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 چکيده
ه منظیور بی هیاآناهتمام به پند و اندرز است که از اصول و مبانی فکری و فرهنگیی  ،های بارز ایرانیاناز ویژگی

 حاصی  عایامید دینیی،  هیای حکیمانیه را کیه عمومیاًایی  پنید ؛های اخالقی و اجتمیاعی بیوده اسیتحفظ ارزش
بر سرکوی و بازار به گوش ، کردندمیها نگهداری در گنجینه، بوده هاآنورزی خردو  های علخ و شیری عجربه

 کردند. خاص بیان میمجامس در ها را کسانی با عنوان اندرزبد، ای  پند و رساندندمردم می
چیوب بیر آب طیال، گیالب و زعفیران، را بیا  هیاآنها آنقدر برای ایرانیان باستان ارزش داشت کیه ای  پند 

 . نوشیتندمیی ...و مبیاس ندگی چون انگشتر، عصیا، عتیت، حاشییف سیفره،ابزار و موازم زو های طال ، موحآبنوس
عیوان می هاآنمنابع عربی است که فرهنگ ایرانی را در گوشه و کنار  ،دهاعری  منبع برای دستیابی به ای  پنمهد

 یافت. 
ابیزار و میوازم زنیدگی چیون بر در ایران باستان به چند پند حکیمانه که با استناد به منابع عربی  ،در ای  مقامه 
را در ادب فارسی  هاآنیر عأثنوشته شده بود، اشاره کرده، ی ، موح دخمه و موح سنگی کمر، گنبد، موح زرّ شالِ

آمیده و  قیابوس نامیهایید کیه در پند حکیمانه از انوشروان اشاره کیرده 91در ای  میان به  اید.نشان دادهو عربی 
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 . پيشگفتار9
 عشق ایرانيان به پند و اندرز. 9-5

نگیاهی بیه پنیدهای » فبر ابزار و موازم زندگی در مقامی هاآنایرانیان به پند و اندرز و نوشت   دربارة عالقف

/ 9311ور، پی)سیبزیان« مکتوب بر ابزار و موازم زندگی ایرانیان باستان و اثر آن بیر ادب فارسیی و عربیی

در اینجیا کنید نییاز مییبیی هاآنما را از عکرار  فمقامع و مبسوطی آمده که مطامب متنوّ( 971-917امف: 

میذکور  خواننیدة محتیرم را بیه مقامیف ،بسینده کیردهو ستنی از افشی  ست  از انوشروان دو فقط به نق  

ا ه الُقُلوُب َتحْتحاُج إَلح أحقْ وحاِتهحا مهنح اله » :دهیدارجاع می َه إَلح أحقْ وحاِتهح ا مه نح ال.ح  ح ا تهجح اجه ادحاْ  ح ِْ ا    ج1981)م د،   (1)«مْْكةح كه حح
  (ها به غذاست.مانند احتیاج بدن ،ها به حکمتاحتیاج قلب )عرجمه: (33: 7   ج1121آيب  )و  (3: 2

بیه »سیته اسیت: پنید ناشینیدن را بیدعر از داز عزییزان دانخود،  فیکی از ستنان حکیمانانوشروان در  

 .(53 :9311، عنصرامماامی)« فایده گوش داردآن نرسد که بر آن کس که بی ،عزیز مصیبتِ خداوندِ

سردار ایرانی است که در زمان  ،پاسخ افشی  ،ی ایرانیان به نوشت  پند و اندرزهای اهتمام جدّاز نشانه 

 ای چیسیت  در پاسیخ آراسیته کیرده پرسند: ای  کتابی که آن را بیه طیال و جیواهراتمحاکمه از او می

: 1117)اا ن اث     « عحجحمه وحُحْفرهههْم  فحمُْكْنُت آُخُ  اْْل،حابح وحأحتْ ُرُك اْلمُْكْف رح عحْن أحيبه فهجهه مهْن آ،حابه الحهتحاٌب وحرهثْ ُتُه » گوید:می
 آنارد می  از ان وجود دو آیی  ایرانیکفر ام که در آن پدرم به ارث بردهاز کتابی است که )عرجمه:  (33: 3ج 

 (327: 9311ک: محمدی، )ر.همچنی   (.مکرد د و کفر را رهاآموخترا ادب 

ناشناخته  فرهنگ و ادب ایرانیان باستان که برای است ، دریچههایی از ای  دستای  مقامه و پژوهش 

از دیگیر  ده وبه انوشروان نسبت داده شی قابوس نامه هایی که دربر صحّت حکمت استو عأییدی مانده 

عفسیری بر وجود  و گامی است در عبیی  عأثیر فرهنگ و ادب ایرانیان باستان بر ادب عربی و فارسی ،سو

 واژةهای شاهنامه و پاستی برای ای  سؤال که فردوسی از کدام آبشیتور سییراب شیده و چیرا حکمت

  قری  نام فردوسی شده است ،حکید

 :ند نکته را یادآوری کنیدرود به بحث اصلی الزم است چقب  از و

پندهای مکتوب بر ابزار و موازم زندگی ایرانیان باستان و اثر آن بر ادب فارسی و  نگاهی به»در مقامف  -9

 هیاآناز عکیرار بیه مطامیب جدیید پرداختیه و در ایی  مقامیه  شیده،ها اشاره به عادادی از ای  پند« عربی

 .ایدخودداری کرده

ایید عیا مضامی  مشابه در فرهنگ اسالمی، ادب عربیی و فارسیی اشیاره کیردهنوشت به برخی در پی -2

 گامی در مسیر ادب عطبیقی برداشته باشید.
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   ای  مقامه در قامب ادبیّات عطبیقی در مکتب فرانسه نوشته شده است. -3

 . پردازش تحليلی موضوع5

 شال کمر .5-9

َح ا حح إذح »د: ای  عبارت را در شیال کمیرش یافتنیپس از مرگ بزرگمهر،  اسه الن  اه  كُ قح الث ه طهبحاع ا  فح  اسه  الن   ُر فه ال.ح  ا
ٌٌ  وإذح  َح ا حح عحْج  ِح  ا ُر  َح الح ا کح ذح إٌل  وح اطه  ْرُ  اح اله ق  ا  فح القح  ح  (278: 2   ج1142)ق  رط    (2)«ُك ُُحْ  ٌ جنح أنه ةح اصه  ا  فحال   وُت رح ا
ناعوانی و اگر قضا و قدر حق است پس حرص  فنشان هاآنخیانت در سرشت مردم است، اعتماد به اگر )عرجمه: 

 حماقت است.( ،ر کمی  است، آرامشبیهوده است و در جایی که مرگ د

 پردازید:در ای  بتش به بررسی و عحلی  پند باال می

 خطر نفس آدمی .5-9-9

ٌت ااه نح  ر  الش  » ر نق  شده اسیت:، از اردشی«اعا  بح طه  اسه الن   فه   رُ ال.ح »: داندبدی را در سرشت مردم می ،بزرگمهر
ِح كه حُ جعح به طح  فه  َْ حح ٍ   فح ل ه أ َح لح إ َْ حح بُك ظحهحرح  وح لح ُه ال.ح ا : 1141  )ثع ال و  (7: 3   ج1211  ي)زخمشر  (3)«اح حنح  جهه ْت عحلح انح إ

پنهیان  گردد و اگر مغلوب شودآدمیان است، اگر غامب شود ظاهر می فو بدی در سرشت هم شرّ)عرجمه:  (11

 .(گرددمی

 اعتماد به مردم .5-9-5

َح ال.ح  ُر فه »: (1)دانیدت یافته، نوعی ناعوانی مییبزرگمهر اعتماد به مردم را در زمانی که فساد عمومیّ إذحا حح ا
 ٌٌ  « الن اسه طهبحاعا  فحالث هقحُك اهالن اسه عحْج

احتییا  در )عرجمیه:  (249: 1 ت ا  ج)مج  ان،  يب«  سه الن  اٌُْ  ُو وُ  الّن  ن ه اه الح »آمده است:  مثالمجمع األدر  

 (بدبینی به مردم است.

