کاوشنامة ادبيّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
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استاد گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران

صدیقه رضایی
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کارشناسارشد زبان و ادبیّات عربی

چکيده
از ویژگیهای بارز ایرانیان ،اهتمام به پند و اندرز است که از اصول و مبانی فکری و فرهنگیی آنهیا بیه منظیور
حفظ ارزشهای اخالقی و اجتمیاعی بیوده اسیت؛ ایی پنیدهیای حکیمانیه را کیه عمومیاً حاصی عایامید دینیی،
عجربههای علخ و شیری و خردورزی آنها بوده ،در گنجینهها نگهداری میکردند ،بر سرکوی و بازار به گوش
مردم میرساندند و کسانی با عنوان اندرزبد ،ای پندها را در مجامس خاص بیان میکردند.
ای پندها آنقدر برای ایرانیان باستان ارزش داشت کیه آنهیا را بیا آب طیال ،گیالب و زعفیران ،بیر چیوب
آبنوس ،موحهای طال و ابزار و موازم زندگی چون انگشتر ،عصیا ،عتیت ،حاشییف سیفره ،مبیاس و ...میینوشیتند.
مهدعری منبع برای دستیابی به ای پندها ،منابع عربی است که فرهنگ ایرانی را در گوشه و کنار آنها میعیوان
یافت.
در ای مقامه ،با استناد به منابع عربی به چند پند حکیمانه که در ایران باستان بر ابیزار و میوازم زنیدگی چیون
شالِ کمر ،گنبد ،موح زرّی  ،موح دخمه و موح سنگی نوشته شده بود ،اشاره کرده ،عأثیر آنها را در ادب فارسی
و عربی نشان دادهاید .در ای میان به  91پند حکیمانه از انوشروان اشاره کیردهایید کیه در قیابوس نامیه آمیده و
اشاار شاهنامه و منابع عربی ،صحّت انتساب آنها را به ایرانیان باستان عأیید کردهاند.
واژگان کليدی :پند ایرانی ،حکمت ،ابزار و موازم ،ادب عربی ،ایران باستان.
 .9عاریخ دریافت9311/7/5 :

عاریخ پذیرش9311/1/25 :

 .2رایانامف نویسندة مسئولwsabzianpoor@yahoo.com :
 .3رایانامهS_Rezaei86@yahoo.com :
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 .9پيشگفتار
 .5-9عشق ایرانيان به پند و اندرز
دربارة عالقف ایرانیان به پند و اندرز و نوشت آنها بر ابزار و موازم زندگی در مقامیف «نگیاهی بیه پنیدهای
مکتوب بر ابزار و موازم زندگی ایرانیان باستان و اثر آن بیر ادب فارسیی و عربیی» (سیبزیانپیور/9311 ،
امف )971-917 :مطامب متنوّع و مبسوطی آمده که مقامف ما را از عکرار آنها بیینییاز مییکنید در اینجیا
فقط به نق دو ست از انوشروان و ستنی از افشی بسینده کیرده ،خواننیدة محتیرم را بیه مقامیف میذکور

ارجاع میدهید« :ال ُقلُوب حَتْتاج حإَل أحقْو هاِتحا همن الهمْك ه
اج ادحاْ ح ه
اَ حإَل أحق حْو هاِتحا هم حن ال.ح ح ا ه »(( )1م د 1981 ،ج
اِتهجح ه
ْة ك حح ْ
ح
ُ ح ُ
ح
ح

 )3 :2و (آيب  1121ج ( )33 :7عرجمه :احتیاج قلبها به حکمت ،مانند احتیاج بدنها به غذاست).

انوشروان در یکی از ستنان حکیمانف خود ،پنید ناشینیدن را بیدعر از داز عزییزان دانسیته اسیت« :بیه
خداوندِ مصیبتِ عزیز ،آن نرسد که بر آن کس که بیفایده گوش دارد» (عنصرامماامی.)53 :9311 ،
از نشانههای اهتمام جدّی ایرانیان به نوشت پند و اندرز ،پاسخ افشی  ،سردار ایرانی است که در زمان
محاکمه از او میپرسند :ای کتابی که آن را بیه طیال و جیواهرات آراسیته کیردهای چیسیت در پاسیخ

ه
ه
آ ،ه
اب حوأحتْ ُر ُك الْ ُمْك ْف حر » (اا ن اث
اب ال حع حج هم حوُح ْف هرهه ْم فح ُمْكنْ ُ
اب حوهرثْ تُهُ حع ْن أهحيب فه هجه م ْن ح
میگوید« :حتح ٌ
ت آ ُخ ُ ْاْل ح ،ح
ج ( )33 :3عرجمه :کتابی است که از پدرم به ارث بردهام که در آن کفر و آیی ایرانیان وجود دارد می از آن
:1117

ادب را آموختد و کفر را رها کردم ).همچنی (ر.ک :محمدی)327 :9311 ،
ای مقامه و پژوهشهایی از ای دست ،دریچهای است بر فرهنگ و ادب ایرانیان باستان که ناشناخته
مانده و عأییدی است بر صحّت حکمتهایی که در قابوس نامه به انوشروان نسبت داده شیده و از دیگیر
سو ،گامی است در عبیی عأثیر فرهنگ و ادب ایرانیان باستان بر ادب عربی و فارسی و عفسیری بر وجود
حکمتهای شاهنامه و پاستی برای ای سؤال که فردوسی از کدام آبشیتور سییراب شیده و چیرا واژة
حکید ،قری نام فردوسی شده است
قب از ورود به بحث اصلی الزم است چند نکته را یادآوری کنید:
 -9در مقامف «نگاهی به پندهای مکتوب بر ابزار و موازم زندگی ایرانیان باستان و اثر آن بر ادب فارسی و
عربی» به عادادی از ای پندها اشاره شیده ،در ایی مقامیه بیه مطامیب جدیید پرداختیه و از عکیرار آنهیا
خودداری کردهاید.
 -2در پینوشت به برخی مضامی مشابه در فرهنگ اسالمی ،ادب عربیی و فارسیی اشیاره کیردهایید عیا
گامی در مسیر ادب عطبیقی برداشته باشید.
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 -3ای مقامه در قامب ادبیّات عطبیقی در مکتب فرانسه نوشته شده است.
 .5پردازش تحليلی موضوع
 .9-5شال کمر

اس هطبحاع ا فحالثه حق كُ اهالن ه
پس از مرگ بزرگمهر ،ای عبارت را در شیال کمیرش یافتنید« :إذحا حح ا حَ ال.ح ُر هف الن ه
اس
ه
وت ر ه
ه
اص ا فحال حةأنهجنح كُ ُحُْ ٌ »(( )2ق رط  1142ج )278 :2
حع ْج ٌٌ وإ حذا حح ا حَ ال حق ح ُر حِق ا فح ال ْر ُ احاط ٌل حوإ حذا حک ا حَ الح ُ ح
(عرجمه :اگر خیانت در سرشت مردم است ،اعتماد به آنها نشانف ناعوانی و اگر قضا و قدر حق است پس حرص
بیهوده است و در جایی که مرگ در کمی است ،آرامش ،حماقت است).

در ای بتش به بررسی و عحلی پند باال میپردازید:
 .9-9-5خطر نفس آدمی

بزرگمهر ،بدی را در سرشت مردم میداند« :ال.ح ُر هف الن ه
ت
اس هطبحاعا» ،از اردشیر نق شده اسیت« :الش ر نحااه ٌ
ه
ت حعلح هجه اح ح حن »(( )3زخمشري  1112ج  )7 :3و (ثع ال :1141
أِ ٍ فحإ َْ ححا حَ لحهُ ال.حلحبكُ ظح حه حر حوإ َْ ححانح ْ
هف طحبه حجعك ُح هل ح
( )11عرجمه :شرّ و بدی در سرشت همف آدمیان است ،اگر غامب شود ظاهر میگردد و اگر مغلوب شود پنهیان
میگردد).
 .5-9-5اعتماد به مردم

بزرگمهر اعتماد به مردم را در زمانی که فساد عمومیّت یافته ،نوعی ناعوانی مییدانید(« :)1إذحا حح ا حَ ال.ح ُر هف
اس هطبحاعا فحالثه حقكُ اهالن ه
الن ه
اس حع ْج ٌٌ »
در مجمع األمثال آمده است« :الح ٌُْ ُو و ُ الّن هن اهالن ا ه
س » (مج ان ،يبت ا ج ( )249 :1عرجمیه :احتییا در
بدبینی به مردم است).

ست زیر از علی (ع) فص امتطاب همف عاابیری است که دربارة اعتماد به مردم آمده است:

ا ،حعلحى الٌم ه ه ه
س حن حر ُج ٌل الّن ن اهحر ُج ٍل فح حق ْ ُ هرحر » (هن البغ ه ق ( )114عرجمیه :اگیر
سُ
اَ حوأ ْحهله فحأ ْ
« حوإهذحا ْ
ح
حِ ح
اوتح ْو حَل ال حف ح
فساد بر روزگار و مردمش حاکد شود و آدمی به کسی خوشبی باشد ،به یقی فریب خورده است).
 .9-9-5اعتقاد به قضا و قدر و رزق معلوم

بزرگمهر ،حرص برای روزیِ بیشتر را جایز نمیداند؛ زیرا ماتقد است قضا محتیوم اسیت و عغییرناپیذیر:

«وإذحا ححا حَ ال حق ح ر ِقا فا ْلهر ا ه
اط ٌل »
ْ ُح
ُ

برای اطّالع از ای مضمون در ایران باستان و اشاار و امثال فارسیی و عربیی (ر.ک :سیبزیانپیور:9317 ،
 )17و (دهتدا ،9311 ،ج )211 :9
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 .1-9-5مرگ در کمين آدمی

تر ه
اص ا فحال حةأنهجنح كُ ُحُْ ٌ » دهتیدا ( ،9311ج :9
بزرگمهر ،مرگ را در کمی آدمی میداند « :حوإ حذا حک ا حَ الح ْو ُ ح
 )957-951ذی «از مرگ خود چاره نیست» بیش از  211ضرباممث و شار عربی و فارسیی آورده کیه

نشان از اهمّیّت ای موضوع دارد.
عأکید بر حتمیت مرگ ،در متون دینی ،اخالقی و حکمی ،مانایی ثانوی دارد و آن هشدار به غافالن
و سرمستانی است که گمان میکنند برای همیشه در ایی دنییا زنیدگی مییکننید و حیدّ و میرزی بیرای

زیادهخواهی و ستد به دیگران نمیشناسند.

