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چکیده
توجه به اندرز و اندرزگویی در ایران قدمتی به درازای تاریخ دارد ،بهطوریکه در میان قددیییتدری ثادار بداقیماندد از
ایران باستان ،میتوان شاهد حضور پندها و اندرزها بود .ای سنّت در دوران اسالمی ادامه یافته و به موجودیت خدود تدا
روزگار ما نیز ادامه داد است و در ای مسیر تقریباً طوالنی ،بسیاری از ادیبان و بزرگان ایرانی بدان روی ثورد و در ای
زمینه ثااری گرانقدر از خود به یادگار نهاد اند .یکی از بزرگتری شاعران ادبیات فارسی که به مقوله پند و انددرز توجهده
خاصی داشته ،ابوالقاسم فردوسی است .وی در شاهنامه برای پند و اندرز جایگا ویژ ای قایل شد و ابیدات شدیوا و پدر
مغز فراوانی را در ای زمینه از خود به یادگار نهاد است که از دیرباز مورد استقبال عامهی مردم قرار گرفتده اسدت اید
البته جدا از اندرزهای بیشیاری است که در مت داستانهای شاهنامه وجود دارد و از زبان شخصیتها بیان مدیشدود .اید
تحقیق بیش از هر چیز دیگری میکوشد تا ثبشخورهای فکری پار ای از اندرزهای شاهنامه را بر ما معلدوم گرداندد .در اید
راستا شیاری از کتابها و اندرزنامههای پهلوی نظیر اندرزهای ثذرباد مارسپندان ،جاویدان خرد ،پندنامه بزرگیهدر و اشدعار
چند شاعر پیش از فردوسی هیچون رودکی به عنوان منابع تأایرگذار بر اندرزهای شاهنامه معرفی شد اند.
واژههای کلیدی
ادبیات تعلیمی ،اندرز ،فردوسی ،شاهنامه ،مآخذ اندرزها.
 -1مقدمه
در فرهنگهای لغات برای واژ اندرز معانی مختلفی نظیر نصیحت ،پند ،موعظت ،وعظ ،عظه ،نصح ،تدذکیر ،ذکدری و...
ثمد است (دهخدا :2731 ،ذیل اندرز) و بیشتر به سخنانی اطالق میشود که از سوی شخص برجستهای نظیر پادشدا یدا
روحانی بلند مرتبهای خطاب به فرزند ،ندییان ،مردم جهان و ...بیان شود (.)shaked & safa, 2011: 11

 استاديار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران (تربيت معلم) e.khoeini@yahoo.com
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« اندرز مخاطب خویش را به گوش فرا دادن نه به ثواز ضییر خویش ،بل به نددای تادارب بهتدری انسدانهدا یعندی
فرزانگان و خردمندان دعوت میکند .اینان وجدان بیدار جامعهاند و سخنان منسوب به ثندان نددای اید وجددان اسدت»
(فوشه کور.)21 :2733 ،
پیشینه توجه به اندرز و اندرزگویی در ایران به دور پیش از اسالم و قدیییتری نوشتههای به جا ماندد از ثن دوران
می رسد در ای دور و بهویژ عهد حکومت ساسانیان اهییتی که به «ای رشته از ثاار اخالقی میداد اند باعث شد بود
که اغلب در طراز لباسها یا حاشیه فرشها یا کنار سفر ها یا در میان بعضی از ظروف در ضدی نقدش و نگدار یدا بده
جای نقش و نگار عبارات پندثمیز بنویسند» (محیدی مالیری )162 :2731 ،ای قضیه فقط مختص ای دور نیسددت و
«وقتی از ادب پهلوی که اندررنامههای ثن مشهور است به ادب فارسی برسیم یک بار دیگر به نحو ای جدیدد از کیفیهدت
اندیشهها و موضوعات قدیم در ثاار فارسی عهد اسالمی باز می خوریم با ای تفاوت کده در ادب فارسدی اید موضدو
خاص از حدود رساله های کوتا با دستورهای موجز تااوز کرد و توسعه وافری خوا به نظم و خدوا بده ن در حاصدل
نیود است»(صفا .)767 :2763 ،در ای دور بسیاری از شاعران و نویسندگان ایرانی در میان ثاار خود به اندرز پرداختده
و در ای زمینه میراای ارزشیند از خود به یادگار نهاد اند یکی از ای شاعران حکیم ابوالقاسدم فردوسدی اسدت کده در
کتاب ارزشیند خود شاهنامه «بسیاری از اندیشهها و جهانبینی گذشته را که همچندان در خداطر ی جیعدی مدا ایرانیدان
نیرد بود در خود متبلور ساخت» (مسکوب .)431 :2733 ،با وجود ای  ،میک است در نگا اول عوام چنی بیندیشدند
که شاهنامه تنها کتاب افسانه و سرگذشت شاهان و پهلوانان ایرانی است امها چنی نیست و «شاهنامه خدود دارای معدانی
مختلف ا ست و تنها کتاب قصهه نیست ،فلسفه هست ،اخالق هست ،غزل هست و باالخر تیدام فندون سدخ هسدت و
فردوسی از عهد تیام برثمد و حقّ هر یک را به واجبی ادا کرد است» (فروزانفر.)42 :2733 ،
از میان ای معانی ،مخاطب در سراسر کتاب با ابیات بلند و شیوایی در زمینه اخالق و پندد و انددرز مواجده مدیشدود
بهطوریکه اگر تیام ای ابیات از البهالی اوراق شاهنامه استخراج شود خود میتواند اندرزنامه مستقلی را تشکیل بدهدد
حام ای اندرزها زیاد است و بخش قابل مالحظهای از ثنها مربوط به ثن دسته از متون پهلوی اسدت کده فردوسدی در
اختیار داشته است ای اندرزها را میتوان به سه دسته اصلی تقسدیم نیدود :دسدته اول کده اساسدیتدری ثن هاسدت در
قسیت تاریخ ساسانیان دید میشود ،به ویژ در سرگذشت اردشیر بابکان ،شاپور و خسرو انوشیروان دسته دوم در ثغاز
و پایان داستانها ثمد و معیوالً با موضو هیان داستانها متناسب است و یا اندرزهایی است کده از زبدان پادشداهان در
ثغاز جلوسشان بیان شد و عیوماً دربار نحو کشورداری و چگونگی رفتار با مردم و زیردستان است.
در متد داستانها و ضی رده و بدل شدن سدخنان میدان قهرماندان شداهنامه نیددز بده اندرزهددای حکییانده بسدیاری
برمیخوریم که احتیاالً در اصل هیان داستانها وجود داشته است .در ای زمینه میتوان به نصدایح ایدرج بده بدرادرانش
پیش از کشته شدنش اشار کرد (صفا:)731-734 :2763 ،
مکـش مورکی را کــه روزی کـشسـت