 اعتماد به مردم آمده است: ةعاابیری است که دربار فست  زیر از علی )ع( فص  امتطاب هم

َه وح » سح نح رح وحإهذحا اْوت حْوَلح الفحسحاُ، عحلحى الٌ محا ِْ اگیر )عرجمیه:  (114   قهن   البغ  ه) « رح ر ه ُج ٌل الّن  ن  اهرحُج ٍل ف حقح ْ   ُ أحْهلههه  فحأح

 (ده است.خوربه یقی  فریب  ،باشد بی به کسی خوشحاکد شود و آدمی  شزگار و مردمفساد بر رو

 اعتقاد به قضا و قدر و رزق معلوم .5-9-9

ناپیذیر: ماتقد است قضا محتیوم اسیت و عغییرزیرا  ؛داندجایز نمیرا بیشتر  حرص برای روزیِ ،بزرگمهر

ُر ِق ا  فالْهْرُ  احاطهلٌ » َح القح ح ا  « وإذحا حح
: 9317، پیورسیبزیان)ر.ک: و اشاار و امثال فارسیی و عربیی از ای  مضمون در ایران باستان  اطاّلعبرای 

 ( 211 :9، ج 9311دهتدا، ) ( و17
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 مرگ در کمين آدمی .5-9-1

َح الح ا کح ذح إوح »داند: مرگ را در کمی  آدمی می ،بزرگمهر  :9، ج 9311دهتیدا ) « ُك ُُحْ  ٌ جنح أنه ةح فحال    اصه  ا  ُت رح وْ ا

و شار عربی و فارسیی آورده کیه  اممث ضرب 211بیش از  «از مرگ خود چاره نیست»( ذی  951-957

 ای  موضوع دارد.  اهمّیّتنشان از 

ه غافالن مانایی ثانوی دارد و آن هشدار ب ،عأکید بر حتمیت مرگ، در متون دینی، اخالقی و حکمی 

و میرزی بیرای  کننید و حیدّکنند برای همیشه در ایی  دنییا زنیدگی مییو سرمستانی است که گمان می

   .شناسندخواهی و ستد به دیگران نمیزیاده
َُ ُح الر  »کند ست  بزرگمهیر اسیت: عا را عأیید میاز قراینی که ای  ادّ   وته الح  نح مه  نُ ايه عح ن ُ  امح  عح مح  انجح ال     ،لح عح  و
ج ي  يب « لٌ هْ جح    (نوعی نادانی است. ،دنیا با دیدن مرگ رعکیه ب)عرجمه:  (311 :3/2 تا  ج)تِو

لح ٍك مه رحارحا   »( از ایرانیان نق  کرده اسیت: 71: 9191اب  مسکویه )  َْ يح ْ ُکرح الح ْوتح فه ، ُک ل ه ي ح ْوٍ  وحلحج ْ عحلح ، العحاقه له أح
ثْ رحةه ذهْکره الحْوته      َ  فه، کح شیب و روز بیه هیر بر عاق  الزم است کیه عرجمه: ) « ْصةحك  مهنح ادحشحره وحأمحانح ا  مه نح الحلح عه عه فحا

 :ب /9311، پیورسبزیان)ر.ک:  (شود.یاد مرگ مانع کبر و حرص می فراوانیِات به یاد مرگ باشد... زیرا کرّ

11-11) 

 گنبد  .5-5

آن بیرای دوام حکومیت  رگمهر گفت: براید گنبدی بساز و بر آن کلماعی بنیویس کیه ازانوشروان به بز

ٌَ  وح تح ْس  اُ الحُ العح »آن نوشیت:  بزرگمهر گنبید را سیاخت و در حاشییف استفاده کند. ٌك اليح ُك وح لح وْ ُك وال   لح وْ اُجُه ال   جح وه ا
ُ هُ ي حعْ  اعٍ ُك رح له ا الحلهُك  والح ت حن  هح ن ٌك يحسْ ُك وُ يعح ره الش  ُك  وح يعح ره رهُوهحا الش  َتحْ  ٌَ يحمْكح وح ُش أعْ جْ الح ُش  وح جْ الح  ضه  ُع هُ ةح ٌق تحْ اُل رهزْ الح اُل  وح الح  ُهمُ لُ ف ه ا
دنیا باغی جمه: )عر (82: 1 ت ا  ج)طرطووي  يب « الحه اُ  العح وح وٌف  اههه ق ح ألُ ُل مح  ْ العح ُل  وح  ْ العح  ُهمُ  ُ تحعبه جٌ  يحسْ به ُك عح ج  عه الر  ُك وح ج  عه الر  

تی اسیت کیه دیی  سینّ ؛کنیددومت والیتی است که دی  از آن حفاظت می ؛است که پرچی  آن حکومت است

مشکر ییارانی هسیتند کیه میال و  ؛کندرا یاری میاو شاه چوپانی است که مشکر  ؛کندریزی میپادشاه آن را پایه

کنید و بنیده میی ،میردم را عیدامت کننید؛ایش مییرزقی است که مردم جم ،مال کند؛را عأمی  می هاآن ،ثروت

  (عدامت چیزی آشناست که قوام هستی به آن است.

  زیر عقسید کرد:های بتش بهعوان میسیاسی در ایران باستان است،    فلسففرا که متضمّمطامب باال 

 لزوم وجود حکومت برای مردم .5-5-9

العح الحُ »کنید: هیای متتلیف حفیظ مییردم را از خطیرعشبیه کرده که م ،به پرچی  بازدومت را  ،بزرگمهر
جاجُ  ٌَ  وحوه  « ولحكُ ُه ال   ُاستحا
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برقیراری عیدامت و مبیارزه بیا  ،وجودی حکومت را از نظر ایرانیان فلسفف( 211: 1 ، ج9123نویری ) 

 نه ن اح مه  كح له مح ٍك له مح  لُ و  أح  هُ : إن  ج لح قه م وح هه وحه لُ مُ  لُ و  أح  رثح مح ج و حح   َ  أح  ل كح ذح   وح الهه ّنح الح  ،  م رح هه ته ولح ،ح  ا ه جح قه  لح ْص أح  َ  أح  »   داند: ستد می
َح حح    ح آ،ح   الح  هُ ن  وا أح أح رح م وح هُ رُ ااه أحح  عح ةح تح م  اجْ هُ ج ن ح اح  ل مُ ا الّن  شح فح وح  جفح عه الض   ي  وه القح  لح أحح وح  اسه الن   فه  يُ . البح  رح ثُ  ا حح ة  لح  هُ ن  أح  هه مْكه لْ مُ  بُ بح وح  ا
َح عُ رجه ٌك يح له  مح م إال  هُ رُ مْ أح  جمُ قه يُ  ، جلیوگیری از سیتد بیوده هیاآن سییس حکومیتبنیای عأم ...)عرجمه:   «وهُ مُْك ل  مح   وح هه جْ إلح  و

و سیبب  بیوده اسیت مو گفته شده که او اوّمی  پادشاه از نس  حضرت آدبود  هاآنمی  پادشاه . کیومرث اوّاست

ت عمومیّی هاآنتد در بی  ضایف را خورد و س ،حکومت او ای  بود که وقتی ستد در بی  مردم بسیار شد و قوی

پادشیاهی کیه بیه او مگر با یابد سامان نمیها امور آن جمع شدند و به ای  نتیجه رسیدند که هاآنن یافت، بزرگا

 (.مراجاه کنند

 دین و دولت رابطة .5-5-5

ٌك اليح ُك وح لح وْ ل   اوح » دانید:دیگیری میی ةدی  و دومت را دوطرفه دانسته هرکیدام را نگهدارنید فرابط ،بزرگمهر
 « ا الحلهكُ ت حن  هح ن ٌك يحسْ ُك وُ يعح ره الش  ُك  وح يعح ره رهُوهحا الش  َتحْ 

َه ال »قح الح أحْر،حش ُ : اسیت:  نق  شدهاز اردشیر عربی  متادّدای  مضمون در منابع   َه ُتوأحمح ا الُْل ُك وحال   هيُن أحخح وحا
حا إال   ِح هِهه َ  ا ق حوحا ح دح ره دح اُ،هه وحالحله ل  هينح ُهوح أحماهاْلخه ال   هينه وحجحح ا،ههه وحال اُ    لهْلُةْل كه مه ْن ُأسٍ  وحال  قحائهُم وح ْجفه ُهوح ُك ُن الُْلكه وحعهةح

ِح ارهسح لح ُه ئح ائهٌع وحمح ن ال ُأس  لح ُه محْه ُ وٌ   َ  مح ْن ال  ارهٍس فحا ِح )عرجمیه:  (5)(37: 1   ج1119)اا ن قتجب ه   «ا    لهل  هينه مهْن 

ی بیرای امنیّتیکیه یکیی بیدون دیگیری دوام نیدارد؛ زییرا دیی ،  ومت و دی ، دو برادر دوقلو هستنداردشیر: حک

حکومت و ستون آن است و پادشاه، شمشیر دی  و غالف آن است؛ ناچار، حکومت باید اساس و دی ، نگهبانی 

 پاییه و اسیاس نداشیته باشید، نیابود و وییران شیود و آنچیه داشته باشد؛ زیرا چیزی که نگهبانی نیدارد، عبیاه میی

 .(گرددمی

 چنیییان دان کیییه شیییاهی و پیغمبیییری
 

 دو گیییوهر بیییود در یییی  انگشیییتری 
 

 (9119 :2، ج 9317)فردوسی، 

 ( 211: 9 ، ج9311دهتدا، )ر.ک: و عربی از ای  مضمون در ادب فارسی  اطاّلعبرای 

 تشبيه حاکم به چوپان .5-5-9

ُ ُه الحجْ الحلهُك رحاٍع ي حعْ وح »داند: نند چوپان میحاکمان را ما ،بزرگمهر   « شُ ضه
 (939 :9121وطوا ، ک: ر.) بع عربی آمده استست  باال با کمی عفاوت در دیگر منا

 رعیّت»داند: خود را چوپان و مردم را رمه می ،روش ، بهرام گورگور و راستدر بتشی از داستان بهرام

 ( 27: 9311)طوسی، « مااند ما رمف



 9311، پاییز 91نامف ادبیّات عطبیقی، سال پنجد، شمارة / کاوش921
 

 شود:نیز دیده می نهج امبالغهبرای حاکمان در  «چوپان»عابیر 

اعهي وح » جُبوا لهل   از چوپان  ،کننده را استجابت کردهدعوتعرجمه: ) (111  خ ب ه هن  البغ  ه) «ات بهُعوا الر اعهيح فحاْوتحجه

 (پیروی کنید.