از قراینی که ای ادّعا را عأیید میکند ست بزرگمهیر اسیت« :الرُح و َُ حعلح  ،ال نجا م ع م ا نُع ايهن هم ن الح ه
وت
ح ححح ح ُ ح

حج ْه ٌل » (توِج ي يبتا ج ( )311 :2/3عرجمه :عکیه بر دنیا با دیدن مرگ ،نوعی نادانی است).
ت فه ُ ،ک هل يح ْوٍ حول ْحج لح ٍك هم حر حارا
العاقه هل أح َْ يح ْ ُک حر الح ْو ح
اب مسکویه ( )71 :9191از ایرانیان نق کرده اسیت « :حعلح  ،ح
فحاَ فه ،حکثْ رةه هذ ْک هر الحو ه ه
ص حةك هم حن ادح حش هر حو حأمانحا هم حن الحلح هع » (عرجمه :بر عاق الزم است کیه هیر شیب و روز بیه
تع ْ
ْ
ح

کرّات به یاد مرگ باشد ...زیرا فراوانیِ یاد مرگ مانع کبر و حرص میشود( ).ر.ک :سبزیانپیور /9311 ،ب:
)11-11
 .5-5گنبد

انوشروان به بزرگمهر گفت :براید گنبدی بساز و بر آن کلماعی بنیویس کیه از آن بیرای دوام حکومیت

ه
اجهُ ال ْولح كُ وال ْولح كُ حواليحكٌ
استفاده کند .بزرگمهر گنبید را سیاخت و در حاشییف آن نوشیت « :ح
الع ا حلُ اُ ْس تحا ٌَ حوو جح ُ
ه
ال حوالح ُ
ش أ ْع حوا ٌَ يح حمْك هفلُ ُه ُم الح ُ
ك والحله ُ
حَتْ هر ُو حها الش هر حيعكُ حوالش هر حيعكُ ُونكٌ يح ْستح ن حها الحله ُ
ال هرْز ٌق حتْ حة ُع هُ
ش حوالحْج ُ
ك حر ٍاع يح ْعض ُ هُ الحْج ُ
الر هعجكُ والر هعجكُ حعبهج ٌ يستعبه ُ هم الع ْ ُل والع ْ ُل مألُ ٌ ه
العاهحل » (طرطووي يبت ا ج ( )82 :1عرجمه :دنیا باغی
وف اهه قح حوا ُ ح
ح ْح ُ ُ ح
ح ح ح
ح
است که پرچی آن حکومت است؛ دومت والیتی است که دی از آن حفاظت میکنید؛ دیی سینّتی اسیت کیه
پادشاه آن را پایهریزی میکند؛ شاه چوپانی است که مشکر او را یاری میکند؛ مشکر ییارانی هسیتند کیه میال و
ثروت ،آنها را عأمی میکند؛ مال ،رزقی است که مردم جمایش مییکننید؛ میردم را عیدامت ،بنیده مییکنید و
عدامت چیزی آشناست که قوام هستی به آن است).

مطامب باال را که متضمّ فلسفف سیاسی در ایران باستان است ،میعوان به بتشهای زیر عقسید کرد:
 .9-5-5لزوم وجود حکومت برای مردم
بزرگمهر ،دومت را به پرچی باز ،عشبیه کرده که مردم را از خطیرهیای متتلیف حفیظ مییکنید « :ح
الع ا حلُ
ه
جاجهُ ال ولحكُ »
اُستحا ٌَ حوو ُ
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نویری ( ،9123ج  )211 :1فلسفف وجودی حکومت را از نظر ایرانیان ،برقیراری عیدامت و مبیارزه بیا

ه
رث أحو ُل ملُ وحههم وقهج ل :إن هُ أحو ُل مله ٍ
ك هم ن اح هن
ك أحَ ححج وحم ح
ك حمله ح
ص حل قهجح اه ح،ولح تههم حر ،الحّنح ال حوذحل ح
ستد میداند « :أحَ أح ْ
ح
ُ
ح ح
ب ُملْ همْك هه أحن هُ لحة ا ححثُ حر البحُ .ي هف الن ه
اجتح حة حع أ حح ااهُرُهم حوحرأحوا أحن هُ حال
جف حوفح ح
اس حوأ حح حل ال حق هوي الض هع ح
ح
ش ا الّنل ُم احج نح ُهم ْ
آ ،ح ححا حَ حوبح ُ
ه
ه
ه
ه
ك يحرج ُعو حَ إلحْجه حوحمل ُمْك وهُ » (عرجمه ... :مبنیای عأسییس حکومیت آنهیا ،جلیوگیری از سیتد بیوده
جم أح ْم ُرُهم إال حمل ٌ
يُق ُ
است .کیومرث اوّمی پادشاه آنها بود و گفته شده که او اوّمی پادشاه از نس حضرت آدم بیوده اسیت و سیبب
حکومت او ای بود که وقتی ستد در بی مردم بسیار شد و قوی ،ضایف را خورد و ستد در بی آنها عمومیّیت
یافت ،بزرگان آنها جمع شدند و به ای نتیجه رسیدند که امور آنها سامان نمییابد مگر با پادشیاهی کیه بیه او
مراجاه کنند).
 .5-5-5رابطة دین و دولت
بزرگمهر ،رابطف دی و دومت را دوطرفه دانسته هرکیدام را نگهدارنیدة دیگیری مییدانید « :حوال ْولح كُ حواليحكٌ
ك»
حَتْ هر ُو حها الش هر حيعكُ حوالش هر حيعكُ ُونكٌ يح ْستح ن حها الحله ُ
اَ تُوأحم ه
ك وال ه ين أح حخ و ه
اَ ال
ای مضمون در منابع متادّد عربی از اردشیر نق شده اسیت :قح ح
ح
ال أ ْحر ح،ش ُ« :الُلْ ُ ح ُ ح
اْلخ هر دحَ ال ه ين هو أحمن الُل ه ه
قحوا دحِ ه هِها إال اه ه
ه ه
ه
ه
ا،هه وال ا لهلْةلْ ه
ك هم ْن أ ٍ
ُس حوال
ا،هه حوالحله ُ
ْك حوع حة ُ
حح ح ح
ك ُه حو قحائ ُم حو ْجف ال ي هن حوحجح ح ُ ُ
ح ُح ُ
)
5
(
ه
ا لهل ه ي هن هم ْن حِا هر ٍ
ئ ائ ٌع حوحم ن ال أُس لح هُ حم ْه ُ وٌ » (اا ن قتجب ه  1119ج ( )37 :1عرجمیه:
س لح هُ ح
س فحاَ حم ْن ال حِ ا هر ح
اردشیر :حکومت و دی  ،دو برادر دوقلو هستند کیه یکیی بیدون دیگیری دوام نیدارد؛ زییرا دیی  ،امنیّتیی بیرای
حکومت و ستون آن است و پادشاه ،شمشیر دی و غالف آن است؛ ناچار ،حکومت باید اساس و دی  ،نگهبانی
داشته باشد؛ زیرا چیزی که نگهبانی نیدارد ،عبیاه مییشیود و آنچیه پاییه و اسیاس نداشیته باشید ،نیابود و وییران
میگردد).

چنیییان دان کیییه شیییاهی و پیغمبیییری

دو گیییوهر بیییود در یییی

انگشیییتری

(فردوسی ،9317 ،ج )9119 :2
برای اطّالع از ای مضمون در ادب فارسی و عربی (ر.ک :دهتدا ،9311 ،ج )211 :9
 .9-5-5تشبيه حاکم به چوپان

ه
ش»
بزرگمهر ،حاکمان را مانند چوپان میداند « :حوالحله ُ
ك حر ٍاع يح ْعض ُ هُ الحجْ ُ

ست باال با کمی عفاوت در دیگر منابع عربی آمده است (ر.ک :وطوا )939 :9121 ،
در بتشی از داستان بهرامگور و راستروش  ،بهرام گور ،خود را چوپان و مردم را رمه میداند« :رعیّت
ما رمف مااند» (طوسی)27 :9311 ،
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عابیر «چوپان» برای حاکمان در نهج امبالغه نیز دیده میشود:

اعي واتبهعوا الر ه
«فحاوت هججبوا لهل ه
اع حي » (هن البغ ه خ ب ه ( )111عرجمه :دعوتکننده را استجابت کرده ،از چوپان
ح ُ
ْح ُ
پیروی کنید).

کلمف راعی در عاریخ بیهقی و کتاب عاج به مانای شاه ییه کیار رفتیه اسیت( .ر.ک :بیهقیی ،9311 ،ج :2
 )131و (جاحظ)79 :9332 ،

ه
صلُ ُح الر هعجكح» را از ی
اب منقذ ( )51 :9117عبارت «اهالراعي يح ْ

شییییبان باشیییید و زیردسییییتان رمییییه

حکید نق کرده است:

عیییی آسیییییانی و داد جیییییوید همیییییه
(فردوسی ،9317 ،ج )9317 :2

 .1-5-5نياز لشکر به مال

ال »
ش أ ْع حوا ٌَ يُ حمْك هفل ُه ُم الح ُ
بزرگمهر ماتقد است :امکاناتِ مامی ،مشکر را عأمی میکند « :حوالحجْ ُ

ایرانیان قدید بر ای باور بودند که حکومت بدون مشیکر برپیا نمییمانید و سیربازان ،نیازمنید پیول و

ال إال اه هعة ارةٍ
ال إال هِح ٍ
ك إال اه هر حج ٍ
ال حوحال حم ح
ال حوحال هر حج ح
امکانات رفاهی هستند .در عهد اردشیر آمده است « :حال ُملْ ح
ح ح
حوحال هع حة حارةح إال اه حع ٍل » (ثع الب( )131 :2443 ،زخمش ر  1112ج  )383 :3و (آا  1121 ،ج )174 :1
(عرجمه :حکومت بدون مردم ،مردم بدون مال ،مال بدون آبادانی و آبادانی بدون عدامت ممک نیست)1().