که او نیز جان دارد و جان خــوشسـت
()121 /1

گذشته از ای ها «در حدود دو هزار بیت که چکید ذوق و قریحه خود فردوسی است مشحون از حکیت و پندد ،بدر
حسب اقتضای کالم و موقعیت در قسیتهای مختلف شاهنامه پراکند است» (نیساری.)1 :2742،
هیانطور که در سطور فوق مشاهد میشود در شاهنامه ابیات قابل توجهی به موضو پند و انددرز اختصداص یافتده
است و ما در ای پژوهش قصد داریم تا منشأ و ثبشخور برخی از ای اندرزها را جستوجو نیاییم و ناگفته پیداست که
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سخ گفت از پیشینه و منشأ سخنان و گفته های یک شاعر و یا نویسند کار ثسانی نیست امهدا وجدود اشدتراکات بسدیار
میان پندهای شاهنامه و منابع پیشی میتواند ما را به نو استنباطات نزدیک کند.
 -2پیشینهی پژوهش
پیرامون بررسی مآخذ اندرزهای شاهنامه ،تاکنون چندی اار به نگارش درثمد است که از مهمتدری ثنهدا مدیتدوان بده
موارد زیر اشار کرد:
 جوکار ،ناف .)2731( .پندنامهی انوشیروان در دیو ان ابد ییدی فریومددی و مقایسده بدا چندد اادر ادبدی دیگدر.پژوهشنامه علوم انسانی .ش .13-222 .11
 خلیلی جهانتیغ ،مریم دهرامی ،مهدی .)2712( .ادبیات تعلییی و تربیتی در شاهنامهی فردوسی .پژوهشنامه ادبیاتتعلییی .سال  .7ش .12-43 .22
 رادمنش ،عطامحید جاللی ،حسی  .) 2712( .پژواک فرهنگ ثزرم و ادب در شاهنامه و متدون پهلدوی .پژوهشدنامهادبیات تعلییی .سال  .1ش .2-11 .21
 صرفی ،محیدرضا .)2737( .مفهوم خرد و خاستگا های ثن در شاهنامه فردوسی .مطالعات ایرانی .ش .64-11 :4 علوی مقدم ،محید .)2732( .اخالق در شاهنامه .کیهان اندیشه .ش .247-237 :12 فوشهکور ،شارل هنری .)2732( .اخالق پهلوانی و اخالق رسیی در شاهنامه فردوسی .ایراننامه .ش .3-27 :73 محیدی ،هاشم .)2736( .تطبیق دیباچه شاهنامه با متون زرتشتی .مطالعات ادبیات تطبیقی .ش .214-211 .1 منتصب ماابی ،حس  .)2737( .تأایر قرثن و احادیث در شاهنامه فردوسی .کرمانشا  :طاقبستان. هیتی ،رقیه .)2731( .حیاسهی دقیقی و یادگار زریران :مقایسهی گشتاسبنامه دقیقی با نوشدتههدای پهلدوی .نامدهپارسی .ش .213-214 .41
 -3روش پژوهش
«بدیهی است هدف بزرگ فردوسی ایااب می کرد که از هیه منابع کتبی و شفاهی و تاریخی و داسدتانی و افسدانه هدای
ملّی برای تنظیم اار خود استفاد کند»(مرتضوی )73 :2712،به هیی سبب در ای مقاله تدالش مدیشدود زمینده و منشدأ
برخی از اندرزهای شاهنامه در میان برخی ثاار پهلوی جست وجو شود و با ثوردن شواهد و نیونههای کافی از شداهنامه
و منابع پهلوی به تأیید و اابات ای اارپذیریها پرداخته شود در ثخر نیز از تأایر اشعار چند شاعر پیش از فردوسی نظیر
رودکی و ابوشکور بر اندرزهای شاهنامه سخ به میان ثمد است .در ارجا به ابیدات شداهنامه ،از شداهنامهی تصدحیح
جالل خالقی مطلق استفاد شد و برای پرهیز از تکرار به ذکر شیار ی جلد و شیار ی صفحه اکتفا شد است.
 .4تأثیر نوشتههای پهلوی بر اندرزهای شاهنامه
 -1-4یادگار زریران
یکی از منابعی که به طور حتم در نگارش شاهنامه تأایر داشته ،متنی پهلوی موسوم به یادگار زریران اسددت اید کتداب
در زبان پهلوی به صورت ایاتکار زریران و در فارسی دری ،یادگار زریران یا یادگدار زریدر خواندد شدد و «از جنگدی
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گفتگو میکند که میان ارجاسپ پادشا هونها و گشتاسب ،پادشا ایرانیان در میگیرد»(ابوالقاسیی.)223 :2737،
ای جنگ «اولی جنگی است که مشخصاً بر سر اختالفات مذهبی پدید میثید ،گرچده پدیش از ثن نیدز ایرانیدان بده
صورت نیادی هیه جنگهای خود را نبرد علیه اهریی میدید و تفسیر میکرد اند»(مؤذن جامی.)37 :2733 ،
«ای کتاب با صورت فعلی خود متعلق به اوایل قرن ششم میالدی (سال  422میالدی یا انددکی بعدد از ثن) و تقریبداً
دارای  7222کلیه است» .نخستی و مهمتری ترجیه ای که از مت پهلوی یادگار زریران صورت گرفته متعلق به گیگر و
به زبان ثلیانی است که در سال  2312میالدی صورت گرفته است( .صفا.)11 :2767،
میان ای مت و شاهنامه فردوسی ارتباط تنگاتنگی در بیان حوادث و رویدادها دید میشود ولی از ثناا که بحدث
ما مربوط به ریشه اندرزهاست ،در ای جا به ذکر تنها نیونده انددرزی موجدود در مدت یادگدار زریدران و انطبداق ثن بدا
شاهنامه اشار میشود.
«پس جاماسب گوید که :اگر شیا بغان سهید (= ببینید ،پسندید) ازی خاک برخیزید اُ به کدیگدا نشدینید ،چده شداید
بودن که شاید بودن .چون ای [که] م گفتم شود» (ماهیار نوابی.)43-41 :2733،
که داد خدایست و زیـن چـاره نی ــت

خـداونـد گـیـتـی سـتمـگـاره نیـ ـت

از انــدوه خــوردن نـــداردت ســود

کـجـا بـودنـی بــود و شد کـار بــود

دلـت را مـکن بیـشـتـر زیــن نــژنـد

بــه داد خـدای جـهان کــن پـ ـنــد
()111 /5

از بررسی و مطابقت مطالب یادگار زریران و روایت شاهنامه در ای زمینه چند نکته فهیید میشود از جیله اید کده
در شاهنامه برخی مطالب و بهویژ مطالب مربوط به دی زرتشتی حذف گردید و یا بده گوندهای دیگدر بیدان شدد اندد
بهطور م ال «به هنگام پیشگویی ،جاماسب از گشتاسب می خواهد که سوگند بخورد تا پدس از گفدت پیشدگویی مصدون
باشد ،در حالی که از نو چنی سوگندی در شاهنامه ااری نیست :اگر شیا بغان پسدندید دسدت راسدت خدویش را بداال
برید ،به فر اورمزد (و) دی مزدیسنان و جان زریدر سدوگند بخوریدد» (اکبدرزاد  .)242 :2731 ،دیگدر اید کده «دقیقدی
مستقییاً از کتاب یادگار زریر استفاد نکرد بلکه مت دیگری که بنا بر امارات دیگر هیان شاهنامهی ن ر ابومنصدوری بدود
در دست داشته و از ثن در نقل روایت و نظم داستان استفاد کرد است چه مالحظده مدیکندیم کده فردوسدی توانسدت
بالفاصله پس از ختم سخنان دقیقی داستان او را باهیان روش تعقیب کند و به توضدیحات تداز نیازمندد نشدود» (صدفا،
.)211-214 :2767
 -2-4داستان اسکندر
« کتاب اخبار اسکندر از افسانه های یونانی و مطالب ثن مأخوذ از روایات سپاهیان اسکندر است کده در بازگشدت بده
یونان اخبار او را در ثن سرزمی منتشر ساخته و مایه ظهور داستانها و قصصی در باب او شد بودند و از مایو ثنهدا
داستانی پدید ثمد که نویسند ای در حدود قرن سوم میالدی در مصر ثن را گرد ثورد به یوندانی نگاشدت و بده یکدی از
مورخان معاصر اسکندر موسوم به کالیستنس نسبت داد» (صفا.)31-12 :2767 ،
فردوسی نیز در شاهنامه پس از ذکر پادشاهی داراب و دارای به شرح ماجراهای اسکندر مقدونی میپردازد و بده نظدر
می رسدد که مأخدذ وی در نقدل روایات مربدوط به اسکنددر ،کتابدی غیر از شاهنامه ابومنصدوری بدود اسدت در ایدد
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زمینه «نولدکه نشان داد است که شرح پادشاهی اسکندر بدی گونه که در شاهنامه ثمد است در خداینامه نبدود اسدت
بلکه داستان اسکندر کالیستنس دروغی  )pseudo kallisthenes(2نخست در سد ی هفتم میالدی به دست یکدی از
نسطوریان ایرانی از یونانی یا التی و با برخی دستکاریها به پهلوی درثمد بود و از پهلوی در هیان سد هفدتم مدیالدی
به سُریانی و پس از پهلوی به عربی و از عربی به فارسی برگردانید شد بود و از ثنجا به شاهنامه ابومنصدوری را یافدت»
(خالقی مطلق )11 :2736،به هر حال بخش مربوط به اسکندر ،ای گونه که در شاهنامه بیان شد  ،در خداینامه و به تبدع ثن
در شاهنامه ابومنصوری نبود و قسیتهایی از ای داستان از جیله رفت اسکندر به خانه کعبه و ...از افدزود هدای مورخدان
اسالمی به ثن بود است« .ای که ترجیه از مت عربدی داسدتان اسدکندر بده فارسدی را یکدی از دسدت در کداران شداهنامه
ابومنصوری تهیه دید بود و یا ای که پیش از ثن ترجیه فارسی ثن ثماد بود ،به قطع نییتوان نظر داد ولدی از ثنجدایی کده
از چنی ترجیهای مستقل خبری نداریم ،گیان نخستی محتیلتر است» (خالقی مطلق.)72 :2736 ،
ترجیهای فارسی از مت عربی داستان اسکندر (کالیستنس دروغی ) متعلق به سد های بعدی اکنون نیز در دست است
و ما در ادامه سعی داریم با ذکر نیونههایی ،تأایرپذیری شاهنامه از ای داستان و اندرزهای ثن را نشان دهیم:
« پس شا را گفت بدان شهریارا که بر زنان چنی حریص و مولع بودن شرط نیست و صحبت بسیار کردن مرد جدوان
را پیر گرداند و ت را ضعیف کند» (کالیستنس.)31 :2733،
بـدو گـفـت کـز خـفـت و خیز زنــان