 :2 ، ج9311، بیهقیی)ر.ک:  ییه کیار رفتیه اسیت.مانای شاه به اج ع و کتاب عاریخ بیهقیراعی در  لمفک

 (79: 9332جاحظ، و )( 131

 را از ی  حکید نق  کرده است: «كح ج  عه الر   حُ لُ صْ يح  ياعه الر  اه »بارت ع( 51: 9117ب  منقذ )ا

 شییییبان باشیییید و زیردسییییتان رمییییه
 

 و داد جیییییوید همیییییه آسیییییانیعیییی  
 

 (9317 :2، ج 9317فردوسی، )

 نياز لشکر به مال  .5-5-1

ٌَ وح أعْ  شُ جْ الح وح »کند: مشکر را عأمی  می ،مامی بزرگمهر ماتقد است: امکاناتِ  « الُ الح  مُ هُ لف ه مْكح يُ  ا
نیازمنید پیول و  ،و سیربازان مانیدبرپیا نمییمشیکر ایرانیان قدید بر ای  باور بودند که حکومت بدون  

  ةٍ ارح ةح عه  اه إال   الح  مح الح   وح الٍ  ِهح إال   الح جح  ره الح   وح الٍ جح ره  اه إال   كح ْل  مُ الح » آمده است: عهد اردشیردر  .امکانات رفاهی هستند
 (174: 1   ج1121ا   ،  آ( و )383: 3   ج1112)زخمش   ر     (131 :2443)ثع   الب،   «  لٍ عح    اه إال   ةح ارح ةح    عه الح وح 

  (1)(حکومت بدون مردم، مردم بدون مال، مال بدون آبادانی و آبادانی بدون عدامت ممک  نیست.)عرجمه: 

سیااهیان چنیی   ، میزوم امکانیات میامی را بیرایخویش به مام  اشتر امام علی )ع( در بتشی از نامف 

ُ ْم مه نح ا ح لحْجسح ت حُقوُ  الر عهج ُك إهال  ِبهه ْم  مُ  الح قه وحا ح لهْلُجنُ و،ه إهال  ِهح ا ُ ْ وح »: اندعرسید فرموده ُ لح َح اه هه عحلح ى رهُج اَّ  رحاجه ال   هي ي حْق وحْو
هحا،ه عحُ و هههمْ   ،ماننید و مشیکریان)مشکریان( پاییدار نمیی هاآن مردم جز به واسطف)عرجمه:  (13 َ  هن  البغ  ه) «جه

با آن برای جهاد با دشم  نیرومنید کند و ها مقرّر میخداوند برای آنخراجی که  مانند مگر به واسطفپایدار نمی

 .(شوندمی

ٌُ روه اح  الح قح  وح »از پرویییز نقیی  شییده اسییت:   )را   ب اص  فهان،   (7) «كح ْن  مه  واج  ضه  جح ف ح  کح  ه ْن  جُ  ،لح  عح  ن  جقح ضه  تُ  الوح ...  :ي  
 (شوند.مشکریانت را در عنگنا قرار مده که از عو بیزار می)عرجمه: : (214: 1   ج1124

بتی   هیاآنیکیی از  ؛زشیت شیمرده شیده اسیت ،ده چیز برای ده ع  ،های بزرگمهر به انوشرواندر پند

   :(1)شودیمنافرمانی سربازان  وجبم که است فرماندهان مشکر

 ه باشییید نگهبیییان گییینجسیییاهبد کییی
 

 سیییااهی کیییه او سیییر بایچییید ز رنیییج 
 

 (9119: 2 ، ج9317)فردوسی، 



 925/ ف موردپژوهانه: پندهای مکتوب بر ابزار و موازم زندگینقش منابع عربی در عبیی  فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطاما
 

 اطاعت مردم عدالت مایة .5-5-2

ُك ج  عه الر  وح »کنید: مطییع و فرمیانبردار میی ،از نظر بزرگمهر ای  عدامت است که مردم را در مقاب  حکومیت
 «لُ  ْ العح  ُهمُ  ُ به ت حعْ جٌ  يحسْ به عح 

َح حح وح » دانید:صار محکد حکومت میعدامت را ح ،اردشیر  َْ  كه له الح ، لح عح  بُ : يحه ولُ ُق   ي ح أر،شه  ا َح مُْك يح  أ  ضح ائه فح  و
َ    فح  له  ْ العح   ح   له  ْ العح   فه  إ َ  هه مه  ر  تحح وح  كه ْل  الُ  اله وح زه  نْ مه   يه صه  الح  نُ ْص  اله  وح ُه    وح ْ ه ا ح   اعح جه ، له ايه  خمحح  لح أو     إ  ابُ هح  ذح  كه ْل  الُ  فه  اره اح  اِله
در گفت: شاه باید سرشار از عدامت باشد، زیرا اردشیر می)عرجمه:  (239: 1  ج1141)مس عو،    « هُ نْ مه  له  ْ العح 

بیدبتتی در  میی  نشیانفاوّ .دژی محکد در برابر نابودی کشیور اسیت آنوجود دارد و  خیر و نیکیانواع عدامت 

 است.(ازآن بربست  عدامت کشور، رخت 

 كه مْكح لح ةْ الح  ج ه جه ْش تح  فه  ا ه جح ادْش  غُ لح ِب را  ا ن نرو ي: أا ْ » دانید:حفظ حکومیت میی   وسیلفا بهتریعدامت ر ،بهرام 
َح حح    وح ةه و  القُ ا اه  هح  ّنُ فْ ِه وح  له  ْ العح  ا اه هح  ُ اه  ْ تح   َْ  كه له  ، الح لح  عح  ي.ه  بح نْ ي ح  ولُ ُق  ي ح  ا : 1141  )ثع  ال  « هه لمْكه  ِهُ  هه ته  ايح نح عه حح   هه ته  ج  عه رح  كه ْل  ِهُ  ي.ه  بح نْ ي ح  أ

آن بیا عیدامت و  میت، ادارةعری  عام  در پاییداری حکورمؤثّ)عرجمه:  (193 :1   ج1112)زخمش ر    و (13

کیه بیه  نگیاه کنیدگونه به امیوال میردمش شاه آن: شایسته است گفتمی. همچنی  نگهداری آن با قدرت است

 (.کندنگاه میاموال خود 

 الح قح وح » بینید:صاری است که هرگز آسیب نمییح فعدامت برای کشور به منزم ،و از دیدگاه انوشروان 
  )را    ب اص   فهاي (9)« ج    ٌ نه جح نْ مح  هُ ُم    ه هْ ال ي ح وح  ارٌ نح    هُ قُ   ره ال َتُْ وح  ا ٌ مح    هُ قُ   ره .ْ ي ُ  ال ورٌ ُو    وح ُه     ف ح له  ْ العح   اه  كح مْكح   لح ةْ الح  نه ص ه   ِح أنوش   رواَ: 

عدامت دیواری است کیه هیی   قرار ده، زیرا امنیّتکشور را با عدامت در حصار )عرجمه:  (211: 1   ج1124

 (کند.سوزاند، و هی  منجنیقی آن را خراب نمید، هی  آعشی آن را نمیکننمیغرق آن را آبی 

 قوام هستی عدالت مایة .5-5-6

 « الحه اُ  العح وح وٌف  اههه ق ح ألُ  ُل مح العح وح »داند: قوام هستی را به عدامت می ،بزرگمهر
)عرجمیه:  (131: 1128)وط وا،   (10) «الحه العح  ا ُ وح ق ح  هه اه  اسٌ أوح   لُ العح »گفتیه اسیت: در جیایی دیگیر زرگمهر ب

 (:آن است فعدامت بنیانی است که قوام دنیا بر پای

 خییاکیییره ز رخشیینده خورشییید عییا ع
 

 همییییه داد بینییییید ز یییییزدان پییییاک 
 

 ( 171 :9، ج 9317)فردوسى، 

 ( 973: 9 ، ج9311، دهتدا)ر.ک:  عابیر فارسی و عربی از ای  مضمون 911از حدود  اطاّلعبرای 

 (99)ینلوح زرّ .5-9

 آمده است: ( 11: 9371) (92)خردنامهدر کتاب 
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ها و اخبارها یافتید نبشته که حصینی اسیت حصیی  انیدر پیارس، نیام او اصیطتر و انیدر آن اندر کتاب»