امام علی (ع) در بتشی از نامف خویش به مام

اشتر ،میزوم امکانیات میامی را بیرای سیااهیان چنیی

عرسید فرمودهاند« :ولحجس تح ُقو الر هعجكُ إهال ِبهه م ُم الح قه وا لهل ه
اج ال ه ي يح ْق حوْو حَ اه هه حعلح ى
هج اَُّ حلُ ْم هم حن ا ح حر ه
حْ ح ُ
حح ُ
ْ
ْجنُ و ،إهال هِحا ُْر ُ
هجه ه
ا ،حع ُ هو هه ْم» (هن البغ ه َ ( )13عرجمه :مردم جز به واسطف آنها (مشکریان) پاییدار نمییماننید و مشیکریان،
ح
پایدار نمیمانند مگر به واسطف خراجی که خداوند برای آنها مقرّر میکند و با آن برای جهاد با دشم نیرومنید
میشوند).

ه
ک فح ج ه
ه
ك »(( )7را ب اص فهان،
از پرویییز نقیی شییده اسییت « :حوقح ح
ض جوا هم ْن ح
ال احر هوي ٌُ ... :حوال تُض ج حقن حعلح ُ ،ج ْن ح ح

 1124ج ( :)214 :1عرجمه :مشکریانت را در عنگنا قرار مده که از عو بیزار میشوند).

در پندهای بزرگمهر به انوشروان ،ده چیز برای ده ع  ،زشیت شیمرده شیده اسیت؛ یکیی از آنهیا بتی
فرماندهان مشکر است که موجب نافرمانی سربازان میشود(:)1
سیییاهبد کیییه باشییید نگهبیییان گییینج

سیییااهی کیییه او سیییر بایچییید ز رنیییج
(فردوسی ،9317 ،ج )9119 :2
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 .2-5-5عدالت مایة اطاعت مردم

از نظر بزرگمهر ای عدامت است که مردم را در مقاب حکومیت ،مطییع و فرمیانبردار مییکنید « :حوالر هعج كُ
الع ْ ُل»
حعبهج ٌ يح ْستح ْعبه ُ ُه ُم ح
اردشیر ،عدامت را حصار محکد حکومت میدانید« :وحح ا حَ ه
ول :حهي ب حعلح  ،الحله ه
ض
أر،ش يح ُق ُ
ك أ َْ يح ُمْك و حَ فح ائه ح
ُ
ح
ه
ص هه
ه
ص ن ال ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
اب
الع ْ هل هجح ح
ي م ْن هزحو هال الُلْ ك حوحتحرم ه إَ أو حل حخمحاي هل اِل،اح ا هر ف الُلْ ك ذح حه ُ
الع ْ هل فح إَ هف ح
ح
اع ا ح ْه حو ُه حو ال ْ ُ ح
الع ْ هل هم ْنهُ » (مس عو 1141 ،ج ( )239 :1عرجمه :اردشیر میگفت :شاه باید سرشار از عدامت باشد ،زیرا در
ح
عدامت انواع خیر و نیکی وجود دارد و آن دژی محکد در برابر نابودی کشیور اسیت .اوّمیی نشیانف بیدبتتی در

کشور ،رخت بربست عدامت ازآن است).

بهرام ،عدامت را بهتری وسیلف حفظ حکومیت مییدانیدِ« :ب را ا ن نرو ي :أاْلح ُغ اد ْش جحا ه هف تح ْش جهج ه الح ْةلح حمْك هك
ك ر هعجته هه حح هعنحايته هه هُِ ه
ه
تح ْ اه حها اهالع ْ هل و هِ ْفّنُه ا اه ال ُقوةه وحح ا حَ ي ُق ُ ه
ه
ه ه
لمْك هه » (ثع ال :1141
ُ ح ح ح
ح
ح ح
ول يحنْبح .ي حعلح  ،الحل ك أ َْ يحنْبح .ي هُِلْ ح
 )13و (زخمش ر  1112ج ( )193 :1عرجمه :مؤثّرعری عام در پاییداری حکومیت ،ادارة آن بیا عیدامت و
نگهداری آن با قدرت است .همچنی میگفت :شایسته است شاه آنگونه به امیوال میردمش نگیاه کنید کیه بیه
اموال خود نگاه میکند).
ال
و از دیدگاه انوشروان ،عدامت برای کشور به منزمف حصاری است که هرگز آسیب نمییبینید « :حوقح ح
ه
ار حوال يح ْه ه ُم هُ حم ْن حجنهج ٌ »(( )9را ب اص فهاي
أنوش رواَ :حِص هن الح ْةلح حمْك كح اه ح
ور ال يُ ْ.هرقُ هُ حم ا ٌ حوال َُتْ هرقُ هُ نح ٌ
الع ْ هل فح ُه حو ُو ٌ
 1124ج ( )211 :1عرجمه :کشور را با عدامت در حصار امنیّت قرار ده ،زیرا عدامت دیواری است کیه هیی
آبی آن را غرق نمیکند ،هی آعشی آن را نمیسوزاند ،و هی منجنیقی آن را خراب نمیکند).
 .6-5-5عدالت مایة قوام هستی

بزرگمهر ،قوام هستی را به عدامت میداند« :والع ُل مألُ ٌ ه
العاهحل »
وف اهه قح حوا ُ ح
ح ح ح
ه
الع اهحل »(( )10وط وا( )131 :1128 ،عرجمیه:
اس اه ه قح حوا ُ ح
بزرگمهر در جیایی دیگیر گفتیه اسیت « :ح
الع ُل ح
أو ٌ
عدامت بنیانی است که قوام دنیا بر پایف آن است):

ز رخشیینده خورشییید عییا عیییره خییاک

همییییه داد بینییییید ز یییییزدان پییییاک
(فردوسى ،9317 ،ج )171 :9

برای اطّالع از حدود  911عابیر فارسی و عربی از ای مضمون (ر.ک :دهتدا ،9311 ،ج )973 :9
()99

 .9-5لوح زرّین

در کتاب خردنامه( )11 :9371( )92آمده است:

 /921کاوشنامف ادبیّات عطبیقی ،سال پنجد ،شمارة  ،91پاییز 9311

«اندر کتابها و اخبارها یافتید نبشته که حصینی اسیت حصیی انیدر پیارس ،نیام او اصیطتر و انیدر آن
جایگاه گنجی یافتند از گنجهاء شاپور مل

 .و در جمله آن گنجها موحی بود زرّی  .و بر آن میوح ایی

نکتها نبشته بود بلغت و عبارت آن مردمان .دانایان پارس آن را عرجمه کردند و آن ست ها چنی بیود
()93

که یاد کرده شود».

 .9-9-5دشمنی نادان با نفس خود

نکتف اوّل .همف چیزها را از ابله نگاه داشت آسانعر از آن

او را از ع خویش (خردنامه.)11 :9371 ،

پند سی و یکید (انوشیروان) :همیه چییزی از نیادان نگیاه داشیت آسیانعیر کیه ایشیان را از عی خیویش
(عنصرامماامی.)53 :9311 ،

مفهوم «دشمنی نادان با خویش» در حکمتهای بزرگمهر نق شده است« :ال ه
ف يح ُمْك و َُ
اه ُل حع ُ و نح ْف هس هه فح حمْكج ح
ح
ص ه ي ح ح ههه » (وطوا( )134 :1128 ،عرجمه :نادان دشم خود است ،چگونه میعواند دوست دیگری باشد).
ح

کسیییی کیییو خیییرد را نیییدارد ز پییییش

دمییش گییردد از کییردة خییویش ریییش
(فردوسی ،9317 ،ج )2 :9

 .5-9-5پند آموختن از روزگار

نکتف دوّم .هر مردی که او را آموزش روزگار دانا نکنید هیی دانیا را بیه آمیوخت وی رنیج نبایید بیردن
(خردنامه.)11 :9371 ،
پند سىام (انوشروان) :هر کسى را که روزگار او را دانا نکند هی دانا را در آموزش او رنج نبایید بیردن
که رنج او ضایع بود (عنصرامماامی.)52 :9311 ،

ص ُح الُحؤ ه،اهي » (اا ن مس مْكويه ( )79 :1113عرجمیه :روزگیار ،بهتیری
در پندهاى ایرانیان میبینید« :ال ْه ُر أفْ ح
مربىّ است).

هرکییه نامتییت از گذشییت روزگییار

()91

نیییییز نییییاموزد ز هییییی آموزگییییار

(فردوسى ،نق از دهتدا ،9311 ،ج )9111 :1
جهان سر به سر حکمت و عبرت است

چیییرا بهیییرة میییا همیییه غفلیییت اسیییت
(فردوسى ،9317 ،ج )315 :9

چنییییی داد پاسییییخ کییییه راه خییییرد

ز هیییر دانشیییی بییییگمیییان بگیییذرد
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نبایییییید عیییییو را پنییییید آموزگیییییار

نگیییه کییی بیییدی گیییردش روزگیییار
(همان)513 :

 .9-9-5نياز دانش به عقل و خرد

نکتف سیّد .اگرچه داناعر کسی هست ،چون با آن دانش خرد کار بست ییار نیسیت ،آن دانیش او را سیود
ندارد (خردنامه.)11 :9371 ،
پند بیست و نهد (انوشروان) :هرچند دانا کسی بود که با دانش وی را خرد نیست آن دانش بیر وی وبیال
بود (عنصرامماامی.)53 :9311 ،

ٍ
صج حر حع ْقلحهُ حخ حرااا » (آيب  1121ج  11 :7عه ار،ش ) (عرجمه :اگیر عقی
العاقه حل ال تح ْن حف ُعهُ حج ح
و،ةُ حتْ هراحك إ حذا ح
«فحإَ ح

عاق ضایع شود ،عجربههای خوب او برایش سودی ندارد).
از بهم نق شده است« :وال أواس له ه
لع ه
الع ه
قل » (اا ن مس یويه ( )31 :1113عرجمه :برای دانش ،پایهای
لم إال اه ح
ح ح ح
جز عق وجود ندارد).