جــوان پـیـر گردد بـه تـن بـی گـمـان
()33 /6

«اسکندر از تشویش ثن زن درماند و گفت هرگز مبادا که پادشا بی شیشیر باشد» (کالیستنس.)231 :2733 ،
همـی گفـت :بـی خـنجــری در نهــان

مـبـادا که بـاشـد کـس انــدر جـهـان
()62 /6

و ای بیت را فردوسی زمانی میثورد که اسکندر نسبت به تیزهوشی و چار گریهای قیدافده عداجز و درماندد شدد
است.
«گفت ترا زنهار است و دست خویش در دست او نهاد و گفت عهد خویش راست کردم» (کالیستنس.)212 :2733،
که منظورش عهدی است که با قیدافه بسته است.
نـگـردم ز پــیـمـان قـیــدافــه مــن

نـه نـیـکـو بـود شـاه پـیـمـان شـکـن
()13 /6

در ثخر یادثوری ای نکته ضروری است که تشابه نسبتاً فراوانی در بیان مطالب و رویدادهای داستان اسکندر و بخش
مربوط به اسکندر در شاهنامه وجود دارد ،جز ای که فردوسی در برخی موارد ،مطالبی را حذف و برخی مطالب را نیز به
گونهای دیگر بیان کرد است.
 -3-4کارنامه اردشیر بابکان
«کارنامک ارتخشیر پاپکان یکی از رساالت معروف پهلوی و از جیله داستانهای من ور حیاسدی اسدت کده از تصداریف
ایام برکنار ماند و خالف بسیاری از ثاار عهد ساسانی به دست ما رسید است .ای کتاب ظداهراً در اواخدر عهدد ساسدانی
یعنی در حدود سال  622میالدی نگاشته شد و داستانی است از اردشیر بابکان و کیفیت رسیدن وی بده پادشداهی ایدران...
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نویسند کارنامه از میان روایات مختلف عهد خویش تنها بعضی را گرد ثورد و از مابقی صرف نظر کرد اسدت و مقایسده
مت کارنامه با سرگذشت اردشیر در شاهنامه نیز اختصارگونهای را در کارنامه کنونی بر ما اابت میکند»(صفا.)271 :2767 ،
روایت فردوسی دربار اردشیر شباهت زیادی با روایت پهلوی کارنامه دارد و در حقیقت «قسیتی از داسدتان اردشدیر
در شاهنامه بی کم و کاست هیان داستان اردشیر در کارنامه است و اگر شاهنامه من ور از کارنامه متأار نبود است ناچدار
مأخذ هر دو یکی بود منتهی در شاهنامه بعضی روایات به تفصیل ثمد و بعضی ساقط گشته و برخی از روایدات نیدز بدا
تغییرات تاز تر پذیرفته شد است» (صفا .)274 :2767 ،نیونههایی که در ادامه میثید تأایرپذیری شداهنامه را از کارنامده
اردشیر و اندرزهای موجود در ثن به خوبی نشان میدهد:
«دانایان گفتهاند که :دشی به دشی ثن نتواند کرد که به مرد نادان از کنش خویش رسد» (مشکور.)231 :2731،
نـکـردی بــه تـو دشمنــی آن بـــدی

کـه خـود کـردهیی تـو بـه نـابـخـردی
()141 /6

که پند و اندرز هیرا با سرزنش بابک خطاب به اردشیر در ماجرای مغضوب واقع شدن وی نزد اردوان است.
و یا ای سخنان که مربوط به ماجرای کرم هفتواد و پند دادن دو جوان به اردشیر است:
«ایشان (خوان گسترد ) درون یشت (سرودند) و از اردشیر خواهش کردند که بفرمدای واج گیدر 1و خدورش خدور و
اندو و تییار مدار چه هرمزد و امشاسپندان چار ای چیز خواهند (کرد) و ای پتیار را چنی نگذارندد چده ضدحاک و
افراسیاب تورانی و اسکندر رومی با ستیگری کده داشدتند چدون یدزدان از ایشدان خرسدند نبدود ،ایشدان را بدا ثن هیده
ارجیندی و فر چنان نیست و نابود کرد که در جهان ثشناست (معروف است)» (مشکور.)216 :2731 ،
بــه آواز گـفـتــنــد کـای سـرفــراز

غـم و شــادمــانـــی نـمـانـــد دراز

نـگــه کـن کـه ضـحّــاک بـیـدادگـر

چه آورد از آن تخـت شـاهـی بـه ســر

هـم افـراسـیـاب آن بـدانـدیــش مـرد

کـزو بُــد دل شـهــریـــاران بــه درد

سـکـنـدر کــه آمـد بـدیــن روزگـار

بکـشـت آنکـه بُـد در جهـان شهـریـار

بـرفـتنـد و زیـشان جـز از نــام زشـت

نـمـانـد و نـیـابـنــد خــرّم بـهـشـت
()181 -181 /6

«(اردشیر) اندر زمان موبد موبدان را پیش خواست و پرسید که ای هیربد دربار کسی که به جان پادشاهان کوشد چده
گویی .موبد گفت که انوشه باشید و به کام رسید .ثنکه به جان پادشاهان کوشد سزاوار مرگ است و او را ببایدد کشدت »
(مشکور.)121 :2731 ،
ز دسـتــور ایــران بـپـرسـیــد شــاه

کـه بـدخـواه را بـرنشـانــی بـه گــاه

شـود در نـوازش بـر آن گـونـه م ــت

کـه بیـهـوده یـازد بـه جـان تـو دسـت

چـه بـادافـره ســت ایـن بــرآورده را

چـه سـازیـم درمــان خـودکــرده را

چنـیـن داد پـاسـخ کـه مهـترپـرســت

چـو یــازد بـه جـان جـهـاندار دسـت

ســرش بـر گـنـه بـر بـبـایـد بـریــد

کـ ـی پـنـد گـویـد نبـایــد شـنـیـد
()196 /6

بررسی مآخذ برخی از اندرزهای شاهنامه
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گاهی دید میشود که در شاهنامه یک اندرز تغییر زیادی پذیرفته و به گونهای متفاوت از کارنامده بیدان شدد اسدت.
نظیر:
« اردشیر خشم گرفت و به پسر اردوان گفت که هنر و مردانگی را به ستیگری و بدیشدرمی و درو و بیددادگری بده
خویش نتوان بست» (مشکور.)231 :2731 ،
چـنـیـن گفـت بـا شـاهـزاد اردشـیــر

کـه دشتـی فـراخ سـت و هم گور و تیـر

یکـی دیگـر افـگـن بـریـن هــم نشـان

دروغ از گـنــاهسـت بــر ســرکـشـان
()146 /6

«او در پاسخی که به اردشیر کرد نوشت که تو نادانی کردی که به چیزی کده از ثن زیدان نشایسدت بدودن بدا بزرگدان
ستیز بردی و او را سخ به درشت ثوازی گفتی» (مشکور.)231 :2731 ،
بـفـرمــود تـا پـیـش او شــد دبـیــر