بر آن میوح ایی   ی . وها موحی بود زرّهاء شاپور مل . و در جمله آن گنججایگاه گنجی یافتند از گنج

ها چنی  بیود ا نبشته بود بلغت و عبارت آن مردمان. دانایان پارس آن را عرجمه کردند و آن ست هنکت

 (93)«.که یاد کرده شود

 دشمنی نادان با نفس خود .5-9-9

 .(11: 9371، خردنامه) عر از آن  او را از ع  خویشچیزها را از ابله نگاه داشت  آسان همف .لاوّ نکتف

عیر کیه ایشیان را از عی  خیویش ه چییزی از نیادان نگیاه داشیت  آسیان: همی)انوشیروان( ند سی و یکیدپ

 .(53: 9311، عنصرامماامی)

َُ مُْك يح  ج فح مْكح فح  هه سه فْ ن ح  و   ُ عح  لُ اهه الح » نق  شده است:های بزرگمهر در حکمت« یشدشمنی نادان با خو»مفهوم   و
 (عواند دوست دیگری باشد.نادان دشم  خود است، چگونه میه: )عرجم (134: 1128)وطوا،   « هه  ه  ح  ي ح  ه صح 

 کسیییی کیییو خیییرد را نیییدارد ز پییییش
 

 خییویش ریییش دمییش گییردد از کییردة 
 

 (2: 9 ، ج9317)فردوسی، 

 پند آموختن از روزگار .5-9-5

آمیوخت  وی رنیج نبایید بیردن ه ا را بیهر مردی که او را آموزش روزگار دانا نکنید هیی  دانی .مدوّ فنکت

 .(11: 9371، ردنامهخ)

ج نبایید بیردن : هر کسى را که روزگار او را دانا نکند هی  دانا را در آموزش او رن(انوشروان)ام سىپند 

 .(52 :9311، عنصرامماامی) که رنج او ضایع بود

بهتیری   ،وزگیارر)عرجمیه:  (79 :1113اا ن مس مْكويه  ) «ي اه ، ه ؤح الُ  حُ صح أفْ  رُ هْ ال    »: بینیدمی پندهاى ایرانیاندر 

 (است. مربىّ

 کییه نامتییت از گذشییت روزگییارهر
 

 (91)نیییییز نییییاموزد ز هییییی  آموزگییییار 
 

 (9111: 1 ج ،9311)فردوسى، نق  از دهتدا،  

 سر حکمت و عبرت استه ب جهان سر
 

 میییا همیییه غفلیییت اسیییت ةچیییرا بهیییر 
 

 (315 :9، ج 9317)فردوسى،  

 گمیییان بگیییذردبییییز هیییر دانشیییی   چنییییی  داد پاسییییخ کییییه راه خییییرد



 927/ ف موردپژوهانه: پندهای مکتوب بر ابزار و موازم زندگینقش منابع عربی در عبیی  فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطاما
 

 اررا پنییییید آموزگییییینبایییییید عیییییو 
 

 نگیییه کییی  بیییدی  گیییردش روزگیییار
 

 (513: همان)

 خردعقل و نياز دانش به  .5-9-9

ر نیسیت، آن دانیش او را سیود چه داناعر کسی هست، چون با آن دانش خرد کار بست  ییااگر د.سیّنکتف 

 .(11: 9371، خردنامهندارد )

را خرد نیست آن دانش بیر وی وبیال  بود که با دانش ویهرچند دانا کسی  :)انوشروان( پند بیست و نهد

 .(53 :9311، عنصرامماامی) بود
َ  فح » اگیر عقی  )عرجمه:    عه   ار،ش  (11: 7   ج1121  )آيب « ااا  رح خح  هُ لح قْ عح  رح ج   ا صح إذح  كٍ اح ره تحْ  ةُ و،ح جح  هُ عُ فح ن ْ ال ت ح  لح اقه العح  إ

 (ارد.های خوب او برایش سودی ندعجربه ،عاق  ضایع شود
ای پایه ،برای دانش)عرجمه:  (31: 1113)اا ن مس یويه   « قله العح اه  ال  إ لمه لعه له  اسح ال أوح وح »از بهم  نق  شده است: 

 (جز عق  وجود ندارد.
 در شاهنامه آمده است: 

 چنییییی  داد پاسییییخ کییییه راه خییییرد
 

 گمیییان بگیییذردز هیییر دانشیییی بیییی 
 

 (555: 9ج  :9317)فردوسی،  

 ت عقل بر خوی و عادتلزوم حاکمي .5-9-1

ردم نباشید و او از سیتور بتیر هر مردی که خرد وی بر عادت و خوی وی پادشاه نباشد او می نکتف چهارم.

 .(11: 9371، خردنامهباشد )

، از 51 :9311، عنصیرامماامی) .اگر خواهی که از پشییمانی دراز ایمی  گیردی بیه هیوای دل کیار مکی 

 (پندهای انوشروان

 او برای دیگران به ميزان فایدة ،ارزش آدمی .5-9-2

دم هر مردی که مردمان را از او منفات نباشد، بدان مقدار و اندازه که او را دستگاه بود از مر .نکتف پنجد

 .(11: 9371، خردنامهزنده نیست و بتر از مرده است )

ها کسیانی بهتری  انسان ...رجمه: )ع (11 :1143)جاِظ    «كح عح فح ن ن ح مح  اسه الن    ُ خح وح     »های ایرانی: در حکمت

 .(رسانندمیسود هستند که به عو 
فحْع  حْ هي  أحْو ئحر   حْ هي وح » ْ ي حن ْ : محا ئحر يه وحلح رح فهجهه؟ قحالح ج ْ ْروحاَ: محا ال  هي الح خح حنُوشه فحْعنه وحقحْ  قهجلح ده ْ ي حن ْ ر الح ج ْ  «   فحغح أحْعلحُم فهجهه خح

شد: چیست که در آن خیری نیست  گفت: چییزی کیه بیه  گفتهانوشروان  به)عرجمه:  (228: 1147)ماور،ي  
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نداشته باشد، یا موجب ضرر دیگران شود و نفای برای م  نداشته باشد، )در سودی م  ضرر زند و برای دیگران 

  (.بیندچنی  چیزی( خیری نمی
 پرستیت و خواری شکمذلّ .5-9-6

سیت کیه او زییر دسیت گلیوی خیود از آن ا (95)بترند و بفروشند میازادعرکه  ایهر آن بنده نکتف ششد.

 .(11: 9371، خردنامهنباشد )

عر از آن کس بود که گلوبنیده ی که او را بترند و بفروشند آزادا: هر بنده)انوشروان( بیست و هشتدپند 

 .(53 :9311، عنصرامماامی) بود

، 921: 9311و کد گفت  و کد خوردن. )مستوفی،  خفت  و زودخاست  چهار چیز همیشه نگاهدارید: دیر

 های عاج انوشروان(از پند

 انوشروان: کار کردن خوردن باید و خوردن مردن باید.  ةهای مکتوب بر پرداز پند

 آمده است:  ،بزم انوشرواندر های موبدان های بزرگمهر به سؤالدر پاسخ

 چیییه دانیییی کیییه بیشییییش بگزاییییدت

 خییوری چنییی  داد پاسییخ کییه کمتییر
 

 چییییو کمییییی بییییود روز بفزایییییدت 

 آسییان شییوی هیید روان پییروریعیی 
 

 (9119 :2، ج 9317)فردوسی، 
ح عح » ُك عحة ا َتحهجُل شحهوحتُُه إلحجهه مهنح ال  عحا ه  وحي حُقوُل: ت حرححنحا محا ُنُهب ُه لهنحستح.نه روحاَ ُُيْسه َح أنُوشه ا )زخمش ري   «نه العح غجه ِهح ا ُنمْكرهُه ُه حح

گفیت: کیرد و مییانوشروان از خوردن غذاهایی که دوست داشت، خودداری می)عرجمه:  (11: 1 ج  1112

 (کنید عا از ماامجه با آنچه دوست ندارید، خالص شوید.آنچه را که دوست دارید رها می
 خطر دیدن و خواستن .5-9-1

دیدار چشد خویش بزییان و  کارعر آن مردی باشد که او ازخداوند زیان بسیارند و مک  زیان نکتف هفتد.