در شاهنامه آمده است:
چنییییی داد پاسییییخ کییییه راه خییییرد

ز هیییر دانشیییی بییییگمیییان بگیییذرد
(فردوسی :9317 ،ج )555 :9

 .1-9-5لزوم حاکميت عقل بر خوی و عادت

نکتف چهارم .هر مردی که خرد وی بر عادت و خوی وی پادشاه نباشد او میردم نباشید و او از سیتور بتیر
باشد (خردنامه.)11 :9371 ،
اگر خواهی که از پشییمانی دراز ایمی گیردی بیه هیوای دل کیار مکی ( .عنصیرامماامی ،51 :9311 ،از
پندهای انوشروان)
 .2-9-5ارزش آدمی ،به ميزان فایدة او برای دیگران

نکتف پنجد .هر مردی که مردمان را از او منفات نباشد ،بدان مقدار و اندازه که او را دستگاه بود از مردم
زنده نیست و بتر از مرده است (خردنامه.)11 :9371 ،

در حکمتهای ایرانی « :حو حخ ُ الن ه
ك » (جاِظ ( )11 :1143عرجمه ... :بهتری انسانها کسیانی
اس حمن نح حف حع ح
هستند که به عو سود میرسانند).
«وقح ْ قهجل هدحنُ ه
ئر ح ْهي حوحلْ يح ْن حف ْع هن فح حغ أح ْعلح ُم فه هجه حخ ْج را »
وش ْرحواَ :حما ال ه ي حال حخ ْج حر فه هجه؟ قح ح
ئرهي حوحلْ يح ْن حف ْع ح ْهي أ ْحو ح
ال :حما ح
ح
ح
(ماور،ي ( )228 :1147عرجمه :به انوشروان گفته شد :چیست که در آن خیری نیست گفت :چییزی کیه بیه
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م ضرر زند و برای دیگران سودی نداشته باشد ،یا موجب ضرر دیگران شود و نفای برای م نداشته باشد( ،در
چنی چیزی) خیری نمیبیند).
 .6-9-5ذلّت و خواری شکمپرستی

نکتف ششد .هر آن بندهای که بترند و بفروشند میازادعر( )95از آن اسیت کیه او زییر دسیت گلیوی خیود
نباشد (خردنامه.)11 :9371 ،
پند بیست و هشتد (انوشروان) :هر بندهای که او را بترند و بفروشند آزادعر از آن کس بود که گلوبنیده
بود (عنصرامماامی.)53 :9311 ،
چهار چیز همیشه نگاهدارید :دیر خفت و زودخاست و کد گفت و کد خوردن( .مستوفی،921 :9311 ،
از پندهای عاج انوشروان)
از پندهای مکتوب بر پردة انوشروان :کار کردن خوردن باید و خوردن مردن باید.
در پاسخهای بزرگمهر به سؤالهای موبدان در بزم انوشروان ،آمده است:
چیییه دانیییی کیییه بیشییییش بگزاییییدت

چییییو کمییییی بییییود روز بفزایییییدت

چنییی داد پاسییخ کییه کمتییر خییوری

عیی آسییان شییوی هیید روان پییروری
(فردوسی ،9317 ،ج )9119 :2

ه ه
ك حعةا حَتهجل حشهوتُهُ إل ه
ه
غج هِحا نُمْك هرُه هُ » (زخمش ري
حجه هم حن ال حعاه حويح ُق ُ
الع ه
رواَ ُيُْ هس ُ
.ن حع هن ح
« ححا حَ أنُوش ح
ُ ح
ول :تح حرحنحا حما ُُنبهُ لنحستح ه ح
 1112ج ( )11 :1عرجمه :انوشروان از خوردن غذاهایی که دوست داشت ،خودداری میکیرد و مییگفیت:
آنچه را که دوست دارید رها میکنید عا از ماامجه با آنچه دوست ندارید ،خالص شوید).
 .1-9-5خطر دیدن و خواستن

نکتف هفتد .خداوند زیان بسیارند و مک زیانکارعر آن مردی باشد که او از دیدار چشد خویش بزییان و
نومیدی افتد( .خردنامه)11 :9371 ،
پند بیست و هفتد (انوشروان) :از خداوند زیان بسیار آن زیانمندعر که ویرا دییدار چشید زییانمنید بیود
(عنصرامماامی)53 :9311 ،
برای اطّالع بیشتر (ر.ک :دهتدا ،9311 ،ج  ،212 :9ذی اگر چشمان)...
 .8-9-5اهمّيّت پند شنيدن

نکتف هشتد .خداوند مصیبت ،درد زده و غمگی عر از آن نبیود کیه میرد فاییده را گیوش نیدارد و فاییده
گوش دارنده آن بود که ست او را دردگی کند (خردنامه.)19 :9371 ،
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پند بیست و ششد (انوشروان) :به خداوندِ مصیبتِ عزیز ،آن نرسد که بیر آن کیس کیه بییفاییده گیوش
دارد (عنصرامماامی.)53 :9311 ،
فردوسی گوید:
چیییو بیییر انجمییی میییرد خیییامش بیییود

از آن خامشیییی دل بیییه رامیییش بیییود

سیییاردن بیییه دانیییای داننیییده گیییوش

به عی عوشیه یابید بیه دل رای و هیوش

شییینیده سیییت هیییا فیییرامش مکییی

کییه عاجسییت بییر عتییت شییاهی سییت
(فردوسی ،9317 ،ج )9111 :2

 .1-9-5زشتی سخنچينی

نکتف نهد .هرکه از عو زشت گوید آن کس بیگناهعر از آن کیس باشید کیه آن زشیت را بیه عیو رسیاند
(خردنامه.)19 :9371 ،
پند بیست و پنجد (انوشروان) :هرکه را عو را (بی) گنیاهی زشیت گویید ،وی را عیو مایذورعر دار از آن
کس که آن ست به عو رساند (عنصرامماامی.)53 :9311 ،

ات أقْ ت ل هم ن ادو ج ه
ه
اف حوهم حن الس هم
ثاامبی ( )11 :9115از یکیی از حکیمیان ایرانیی نقی کیرده اسیت« :الس حعايح ُ ح ُ ح ْ ح
الٌ حع ه
ه
اف » (عرجمه :ست چینی از شمشیر و سدّ مهل  ،کشندهعر است ).در پندهای مکتوب بر عاج انوشیروان

آمده است« :از مردم غمّاز و بیدیانت وفا گوش مداریید» (نفیسیی )121 :9391 ،و نییز «راز خیود پییش
ست چی مگویید( )91(».مستوفی ،)991 :9311 ،در پندهای بزرگمهر به انوشروان آمده است:
چو باشید جهیانجیوی بیا فیرّ و هیوش

نبایییید کیییه دارد بیییه بیییدگوی گیییوش
(فردوسی ،9317 ،ج )9111 :2

 .91-9-5کمک به نيازمندان

نکتف دهد .اندر جهان فرومایهعر از آن نبود که کسی را بدو حاجتی بود یا امیدی ،اگر بتواند آن حاجیت
روا نکند و امید وفا (خردنامه.)19 :9371 ،
پند بیست و چهارم (انوشروان) :به جهان در فرومایهعر از آن کسی نیست که کسی را بدو حاجت بیود و
عواند اجابت کردن آن حاجت و او وفا نکند (عنصرامماامی.)53 :9311 ،

ه
ه
ا ،حعلح ي ذح هوي الحاج هك هم ْن فحض لهه »
عام ه حم ْن أ ححلح ه حم ْن ِله ه حو حع ح
بر حاشیف سفرة انوشروان نوشته شیده بیود« :لجحهنح أ طح ح

(مس عو،ي  1141ج ( )283 :1عرجمه :گوارا باد خوراک آن کس که از راه حالل به دست آورد و افزونیی
آن را به نیازمندان بتشد).
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 .99-9-5ادّعای دروغ و شرمندگی

نکتف یازدهد .هی شومی( )97نبود بزرگتر از آن شنوی که کسی به چییزی دعیوی کنید و بیدان دروززن
آید (خردنامه.)19 :9371 ،
پند بیست و دوّم (انوشروان) :گفت :شرمی نبود بزرگتر از آنکه به چیزی دعیوی کنید کیه ندانید وانگیه
دروززن باشد (عنصرامماامی.)52 :9311 ،
رابطف بیشرمی و دروز در ای پند بزرگمهر در وصف افراد نادان دیده میشود:
بیییه هفیییتد کیییه بسیییتیهد انیییدر دروز

بیییه بییییشیییرمی انیییدر بجویییید فیییروز
(فردوسی ،9317 ،ج )9111 :2

 .95-9-5سيلی نقد به از حلوای نسيه

نکتف دوازدهد .اندر جهان فریفتهعر از آن کسی نباشد که او یافته به نایافته بدهد (خردنامه.)19 :9371 ،
پند بیست و سوّم (انوشروان) :فریفتهعر زان کسى نبود کیه یافتیه بیه نایافتیه بدهید (عنصیرامماامی:9311 ،
.)53
برای اطّالع از ریشف ایرانی ای مث (ر.ک :سبزیانپور /9311 ،د)9712 :
 .99-9-5لزوم شناخت جایگاه مردمان

نکتف سیزدهد .در جهان نادانعر از آن کسی نباشد که کهتری به جای مهتری و مح ّ بزرگ بینید و بیدو
به همان چشد کهتری بیند (خردنامه.)19 :9371 ،
پند بیست و یکد (انوشروان) :نادانعر از آن مردم نبود که کهتری را به مهتری رسیده بیند همچنیان بیوی
به چشد کهتری نگرد (عنصرامماامی.)52 :9311 ،

ك مع هرفحكُ أصحااه هه و ه ه
«رأس الٌه له ه ه
اهم حمنح ا هزحلُم » (اا ن مقف ع ( )31 :1113عرجمه :نهاییت دوراندیشیی در
إنٌاله إي ُ
ْح ح ح
لةل ح
ح ُ ح ح
ای است که پادشاه یاران خود را بشناسد و آنها را در جایگاه (شایستف خود) قرار دهد).
 .91-9-5اهمّيّت تواضع

نکتف چهاردهد .فاسقی که با عواضع بود بهتر از آن قراء و زاهدی که متکبّر باشد (خردنامه.)19 :9371 ،
پند بیستد (انوشروان) :متواضع ای جهانجوی بهتر از قرای متکبّر آن جهانجوی (عنصیرامماامی:9311 ،
.)52

ف ا غ ال ي رِم ص ه
ف نهعةك ال ُُيس ُ ه
«قه ه
ال :نحع م الت وا ُ ه
اِبُهُ؟
ئ ع قج حل :فح حه ْل تح ْع هر ُ ح ٌ ُ ْ ح ُ ح
صاِبُ حها حعلح حجه ا؟ قح ح ح
ْح ح
جل لبٌرجهر :حه ْل تح ْع هر ُ ْ ح
ح
ح
الع ْج ب » (آيب  1121ج ( )28 :7عرجمه :بیه بزرگمهیر گفتیه شید :آییا نامتیی را مییشناسیی کیه
م
ع
ن
قح ح
ال :ح ح ُ
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صاحبش (به خاطر آن) مورد حسادت واقع نشود گفت :بله ،فروعنی .گفته شد :و آیا بالیی را میشناسی که بیه
صاحبش رحد نشود گفت :بله ،غرور و عکبّر).
 .92-9-5رازداری در دوستی

نکتف پانزدهد .سزا نیست که دو ع را به یکجای امفت و دوستی بوده باشد و میان ایشیان رازهیا و کید و
بیشها بوده چون از آن امفت بیرون آیند رازهای ایشان آشکارا شود و کد و بییشهیا ظیاهر (خردنامیه،
.)19 :9371

ص حفكُ الص ه ي ه أح َْ ي ب ُ حل لحك مالحهُ هع ْن ح ا ْل ه
از پندهای حکیمان ایرانی « :ه
سهُ هع ْن ح النمْكْبح هك حوحُْي حفّنحك هع ْن ح الحه.ج ه
ب»
حْ
حح
ح
اجك حونح ْف ح
(م اور،ي ( )281 :1147عرجمه :ویژگی دوست خوب ای است مامش را در زمان نیاز به عو ببتشید ،خیودش
را در زمان بال و مصیبت در اختیار عو گذارد و در نبود عو ،حافظ حقوق عو باشد).