یـکـی نـامــه فــرمــود زی اردشـیـر

کـه ای بـر خـرد نــورسیــده جـــوان

چــو رفـتـی بـه نـخـچـیـر بـا اردوان

چــرا تـاخـتـی پـیـش فــرزنــد اوی

پـرسـتـنـدهیـی تــو ،نـه پـیـونـد اوی
()141 /6

 -4-4اندرزهای آذرباد مارسپَندان
«ثذرباد مهراسپندان یا مارسپندان از موبدان بزرگ دور ساسانی اسدت کده در زمدان شداپور دوم ( 722-731مدیالدی)
سیت دستوران دستور ایران را داشته است ...ای موبد بزرگ به دستور شاپور ،به کتاب اوستا مدرور کدرد و ثن را مدنظم
ساخت»(عفیفی .)121-124 :2737 ،از وی چندی اندرزنامه بر جای ماند که از مهمتری ثنها میتدوان «انددرز ثذربداد
مهرسپندان ،پتت (=توبه) ثذرباد مهرسپندان ،واچک (=سخنی) چند از ثذرباد مهرسپندان ،نام ستایش و ثخدری گهنبدار را
نام برد»(عفیفی .)124 :2737 ،از ای میان اندرز ثذرباد مهرسپندان از بقیه مفصلتر و مهمتر است و انددرزهای ثن «هیده
کوتا و از نو اندرزهای تاربی و مربوط به مسایل عیلی زندگی و اخالق عیومی است» (تفضلی.)231 :2731،
میان برخی اندرزهای شاهنامه و اندرزهای ثذرباد شباهتهایی دید میشود که میتواند نشان دهندد تدأایر ثنهدا بدر
اندرزهای شاهنامه باشد .در زیر به برخی از ای شباهتها اشار شد است:
«هر چه برایت نیک نیست ،به دیگر کس نیز مهک » (اشه و سراج.)33 :2731 ،
«هرچهتان به خویشت نیک نیاید ،با دیگر کس مهکنید» (اشه و سراج.)16 :2731 ،
هـر آن چـیـز کانـت نیـایــد پـ ـنــد

دل دوسـت و دشـمـن بـر آن بـر مبـنـد
()4 /1

در سفارش به غمِ نیامد را نخوردن:
«ثنچه گذشت فراموشش ک و برای ثنچه نیامد است ،تییار بیش مبر» (اشه و سراج.)33 :2731 ،
چــهــارم کـــه دل دور داری ز غــم

ز نـــاآمـــده بــــد نـبــاشــی دژم
()226 /6

در توصیه به مصاحبت با دانایان:
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«پیشگا مرد دانا گرامی دار ،ازش سخ پرس و ازش [سخ ] پرس( »3اشه و سراج.)33 :2731 ،
اگــر دانـشــی مــرد رانــد سـخــن

تــو بشـنـو کـه دانـش نـگـردد کـهـن
()349 /6

در سفارش به راز با زنان نگفت :
«راز به زنان مهبر» (اشه و سراج.)33 :2731 ،
«راز به زنان مهبرید تا که رنج بسیارتان نهباشد» (اشه و سراج.)13 :2731 ،
کـه پـیـش زنـان راز هـرگـز مـگــوی

چـو گـویـی سخن بـاز یابـی بـه کـوی
()295 /5

نظیر مضیون چا ک را عاقبت چا است نیز در میان اندرزهای دو کتاب دید میشود:
«هر کس هیییاالن را چا کند ،خود اندر فتد» (اشه و سراج.)31 :2731 ،
هـر آن کـو بـه ره بـر کنـد ژرف چــاه

سـزد گـر نـهــد در بــن چــاه گــاه
()313 /3

 -5-4پندنامهی انوشیروان
یکدی از اندرزنامههدای پهلدوی کده در دور ساسانی شهدرت فراواندی داشته ،پندنامده منسوب به خسدرو انوشدیروان
است اصل پهلوی ای پندنامه اینک از بی رفته ولی شاعری به نام بدیع یا بدایعی بلخی ثن را در دور اسالمی به شدعر
درثورد و ثن را راحة االنسان نامید است.
دربار ی نام و کنیه و نیز تاریخ زندگانی ای شاعر میان ارباب تذکر و محققان اختالفات زیادی وجود دارد .ندام اید
گویند به صورت بدیع و بدایعی هر دو ثمد و بعید نیست که بدایعی و بدیع دو ت بود اندد .گداهی وی را از شداعران
قددرن چهددارم و هددمعصددر دقیقددی و منایددک و گدداهی وی را از شدداعران قددرن پددنام و پددس از عنصددری دانسددتهانددد
(محیدی.)71 :2711،
از منظومه وی (راحة االنسدان) بیشدتر از ندود بیدت بداقی نیاندد و اید تعدداد را نیدز رضدا قلدی خدان هددایت در
مایعالفصحا ذکر کرد است .شارل شفر ،مستشرق فرانسوی نیز در ضی منتخبات فارسدی خدود 123 ،بیدت را تحدت
عنوان راحة االنسان ضبط کرد است (نک .بدایعی بلخی)232 :2727 ،
با قطعیت میتوان گفت میان برخی اندرزهای ای منظومه و ثنچه فردوسی در شاهنامه از جاندب خسدرو انوشدیروان
نقل میکند شباهتهایی دید میشود و از ای قضیه چنی استنباط میشود که اگر یکی از دیگری متأار نباشدد ،المحالده
مأخذ هر دو یکی است .در زیر به برخی از ای شباهتها اشار شد است.
در مراعات حال مردم تهیدست:
بـه ارزانـیـان گـر دهـی جـان رواسـت

بـرین گـفـتـه بـر مـردمان بـر گواسـت
(بدایعی)184 :1313،

چـنـیــن داد پـاسـخ کــز ارزانـیــان

مــداریــد بــاز ایـچ ســود و زیــان
()421 /1

برحذر داشت مخاطب از کارهای ناسودمند:

بررسی مآخذ برخی از اندرزهای شاهنامه
بـه چیزی که در ج تنش ســود نی ـت
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چـو آتـش کـزو بهـره جـز دود نی ـت
(بدایعی)185 :1313 ،

مگـوی آن سخـن کاندرو ســود نی ـت

کـزان آتـشـت بـهـره جـز دود نـی ـت
()181 /1

ای اندرز در شاهنامه از قول بزرگیهر بیان شد است و چنی به نظر می رسد که بدایعی در راحة االنسدان عدالو بدر
اندرزهای خسرو انوشیروان ،اندرزهایی از اشخاص دیگری نیز گنااند است (نک .محیدی)76 :2711 ،
در سفارش به پرهیز از شتاب:
پـ نـدیـده هـرگـز نـبـاشـد شـتــاب

شـتـاب افـکـنـد جـان مــردم به تـاب
(بدایعی)185 :1313،

دل و مــغــز را دور دار از شـتــــاب

خـرد با شـتـاب انـدر آیـد بـه خـواب
()458 /1

برحذر داشت مخاطب از سستی در کار:
هـر آن کـس کـه او س تـی آرد به کـار

بـه س ـتــی فــرود آیــدش روزگـار
(بدایعی)185 :1313 ،

هـر آن گـه کـه در کـار س تـی کنــی

هـمه رای نــاتـنــدرسـتــی کــنــی
()89 /1

مضیونِ خرج به انداز دخل کردن:
چـو دخلـت بود کم مکن خـر بیــش

به اندازه ی دخـل کـن خـر خــویـش
(بدایعی)188 :1313 ،

هـزیـنــه بــه انــدازه ی گـنـج کــن

دل از بـیـشـی گـنـج بـی رنــج کــن
()411 /1

نظیر ای مضیون یک بار دیگر در شاهنامه تکرار شد ولی با ای تفاوت که ای بار از زبان بزرگیهر بیان شد است:
هـزیـنـه چنان کـن کـه بـایـدت کــرد

نـشــایــد گـشـاد و نـبـایــد فشــرد
()181 /1

در راحة االنسان گاهی تأایر اشعار شاعران پیش از بدایعی نیز دید میشود نظیر ای بیت:
مـرا پـنــد داده اسـت مــرد حـکـیـم

کـه پـایت فـزون تـر مـکـش از گـلیـم
(بدایعی)188 :1313 ،

که مراد از مرد حکیم ،ابوشکور بلخی و ثن پند چنی است:
ز انـدازه بـرتـر مـبـر دســت خــویش