 (11: 9371، خردنامهنومیدی افتد. )

 منید بیودمندعر که ویرا دییدار چشید زییان: از خداوند زیان بسیار آن زیان)انوشروان( پند بیست و هفتد

 (53 :9311، عنصرامماامی)

 ...( ، ذی  اگر چشمان212: 9 ، ج9311، دهتدا)ر.ک: بیشتر  اطاّلعبرای 

 پند شنيدن اهمّيّت .5-9-8

عر از آن نبیود کیه میرد فاییده را گیوش نیدارد و فاییده خداوند مصیبت، درد زده و غمگی  .ف هشتدنکت

 .(19: 9371، خردنامهآن بود که ست  او را دردگی  کند )گوش دارنده 
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فاییده گیوش آن نرسد که بیر آن کیس کیه بیی ،عزیز مصیبتِ به خداوندِ :)انوشروان( پند بیست و ششد

 .(53 :9311، نصرامماامیع) دارد

 فردوسی گوید:

 چیییو بیییر انجمییی  میییرد خیییامش بیییود

 سیییاردن بیییه دانیییای داننیییده گیییوش

 هیییا فیییرامش مکییی شییینیده سیییت 
 

 از آن خامشیییی دل بیییه رامیییش بیییود 

 به عی  عوشیه یابید بیه دل رای و هیوش

 کییه عاجسییت بییر عتییت شییاهی سییت 
 

 (9111: 2 ، ج9317)فردوسی،  
 چينیزشتی سخن .5-9-1

عیو رسیاند ه کیس باشید کیه آن زشیت را بی عر از آنگناهکه از عو زشت گوید آن کس بیهر .نهد نکتف

 .(19: 9371، خردنامه)

هرکه را عو را )بی( گنیاهی زشیت گویید، وی را عیو مایذورعر دار از آن  (:انوشروان)پند بیست و پنجد 

 (. 53: 9311، عنصرامماامیکس که آن ست  به عو رساند )

 م ه الس   نح مه وح  افه جح ادْو  نح مه  لُ تح أق ْ  اتُ ايح عح الس ه »از یکیی از حکیمیان ایرانیی نقی  کیرده اسیت: ( 11 :9115)ثاامبی 
در پندهای مکتوب بر عاج انوشیروان  (.عر استکشنده ،مهل  چینی از شمشیر و سدّست )عرجمه:  « افه عح الٌ ه 

راز خیود پییش »( و نییز 121 :9391)نفیسیی، « دیانت وفا گوش مدارییدبیاز و از مردم غمّ»آمده است: 

 های بزرگمهر به انوشروان آمده است: در پند، (991: 9311)مستوفی،  (91)«چی  مگویید.ست 

 و هیوش جیوی بیا فیرّچو باشید جهیان
 

 بیییدگوی گیییوشه نبایییید کیییه دارد بییی 
 

 (9111 :2، ج 9317)فردوسی، 
 کمک به نيازمندان .5-9-91

اند آن حاجیت اگر بتو ،نبود که کسی را بدو حاجتی بود یا امیدی عر از آناندر جهان فرومایه .دهد نکتف

 .(19: 9371، خردنامه) روا نکند و امید وفا

عر از آن کسی نیست که کسی را بدو حاجت بیود و به جهان در فرومایه)انوشروان(: پند بیست و چهارم 

 .(53: 9311، عنصرامماامی)عواند اجابت کردن آن حاجت و او وفا نکند 

ل ه ه  وحعح ا،ح عحلح ي ذحوهي الحاج كه مه ْن فحض لهه » :ودبی دهشی تهوشن انرووشانة فرس یفاشح بر ِه  «لهجحهنح أ طحعامح ه مح ْن أححلح ه مح ْن 
گوارا باد خوراک آن کس که از راه حالل به دست آورد و افزونیی )عرجمه:  (283: 1   ج1141)مس عو،ي  

 (آن را به نیازمندان بتشد.
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 و شرمندگی عای دروغادّ .5-9-99

زن زی دعیوی کنید و بیدان دروزچییه نبود بزرگتر از آن شنوی که کسی ب (97)هی  شومی نکتف یازدهد.

 .(19: 9371، خردنامهآید )

زی دعیوی کنید کیه ندانید وانگیه که به چیگفت: شرمی نبود بزرگتر از آن :)انوشروان( مبیست و دوّپند 

 (.52: 9311، عنصرامماامی)زن باشد دروز

 :شوددیده میدر وصف افراد نادان شرمی و دروز در ای  پند بزرگمهر بی فرابط

 بیییه هفیییتد کیییه بسیییتیهد انیییدر دروز
 

 شیییرمی انیییدر بجویییید فیییروزبیییه بیییی 
 

 (9111: 2 ، ج9317)فردوسی، 

 سيلی نقد به از حلوای نسيه .5-9-95

 .(19: 9371، خردنامهشد که او یافته به نایافته بدهد )عر از آن کسی نبانکتف دوازدهد. اندر جهان فریفته

: 9311، عنصیرامماامی)عر زان کسى نبود کیه یافتیه بیه نایافتیه بدهید : فریفته(انوشروان)م ست و سوّپند بی

53).  

 (9712 :د /9311، پورسبزیانک: ایرانی ای  مث  )ر. از ریشف اطاّلعبرای 

 لزوم شناخت جایگاه مردمان .5-9-99

ینید و بیدو بزرگ ب ای مهتری و مح ّجه عر از آن کسی نباشد که کهتری بدر جهان نادان .سیزدهد فنکت

 .(19: 9371، خردنامههمان چشد کهتری بیند )ه ب

عر از آن مردم نبود که کهتری را به مهتری رسیده بیند همچنیان بیوی نادان :)انوشروان( بیست و یکدپند 

 .(52: 9311، عنصرامماامی)به چشد کهتری نگرد 
ٌح وح  هه ااه حح أصْ  كُ فح عره مح  كه له لةح له  ٌ ه الح  أسُ رح » نهاییت دوراندیشیی در )عرجمه:  (31: 1113  مقف  ع)اا ن  « ملحُ ازه نح م مح اهُ إي   هه اله إن

 خود( قرار دهد.( ر جایگاه )شایستفرا د هاآنای  است که پادشاه یاران خود را بشناسد و 
 تواضع اهمّيّت .5-9-91

 .(19: 9371، خردنامه) تکبّر باشدم آن قراء و زاهدی که چهاردهد. فاسقی که با عواضع بود بهتر از نکتف

: 9311، عنصیرامماامی)جوی تکبّر آن جهانجوی بهتر از قرای ممتواضع ای  جهان: )انوشروان( پند بیستد

52). 
: ن حعح م  الت  وحاُئ ع  قهج لح: ف حهح ْل ت حْع رهفُ » بُ هحا عحلحجهح ا؟ قح الح ِه ٌرجهر: هحْل ت حْعرهُف نهْعةحك  ال ُُيْسحُ  صحا ُبُه؟  قهجلح لهب ِه ُم صح ا ِح اح غٌ  ال يُ  ْر

: ن حعحم  الُعْج ب  شناسیی کیه بیه بزرگمهیر گفتیه شید: آییا نامتیی را میی)عرجمه:  (28: 7   ج1121)آيب   «قحالح
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شناسی که بیه . گفته شد: و آیا بالیی را میفروعنیصاحبش )به خاطر آن( مورد حسادت واقع نشود  گفت: بله، 

 (.عکبّرر و صاحبش رحد نشود  گفت: بله، غرو
 رازداری در دوستی .5-9-92

یکجای امفت و دوستی بوده باشد و میان ایشیان رازهیا و کید و ه پانزدهد. سزا نیست که دو ع  را ب فنکت
، خردنامیههیا ظیاهر )ان آشکارا شود و کد و بییشیند رازهای ایشآها بوده چون از آن امفت بیرون بیش
9371 :19). 

َْ ي حْبُ لح لحك محالحُه عهْن ح الْحاجحكه  وحن حْفسحُه عهْن ح الن  »از پندهای حکیمان ایرانی:  فحُك الص  هي ه أح ْن  ح الح صه  «.هج به مْْكبحكه  وحُيحْفحّنحك عه
ویژگی دوست خوب ای  است مامش را در زمان نیاز به عو ببتشید، خیودش )عرجمه:  (281: 1147)م اور،ي  

 (در نبود عو، حافظ حقوق عو باشد. مصیبت در اختیار عو گذارد و را در زمان بال و

 آزاریمردم .5-9-96

، خردنامیه) آزار کسی جسته باشیددر زندگانی  شانزدهد. چرا جوانمرد شمرد خویشت  را کسی که فنکت

9371 :19). 

