جاویدان خرد و خردنامه



احمد

تفضلی

به یاد شادروان عالمه دکتر عباس زریاب که خود خرد جاویدان بود.

مجموعه ای از اندرزهای پهلوی در کتابی به نام جاویدان خرد گرد آمدد
بود که امروز در دست نیست .ابن مسکویه(1متوفی  )421در این بدار مینویسدد
که در روزگدار جدوانی ندام آن را در کتدابی از جدا( ( )150-255موسدوم بده
استطالةالفهم دید و همدوار در پدی بده دسدت آوردن آن بدود اسدت دا
سرانجام آن را در فارس در نزد موبدان موبد یافته است .بده ودوو وی آن کتدا
«وصیّت هوشنگ به پسرش و پادشاهان بعدی» را در برداشته است .ابن مسدکویه
رجمة عربی آن را در آغاز کتا

خود که آن را از روی کتا

مدککور جاویددان

خرد نامید نقل کرد ولی ا(تماالً آنچه وی در نزد موبدان موبد فارس دید متن
پهلوی آن بود است .پس از نقل «وصیت هوشنگ» همدین نویسدند سرگکشدت
افسانه آمیز کشف اصل پهلوی کتا
در همان کتا


را به روایت از جا( و او به نقل از واودی

نامبرد آورد است2عدین همدین مبلدا را بداز هدم بده روایدت

حقیقات اسالمی ساو دهم بهار و ابستان ( 1374شمار  1و  )2صص .503-507

 دکتر ا(مد فضلی استاد دانشگا هران.
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واودی طرطوشی(3متوفی  )520نقل کرد است .بنابر این روایت مدردی بده ندام
ذویان4از (کمای کابل که از وجود این کتا

در میان خزائن ایوان مددائن مبلد

بود از مأمون ( )198-218خواسته است که آن را بدو ببخشد .به دستور خلیفه و
به راهنمایی ذوبان آن را صد که برگ داشته و در جعبه ای زیر خاک مدفون بود
است بیرون آوردند .ذوبان آن را مجموعه ای از (کمت باستان وصدف میکندد
که «گنجور وزیرشا ایرانشهر»5از (کمدت باسدتان6گدردآورد بدود 7.بده خدواه
(سن بن سهل برادر فضل بن سدهل ذوالریاسدتین خضدربن علدی متدرجم آ دار
پهلوی به عربی سی برگ آن را به عربی رجمه کرد و ظداهراً همدین رجمده ا را
جا( در کتا

نامبردة خود نقدل کدرد بدود اسدت از اینروسدت کده ارجدانی

شوشتری8در رجمة فارسی خود جا( را «جام جاویدان خرد» دانسدته اسدت.
چنین مینماید که ابن مسکویه همین رجمة وصیت هوشنگ را در کتدا
آورد است زیرا در پایان آن سرگکشت کتا

خدود

را آورد و بده دنبداو آن نیدای

دیگری را از (کما و شاهان ایران مانند آذربداد9ص  67 26بزرگمهدر (ص 29
 )45 41 37وبدداد (ص  )41انوشددروان ( ص )49هرمددز (ص  )66یددا وصددیه
الفرس ( ص  )74جمشید(ص  )65یا به طور کلی از «ودماء فرس» (ص  )64یا
وصیه الفرس (ص  )74یا (کیمی ایرانی (ص67و  )87از مناب دیگر ذکر کدرد
است که منب اصلی بعضی از آنها بده پهلدوی در دسدت اسدت مانندد انددرزهای
آذرباد 10اندرز بزرگمهر11.پندهای ذکدر شدد در پندنامده یدا وصدایای هوشدنگ از
نوع پندهای جربی و علمی است و نه از نوع پندهای دینی.
رجمة عربی جاویدان خرد را نویسندگان کتا اد

و اخدال بده خدوبی

میشناخته و از آ ن نقل ووو کرد اند .راغا اصفهانی (متوفی میان  396ا )401
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از این کتا

با عنوان کتا

جداودان یداد کدرد و مبدالبی را از آن آورد اسدت.