فـزون از گـلیـمـت مکـن پـای پـیـش
(الزار)124/2 :1342 ،

 -6-4پندنامه بزرگمهر
ای عنوان بر اندرزنامه ای اطالق شد که از بزرگیهر بُختگان ،وزیر دانای خسرو انوشیروان بر جای ماند است و ندام
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دیگرش یادگار بزرگیهر است مت با مقدمهای در معرفی بزرگیهر و از زبان خود وی ثغاز میشود و وی می گوید کده
ثن را به فرمان خسرو انوشیروان نوشته است.
ای اار در دوران اسالمی از اهیهیهت ویژ ای برخوردار بود و ترجیه بخشهایی از ثن در کتداب جاویددان خدرد ابد
مسکویه تحت عنوان «ما اخترته م ثداب بزرجیهر» ثمد است (تفضلی.)236 :2731 ،
ای پندنامه در زمان نوح ب منصور سامانی ( )766-733و به امر ثن پادشا از زبان پهلوی به فارسدی ترجیده شدد و
به ظفرنامه موسوم شد بود «چنی احتیال داد اند که فردوسی در تهیهی ای قسیت از کتاب خدود مسدتقییاً بده هیدی
ظفرنامه ...مراجعه کرد است» (محیهدی مالیری.)133 :2731،
«ای مت نخستی بار در سال  2334توسط دستور پشوت جی با ترجیه انگلیسی و گاراتدی و ثوانویسدی بدا الفبدای
گاراتی و نیز تنظیم مقدمهای ویژ تحت عنوان گنج شایگان منتشر شد» (ثسانا.)11 :2712 ،
جای هیچ گونه تردیدی نیست که ای پندنامه منشأ بسیاری از اندرزهای بزرگیهر در شاهنامه است و ما در زیدر فقدط
به ذکر چند نیونه از ثن هیه اکتفا میکنیم:
«کدام مرد فرّختر است؟ ثن که بیگنا تر» (ثبادانی.)33 :2711،
بـدو گـفـت فـرّخ کـدامســت مـــرد

کـه دارد دلـی شــاد بـی بــاد ســرد

چنـیـن گفـت کـان کـو بـود بـیگنــاه

نــبــردهســت آهَـــرمــن او را ز راه
()288 /1

 «از ای چند دروج کدام ستیکارتر؟ ثز ناخرسندتر و بیچار تر» (ثبادانی.)31 -12 :2711،بـدو گـفـت ازیـن شـوم ده بـاگـزنــد

کـدامســـت آهــرمـــن زورمــنــد

چـنـیـن داد پـاسـخ بـه ک ـری کـه آز

سـتـمـگــاره دیـوی بــود دیــرســاز
()291 /1

«چیزی که به مردمان رسد ،به بخت بود یا به کنش؟ بخت و کنش هر دو با هم هیانا چون ت و جان [اند] چده تد
جدا از جان کالبدی است بیکار و جان از ت بادی است ناگرفتار و چون هدر دو ثن بدا هدم ثمیختده شدوند هیرومندد و
بزرگ و سودمند [باشند]» (ثبادانی.(11 :2711،
مقایسه شود با کالم فردوسی:
بـزرگـی بـه کـوشش بود ،گر بـه بخـت

کـه یـابـد جـهـاندار ازو تا و تخـت

چنـیــن داد پـاسـخ کـه بـخـت و هنر

چـنـانـنـد چـون جـفـت یک بـا دگـر

چنان چون تن و جان که یارنـد و جفـت

تـنـومـنـد پـیــدا و جـان در نـهـفـت
()295 /1

«که امیدوارتر؟ تخشا (=کوشا و ساعی) مرد دهش بار» (ثبادانی.)11 :2711،
بـپـرسـیــد ازو نــامـور شـهــریــار

که از مــردمـان کـیـ ـت اومـیــدوار

بدو گفـت کآن کس که کوشان تـرســت

دو گـوشـش بـه دانـش نیـوشان تـرست
()296 /1

بررسی مآخذ برخی از اندرزهای شاهنامه

121 /

«مطالعه و بررسی اندرز پهلوی بزرگیهر و برابر ثن در شاهنامه نه تنها از هیانندی نزدیک هر دو سخ میگوید بلکده
یکی از زیباتری پیوندهای ادبیات پیش از اسالم و دوران پس از ثن و زندگی اندرزهای ایراندی را در گدذر خدود در دل
زمان به نیایش میگذارد» (اکبرزاد .)217 :2731 ،
با وجود هیه هیسانیها ،یک اختالف میان اندرزنامه بزرگیهر و اندرزهای شاهنامه در ای زمینه وجدود دارد و ثن
ای که در شاهنامه اندرزهدای مربدوط به دید زرتشدتی حدذف گدردید و بده جددای ثنهددا انددرزهای عیدومی ثورد
شدد اسدت اندرزهایی نظیر:
«چه بهی و چه بدتری؟ بهی اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک و بددتری اندیشده بدد و گفتدار بدد و کدردار بدد
[است]»( .ثبادانی)33 :2711،
که فردوسی بهجای ثن چنی پند میدهد:
ک ــی کــو بــود بـر خـرد پــادشـا

روان را نـــدارد بــــه راه هـــــــوا

سـخـن مشـنـو از مـرد افــزون منــش

کـه بـا جــان روشـن بــود بـدکـنـش

کـه خ ـتـو نیـایـد بـه دیـگـر ســرای

هـم ایـدر پـر از درد مـاند بــه جــای
()289 /1

 -8-4مینوی خرد
«دادِستانای مینوگای خرد که ثن را میتوان تعالیم عقل ثسیان یا روح العقدل ترجیده کدرد ،گویدا زمدان تدألیفش در
اواخر عهد ساسانیان بود است .ولی صورت فعلی ثن متعلق به دور بعد از ای سلسله است» (کریست س .)71 :2731،
ای کتاب را به دلیل در بر داشت اندرزهای فراوان که بیشتر اندرزهای دینی است ،میتدوان در شدیار اندرزنامدههدای
پهلوی به حساب ثورد هرچند ثن را نباید تنها یک اندرزنامه دانست زیدرا در ثن از موضدوعات دیگدری نظیدر ثفدرینش،
حوادث اساطیری و ...نیز سخ به میان ثمد است.
ای کتاب یک مقدمه و شصت و دو پرسش و پاسخ دارد ای سؤاالت از جانب شخصیتی خیالی به نام داندا پرسدید
میشود و مینوی خرد (= روح عقل) به ثنها پاسخ میدهد( .تفضلی.)22 :2712 ،
«قدیمتری نسخهای که از مینوی خرد پهلوی در دست است نسخه  k43است که توسط مهرثبدان پسدر انوشدکروان
در  2431میالدی نوشته می شود» (عفیفی.)672 :2737 ،
در ادامه به برخی از اشتراکات تعلییی مینوی خرد و شاهنامه اشار شد است:
«غم مخور ،چه غم خورند را رامش گیتی و مینو از میان میرود و کاهش بده تد و رواندش افتدد» (تفضدلی:2712 ،
.)12
مـدار ایــچ تـیـمـار بـا جـان بـه هـم

بــه گـیـتـی مـکن جــان و دل را دژم
()359 /2

هر آن کس که در بیـم و انـدوه زی ــت

بر آن زنــدگــانـی بـبـایـد گـری ـت
()419 /1

«از خواسته دیگران مدُزد تا کوشش درست خودت از میان نرود» (تفضلی.)11 :2712،
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ز چـیــز ک ـان دسـت کـوتـاه کـــن

روان را سـوی راســتـــی راه کــــن
()111 /8

تأکید بر ارزش و جایگا خرد:
«پرسید دانا از مینوی خرد که چیست که از هر خواسته برتر است .مینوی خرد پاسخ داد کده خدرد اسدت کده بهتدر از
هیهی خواستههایی است که در جهان است» (تفضلی.)41 :2712،
خـرد بـهـتـر از هــرچــه ایــزدت داد