 .96-9-5مردمآزاری

نکتف شانزدهد .چرا جوانمرد شمرد خویشت را کسی که در زندگانی آزار کسی جسته باشید (خردنامیه،
.)19 :9371
پنیید پیینجد (انوشییروان) :چییرا نتییوانی کسییی را دشییم کییه جییوانمردی خییویش در آزار مردمییان دانیید
(عنصرامماامی.)59 :9311 ،

ه
ه
ه
ه
اس » (اا ن مس مْكويه يبت ا 31 :از پن ه ا
«قح ح
أِ اهال ه حو ُو و الث نح ا ؟ قُل ُ
ال :حم ن ح
ت :حم ن حح ا حَ حو عجُهُ ف ح
جة ا يُفس ُ الن ح
اٌرگةه ر) (عرجمه :چه کسی سزاوار سرزنش و بدنامی است گفتد :کسیی کیه بیرای خیراب کیردن امیور میردم
عالش کند).

هییر آن کییس کییه او کییردة کردگییار

بدانیییید گذشییییت از بیییید روزگییییار

بارهییییزد از هرچیییه نیییاکردنی اسیییت

نییییییازارد آن را کیییییه نازردنیسیییییت
(فردوسی ،9317 ،ج )9111 :2

بهرزه مردم را مرنجانید (نفیسی ،123 :9391 ،از پندهای مکتوب بر عاج انوشروان).
 .91-9-5لزوم احتراز از گناه و کارهای زشت

نکتیف هفیدهد .چییرا آزاد میرد شیمرد کسییی خویشیت را کییه از فسیاد و ناشایسیت احتییراز نکیرده باشیید
(خردنامه.)19 :9371 ،

ه
ه
روا حَ :أحي حش ي ٍ أح حِ أح َْ حْجتحه ح فهج هه هف الص بحا حوهف الش بح ه
اب حوهف ُح هل هِ ٍ
ب حوأم ا هف
ي؟ قح ح
ال :أم ا هف الص بحا فحالتح أحُ ،
جل دنُوش ح
«ق ح
ْ
ي فح ْ ه
اب ال نُ ه
ه
الع حةل حوأما هف ُح هل هِ ٍ
وب » (آيب  1121ج ( )33 :7عرجمه :به انوشروان گفته شید :در
اجتنح ُ
الشبحاب فح ح ُ

 /932کاوشنامف ادبیّات عطبیقی ،سال پنجد ،شمارة  ،91پاییز 9311

کودکی ،جوانی و در همه حال ،در چه کاری الزم است عالش کنید گفت :در کودکی ادب ،در جوانی کار و
در همف اوقات دوری از گناه).
ور محْ ُة و،ا » (اا ن مس مْكويه ( )73 :1113عرجمیه :گناهکیارِ نیی
از پندهای ایرانییان« :ال يُ ح
وج ُ ال حف ُج ُ
نمیشود).

نیام پییدا

گناه نکردن بهتر از استغفار کردن است (غزامی ،929 :9311 ،منسوب به بزرگمهر).
 .98-9-5خطر نزدیکی به شاهان

نکتف هژدهد .چرا ایم باشد آن کس بیر خویشیت کیه بیا پادشیاه آشینایی دارد و در خیدمت وی باشید
(خردنامه.)19 :9371 ،
پند سوّم (انوشروان) :چرا ایم خسبد کسی که با پادشاه آشنایی دارد (عنصرامماامی)59 :9311 ،

ف طحة ع ص ه
ه
ب الس ل ح ه
اِ ه
جل هف هِ حمْك هم ال ُف ْر ه
اَ هف الس غ حم هك » (ن ويري  1123ج ( )122 :3عرجمیه:
س :حما أ ْ
ئ حع ح ح ُ ح
« حوقح ْ ق ح
در حکمت ایرانیان آمده است :چقدر عوقّع همنشی پادشاه به سالمتی ضیایف اسیت ) محفیو ()971 :9331

ای مضمون را از صاحب ب عبّاد دانسته است.
 .91-9-5آزموده را آزمودن

نکتف نوزدهد .چرا پشیمانی خورد از کاری کسی که ی

بار از آن کار پشیمانی خورده باشد و عجربیت

افتاده (خردنامه.)19 :9371 ،
پند دوّم (انوشروان) :چرا مردمان از کارى پشیمانى خورند که از آن کار دیگرى پشیمانى خیورده باشید
(عنصرامماامی.)59 :9311 ،
برای اطّالع از ریشف ایرانی ای مضمون (ر.ک :سیبزیانپیور 11 :9312 ،و  )19بیرای مضیامی فارسیی و
عربی (ر.ک :دهتدا ،9311 ،ج  39 :9و ج )9119 :1
 .1-5لوح دخمه
 .9-1-5احترام به دانشمندان

در موح باالی سر انوشروان در دخمه نوشته شده بود:
هرکه خواهد که خدای مل
خواهد که مل

او را بزرگ گردانید گیو علمیای زمیان خیود را بیزرگ گیردان و هرکیه

او بسیار شود گو صفت عدل خود را بسیار ساز (واعظ کاشفی ،بیعا.)31 :

برای اطّالع از جایگاه بلند دانشمندان در ایران قب از اسالم (ر.ک :سبزیانپور /9311 ،ج 11 :و )17
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 .2-5لوح سنگی
 .9-2-5رحم کن تا به تو رحم شود

بدان که عو خدا نیستی ،بلکه جسدی که باضش باضی را بتورد ،رحمت ک بر بندگان خدا عا خیدا بیر
عو رحمت کند ،حقّی را که بندگان خدا را بر عوست گوش ک (واعظ کاشفی ،بیعا.)31 :
برای اطّالع از سرچشمههای ایرانی ای مضمون (ر.ک :سبزیانپور /9311 ،امف)951 :
 .5-2-5اميد واقعی ،نه خيالی
رج و
در گنجینف یکی از شاهان ایرانی ،عابلویی از سنگ وجود داشت کیه بیر آن نوشیته بیودُ « :ح ْن ل ححة ا ال تح ُ
رجو » (اجهقي ( )299 :1384عرجمه :برای آنچه امید نداری (دشوار است) ،نسبت به آنچه امید
حرجي هم ح
نك ل ححةا تح ُ
أ ح
داری امیدوارعر باش).

 .9نتيجه
بر اساس اسناد و منابع عربی ،ایرانیان باستان پندهای الزم برای زندگی را به منظور رعایت آنهیا در حفیظ نظیام
اجتماعی و روابط فردی و جمای مانند آیینهای در مقاب دیدگان قرار میدادند .آنها با نوشیت ایی سیتنان بیر
دستکد  21نوع از ابزار زندگی با طال ،زعفران و گالب ،اهمّیّت ای ستنان حکیمانه را نشیان مییدادنید .ایی
پندها که همگی حاص عقالنیّت ،عجربه و واقعنگری نیاکان ماست ،به ادب عربی منتقی شید و صیاحبنظیران
عرب با نق آنها مُهر عأکید و عأیید خود را بر آنها زدند .ای پندها سرچشمف بسیاری از مضامی رایج در ادب
عربی و فارسی شد که بُاد ایرانی آنها در غامب پژوهشها به نفع ادب عربی عقلیی یافتیه اسیت .در ایی مییان،
وجود مضامی مشترک در ای پندها با مضامی دینی به ویژه نهج امبالغه نشانف هدسویی عق و عجربه بیا عایامید
دینی است و شباهت ای ستنان با حکمتهای موجود در شاهنامه و قابوس نامه از قیرای سییرابی ایی دو منبیع
فارسی از فرهنگ ایرانی است .در مجموع میعوان ادّعیا کیرد در هیی فرهنگیی ،نوشیت پنید بیر ابیزار و میوازم
زندگی به اندازة ایرانیان مرسوم نبوده است .پندهایی که در منابع عربی نق شده و سرچشمف بسیاری از مضیامی
عربی و فارسی شده است .از دیگر نتایج ایی عحقییق اینکیه شیباهت مضیامی ایرانیی و اسیالمی نقطیف برخیورد
عقالنیّت و عجربههای عاریتی ایرانیان با عاامید مبتنی بر وحی محسوب میگردد .عأیید منابع عربی بیر  91پنید از
پندهای منسوب به انوشروان (مکتوب بر امواح زرّی ) که در قابوس نامه آمیده اسیت نشیان از امانتیداری و نقی
درست ستنان انوشروان در قابوس نامه است.