12

عامری (متوفی 13)381آن را از بهتدرین کتابهدای ایرانیدان بده شدمار آورد و از آن
چند جمله ای را نقل کرد اسدت14.طرطوشدی15نیدز دو عبدارت از آن را یکدی بده
نقل از (سن بن سهل و دیگری را به نقل از خضربن علی آورد و نوشدته اسدت
که جاویدان خرد از نظر ایرانیان از کتا گرانقدر است از ووو کندی16همة رسدالة
جاویدان خرد در کتا

بیان الشرع نقل شد اسدت .بخشدهایی از رجمدة عربدی

خضربن علی منقوو در استباله الفهم جا( یدا منقدوو در جاویددان خدرد ابدن
مسکویه را مؤلف ناشناختة خردنامه (ا(تماالً دألیف شدد درودرن پدنجم) 17زیدر
عنوان «نکته های کتا

جاویدان خرد» به فارسی برگردانید است18.ایدن رجمده

ودیمترین رجمة فارسی از پندنامة هوشنگ یا جاویدان خرد است و برای نمونده
چند جمله از این رجمة فارسدی را کده اوددم بدر رجمدة وزویندیو 19ارجدانی20و
دروی

فانی21است با معدادو عربدی آنهدا22بدرای مقایسده بدا رجمده هدای دیگدر

فارسی که دارای (شو و زواید است فییحتر است .این چند جمله شباهت آنها
را با اندرزهای بازماند از زبان پهلوی بخوبی نشان میدهد.
«هر که آغاز نعمت ها بشناسند سپاس داری کند»
(من عرف االبتداء شکر).
«و هر که عاوبت بشناسد کار به اخال کند»
(من عرف االنتهاء أخلص).
«و هر که بداند که وفیق از کرامت خدای است-جل وعز -با خضوع باشد»
(و من عرف التوفیق خض ).
«و بداند که بهترین عباء ایزد عالی هر بند را (کمت است»
(فان افضل ما اعبی العبد فی الدنیا الحکمه).
«و بهترین عبا مردم را از خویشتن پند پکیرفتن و انیاف دادن است»
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(و افضل ما اعبی فی نفسه الموعظه).
«و بهترین چیزی که بند از خدای عالی بخواهد عافیت است»
(و أفضل ما سأو العبدالعافیه).
«و بهترین چیزی که بند بر زبان براند گواهی دادن است به واجدانیت عز و جل »
(و أفضل ما واو کلمه التو(ید).
«و پاکی دو نگا داشتن است از (سد»
(و سالمة الیدر بامانة الحسد).
پینوشتها:
 .1مسکویه ا(مدبن محمد جاویدان خرد (الحکمة الخالد ) چاپ عبدالر(من بدوی واهر 1952
ص .50
 .2همان ص .22-18
 .3طرطوشی محمدبن الولید سراج الملوک واهر  1935/1354ص .361-360
 .4به نظر میرسد این نام که ظاهراً ایرانی است .یحیف شد باشد.
 .5در متن عربی چاپ بدوی ص « :20گنجور وزیر ملک ایرانشهر» و به همین صورت در طرطوشی
ص  .361در عنوان نسخهای که عبدالعزیز المیمنی الراجکو ی الهندی منتشر کرد و محمدکرد علی
نیز در رسائل البلغاء واهر  13954/1374ص  469ا  482آن را نقل کرد «گنجور وزیر ملک
ایرانشهر» آمد است .نیز نگا کنید به  :محمد محمدی فرهنگ ایرانی پی
ش ص  . 338در کتا