ســتــایــش خــرد را بـــه از راه داد
()4 /1

 «پرسید دانا از مینوی خرد که رَد (= سرکرد ) زنان کیست؟ مینوی خرد پاسخ داد که زن جوان درست گوهرِ استوارِ(= معتید) نیکنامِ خوش خیمِ خانه افروز که که شرم و بییش (= مالحظه) نیک و پدر و مادر و شوهر و سداالر خدویش
را دوست دارد و زیبا و ...است ،بر زنان هیال خویش رَد است» (تفضلی.)63-61 :2712،
که متناسب است با ای ابیات از شاهنامه:
نـگـر تــا کـدام اسـت بـا شــرم و داد

بــه مـادر کـه دارد ز خــاتــون نـژاد

اگــر گــوهــر تــن بـــود بـا نــژاد

جـهــان زو شـود شـاد و او نـیـز شـاد
()266 /1

و چنی به نظر میرسد که ای ابیات شاهنامه تحت تأایر غیر مستقیم مطالب مذکور از کتاب مینوی خرد بیان شد اندد
و یا ای که هردو از ثبشخور واحدی سرچشیه گرفتهاند.
و بسیاری مضامی دیگر از جیله پرهیز از خشم ،درو  ،کاهلی و( ...ر.ک .تفضلی 12-12 :2712 ،و )12
 -8-4اندرز بهزاد فرّخ فیروز
« از هوهیت بهزاد فرّخ پیروز اطالعی در دست نداریم و نام او در جای دیگری نیامد اسدت .احتیداالً وی از روحانیدان
اواخر دورۀ ساساندی یا اوایل دور اسالمدی بود اسدت» (تفضلی .)212 :2731،در اندددرزنامهای کده بده وی منسددوب
است « بیانی شعرگونه به کار گرفته شد و برای ایااد توازن و زیبایی کالم ،در ثن از واژ های هم ثوا و هم وزن اسدتفاد
شد است»(ثسانا.)12 :2712 ،
در حدود نییی از مطالب ای اندرزنامه دربار خرد است و به هیی دلیل بیاختیار خوانندد را بده یداد سدتایشهدای
فراوان فردوسی از خرد میاندازد و ای مطلب را به ذه القا میکند که احتیدا ًال مطالدب اید اندرزنامده بده شدکل غیدر
مستقیم بر فردوسی و اندرزهای فراوان وی در ستایش خرد تأایر گذاشته است.
در ادامه به چند مورد از اشتراکات اندرزی دو اار اشار شد است:
در اهیهیهت و جایگا خرد در ای اندرزنامه میخوانیم:
«خدرد داشدتار پندا جدان [است] .خدرد بوخدتار (= ناات دهند ) فریادرس ت [است]» (ثبادانی.)73 :2716،
ای مضیون را فردوسی در شاهنامه ای گونه بیان میکند:
خـرد چـشـم جـانسـت چـون بنگـری

کـه بـی چـشـم شـادان جـهـان ن پـری

نخـ ـت آفـریـنـش خـرد را شـنــاس

نـگهـبـان جــانسـت و آن ســه پـاس

سه پاس تو چشم ست و گــوش و زبـان

کـزیـن سـه بـود نیـک و بـد بـیگمـان
()5 /1

بررسی مآخذ برخی از اندرزهای شاهنامه
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«ثمد است که در توانایی خرد به و نیز در کممالی (=فقر ،نداری) خرد پاسبان و نگهبان [است]» (ثبادانی.)73 :2716،
فــزون از خـرد نی ـت انــدر جـهــان

فــروزنـــده کــهــتــران و مـهــان
()558 /6

«فریاد رسند تر خرد [است]» (ثبادانی.)73 :2716،
«ایناا به یاری خرد به (در ایناا برای یاری خرد بهتر است) در ثناا به پشت و پنا خدرد پاسدبانتدر (در ثنادا بدرای
پشت و پنا خرد پاسبانتر است)» (ثبادانی.)73 :2716 ،
خـرد رهـنـمـای و خــرد دلـگـشــای

خـرد دسـت گـیـرد بـه هـردو ســرای

ازویــی بـه هر دو ســرای ارجـمـنــد

گـ ـ تــه خــرد پــای دارد بـه بـنـد
()4 /1

خـرد پـاسبـان بـاشــد و نـیـکخــواه

سـرش بــرگــــذارد ز ابــر سـیـــاه
()244 /6

«اوی (= ثنکه) پر خرد هییشه در ثسایش [است] .اوی (= ثنکه) دشخرد (= زشتخرد ،بددخرد) هییشده بده رندج
است» (ثبادانی.)73 :2716،
چـه گفـت آن سخنگـوی مــرد از خـرد

کـه دانــا ز گــفـتــار او بــر خـورد

کـ ـی کـو خـرد را نـدارد بـه پـیـش

دلش گـردد از کـرده ی خـویـش ریـش
()4 /1

 -1-1جاویدان خرد
جاویدان خرد یا جاودان خرد عنوان کتابی است که « در موضو حکیت عیلی از زبان پهلوی به عربی ترجیه شد و
مسکویه ثن را در ثغاز کتاب خود نقل کرد و به هیی سبب کتاب مسکویه هم به جاودان خرد معروف گردید اسدت»
(محیدی مالیری.)131 :2731 ،
ای اار «هم در فارسی و هم در عربی به نام جاودان خرد خواند شد و ظاهراً با عنوان نامه هوشنگ نیز معروف بود
است» (محیدی مالیری )74 :2733 ،اندرزهای ای مایوعه را به هوشنگ ،فرمانروای اساطیری ایران نسدبت مدیدهندد
که البته خالی از اشکال به نظر نییرسد.
با مطالعه و بررسی جاویدان خرد به اندرزها و نشانههایی در ثن دست مییابیم که ما را متقاعد میکند ریشه برخدی از
اندرزهای شاهنامه را میتوان در ای کتاب و اندرزهای موجود در ثن جستوجو کرد .اندرزهایی نظیر:
« چون با سالمت دمساز گشتی از پریشانی بترس ...و اگر به ثرزو دست یافتی پس دلگیر شو که رفت نزدیک است .و
ثن خود پایان کار است» (اب مسکویه.)41 :2742 ،
بـه پـیروزی انــدر بـتـرس از گــزنـد

که یـکـ ـان نـگــردد سـپـهـر بـلنـد
()34 /4

«هرکس خویشت را خورد نداند ،در نزد دیگران بزرگ نخواهد شد» (اب مسکویه.)31 :2742 ،
نـگـر خـویشـتـن را نــداری بـــزر

و گـر گــاه یـابـی ،نـگــردی سـتـر
()286 /6
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«هر کس تندرستی خویش را دوست دارد ،از شهوترانی بپرهیزد» (اب مسکویه.)32 :2742،
تـبـه گـردد از خـفـت و خـیــز زنـان

بــزودی شود س ـت چــون بـیتـنـان
()488 /6

در پرهیز از افزون طلبی ثمد است:
«چون افزون خواهی در بال افتی» (اب مسکویه.)32 :2742،
در آزمـنـــدیســت انــدوه و رنـــج