نیید : چییرا نتییوانی کسییی را دشییم  کییه جییوانمردی خییویش در آزار مردمییان دا)انوشییروان( پنیید پیینجد

 .(59: 9311، عنصرامماامی)

ِح  : مح  الح قح  » َح ن حح  : مح  ل  تُ قُ  ؟ا ه نح  الث    و ه ُو  وح    ه ال     اه     ن أ ه  ا    از پن   31ت  ا: )اا  ن مس  مْكويه  يب « اسح الن     ُ فسه  ا يُ جةح  فه  هُ عجُ وح   ا
ٌرگةه ر( چه کسی سزاوار سرزنش و بدنامی است  گفتد: کسیی کیه بیرای خیراب کیردن امیور میردم )عرجمه:  ا

 (ش کند.عال
 کردگییار ةه او کییردکییس کییر آن هیی

 بارهییییزد از هرچیییه نیییاکردنی اسیییت
 

 بدانیییید گذشییییت از بیییید روزگییییار 

 نییییییازارد آن را کیییییه نازردنیسیییییت
 

 (9111 :2، ج 9317)فردوسی،  

 .های مکتوب بر عاج انوشروان(، از پند123: 9391بهرزه مردم را مرنجانید )نفیسی، 

 ای زشتو کارهلزوم احتراز از گناه  .5-9-91

 اد و ناشایسیت احتییراز نکیرده باشییدهفیدهد. چییرا آزاد میرد شیمرد کسییی خویشیت  را کییه از فسی نکتیف

 .(19: 9371، خردنامه)

َح روح وشه قهجلح دنُ » : أم  يٍ ِه  ل ه  ُح وحفه  ابه بح  الش  ا وحفه بح  الص  فه  ج هه فه   ح هه تح جحْ  َْ أح     ِح أح   ٍ يْ شح  ي  : أح ا  ا فه أم    وح بُ ،  أح التح ا فح بح  الص  ا فه ؟ قح الح
به انوشروان گفته شید: در )عرجمه:  (33: 7   ج1121)آيب   « وبه نُ ال     ابُ نح ته اجْ فح  يٍ ِه  ل ه  حُ ا فه أم    وح لُ ةح العح فح  ابه بح الش  
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کودکی ادب، در جوانی کار و کودکی، جوانی و در همه حال، در چه کاری الزم است عالش کنید  گفت: در 

 ی از گناه.(اوقات دور در همف

 نیام پییدا گناهکیارِ نیی )عرجمیه:  (73: 1113)اا ن مس مْكويه   « و،ا  ُة محْ  ورُ ُج الفح   ُ وجح ال يُ »از پندهای ایرانییان: 

 (شود.نمی

 .، منسوب به بزرگمهر(929: 9311گناه نکردن بهتر از استغفار کردن است )غزامی، 

 خطر نزدیکی به شاهان .5-9-98

آشینایی دارد و در خیدمت وی باشید  خویشیت  کیه بیا پادشیاه شد آن کس بیرهژدهد. چرا ایم  با نکتف

 .(19: 9371، خردنامه)

 (59 :9311، عنصرامماامیچرا ایم  خسبد کسی که با پادشاه آشنایی دارد  )پند سوّم )انوشروان(: 

ِه فه  جلح قه   ْ قح وح » ِه صح  عُ ةح طح  فح عح ا أْئ : مح سه رْ الفُ  مه مْكح   َه ل ح الس   به ا )عرجمیه:  (122: 3   ج1123)ن ويري   « كه مح غ الس  فه  ا

( 971 :9331محفیو  ) (ع همنشی  پادشاه به سالمتی ضیایف اسیت در حکمت ایرانیان آمده است: چقدر عوقّ

 اد دانسته است.ای  مضمون را از صاحب ب  عبّ

 آزموده را آزمودن .5-9-91

ه باشد و عجربیت کار پشیمانی خوردنوزدهد. چرا پشیمانی خورد از کاری کسی که ی  بار از آن  نکتف

 .(19: 9371، خردنامهافتاده )

چرا مردمان از کارى پشیمانى خورند که از آن کار دیگرى پشیمانى خیورده باشید  (:انوشروان)م پند دوّ

 .(59: 9311، عنصرامماامی)

  فارسیی و مضیامی( بیرای 19و  11: 9312، پیورسیبزیان)ر.ک: ایرانی ای  مضمون  ریشفاز  اطاّلعبرای 

 (9119: 1ج و  39: 9 ، ج9311)ر.ک: دهتدا، عربی 

 لوح دخمه .5-1

 احترام به دانشمندان .5-1-9

 در موح باالی سر انوشروان در دخمه نوشته شده بود: 

کیه میای زمیان خیود را بیزرگ گیردان و هرکه خواهد که خدای مل  او را بزرگ گردانید گیو علهر

  .(31: عابیت عدل خود را بسیار ساز )واعظ کاشفی، خواهد که مل  او بسیار شود گو صف

 (17و  11: ج /9311، پورسبزیان)ر.ک: از جایگاه بلند دانشمندان در ایران قب  از اسالم  اطاّلعبرای 
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 لوح سنگی  .5-2

 رحم کن تا به تو رحم شود .5-2-9

بندگان خدا عا خیدا بیر بلکه جسدی که باضش باضی را بتورد، رحمت ک  بر  ،بدان که عو خدا نیستی

 .(31: عاواعظ کاشفی، بی) که بندگان خدا را بر عوست گوش ک ی را عو رحمت کند، حقّ

 ( 951: امف /9311، پورسبزیان)ر.ک: های ایرانی ای  مضمون از سرچشمه اطاّلعبرای 

 اميد واقعی، نه خيالی .5-2-5

ُح ْن لحةح ا ال تحرُج و » داشت کیه بیر آن نوشیته بیود:عابلویی از سنگ وجود  ،یکی از شاهان ایرانی در گنجینف
امید  نچهنسبت به آ ،)دشوار است( برای آنچه امید نداری)عرجمه:  (299: 1384)اجهقي   «أحرجحي مهنكح لحةحا تحرُجو 

 داری امیدوارعر باش.(

 تيجهن. 9
حفیظ نظیام در  هیاآنه منظور رعایت های الزم برای زندگی را ب، ایرانیان باستان پندبر اساس اسناد و منابع عربی

با نوشیت  ایی  سیتنان بیر  هاآندادند. ای در مقاب  دیدگان قرار میو روابط فردی و جمای مانند آیینهاجتماعی 

دادنید. ایی  ای  ستنان حکیمانه را نشیان میی اهمّیّتگالب،  و نوع از ابزار زندگی با طال، زعفران 21کد دست

نظیران نگری نیاکان ماست، به ادب عربی منتقی  شید و صیاحبت، عجربه و واقعالنیّها که همگی حاص  عقپند

بسیاری از مضامی  رایج در ادب  سرچشمفزدند. ای  پندها  هاآنهر عأکید و عأیید خود را بر مُ هاآنعرب با نق  

 ،. در ایی  مییانه اسیتتیها به نفع ادب عربی عقلیی  یافدر غامب پژوهش هاآناد ایرانی عربی و فارسی شد که بُ

یی عق  و عجربه بیا عایامید سوهد فنشان نهج امبالغه به ویژهها با مضامی  دینی رک در ای  پندتوجود مضامی  مش

ایی  دو منبیع از قیرای  سییرابی  قابوس نامهو  شاهنامههای موجود در دینی است و شباهت ای  ستنان با حکمت

بیر ابیزار و میوازم نوشیت  پنید  ،عیا کیرد در هیی  فرهنگییعوان ادّمی از فرهنگ ایرانی است. در مجموعفارسی 

بسیاری از مضیامی   و سرچشمف منابع عربی نق  شدههایی که در ایرانیان مرسوم نبوده است. پند زندگی به اندازة

 برخیورد مضیامی  ایرانیی و اسیالمی نقطیف شیباهت از دیگر نتایج ایی  عحقییق اینکیه عربی و فارسی شده است.

پنید از  91عأیید منابع عربی بیر  گردد.های عاریتی ایرانیان با عاامید مبتنی بر وحی محسوب میت و عجربهعقالنیّ

آمیده اسیت نشیان از امانتیداری و نقی   قابوس نامهی ( که در پندهای منسوب به انوشروان )مکتوب بر امواح زرّ

 است.  قابوس نامهدرست ستنان انوشروان در 
 

 هانوشتپی. 1
  دارد: نهج امبالغه 11 وشروان شباهت بسیار به حکمت شمارة( ای  ست  ان9)
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َ  ه ههه ال» ها نیز شوند، ای  قلبها خسته میگونه که بدن)عرجمه: همان  «ُقُلوبح َتححل  ححةحا َتححل  اْدحْا حاَ  فحااْ ت حُ.وا لححا طحرحائهفح الْهمْكحمه إه

 های مطیف جستجو کنید.(ها حکمتشوند، پس برای آنخسته می
 (؛293: 3 ، ج9191)اب  قتیبیه،  ؛(31: 7 ، ج9121ف نق  شده است: )آبی، با اندکی اختالدر منابع زیر نیز ای  حکایت  (2)

(؛ )قیروانیی، 921: 2 ، ج9111(؛ )اب  عبد ربه، 597: 2 ، ج9112(؛ )یوسی، 911: 9172طرطوشی، ) (؛119: 9191هی، )ابشی

 (222: 9 ، ج9197حمدون،  ( و )اب 911: 9117)زجاجی،  (؛9197: 2 ، ج9372
کیرده بیا سیالح خیرد  ،نف بیه سیرکوب آای ایرانی اعتقاد به دیوی وجود دارد که خداوند آدمی را موظّهدر اندیشه (3)

 (59-23: / هی9311پور، )ر.ک: سبزیاناست. 

