرفته اس ؟

چنزین  بزا  ترین و اولین منبعی اس  که  توان یقین کرد که سخن ایرانیان باستان، قدیمی در منابع عربی می

ااا:قال اردشیاار»توۀززیه بززه نیکززی کززرده اسزز : شززبیهی ت ِ ااناا   اك اااون ار اخ اد ام اان ان  اااارلا   ا«.لله ابن اساا  اأناي ااحااد ايعاأ اط اسا  ايالاي اك 
  نتوانزد آن  کنیت تا ازیکک  اای نیکی را ذخیره می اردشیر: ما گنجینهترجمه: ) (498:ا1ا اج1418)خا رد م، ا

 را از ما غارت کند.(
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َ ا»ارابطه برقرار کزرده اسز :  « گنج و نیکی»بین منسوب به بررگمهر حکیت  حکم  زیر نیر از سخنان ق يا
:ا او أ بامق ،؟»ل ب ز دْجم هر  ارخل ز رئ ن اأ عمم ر  :ا«اأ يُّ ِ ا»ق ل   به بررگمهزر گ تزه  ترجمه: ) (36:ا1416)ربنامساو ي، اا.««خ ز رئ ن ارل  

 ی.(اای نیک اا، پایدارتر اس ؟ گ  : گنجینه شد: کدام گنجینه 

ارو رن :ا»شود:  خنان انوشروان نیر دیده میاین تشبیه در س  َ اأ ُ  ی  اِ  د ر ا»س  َ ا  ارلو ن ا   اق ادم :ا«ام الاأ عم ا»فا ق ال    ٌ م عمار و
ر رد ا از انوشروان سؤال شزد: ارزشزمندترین و م یزدترین    ترجمه: ) (296ا:1ا اج1404)مسع شي اا.««أ ومش عم  ، ارأل حم

 کنی.( برای آزادگان میگنج چیس ؟ گ  : کار نیکی که 

اخالقی اسدی محوری  و جهز   فرانزا ایرانزی داشزته و در آداب و      -گونه تعالیت اندرزی اساس این

ازایی از اندیشز     نشزانه « نیکزی »رسوم فرانا ایرانیان باستان ریشه دارد، ابیات دیگزری کزه بزا مو زوع     

 ابیات زیر اس : شود، ایرانیان باستان در آن دیده می

 مبززر جززر دسزز  نیکززی  هبززه گیتززی بزز  

 انززد ایززن سززخن    اززا گ تززه  بسززی جززا 
 

 کزززه آیزززد یکزززی روز نیکزززی بزززه بزززر  

 کززه کززن نیکززویی و بززه جیحززون فکززن 
 

 (93: 1354)اسدی، 

ربناعبادا)ا«.يك ال اناإ اس اناي احس ا:أ اهر ادْج از ابا اال  اق ا»این سخن بررگمهر دانس :  توان متأثر از این ابیات را نیر می 
 نیکی کن تا به تو نیکی شود.(ترجمه: ) (14:ا3ا اج1404دب، ا

مزدت   اند که برخی کاراای نیز  در کوتزاه   ه داشتهتوجّتان به این نکت  اخالقی و روانی ن باساایرانی 

داند کزه نیکزی اۀزال  دارد و در نهایز  بزاری       اما ی  حکیت کارآزموده میداد،  جواب مناس  نمی

داد، به امین سزب    اندیشان نتیج  فوری و آنی نمی سادهاز نظر برخی رسد اگرچه  اس  که به منرل می

:»گویداز کار نی  پشیمان نشوید:  بینی می بررگمهر حکیت با ریربینی و واقع ابزدْجهر  ااقل    ٌ الات ند ماع   ا اع ار
 ای، پشیمان مبا .( ای که انجام داده نیکی بررگمهر: برترجمه: )ا(48:ا1416)ربنامسک ي، اا«ص ن ع  ، .

ش :»اشزود:  م ززمون در سززخن زیزر بیززان مززی ایزن   ِ .اقاال ارابُد ارلا   انارخل ار او  ات ناد م  راع   ا ام الاق ااد م   ام  )رباانا«اال 
ااید، پشیمان نشوید.( آذرباد گ  : بر خیر و نیکی که در گذشته انجام دادهترجمه: ) (27:ا1416مسک ي، ا

 م مون را در بی  زیر آورده اس : اسدی طوسی نیر امین

 ان نگززردد کزز  از کززار نیزز    پشززیم
 

 نکزوتر زنیکزی چزه چیزر اسز  و یز        
 

 (95)امان: 
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 .56-25، (12) 3 ،تعلیمی ادبیاتپژواشنام   اای مذابی و اندرزاای وی. برخی از اندیشه
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