شـدن تـنــگ دل در ســرای سـپـنــج
()353 /1

و برخی مضامی دیگر نظیر ستایش خدرد ،سدفارش بده نیکدی (ر.ک .ابد مسدکویه 33 :2742 ،و  67و  )14و ...کده
نیونههای قابل توجهی از ثنها را میتوان در شاهنامه نیز مشاهد کرد.
دربار کیفیهت و چگونگی تأایر ای متون بر اندرزهای شاهنامه تذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد :نخست ای که
بر اساس پژوهشهای محققان ،نه تنها فردوسی زبان پهلوی را نییدانسته بلکه «در میان شعرای فارسی زبان ،غیر از فخر
گرگانی که در میانه قرن پنام هاری زندگانی میکرد و زردشت بهرام پژدو کده در  613یزدجدردی مدا ثبدان روز ثذر
کتاب زردشت نامه را به نظم ثورد  ...شاعری دیگر سرا نداریم که بتوان احتیال داد بر ای که زبان پهلدوی مدیدانسدته
[است]» (بهار ) 212 :2731 ،ای بدان معناست که تأایرپذیری فردوسی از انددرزهای پهلدوی ،غیرمسدتقیم و بده واسدطه
منابع دیگر صورت گرفته است به طور حتم ،بیشتری حام ای واسطهگی از طریق شاهنامه ابومنصوری صورت گرفتده
است که منبع اصلی حکیم طوس در سرودن شاهنامه است و ثن گونه کده از گفتدار وی در شداهنامه اسدتنباط مدیشدود
گردثورندگان ای کتاب« ،شاهنامه من ور را بر اساس بخشهدایی از خدداینامده پهلدوی (نامده باسدتان پراکندد ) تددوی
میکنند امها غیر از ای منبع اصلی به احتیال بسیار ثنها از مآخذ داستانهای دیگری هم استفاد کرد اند که عبارت اسدت
از کتاب ثزادسرو برای نقل روایات رستم ،ترجیه فارسی داستان اسدکندر از متندی عربدی و گدزارش فارسدی از منبعدی
پهلوی دربار رویدادهای اواخر شهریاری یزدگرد»( 1ثیدنلو.)217 :2712 ،
نکته دیگر ای که پار ای از «نوشتههای فارسی میانه دست کم به صورت قطعاتی پراکند از دست برد حوادث مصدون
ماند ولی بخش به مراتب بزرگتری از ثن وارد ادبیات تازی گشت و بعدها در ثنجا حتی به صورت نوشدتههدای خداص
درثمد که به ثن ادب میگفتند ای نوشتهها در هر وضع و مورد مراجع و مشاور بود و دستورات مندرج در ثن رهنیدون
موفقیت ای بخش در کسوت فارسی دری دوبار به ایران بازگشت پندنامهها که معروفتری ثنها پندنامده سدعدی یدا
عطار است ...قابوس نامه ...تا گلستان که در اوج پایه هنری قرار دارد و جز ثنها» (ریپکا.)212-211 :2734 ،
عالو بر ای  ،بخشی از «اندرزنامه های پهلوی در طول سه یا چهدار قدرن اول هادری بده زبدان عربدی ترجیده شدد
بخشهایی از ای اندرزنامهها در کتابهای معروف عربی ،بهویژ در کتاب جاویدان خرد مسکویه ،غُرر اعدالبی و کتداب
التاج فی اخالق ملوک محید ب حارث اعالبی نقل شد است» (مشرف .)23 :2731،هیی کتابها و ام دال ثن هدا پلدی
میان اندرزنامههای پهلوی و ثاار ایرانی دور ی اسالمی نظیر شاهنامه فردوسی ،قابوس نامه و ...میشوند.

4

 -5تأثیرپذیری فردوسی از شاعران پیش از خود
در ادامه بررسی ثبشخور اندرزهای شاهنامه ضروری به نظر میرسد که به تأایر پذیری فردوسی از شاعران پیش از خدود

بررسی مآخذ برخی از اندرزهای شاهنامه
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نیز توجهی داشته باشیم زیرا بیتردید «فردوسی از گویندگانی که پیش از او بود اند سرمشدق گرفتده ،ثادار ثندان را تتبهدع
کرد و گاهی به عید و گاهی بدون توجه مضیون و تعبیری را از یکی از ایشان اقتباس کرد است»(مینوی.)37 :2736،
تأایرپذیری فردوسی از اشعار شعرای پیش از خود گاهی تنها شدامل اقتبداس از مضامیدد و تعدابیر مدیشددود بددی
صورت که وی مضیونی اندرزی را با تغییر واژگان و اصطالحات به گونهای دیگر بیدان مدیکندد امهدا گداهی نیدز دیدد
میشود که وی عالو بر اقتباس مضامی  ،برخی واژگان را نیز عیناً در ابیات شاهنامه نقل میکند.
در زیر سعی شدد است به صدورت مختدصر ،اقتبداس وی از شعرای پیشدی با ذکر نیونههایی نشدان داد شدود:
هیانطور که میدانیم اشعدار اندک و پراکند ای از رودکدی سیرقندی ،پددر شدعر فارسددی بدر جدای ماندد اسددت
شاعری که گاهی شیار اشعار وی را بیشتر از یک میلیون بیت تخیی زد اند هرچند ای میزان مبالغهثمیز است ولدی بده
طور حتم ،اگر اشعار بیشتری از وی بر جای میماند میتوانستیم ریشه بسدیاری از ابیدات و مضدامی شدعری دور هدای
بعدی را در ثنها بیابیم.
«در مورد برخورد فردوسی با ثاار رودکی ای قددر مدی داندیم کده حکدیم طدوس در داسدتان ثوردن کلیلده و دمنده از
هندوستان و ترجیه ثن به زبان های پهلوی و عربی و در زمان نصر سامانی ،نظم درثوردن ثن به وسیله رودکدی را تدذکر
داد است:
گــزارنــده را پــیـش بـنـشـانـدنــد

هـمـه نـامـه بـر رودکــی خـوانـدنـد

بـپـیـوســت گــویــا پــراکـنــده را

ب ـفـت این چـنـیــن دُر آکـنــده را»
(انصار.)126 :1314،

«از ثن جا که وزن شاهنامه یکنواخت و اوزان رودکی متنو و متفاوت از شاهنامه است شداید در نگدا نخسدت پیددا
کردن وجو مشابهت میان فردوسی و رودکی از روی هیی مقدار ابیاتی که از وی بر جدای ماندد  ،کدار ثسدانی نباشدد»
(یاحقی )212 :2733 ،امها چنی نیست و در میان هیی ابیات اندک باقی ماند نیز میتوان شداهد تأایرگدذاری ثنهدا بدر
ابیات اندرزی شاهنامه فردوسی باشیم از جیله در موارد زیر:
زنـدگـانـی چـه کـوتــه و چـــه دراز

نــه بــه آخـر بـمــرد بــایــد بــاز

هـم بـه چـنـبـر گـذار خـواهـد بـــود

ایــن رسـن را اگــرچــه ه ــت دراز

خـواهــی انــدر عـنـا و شـــدّت زی

خـواهـی انـدر امــان بـه نعـمـت و ناز

خـواهـی انـدک تـر از جـهـان بپـذیــر

خــواهــی از ری بـگـیر تـا بـه طـراز
(رودکی)18 :1383 ،

که ای ابیات از شاهنامه را فرا یاد میثورد:
اگـر چـنــد بـاشـد شـب دیــریـــاز

بــرو تـیــرگـی هــم نـمـانـــد دراز
()231 /1

چنین ست گیتـی و زیـن ننــگ نیــ ت

ابـا کـردگــار جـهـان جـنـگ نـی ـت

یـکـی بـرفــراز و یکـی در نـشـیــب

یکــی بــا فـزونـی یـکی بـا نـهـیـب

یـکــی از فـــزایــش دل آراســتـــه

ز کــمّـی دل دیــگــری کــاســتــه
()242 /1
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مــار را هــر چـنــد بهـتـر پـــروری

چـون یکی خشـم آورد کـیـفـر

بــری6

(رودکی)22 :1383 ،

که منطبق است با ای بیت از شاهنامه:
کـه چـون بچّـه ی شـیـر نـر پـــروری

چـو دنــدان کند تـیـز کـیـفـر بـــری
()211 /2

تأایر باد بر ثدمی:
زفــت شـود رادمــرد و س ــت دالور

گـر بچـشد زوی و ،روی زرد گلـ تــان
(رودکی)39 :1383 ،

چـو بـی دل خـورد مـرد گـردد دلـیــر

چـو روبــه خـورد گـردد او نــرّه شـیر
()4 /5

مضیونِ بودنی خواهد بود:
رفـت آن کـه رفـت و آمـد آنـک آمــد

بـود آن کـه بــود خـیره چـه غـم داری
(رودکی)43 :1383،

بــودنـی بــود مــی بـیـار اکــنــون

رطل پــر کـن مگــوی بیـش سـخـون
(رودکی)62 :1383 ،

از شاهنامه:
اگــر بـودنــی بــود دل را بــه غـــم

ســزد گــر نـــداری ،نـبــاشــی دژم
()241 /4

بـبـاشـد هـمــه بــودنـی بـیگـمــان

نـتـــابــیــم با گـــردش آسـمـــان
()311 /6

عالو بر ای ها ،یک نیونه اقتباس در میان اشعار غیر اندرزی دو شاعر نیز دید میشود:
جـهـانـا چـه بـیـنـی تــو از بـچگـان

کـه گــه مـــادری گـــاه مــادنــدرا
(رودکی)21 :1383 ،

جـهـانـا چــه خـواهـی ز پـروردگـان

چـه پـروردگــان ،داغ دل بــردگـــان
()391 /2

ابوشکور بلخی ،شاعر بزرگ اوایل قرن چهارم هاری و «عصر او محققاً مصادف با اواخر عهد رودکی و اوایدل عهدد
فردوسی است و به عبارت دیگر اواخر ایهام حیات نخستی و اوایل عیر شداعر دوم را درک کدرد اسدت» (صدفا:2761 ،
 .)127/2وی از نخستی شاعرانی است که به حوز ادبیات تعلییی و پند و اندرزگویی در ادبیات فارسدی پرداختده و بدا
نظم م نوی ثفری نامه یکی از نخستی گامها را در پیدایش م نویهای تعلییی در ادبیات فارسی برداشدته و از پیشدگامان
راهی شد که بعدها توسط شاعران زبردستی نظیر نظامی در مخزن االسرار و سعدی در بوستان پی گرفته شد متأسفانه از
ای م نوی و سایر اشعار وی چیز زیادی به دست ما نرسید  ،با ای حال باز میتدوان شاهددد تدأایر هیدی ابیدات کدم و
پراکند بر اشعدار شاعرانی نظیر فردوسی بود.