 .1پینوشتها
( )9ای ست انوشروان شباهت بسیار به حکمت شمارة  11نهج امبالغه دارد:
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هه
ف ا ْله حمْك هم » (عرجمه :همانگونه که بدنها خسته میشوند ،ای قلبها نیز
وب َتححل حح حةا َتححل ْادحاْ ح اَ فحااْ تح ُ.وا حلحا طححرائه ح
«إهَ ه ه ال ُقلُ ح
خسته میشوند ،پس برای آنها حکمتهای مطیف جستجو کنید).
( )2در منابع زیر نیز ای حکایت با اندکی اختالف نق شده است( :آبی ،9121 ،ج )31 :7؛ (اب قتیبیه ،9191 ،ج )293 :3؛
(ابشیهی)119 :9191 ،؛ (طرطوشی)911 :9172 ،؛ (یوسی ،9112 ،ج )597 :2؛ (اب عبد ربه ،9111 ،ج )921 :2؛ (قیروانیی،
 ،9372ج )9197 :2؛ (زجاجی )911 :9117 ،و (اب حمدون ،9197 ،ج )222 :9
( )3در اندیشههای ایرانی اعتقاد به دیوی وجود دارد که خداوند آدمی را موظّف بیه سیرکوب آن ،بیا سیالح خیرد کیرده
است( .ر.ک :سبزیانپور /9311 ،هی)59-23 :
فردوسی نیز به ای دیو اشاره کرده است:
ز دانییییا بارسییییید پییییس شییییهریار

کیه چیون دیییو بیا دل کنید کییارزار

بیه بنییده چییه دادسییت کیهییان خییدیو

که از کیار کوعیه کنید دسیت دییو

چنییی داد پاسییخ کییه دسییت خییرد

ز کییییییردار اهریمنییییییان بگییییییذرد

خیییرد بیییاد جیییان عیییو را رهنمیییون

کییه راهییى درازسییت پیییش انییدرون

ز شمشیییر دیییوان خییرد جوشنسییت

دل و جیییان داننیییده زو روشنسیییت
(فردوسی ،9317 ،ج )9531 :2

شباهت ای مضمون ایرانی با داستان زیر در مثنوی موموی ( )131 :9311قاب عأمّ است:
مارگیری برای جلب عوجّه مردم ،اژدهایی یخزده را به گرمای عراق میبرد عیا بیا نشیان دادن آن ،سیادهموحیان را بیه خیود
مشغول کند ،اژدها با عابش خورشید به حرکت میافتد ،اوّل مارگیر را میخیورد و باید موجیب هالکیت جمایی از میردم
میشود:
مقمییه کییرد آن گیییج را

سه باشید خیون خیوری حجّییج را

اژدهییا ی ی

در هزیمییت بییس خالیییق کشییته شیید

از فتییاده کشییتگان صیید پُشییته شیید

موالنا در نتیجهگیری از ای داستان ،نفس آدمی را بامقوّه خطرنیاک مییدانید و مییگویید میادامی کیه نفیس در ضیاف و
ناعوانی است چون اژدهایی مرده است ومی به محض احساس قدرت حمله میکند:
نفست اژدرهاست او کی مرده است

از غییید بییییآمتیییی افسیییرده اسیییت

عشبیه نفس به اژدهای افسرده ،در گفتگوهایی که بی اردشیر و دامیادش «مهیران بیه» دربیارة دنییا و نفیس آدمیی صیورت
گرفته ،دیده میشود (ر.ک :وراوینی.)917 :9311 ،
ای مضمون در شار شاعران عرب هد دیده میشود:
ه
ص بحا
اس القح  ،م ُ
نهم نح ح
حم ْن حعا حش حر الن ح

دَ طح

حبع ُهم ظُلْ

ٌم حوعُ

حوا َُ

(اسيت )311 :1894
(عرجمه :هر کس با مردم مااشرت کند ،از آنها رنج و اذیت میبیند ،زیرا طبع مردم ،ستد و عجاوز است).
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ٍك ال يّنْله
الّنلْ ُم هم ْن هش جح هم الن ُف ه
ُم
ٍك فحله هعل
ذحا هعف
وس فح إ َْ حهت ْ
ح
(متن  1147ج )213 :1
(عرجمه :ستد از ویژگیهای نفس آدمی است اگر عفیف و پاکدامنی میبینی ،به سبب علّتی است که ستد نمیکند).
لم همن طحْب هع الن ُف ه
ص حها حع ن
وس حوإّنحا يح ُ
نویری ( ،9123ج  )919 :1ماتقد است متنبّى ای مضمون را از ارسطو گرفته است« :الّن ُ
ا ،أو هعل ٍك هوج ه
وف مع ٍ
ه ٍ ههٍ
وف حو ٍ
إِ ح ى هعلتح ه
جف » (عرجمه :ستد از طبیات آدمی است و یکی از ایی
اوج ٍك حخ ح
ذحله ح
ك ْ
ي :إما علك ،ينجك حخ ح ح ح
ح
دو سبب مانع آن میشود :یا به علّت دی و عرس از قیامت و یا به علّت سیاسی و عرس از شمشیر ).برای اطّیالع از مضیامی
عربی و فارسی دیگر (ر.ک :دهتدا ،9311 ،ج )911 :9
( )1در امثال و حکد دهتدا ای مضمون آمده است:
بیید نفییس مبییاش بیید گمییان بییاش

وز فتنییییف خلییییق در امییییان بییییاش

همه کس دزد دان کاال نگهدار (ناصرخسرو) (دهتدا ،9311 ،ج )111 :9
چو خواهی که چیزی ندزدت کیس

جهیییان را همیییه دزد پنیییدار و بیییس

گفییت پیغمبییر کییه هسییتند از فنییون

اهیی جنییت در خصییومتهییا زبییون

از کمال حیزم و سیوء امظی خیویش

نی ز نقص و بددمی و ضیاف کییش

(همان ،ج )111 :2

(همان ،ج )9395 :3
( )5ای ست در منابع متتلف عربی بیا انیدکی اخیتالف از اردشییر نقی شیده از جملیه( :ابی عبدربیه ،9111 ،ج )23 :9؛
(راغب اصفهانی ،9121 ،ج )292 :9؛ (طرطوشی)19 :9172 ،؛ (زمتشری ،9192 ،ج )913 :5؛ (اب حمیدون ،9197 ،ج :9
)212؛ (اب منقذ)91 :9117 ،؛ (اب جیوزی ،9192 ،ج )11 :2؛ (ابی ابیی امحدیید ،9111 ،ج )1195 :97؛ (وطیوا :9121 ،
)933؛ (نویری ،9123 ،ج )31 :1؛ (ابشیهی )21 :9191 ،و (شیتو ،9193 ،ج )911 :2
( )1برای اطّالع بیشتر و نقدی بر دیدگاه زرّی کوب در خصوص ای مضمون (ر.ک :سبزیانپور /9311 ،ب)11 :
( )7ای مضمون در منابع زیر نیز نق شده است( :ابی حمیدون ،9197 ،ج )211-217 :9؛ (طرطوشیی)922 :9172 ،؛ (ابی
طقطقی)71 :9111 ،؛ (آبی ،9121 ،ج  )32 :7و (اب عبد ربه ،9111 ،ج )21 :9
( )1در گلستان آمده است:
«چییو دارنیید گیینج از سییااهی درییی

دری ی آیییدش دسییت بییردن بییه عی ی »

برای اطّالع از نقدی بر شرح ای بیت از سادی بر شرح و عحلی زرّی کوب (ر.ک :سبزیانپور /9311 ،ب)15 :
( )1بیعردید عوقیع عمر ب عبدامازیز (ثاامبی )72 :9115 ،در ذی نامف عام حمص کیه از او خواسیته بیود حصیاری بیرای
ه
الع ْ هل حوالس غه » (عرجمیه :آن را بیا
شهر حمص بسازد ،متأثّر از ستنان حکیمانف انوشروان است که نوشته اسیت « :حِص حنها اه ح
عدامت و صلح مستحکد ک ).
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( )91در امثال و حکد دهتدا ( ،9311ج  )973 :9آمده است« :اهالع هل قحام ه
رض» ای عبارت در منابع عربیی
ت الس حة حو ُ
ات حواد ُ
ح
ح
جز در ی مورد (جبرعی ،بییعیا ،ج  )91 :9کیه از پییامبر اکیرم نقی شیده از سیتنان حکیمانیهای اسیت کیه گوینیدة آن
نامشتّص است( .ر.ک :اب مسکویه)912 :9191 ،؛ (راغب اصفهانی)559 :9192 ،؛ (ابی اثییر ،9197 ،ج )523 :5؛ (رازی،
 ،9129ج )13 :21؛ (نیسابوری ،9191 ،ج  )211 :1و (غزامی ،بیعا ،ج  )12 :2با عوجّه به اهتمام کدنظییر ایرانییان باسیتان بیه
موضوع عدامت ،باید نیست کیه ایی حکمیت از سیتنان حکیمانیف ایرانیی باشید .بیرای اطّیالع از عیدامت ایرانییان (ر.ک:
سبزیانپور /9311 ،امف 927 :و )955
حافظ با عأثیر از ای اندیشه سروده است:
دور فلکی ی

خوش باش کیه ظیامد نبیرد راه بیه منیزل

سره بر منهج عیدل اسیت

(حافظ)199 :9311 ،
()99
پادشییییاهى پسییییر بییییه مکتییییب داد

میییوح سییییمینش بیییر کنیییار نهیییاد

بییییر سییییر مییییوح او نبشییییته بییییه زر

جییییور اسییییتاد بییییه ز مهییییر پییییدر
(سادی)112 :9311 ،

( )92خردنامه ،اندرزنامهای فارسی است که عالوه بر نکات ارزندة حکمی ،از ارزش ادبی ویژهای نیز برخوردار است .ای
اثر با انشایی بسیار ساده و در اغلب موارد با نثری نزدی