 فردوسی نیز به ای  دیو اشاره کرده است: 

 ز دانییییا بارسییییید پییییس شییییهریار

 بنییده چییه دادسییت کیهییان خییدیوه بیی

 چنییی  داد پاسییخ کییه دسییت خییرد

 را رهنمیییونعیییو  انخیییرد بیییاد جییی

 ز شمشیییر دیییوان خییرد جوشنسییت
 

  کیه چیون دیییو بیا دل کنید کییارزار 

  که از کیار کوعیه کنید دسیت دییو

 منییییییان بگییییییذردیهراز کییییییردار 

 کییه راهییى درازسییت پیییش انییدرون

 دل و جیییان داننیییده زو روشنسیییت
 

 (9531 :2، ج 9317)فردوسی،  

   است: ( قاب  عأم131ّ: 9311موموی ) مثنویشباهت ای  مضمون ایرانی با داستان زیر در  

موحیان را بیه خیود برد عیا بیا نشیان دادن آن، سیادهزده را به گرمای عراق میعوجّه مردم، اژدهایی یخمارگیری برای جلب 

 خیورد و باید موجیب هالکیت جمایی از میردم ل مارگیر را میافتد، اوّمشغول کند، اژدها با عابش خورشید به حرکت می

 شود:می

 مقمییه کییرد آن گیییج را اژدهییا ییی 

 در هزیمییت بییس خالیییق کشییته شیید
 

 سه  باشید خیون خیوری حجّییج را 

 از فتییاده کشییتگان صیید پُشییته شیید
 

 

گویید میادامی کیه نفیس در ضیاف و دانید و مییه خطرنیاک مییگیری از ای  داستان، نفس آدمی را بامقوّموالنا در نتیجه

 کند: ساس قدرت حمله میناعوانی است چون اژدهایی مرده است ومی به محض اح

 آمتیییی افسیییرده اسیییتاز غییید بیییی  ی مرده استنفست اژدرهاست او ک

 

دنییا و نفیس آدمیی صیورت  ةدربیار« مهیران بیه»هایی که بی  اردشیر و دامیادش عشبیه نفس به اژدهای افسرده، در گفتگو

 .(917: 9311، ر.ک: وراوینیشود )گرفته، دیده می

 شود:ب هد دیده میشار شاعران عرای  مضمون در 

 ابح صح     م نح نهُ ، مه     القح      اسح الن       رح اشح     عح  نْ مح     
 

َُ  وح ُع                   وح  مٌ ْل                   م ظُ هُ بعح طح                    َ  د   ا

 

 (311: 1894  )اسيت
 .(ستد و عجاوز است ،زیرا طبع مردم ،دبینرنج و اذیت می هاآنهر کس با مردم مااشرت کند، از )عرجمه: 
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َْ فح       وسه ُف      الن    مه جح شه       نْ مه       مُ ْل     الّن     ْ تحه       إ
 

 مُ له                      ّنْ ال يح  كٍ ل                       عه له فح  كٍ ف                       ا عه ذح  
 

 (213: 1   ج1147  )متن   
 (کند.تی است که ستد نمیبینی، به سبب علّهای نفس آدمی است اگر عفیف و پاکدامنی میستد از ویژگی)عرجمه: 

ن ا عح هح    ُص ا يح إّن ح   وح وسه فُ الن    عه بْ ن طح مه  لمُ الّن  »( ماتقد است متنبّى ای  مضمون را از ارسطو گرفته است: 919: 1 ، ج9123نویری )
ِْ  كح له ذح  عرجمه: ستد از طبیات آدمی است و یکی از ایی   « )وح جفٍ  وفح خح  كٍ ج  اوه جح وه  كٍ ل    أو عه ا،ٍ عح مح  وفح خح  كٍ ج  ينه ،ه  كٍ ل  ا عه : إم  يه تح ل  ى عه  ح إ

از مضیامی   اطّیالعبرای  (.شمشیرعرس از سیاسی و به علّت و یا  قیامتعرس از و دی   به علّتشود: یا دو سبب مانع آن می

 (911: 9 ، ج9311دهتدا، )ر.ک: عربی و فارسی دیگر 
 آمده است: ای  مضمون( در امثال و حکد دهتدا 1)

 بیید نفییس مبییاش بیید گمییان بییاش
 

 خلییییق در امییییان بییییاش فوز فتنیییی 
 

 (111: 9 ، ج9311)دهتدا،  دار )ناصرخسرو(همه کس دزد دان کاال نگه

 ست کیه چیزی ندزداهی کچو خو
 

 جهیییان را همیییه دزد پنیییدار و بیییس 
 

 

 (111: 2ج  ،)همان

 گفییت پیغمبییر کییه هسییتند از فنییون

 از کمال حیزم و سیوء امظی  خیویش
 

 هییا زبییوناهیی  جنییت در خصییومت 
 نی ز نقص و بددمی و ضیاف کییش

 

 (9395: 3)همان، ج 

 ؛(23: 9 ، ج9111)ابی  عبدربیه،  :ر نقی  شیده از جملیهای  ست  در منابع متتلف عربی بیا انیدکی اخیتالف از اردشیی (5)

: 9 ، ج9197ون، )اب  حمید ؛(913: 5 ، ج9192)زمتشری،  ؛(19: 9172رطوشی، )ط ؛(292: 9 ، ج9121)راغب اصفهانی، 

: 9121وطیوا ، ) ؛(1195: 97 ، ج9111)ابی  ابیی امحدیید،  ؛(11: 2 ، ج9192)اب  جیوزی،  ؛(91: 9117نقذ، )اب  م ؛(212

 (911: 2 ، ج9193( و )شیتو، 21: 9191 )ابشیهی، ؛(31: 1 ، ج9123)نویری،  ؛(933
 (11/ ب: 9311پور، )ر.ک: سبزیانکوب در خصوص ای  مضمون ی بیشتر و نقدی بر دیدگاه زرّ اطّالعبرای  (1)
  )ابی ؛(922: 9172، )طرطوشیی ؛(211-217: 9 ، ج9197ز نق  شده است: )ابی  حمیدون، ای  مضمون در منابع زیر نی (7)

 (21: 9 ، ج9111( و )اب  عبد ربه، 32: 7 ، ج9121)آبی،  (؛71: 9111طقطقی، 
 در گلستان آمده است:  (1)

 د گیینج از سییااهی درییی چییو دارنیی»
 

 «درییی  آیییدش دسییت بییردن بییه عییی  
 

 (15: / ب9311ر، پو)ر.ک: سبزیان کوبزرّی از نقدی بر شرح ای  بیت از سادی بر شرح و عحلی   اطّالعبرای 
عام  حمص کیه از او خواسیته بیود حصیاری بیرای  ( در ذی  نامف72: 9115ز )ثاامبی، ب  عبدامازی عردید عوقیع عمر( بی1)

عرجمیه: آن را بیا )  «غ ه الس  وح  له  ْ العح ا اه نهح ص ه ِح »نوشته اسیت:  انوشروان است که ستنان حکیمانف ر ازشهر حمص بسازد، متأثّ

 (مستحکد ک .و صلح  تماعد
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ع عربیی ای  عبارت در مناب «رضُ ادوح  اتُ وح ةح الس   ته امح قح   له العح اه » :( آمده است973: 9 ج ،9311( در امثال و حکد دهتدا )91)

آن  ای اسیت کیه گوینیدة( کیه از پییامبر اکیرم نقی  شیده از سیتنان حکیمانیه91: 9 عیا، ججز در ی  مورد )جبرعی، بیی

رازی، )؛ (523: 5 ، ج9197ابی  اثییر، )؛ (559: 9192هانی، راغب اصف)؛ (912: 9191)ر.ک: اب  مسکویه، است.  مشتّصنا

نظییر ایرانییان باسیتان بیه به اهتمام کد عوجّه( با 12: 2 عا، جغزامی، بی)و  (211: 1، ج 9191سابوری، نی)؛ (13: 21 ، ج9129

 )ر.ک: از عیدامت ایرانییان  اطّیالعایرانیی باشید. بیرای  یست کیه ایی  حکمیت از سیتنان حکیمانیفموضوع عدامت، باید ن

 (955 و 927: امف /9311پور، بزیانس

 حافظ با عأثیر از ای  اندیشه سروده است:
 ی  سره بر منهج عیدل اسیتی دور فلک

 

 خوش باش کیه ظیامد نبیرد راه بیه منیزل 
 

 ( 199: 9311)حافظ، 
(99)  

 پادشییییاهى پسییییر بییییه مکتییییب داد

 بییییر سییییر مییییوح او نبشییییته بییییه زر

 

 میییوح سییییمینش بیییر کنیییار نهیییاد 
 هییییر پییییدرجییییور اسییییتاد بییییه ز م

 

 (112: 9311)سادی، 
ای نیز برخوردار است. ای  ای فارسی است که عالوه بر نکات ارزندة حکمی، از ارزش ادبی ویژهاندرزنامه ،خردنامه (92)

اثر با انشایی بسیار ساده و در اغلب موارد با نثری نزدی  به نثرهای سادة دوران آغازی  پارسی عأمیف و نگارش شده است 

شیود. هیای موجیود دییده نمییحال دارای مغات و عرکیبات بسیار بدیای است که برخی از آنها در فرهنگ مغتو در عی  