بررسی مآخذ برخی از اندرزهای شاهنامه
بــه دشـمـن بـرت اسـتــواری مـبــاد

که دشمـن درختـی اسـت تلـخ از نهـاد

درخـتـی کـه تـلخـش بــود گـوهــرا

اگـر چـرب و شـیـریــن دهـی مـر ورا

هـمـان مـیــوهی تـلــخ آرد پــدیــد

ازو چــرب و شـیریـن نخـواهـی مـزید

ز دشمـن گـر ایـدون کـه یابـی شکــر

گـمـان بـر کـه زهـر است هرگز مخـور
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(الزار)91/2 :1342،

نظیر ای مضامی در چند جای شاهنامه نیز به چشم میخورد:
ز دشـمـن مکـن دوسـتـی خـواسـتـار

و گــرچـنـد خـوانـد تـو را شـهـریـار

درخـتـی بـود سبـز و بـارش کبـ ــت

و گـر پـای گـیـری سـر آیـد به دسـت
()258 /6

اگـر بچـّـهی شـیـر نـاخــورده شـیــر

بـپــوشـد ک ــی در مـیــان حـریــر

بـه گـوهـر شـود بـاز چون شـد بـزر

نـتــرسـد ز آهـنـگ پـیــل سـتــر
()331 /2

کـه هـرچـنـد بـر گـوهر اف ـون کنـی

بکــوشــی کـزو رنـگ بـیـرون کـنـی

چــو پــروردگـارش چـنـان آفـریــد

کـلـیـد1

تــو بـر بـند یــزدان نـیـابـی

()431 /8

مضیون مرگ با عزت را ترجیح دادن
چنــین گفت خ رو کـه مـردن بـه نـام

بـه از زنـده دشـمــن بــدو شـادکــام
(الزار)111/2 :1342 ،

که با ای بیت از شاهنامه انطباق کاملی در مضیون و حتی تعابیر دارد:
بگـویـش کـه در جنـگ مـردن بـه نـام

بـه از زنــده دشـمـن بــدو شـادکــام
()429 /8

مضیون مکافات عیل:
تـو دانـی کـه مـردم کـه نیـکـی کـنـد

کـنـد تــا مـکـافــات آن بــرچـنــد

مـکـافـات هـا چـنـد گــونـــه بــود

یـکی آن کــه کــارد هـمــان بــدرود
(الزار)112/2 :1342،

که هیسو و مطابق است با ای بیت از شاهنامه:
نگــر تـا چـه کـاری ،هـمـان بــدروی

سخـن هـرچـه گـویـی ،همـان بشنـوی
()212 /2

دقیقی شاعر اواسط قرن چهارم (م 763.هاری =  133میالدی) و دومی ناظم شاهنامه ،از دیگر شاعرانی است که بده
نظر میرسد فردوسی به طرز شعری وی نظر داشته و از مضامی مندرج در اشعار وی اقتباسهایی نیدز کدرد اسدت در
زیر به دو نیونه از مضامی مشترک اندرزی دو شاعر اشار شد است:
بـه جـای هـر بـهـی ،پـاداش نـیـکــی

به جــای هــر بــدی ،پـادافــراهــی
(الزار)161/2 :1342،
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فردوسی ای مضیون را ای گونه بیان میکند:
نـگـر تـا چــه گفـتـهست مـرد خــرد

کـه هـر کـس کـه بـد کـرد کیـفر بـرد
()444 /5

در سفارش به راستی و پرهیز از ناراستی:
بــه هــر کـار از راسـتــی یـاد کــن

بـــرو تــا تــوانی هـمــه داد کـــن

دو کـار اســت بـیــداد و نـاراسـتــی

کـه در کــار مــرد آورد کــاسـتـــی
(الزار)111/2 :1342 ،

که هیسو و مطابق است با ای ابیات از شاهنامه:
هـمــه راستـی کــن کــه از راسـتـی

بـپـیـچـد سـر از کــژّی و کـاستـــی
()466 /5

هـمـه راسـتــی بــایــد و مــردمــی

ز کــژّی و از آز خــیـــزد کــمـــی
()521 /5

نتیجه
در ای تحقیق ،در حوز ی اول ،سعی شد تا با ذکر نیونههایی ،تأایرپذیری انددرزهای شداهنامه از برخدی متدون پهلدوی
نشان داد شود و در ای میان از چند مت پهلوی که بیشتر جزء اندرزنامههای ای زبان به شیار میروند ندام بدرد شدد،
متون و ثااری نظیر یادگار زریران ،مینوی خرد ،پندنامه بزرگیهر ،اندرز ثذرباد مارسپندان ،جاویدان خدرد و ....چندی بده
نظر میرسد که ای متون نیز دارای تأایر یکسانی نبود اند و برخی مانند پندنامه بزرگیهدر تدأایر بیشدتری بدر انددرزهای
شاهنامه گذاشتهاند.
در حوز دوم نیز از تأایر اشعار چند شاعر پیش از فردوسی بر اندرزهای شاهنامه سخ به میان ثمدد ،شداعرانی نظیدر
رودکی و ابوشکور بلخی .اگر اشعار بیشتری از ای شاعران به دست ما میرسید چه بسا شواهد بیشدتری از تأایرگدذاری
ثنها بر اندرزهای شاهنامه به دست میثمد.
یادثوری ای نکته ضروری به نظر میرسد که منابع و مآخذ اندرزهای شاهنامه محدود بده اید تعدداد نیسدت و بایدد
منابع فراوان دیگری نظیر متون اسالمی ،اوستایی و ...نیز مورد بررسی قرار گیرند.
پینوشتها
 « -2شخصی به نام کالیست دروغی کارنامه جعلی را برای الکساندر نوشته و ثن را به کالیست مورخ الکساندر که میگویندد هیده
جا هیرا الکساندر بود و جزئیات حوادث را یادداشت میکرد ،نسبت داد است و به هیی علت بده کالیسدت دروغدی مشدهور
شد است»(غفاری.)223 :2732 ،
« -1رسم زرتشتیان بر ثن بود که بر سر سفر واج میگرفتند یعنی دعا میخواندند»(مشکور.)173 :2731،
 -7در ترجیه ماهیار نوابی جیله اخیر به صورت «ازش سخ شنو» ثمد که درستتر مینیاید (ر.ک .ماهیار نوابی.)412 :2773 ،
 -1معی معتقد است که ترجیه نوشتههایی نظیر کارنامه اردشیر بابکان ،یادگار زریران و یادگار بزرگیهر در شداهنامه ابومنصدوری
نبود و فردوسی ترجیه ثنها را از روی منابع دیگری به نظم کشید است( .معی .)221-224 :2733 ،
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 -4برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه منابع فردوسی در سرودن شاهنامه و نیز استیرار اندرزهای پهلوی در دور اسدالمی ر.ک.
 khaleghi motlagh.1982: 443صفا 737 :2763 ،امیدسداالر 211-272 :2736،مزداپدور 63 :2736 ،محیددی مالیدری،
.12 :2733
 -6ای بیت به ابوشکور بلخی نیز منسوب شد است( .الزار.)36 :2711 ،
 -3نیز دربار ای مضیون ر.ک .میرفخرایی.222-223 :2712 ،
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