از اسالم هران 1356

بیان الشرع ألیف محمد بن ابراهیم الکندی چاپ ا(مدبن (مدالخلیلی

همان  1984/1405ج  5ص  156این نام به صورت «(اورابن جردبن سعیدیارالملک ابوان شهر»
آمد که یحیف جاویدان خرد کنجور بن اسفندیار ]وزیر[ ملک ایران شهر است.
 .6در متن عربی جاویدان خرد چاپ بدوی ص  20من الحکمه القدیمه در جای دیگر «(کمت
ودیمه» آمد است (مسکویه ا(مدبن محمد جاویدان خرد رجمه شرف الدین عثمان محمد
وزوینی چاپ محمد قی دان

پژو هران 1359ش ص .)21در عنوان نسخهای که کردعلی چاپ

کرد است عبارت« :نقله من اللسان القدیم الی اللسان الفارسی» آمد است (همان ص  )469ما در
بعضی نسخههای عربی به جای آن «من لسان الفهلوی» ذکر شد است .نگا کنید به  :چاپ
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جاویدان خرد سید محمد کاظم امام هران ]1350ش[ ص  .37منظور از فارسی فارسی میانه یا
پهلوی است.
 .7در متن عربی جاویدان خرد چاپ بدوی ص  20و همچنین در چاپ کرد علی ص  479کلمة
«أخرجه» و در روایت طرطوشی ص  361کلمة « ألیف» به کار رفته است .در رجمه فارسی
وزوینی ص  21فعل «بیرون آورد » و در رجمة محمد (سین بن (اجی شمس الدین دروی
فانی از جاویدان خرد بمبئی  1294ص « 22استخراج کرد » آمد است.
 .8مسکویه ا(مدبن محمد جاویدان خرد رجمه قی الدین محمد ارجانی شوشتری چاپ بهروز
رو یان هران 1355ش ص .34
 .9همان آذرباد مهر سپندان است .در این بار نگا کنید به دانشنامة ایران و اسالم «آذرباد مهر شپندان»
(نوشتة ا(مد فضلی) هران 1354ش ج 1ص .48-47
 .10جاویدان خرد چاپ بدوی ص  26ا  28و .67
 .11همان ص  29ا 36
 .12محاضرات االدباء و مجاورات اشعراء البلغاء بیروت  1961ج  3و  4ص  700و نیز رجمة
فارسی آن با عنوان نوادر رجمة محمد صال وزوینی چاپ ا(مد مجاهد هران 1371ش ص
 423این مبالا برابر است با آنچه در جاویدان خرد چاپ بدران ص  9سبر  12ا  18آمد
است.
 .13عامری محمدبن یوسف السعاد و االسعاد چاپ مجتبی مینوی هران 1336ش ص .320
 .14همان ص ( 296که برابر است با جاویدان خرد چاپ بدران ص  9سبر  )8ص ( 321ویاس
کنید با جاویدان خرد ص  9سبر  )3و ( 422برابر با جاویدان خرد ص  9س )9چاپ بدوی.
 .15طرطوشی ص  358این عبارات همان عبارات منقوو در السعا واالسعاد است و برابر است با آنچه
در جاویدان خرد چاپ بدوی ص  9س  3و س  8آمد است.
 .16کندی ج ص .165-156
 .17دربارة خردنامه نگا کنید به  :مجتبی مینوی «خزائن رکیه» مجله دانشکدة ادبیات هران ساو 4
ش  1335 2ش ص 70 58متن خردنامه در هران  1367ش چاپ منیور روت منتشر شد
است .این در مجموعهای آمد است که در ساو  574کتابت شد است .به شخیص مینوی ص
« .58غالا فقرات و فیوو آن علق به ورن چهارم یا پنجم هجری دارد».
 .18خردنامه ص  78ا 80
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 .19ألیف شد میان  .658/625نگا کنید به :جاویدان خرد رجمه محمد وزوینی ص  3به بعد.
 .20جاویدان خرد رجمة شوشتری ص  7به بعد
 .21همان ص  25به بعد
 .22جاویدان خرد چاپ بدوی ص  6به بعد