ای  پندها  ی  نگاشته شده بود، همفپند حکیمانه از انوشروان نق  شده که بر امواح زرّ 91در ای  کتاب ( 99: 9371)ثروت، 

 شود میآمده دیده  نامهقابوسدر بی  پندهای انوشروان که در 

هیا را از پنیدهای دارد، به همی  سبب ماادل آن نامه قابوسهای انوشروان در ای  ستنان حکیمانه شباهت بسیار به پند (93)

ام کیه میأمون بیر در اخبیار خوانیده»گوید: می (51: 9311)عنصرامماامی اید. نق  کرده قابوس نامهمنسوب به انوشروان در 

طیال بیر دییوار یافیت کیه در  ای بیه خیطّای که انوشروان در آن دف  شده بود نوشیتهخمهگور انوشروان حاضر شد و از د

ه بی ها بری  دیوار نبشتد عا اگر وقتآمد هی  چاره ندانستد جزی  که ای  ست ی اکنون چون عاجزقسمتی از آن آمده بود: 

میزد آن یم  پیای ها و پندهانده باشد، ای  ست و بداند، او نیز از م  محروم نما اندها بتوبیاید، ای  مفظی زیارت م  کس

نقی  فقیره  51ای  پنیدها را در  مطلبنق  ای  پس از  نامهقابوس صاحب «.کس باشد و آن پندها اینست که نبشته آمدست

 ( نیز ای  داستان را به عفصی  نق  کرده است. 11-19: 9153) قیروانی کرده است:
)ر.ک: شیود دییده میینییز ، ایی  بییت در اشیاار منسیوب بیه رودکیی ق  کرده اسیت( دهتدا ای  بیت را از شاهنامه ن91)

 (522 :9331رودکی، 
( بیدون اشیاره بیه 11: 9371گردد که آزادعر درست است. ثروت )مالوم می نامه قابوس( از مقایسه با پند انوشروان در 95)

 احتمال داده است آزادعر درست باشد. نامه قابوس



 937/ ف موردپژوهانه: پندهای مکتوب بر ابزار و موازم زندگینقش منابع عربی در عبیی  فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطاما
 

 

وس )از شاعران عیرب امقدّاز شاعری عرب به نام صامح ب  عبدر ( سادی را در ای  مضمون متأث911ّ: 9331( محفو  )91)

 (313: 9111ضییف، )ر.ک:  (اسی به دار آویتته شد.. به اعهام زندقه، به دستور مهدی عبّیه 917ص  که در سال ایرانی األ

ایرانی از زبان فارسی به عربیی اسیت عیا آنجیا کیه بیه های امثال و حکمت ، عرجمفدانسته است غاف  از آنکه هنر ای  شاعر

را به زبیان عربیی در قامیب  اممث  ایرانیکد هزار ضرب( دست291: 9312ابو هالل عسکری ) ان از جملهنظرصاحباعتقاد 

 (323: 9319یوسفی، )ر.ک: آورده است. همچنی  نظد در
رسید ایی  واژه در گیویی، بیه نظیر مییشیرمندگی بیا دروز طیفوشیروان و رابهای انای  ست  در پند به قرینف عوجّه( با 97)

 خردنامه نیازمند عصحیح است.

 کتابنامه

 هاالف: کتاب
  نهج البالغه 

 .دار الکتب العلمية :، بریوت فحوو حتقيق خالد عبد الغين ،رنثر ال    ؛(1141) ، أبو سعد منصور بن احلسنياآليب. 1
 ، بریوت: عامل الکتب.مست رف فن   کل    الستّنرف ف (؛1111منصور ابوالوتح )ر امحد بن بن منصو  فحّمد، . األبشيهي4
عبدد  فحّمدد: ، حتقيقشرح هن  البغ ك(؛ 1111) فحّمدبن  فحّمدأبو حامد عز الدين بن هبة اهلل بن  ابن أيب احلديد املدائين،. 3

 األوىل، بریوت: دار الكتب العلمية. الطّبعةالكرمي النمري، 
بدددن عبدددد الكدددرمي بدددن عبدددد الواحدددد الشددديبا  ا دددزري  فحّمددددبدددن  فحّمددددأبدددو احلسدددن علدددي بدددن أيب الكدددر  ين، ری، عدددز الددددّ ابدددن ا  ددد. 1
 .بریوت: دار الکتاب العريب ال  تدمري،، حتقيق: عمر عبد السّ اريخالت   الیامل ف(؛ 4141)
 فحّمددددراسددة وحتقيددق   م  ماد ت  اريخ الل  وك و م فالن  تّن ؛(4141) فحّمدددبددن علددي بددن  الّرمحددا ابددن ا ددواي، ابددو الوددر  عبددد . 5

 حه نعيم اراور، بریوت: دار الكتب العلمية.عبدالقادر عطا ومصطوي عبد القادر عطا، راجعه وصحّ 
 ، بریوت: دار صادر.ك کرة الة ونج  الت   (؛1111لی ابو املعايل )بن ع فحّمدبن  فحّمدابن محدو ، . 6
قددد  ندی بتصددحيحه ، و غمجكول اِلل انجك وال     آ،اب الس   ف يالفخ  ر  ؛(1111ا قبدا )بددن قبد يفحّمددد بدن علد، یابدن ققطقد. 1

 الغريوزولدی أهاوردت هرتويغ درنربغ، شالو  علی هنر سو ، مطبع مرسو.
  قميحة، بریوت: دار الكتب العلمية. فحّمد، حتقيق مويد العق  الفري  ؛(4141ين أمحد )ه، شهاب الدّ ربّ ابن عبد . 8
 .الكتب العلمية دار :، بریوتعجَو ادخبار ؛(4148 بن مسلم )عبداهللّ  فحّمد، أبو يينور تيبة الدّ قالابن . 9
 دار األندلس.: بدوى، بریوت الّرمحا ، حتقيق عبد المْكةك ا ال ة(؛ 1116) فحّمدامحد بن  يعل ابن مسكويه، ابو. 11
يخ اليدداخ خليددر اخريددا، دار األندددلس ق عليهددا ونسددقها الّشددعلّددق فيهددا و ، دقّددمن  كحلجل  ك وال    ؛(4141) ابددن مقوددع، عبددداهللّ . 44

 .للطباعة والنشر والتوايع
 لوية.دار الكتب السّ  :قاهرةالشاكر،  فحّمد، حتقيق أمحد لباب اْل،اب(؛ 1111) ةابن منقذ، أسام. 14
باعدددة دار األنددددلس للطّ  ،األوىل بعدددةالطّ مرسدددخل ا،دددوىل، حياتددده وشدددعر ،  فحّمددددكتور ، الددددّ يواَال      (؛ 1111، أبدددوالوتح )البسدددي. 13
 .وايعشر والتّ والنّ 
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 ف مرآة الصا،ر العراج كك والث قافك اِليرانج  ،ب دا
 1خاص ك: الیم الیتواك عل، لواز  وأ،وات الجاة ،راوك

ٌياَ ج  وب   5وراِو

 کرمانشا ، ايرا   قسم الّلغة العربية وآداهبا، جامعة راای يفأستاذ 
 3رئاييص يقه 

 ماجستریة يف فرع الّلغة العربية وآداهبا
 اللخ ح

سدددتعملوهنا حلوددد  الّنظدددا  ي يف  قدددافتهممدددن األصدددول األساسدددية  اصددديحة و دددهتمدددامهم باحلکمدددة والنّ ايدددزات ا،اصدددة لنیيدددرانيني املمدددن 
توظدو  حیکانوا کانت تشاهد يف کّر مکا  و ّرة واحللوة  عاليم الّدينّية وجتارهبم املتّ المن  ستوحاةمکانت   احلکم اّلي. هذ  يا جتماع

 والّطر) العامة.  ا سوا)يف هبا ينادو و هلا  احرتاما  خزائنهم  يف هبا
واملالبس  الّسررو  يصم والعياتو يکتبوهنا بالّذهب وما  الورد والّزعورا  علی ا بنوخ واأللواح الّذهبّية وعلی ا، البالغة تهايّ  ّ ألو  

 هلذ  احلکم.  ياملصدر األصل عتربت العربّية صادرواملو...  وائدوأقراف امل
إلددی  فردندداأ ملنطلددقاهددذا  مددنة وعلددی مقددابرهم و لّذهبيّدداکتوبددة علددی األلددواح املإلددی بعدده هددذ  احلکددم  تّم اإلشددارةيددهدذا املقددال  يف 

ة انتسدداهبا إلددی صددحّ املصددادر العربيّددة ؤيّددد تو  قددابوخ نامددهکتدداب   املعددالی يف نصددرعددن أنوشددروا  نقلهددا ع مو ددورةتسددع عشددرة حکمددة 
 . يرانينياإل

لجلج ك:  . ة، ايرا  القدمیاألدوات، األدب العريبالّلواا  و ، احلکمة، ةيرانيکم اإلاحل الیلةات ال  
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