به نثرهای سادة دوران آغازی پارسی عأمیف و نگارش شده است

و در عی حال دارای مغات و عرکیبات بسیار بدیای است که برخی از آنها در فرهنگ مغتهیای موجیود دییده نمییشیود.
(ثروت )99 :9371 ،در ای کتاب  91پند حکیمانه از انوشروان نق شده که بر امواح زرّی نگاشته شده بود ،همف ای پندها
در بی پندهای انوشروان که در قابوسنامه آمده دیده میشود
( )93ای ستنان حکیمانه شباهت بسیار به پندهای انوشروان در قابوس نامه دارد ،به همی سبب ماادل آنهیا را از پنیدهای
منسوب به انوشروان در قابوس نامه نق کردهاید .عنصرامماامی ( )51 :9311میگوید« :در اخبیار خوانیدهام کیه میأمون بیر
گور انوشروان حاضر شد و از دخمهای که انوشروان در آن دف شده بود نوشیتهای بیه خیطّ طیال بیر دییوار یافیت کیه در
قسمتی از آن آمده بود :اکنون چون عاجزی آمد هی چاره ندانستد جزی که ای ست ها بری دیوار نبشتد عا اگر وقتی به
زیارت م کسی بیاید ،ای مفظها بتواند و بداند ،او نیز از م محروم نمانده باشد ،ای ست ها و پندهای م پیایمیزد آن
کس باشد و آن پندها اینست که نبشته آمدست ».صاحب قابوسنامه پس از نق ای مطلب ای پنیدها را در  51فقیره نقی
کرده است :قیروانی ( )11-19 :9153نیز ای داستان را به عفصی نق کرده است.
( )91دهتدا ای بیت را از شاهنامه نق کرده اسیت ،ایی بییت در اشیاار منسیوب بیه رودکیی نییز دییده مییشیود (ر.ک:
رودکی)522 :9331 ،
( )95از مقایسه با پند انوشروان در قابوس نامه مالوم میگردد که آزادعر درست است .ثروت ( )11 :9371بیدون اشیاره بیه
قابوس نامه احتمال داده است آزادعر درست باشد.
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( )91محفو ( )911 :9331سادی را در ای مضمون متأثّر از شاعری عرب به نام صامح ب عبدامقدّوس (از شاعران عیرب
ایرانی األص که در سال  917هی .به اعهام زندقه ،به دستور مهدی عبّاسی به دار آویتته شد( ).ر.ک :ضییف)313 :9111 ،
دانسته است غاف از آنکه هنر ای شاعر ،عرجمف امثال و حکمتهای ایرانی از زبان فارسی به عربیی اسیت عیا آنجیا کیه بیه
اعتقاد صاحبنظران از جمله ابو هالل عسکری ( )291 :9312دستکد هزار ضرباممث ایرانی را به زبیان عربیی در قامیب
نظد درآورده است .همچنی (ر.ک :یوسفی)323 :9319 ،
( )97با عوجّه به قرینف ای ست در پندهای انوشیروان و رابطیف شیرمندگی بیا دروزگیویی ،بیه نظیر مییرسید ایی واژه در
خردنامه نیازمند عصحیح است.

کتابنامه
الف :کتابها
 نهج البالغه

 .1اآليب ،أبو سعد منصور بن احلسني ()1141؛ نثر ال ر ،حتقيق خالد عبد الغين فحوو  ،بریوت :دار الکتب العلمية.

فحمد بن منصور امحد بن منصور ابوالوتح ()1111؛ الستّنرف ف کل فن مست رف ،بریوت :عامل الکتب.
 .4األبشيهيّ ،

فحمدد عبدد
فحمد ()1111؛ شرح هن البغ ك ،حتقيقّ :
فحمد بن ّ
 .3ابن أيب احلديد املدائين ،أبو حامد عز الدين بن هبة اهلل بن ّ
الكرمي النمري ،الطّبعة األوىل ،بریوت :دار الكتب العلمية.
فحم ددد ب ددن عب ددد الك ددرمي ب ددن عب ددد الواح ددد الش دديبا ا ددزري
فحم ددد ب ددن ّ
 .1اب ددن ا دری ،ع ددز ال د ّدين ،أب ددو احلس ددن عل ددي ب ددن أيب الك ددر ّ
السال تدمري ،بریوت :دار الکتاب العريب.
()4141؛ الیامل ف التاريخ ،حتقيق :عمر عبد ّ
فحمددد
فحمددد ()4141؛ الن تّنم ف ت اريخ الل وك وادم م دراسددة وحتقيددق ّ
الرمحددا بددن علددي بددن ّ
 .5ابددن ا ددواي ،ابددو الوددر عبددد ّ
وصححه نعيم اراور ،بریوت :دار الكتب العلمية.
عبدالقادر عطا ومصطوي عبد القادر عطا ،راجعه ّ
فحمد بن علی ابو املعايل ()1111؛ الت کرة الة ونجك ،بریوت :دار صادر.
فحمد بن ّ
 .6ابن محدو ّ ،

فحمددد بدن علدي بددن قبدا قبدا ()1111؛ الفخ ري ف آ،اب الس ل انجك وال ول اِلو غمجك ،قددد ندی بتصددحيحه
 .1ابدن ققطقدیّ ،
الغريوزولدی أهاوردت هرتويغ درنربغ ،شالو علی هنر سو  ،مطبع مرسو.
فحمد قميحة ،بریوت :دار الكتب العلمية.
 .8ابن عبد ربّه ،شهاب ال ّدين أمحد ()4141؛ العق الفري  ،حتقيق مويد ّ
عبداهلل بن مسلم ()4148؛ عجوَ ادخبار ،بریوت :دار الكتب العلمية.
فحمد
ّ
 .9ابن القتيبة ال ّدينوري ،أبو ّ

الرمحا بدوى ،بریوت :دار األندلس.
 .11ابن مسكويه ،ابو علي امحد بن ّ
فحمد ()1116؛ المْكةك ا ال ة ،حتقيق عبد ّ
الش ديخ اليدداخ خليددر اخريددا ،دار األندددلس
دداهلل ()4141؛ حلجل ك وال من ك ،دقّدق فيهددا وعلّدق عليهددا ونسددقها ّ
 .44ابددن مقوددع ،عبد ّ
للطباعة والنشر والتوايع.
السلوية.
 .14ابن منقذ ،أسامة ()1111؛ لباب اْل،اب ،حتقيق أمحد ّ
فحمد شاكر ،القاهرة :دار الكتب ّ

فحمددد مرسددخل ا،ددوىل ،حياتدده وشددعر  ،الطّبعددة األوىل ،دار األندددلس للطّباعددة
 .13البسددي ،أب دوالوتح ()1111؛ ال يواَ ،ال د ّدكتور ّ
والنّشر والتّوايع.
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 .91بیهقی ،ابوامفض محمّد ب حسی ()9311؛ تاریخ بيهقی ،مقدّمه ،عصحیح ،عالیقات ،عوضیحات و فهرستها:
محمّد جافر یاحقی ،مهدی سیدی ،عهران :ست .

فحمد ()1311؛ احملاون والساوي ،بریوت :دار الصادر.
 .11بيهقي ،ابراهيم بن ّ
 .16توحيدي ،ابو حيا (يبتا)؛ الص اقك والص ي  ،شرح وتعليق علي متويل صالح ،املطبعة النمواجية.
 .97ثروت ،منصور ()9371؛ توضيح و پانوشت بر خردنامه ،به کوشش منصور ثروت ،عهران :امیرکبیر.
 .11الثّعاليب ،ابو منصور ()1111؛ اِلعجاز واِلياز ،بریوت :دار الغصو .

)4113( ----------- .11؛ مث ار القل وب ف الض اف والنس وب ،حتقيددق وشددرح وفهرسددة قص دي احلسددني ،بددریوت :دار
ومكتبة اهلالل.
الوه داب ،بددریوت :دار الكتدداب
 .41ا دداح  ،عمددرو بددن (ددر ()1113؛ حت اب التبص ر االتج ارة ،حتقيددق حسددن حسدديين عبددد ّ
ا ديد.
)1334( -------------- .41؛ التاج ف أخغق اللوک ،حتقيق امحد اکي باشا ،القاهرة :املطبعة األمریية.
الرمحن ابن حسن (يبتا)؛ عجائب اْلثار ف التاجم وادخبار ،بریوت :دار ا ير.
 .44ا ربيت ،عبد ّ
 .23حافظ ،موالنا شمسامدّی محمّد ()9311؛ دیوان ،به کوشش خلی خطیب رهبر ،چاپ پنجد ،عهران :صیفى
علیشاه.
 .21خردنامه ()9371؛ به کوشش منصور ثروت ،چاپ سوّم ،عهران :امیرکبیر.
 .25دهتدا ،علیاکبر ()9311؛ امثال وحکم ،عهران ،امیرکبیر.

فحمد بن عمر التميمي ()1141؛ التفس المْكب أو مفاتجح ال.جب ،بریوت :دار الكتب العلمية.
 .46الراای ،فخر الدين ّ
فحمدد بدن املولدر ()4114؛ مائ رات اد،ا ا وم اورات الش عرا والبل .ا ،
 .41الراغب ا صدوها  ،أبدو القاسدم احلسدني بدن ّ
ح ّققه وضبط نصوصه وعلّق حواشيه عمر الطّباع ،بریوت :شركة دار ا رقم بن ابی ا رقم للطّباعة والنّشر.
)1114( --------------------------------- .41؛ الف ر،ات ف ري ب الق رآَ ،حتقيد ددق :صد ددووا
عدنا الداودي ،دار القلم.
 .21رودکی ()9331؛ محيط زندگی و احوال و اشعار رودکی ،با قلد ساید نفیسی ،عهران :امیرکبیر.

السدال هدارو  ،بدریوت :دار
ّ .31
الزجاجي ،ابدو القاسدم عبدد ال ّدرمحن بدن اسدحا( ()1111؛ أم اي الٌج اجي ،حتقيدق وشدرح عبدد ّ
ا ير.
 .31الزخمشري ،ابوالقاسم فحمود بن عمر ()1114؛ راجع ادارار ونصو ادخبار ،حتقيق عبد األمری مهنا ،بریوت :منشدورات
مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
 .32سادی ،مصلحامدّی ()9311؛ گلستان ،به کوشش خلی خطیب رهبر ،عهران :صفی علیشاه.
اهلل بن يوسف بن عبد املسديح بدن يعقدوب ()1113؛ جم اي اد،ب ف ِ ائ الع رب ،بدریوت :مطبعدة اآلبدا
 .33شيخو ،را( ّ
اليسوعيني.
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الرابعة ،دار املعارف مبصر.
 .31ضيف ،شوقي ()1166؛ تاريخ اد،ب العريب العصر العباوي ادول ،الطّبعة ّ

فحمدد
 .31الطّرقوسي ،جنم ال ّدين ابراهيم بن علي احلنوي (يبتدا)؛ َتفك التک فجةا يب أَ يعة ل ف الل  ،حتقدق عبدد الکدرمي ّ
مظيع احلمداوی.
فحمد بن الوليد ()1114؛ وراج اللوك ،حتقيق جعور البياتی ،مصر :من أوائر املطبوعات العربية.
 .36الطرقوشيّ ،
 .37طوسی ،خواجه نظام امملی ()9311؛ سياست نامه (سير الملـو ) ،کوشیش جافیر شیاار ،شیرکت سیهامی
کتابهای جیبی.

 .31العس ددکري ،اب ددوهالل ()1314؛ التفض جل ا ي اغ يت الع رب والعج م ،ف کت اب التحف ك البهج ك وال رف ك الش هجك،
قسطنطنية :ا وائب ،صص .441–411
 .31عنصرامماامى ،کیکاووس ب اسکندر ()9311؛ قابوس نامه ،به اهتمام غالمحسی یوسفى ،چاپ سوّم ،عهران:
علمى و فرهنگى.

فحمد (يبتا)؛ إِجا علو ال ين ،بریوت :دار املعرفة.
فحمد بن ّ
 .11غزالی ،ابوحامد ّ
مصحح :عزيزهللا عليااد  ،هترا  :فردوخ.
)4889( -------------------- .14؛ نصجحك اللوکّ ،
 .12فردوسی ،ابوامقاسد ()9317؛ شاهنامه ،چاپ چهارم ،عهران :هرمس.

فحمددد بددن عبدددالرب النّمددري ()1114؛ ِبج ك ال الس وأن س ال الس وش ح ال اهن
 .13القددرق  ،أبددو يوسددف بددن عبد ّ
دداهلل بددن ّ
والاجس ،بریوت :دار الكتب العلمية.
 .11القددریوا  ،أبددو اسددحا( بددن عل دي احلصددري ()1314؛ زه ر اْل،اب ومث ر ادلب اب ،موصددر وملددبوو ومشددروح بقلددم اك دي
مبارك ،الطّبعة الثانية ،املصر :مطبعة السعادة.
)4958( ---------------------- .15؛ ج ع ال واهر ف الل ح والن وا،ر ،ح ّققدده وضددبطه وفصددر ابوابدده ووضددع
فحمد البجاوي ،دار احيا الکتب العربية ،عيسی البايب.
فهارسه علي ّ
فحمددد بددن حبيددب البصددري ()4141؛ أ،ب ال نجا وال ين ،الطّبعددة األوىل ،بددریوت :دار الكتددب
 .11املدداوردي ،أبددو احلسددن بددن ّ
العلمية.
فحمد بن يزيد ()1111؛ الیامل ف الل.ك واال،ب ،مصر :املطبعة ا،ریية.
املربد ،ابو العباخ ّ
ّ .11
الرمحا الربقوقي ،بریوت :دار الكتاب العريب.
 .11امل ّ
تنيب ،أبو قيّب ()1111؛ ال يواَ ،شرح عبد ّ
 .11محفو  ،حسی على ()9331؛ متنبّى و سعدى ،طهران :چاپتانه حیدرى.
 .51محمّدى محمّد ()9311؛ فرهنگ ایرانى پيش از اسالم ،چاپ پنجد ،عهران :طوس.
 .59مستوفى ،حمداهلل ()9311؛ تاریخ گزیده ،به اهتمام عبد امحسی نوایى ،عهران :امیرکبیر.

 .51املسعودي ،علي بن احلسني ()4141؛ مروج ال هب ومعا َ،الوهر ،قم :دار اهلجرة.
 .53موموی ،جاللامدّی محمّد بلتی ()9311؛ مثنوی معنوی ،به سای و اهتمام و عصحیح رینومد نیکلس  ،چیاپ
هفتد ،عهران :امیرکبیر.
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فحمد فحيي ال ّدين عبد احلميد ،بریوت :دار املعرفة.
 .51امليدا  ،ابوالولر (يبتا)؛ جمةع ادمثال ،حتقيق وشرح ّ

 .11النّ دويري ،ش ددهاب ال د ّدين أمح ددد ب ددن عب ددد الوه دداب ()4118؛ هناي ك ادرب ف فن وَ اد،ب ،الق دداهرة :دار الکت ددب والو دائق
القومية.
فحمددد بددن حسددني ()1116؛ رائ ب الق رآَ ور ائ ب الفرق اَ ،حتقيددق :الشدديخ اكريددا
 .16النّيسددابوري ،نظددا الد ّدين احلسددن بددن ّ

عمریات ،بریوت :دار الکتب العلمية.
 .57واعظ کاشفى ،مالّ حسی (بىعا)؛ اخالق محسنى ،بمبئی :چاپتانه صفدرى.

 .51وراوینی ،ساد امدّی ()9311؛ مرزبان نامه ،به کوشش خلی خطیب رهبر ،چاپتانف خرّمی.

 .11الوق دواو ،أب ددو اس ددحا( بره ددا ال د ّدين الكت دديب ()1141؛ رر ا ص ائح الوائ حك وع رر النق ائض الفائ حك ،ض ددبطه

وصححه وعلّق حواشيه ووضع فهارسه :ابراهيم مشس ال ّدين ،بریوت :دار الكتب العلمية.
 .11یوسفی ،غالمحسی ()9319؛ تصحيح و توضيح گلستان سعدی ،چاپ ششد ،عهران :خوارزمی.

فحمددد حجددخل وأمحددد شدرقاوي ،بددریوت :دار الغددرب
 .61اليوسدي ،احلسددن ()1114؛ احملائ رات ف الل .ك واد،ب ،حتقيددق وشددرح ّ
ا سالمي.

ب :مجالّت
 .12سبزیانپور ،وحید ()9317؛ «بررسی ریشههای ایرانی کلیله و دمنه» ،فصلنامة علمی  -پژوهشـی علـوم انسـانی
دانشگاه الزهرا( ،س) ،سال هیجدهد ،شمارة  ،73صص .911-77
 /9311( ------------ .13امف)؛ «بازعاب عدامت ایرانیان در منابع عربیی» ،فصـلنامة علمـی پژوهشـی ،لسـان

مبين (پژوهش ادب عربی) ،دانشگاه بی اممللی امام خمینیی قیزوی  ،سیال دوّم ،دورة جدیید ،شیمارة  ،9صیص
.955-927
 /9311( ------------ .11ب)؛ «اهمّیّت منابع عربی در عبیی

فرهنگ و ادب فارسیی» ،پژوهشـنامة نقـد ادب

عربی ،دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید بهشتی ،شمارة  ،9پیاپی ( )51/1صص .11-73
 /9311( ------------ .15امف)؛ «نگاهی به پندهای مکتوب بر ابزار و موازم زندگی ایرانیان باستان و اثر آن
بر ادب فارسی و عربی» مجلّة بوستان ادب دانشگاه شيراز (مجلّف علوم اجتماعی و انسانی سابق) ،سال سوّم ،شمارة
اوّل ،پیاپی  ،7صص .971-917
 /9311( ------------ .11ب)؛ «نگاهی به مث از مرگ خود چارهای نیست در آیینف ادب فارسی و عربیی»،
گزارش ميراث ،دورة دوّم ،سال پنجد ،شمارة چه و ششد ،صص .11-11
 /9311( ------------ .17ج)؛ «بازعاب حکمت ایرانی در آثار سادی» ،مجلّة بوستان ادب دانشـگاه شـيراز،
سال سوّم ،شمارة سوّم ،پیاپی  ،1صص .75-11

نقش منابع عربی در عبیی فرهنگ و ادب ایرانیان باستان مطاماف موردپژوهانه :پندهای مکتوب بر ابزار و موازم زندگی919 /
 /9311( ------------ .11د)؛ «مقایسف حکمتهای بزرگمهر در شاهنامه و منیابع عربیی» ،مجموعـه مقـا ت

همایش بينالمللی بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،صص .9795-9115
 /9311( ------------ .11هی)؛ «جلوههای خردورزی ایرانیان باستان در منیابع عربیی» ،مجلّـة نقـد و ادبيّـات

تطبيقی ،دانشکدة ادبیّات دانشگاه رازی ،سال اوّل ،شمارة  ،3صص .59-23
)9312( ------------ .71؛ «سرچشمف ایرانی ی

مصراع عربی در اشاار حافظ» ،گزارش ميراث ،دورة دوّم،

سال هفتد ،شمارة سوّم و چهارم ،صص .11-51
 .79نفیسی ،ساید ()9391؛ «ده پند انوشروان» ،مجلّة ارمغان ،سال دوازدهد ،شمارة نهد ،صص .121–123
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اد،ب والثقافك اِليرانجك ف مرآة الصا،ر العراجك
،راوك خاصك :الیم الیتواك عل ،لواز وأ،وات

الجاة1

وِج وبٌياَاور

5

أستاذ يف قسم اللّغة العربية وآداهبا ،جامعة راای کرمانشا  ،ايرا
ص يقه

رئايي3

ماجستریة يف فرع اللّغة العربية وآداهبا

اللخح
مددن املي دزات ا،اصددة لنیي درانيني اهتمددامهم باحلکمددة والنّصدديحة و دا مددن األصددول األساسددية يف قددافتهم يسددتعملوهنا حلو د النّظددا
کر مکا وکانوا حیتوظدو
ا جتماعي .هذ احلکم الّي کانت مستوحاة من التّعاليم ال ّدينيّة وجتارهبم املّرة واحللوة کانت تشاهد يف ّ
هبا يف خزائنهم احرتاما هلا وينادو هبا يف ا سوا( والطّر( العامة.
السرر واملالبس
وأل ّيّتها البالغة يکتبوهنا بال ّذهب وما الورد و ّ
الزعورا علی ا بنوخ واأللواح ال ّذهبيّة وعلی ا،واتيم والعصي و ّ
وأقراف املوائد و ...واملصادر العربيّة تعترب املصدر األصلي هلذ احلکم.
تم اإلشددارة إلددی بعدده هددذ احلکددم املکتوبددة علددی األلدواح ال ّذهبيّدة وعلددی مقددابرهم ومددن هددذا املنطلددق أفردنددا إلددی
يف هدذا املقددال يد ّ
دحة انتسدداهبا إلددی
تسددع عشددرة حکمددة مو ددورة عددن أنوشددروا نقلهددا عنصددر املعددالی يف کتدداب قددابوخ نامدده وتؤيدّدد املصددادر العربيّددة صد ّ
اإليرانيني.
الیلةات ال لجلجك :احلکم اإليرانية ،احلکمة ،اللّواا واألدوات ،األدب العريب ،ايرا القدمیة.

 .4تاريخ الوصول1311/1/1 :
 .1العنوا اإللکرتو للکاتب املسئولwsabzianpoor@yahoo.com :
 .8العنوا اإللکرتو S_Rezaei86@yahoo.com :

تاريخ القبول1311/1/41 :

