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 جاويدان خرد و خردنامه

 

 احمد تفضلي

 

از اندرزهاي پهلوي در كتابي به نام جاويدان خردد رردد دمرد   ايمجموعه

نويسد ( در اين بار  مي421)متوفي  (1)بود كه امدوز در دست نيست. ابن مسكويه

( موسروم بره 255-150ي نرام دن را در كترابي از جرا)  )كه در روزررار جروان

دست دوردن دن بود  است تا سدانجام دن الفهم ديد  و هموار  در پي بهلةاستطا

وصريتت »را در فارس در نزد موبدانْ موبرد يافتره اسرت. بره وروآ وي دن كترا  

را در بد داشته است. ابن مسكويه تدجمر  « هوشنگ به پسدش و پادشاهان بعدي

عدبي دن را در دغاز كتا  خود كه دن را از روي كترا  مروكورج جاويردان خردد 

موبدانْ موبرد فرارس ديرد ج مرتن  ناميد ج نقل كدد  ولي ا)تماالً دنچه وي در نزد

همرين نويسرند  سدروشرت « وصيتت هوشنگ»پهلوي دن بود  است. پس از نقل 

او به نقل از واودي  دميز كشف اصل پهلوي كتا  را به روايت از جا)  وافسانه

عين همرين مطلرر راج برازهم بره روايرت  (2)در همان كتا  نامبدد  دورد  است.

( نقل كدد  است. بنا بد اين روايتج مرددي بره 520)متوفي   (3)واوديج طدطوشي

                                                           

.805-503صص ، 2و  1& شمارة 1374ابستان ساآ دهمج بهار و ت. تحقيقات اسالميج     
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از )كماي كابل كه از وجود اين كتا  در ميان خزائن ايروان مردائن  (4)نام ذويان

( خواسته است كه دن را بدو ببخشد. بره دسرتور 218-198مطلع بود  از مأمون )

اي زيرد خرا  خليفه و به راهنمايي ذويان دن را كه صد بدگ داشرته و در جعبره

اي از )كمرت باسرتان مدفون بود  استج بيدون دوردنرد. ذويران دن را مجموعره

رردد دورد   (6)از )كمت باسرتان (5)«رنجور وزيد شا  ايدانشهد»كند كه وصف مي

به خواهش )سن بن سهل بدادر فضل بن سهل ذوالدياسرتينج خضرد برن  (7) بود.

علي متدجم دثار پهلوي به عدبي سي بدگ دن را به عدبري تدجمره كردد و رراهداً 

همين تدجمه را جا)  در كتا  نامبددة خود نقل كدد  بود  است و از ايندوست 

« يردان خرددجامع جاو»در تدجم  فارسي خود جا)  را  (8)كه ارجاني شوشتدي

 دانسته است. 

نمايد كه ابن مسكويه همين تدجم  وصيتت هوشنگ را در كترا  چنين مي

ن خود دورد  استج زيدا در پايران دنج سدروشرت كترا  را دورد  و بره دنبراآ د

ررمهرد (ج بز67ج 26)ص  (9)نصايح ديگدي را از )كما و شاهان ايدان مانند دذرباد

(ج 61(ج بهمررن )ص 66(ج هدمررز )ص 49ص (ج انوشرردوان )45ج 41ج 37ج 29)ص 

للفردس  وصيةة( يا 64)ص « دماء فدسو»طور كلي از (ج يا به65جمشيد )ص 

 (ج از منابع ديگدج ذكد كردد  اسرت كره87و  67( يا )كيمي ايداني )ص 74)ص 

 (10)منبع اصلي بعضي از دنها به پهلوي در دست اسرت ماننرد انردرزهاي دذربرادج

هاي ذكد شرد  در پندنامره برا وصراياي هوشرنگ از نرو  پند (11)اندرز بزررمهدج

 پندهاي تجدبي و عملي است و نه از نو  پندهاي ديني.

خوبي تدجم  عدبي جاويدان خدد را نويسرندران كترر اد  و اخراله بره

 اند.ووآ كدد شناخته و از دن نقلمي
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 ( از اين كترا  برا عنروان كترا 401تا  396راغر اصفهاني )متوفي ميان 

دن  (13) (381عامدي )متروفي  (12) ودان ياد كدد  و مطالبي را از دن دورد  است.جا

اي را نقرل كردد  شمار دورد  و از دن چنرد جملرهرا از بهتدين كتابهاي ايدانيان به

 ونيز دو عبارت از دن راج يكي به نقل از )سن بن سرهل  (15)طدطوشي (14) است.

ظرد نو نوشته است كه جاويوان خدد از  ديگدي را به نقل از خضد بن علي دورد 

ر همر  رسرال  جاويردان خردد د (16)ايدانيان از كتر ردانقدر است. از ووآ كندي

 الشد  نقل شد  است.كتا  بيان

الفهم جرا)  لةبخشهايي از تدجم  عدبي خضد بن علي منقوآ در استطا

 ا)تمراالًيا منقوآ در جاويدان خدد ابن مسركويه را مللرف ناشرناخت  خددنامره )

بره « هاي كترا  جاويردان خرددنكتره»زيد عنوان  (17) تأليف شد  در ودن پنجم(ج

  اين تدجمرهج ورديمتدين تدجمر  فارسري از پندنامر (18) فارسي بدرددانيد  است.

ا هوشنگ يا جاويدان خدد است. بداي نمونه چند جمله از اين تدجمر  فارسري ر

برا معرادآ  (21)و درويرش فراني اسرت (20)و ارجاني (19)كه اودم بد تدجم  وزويني

دوريم. اين تدجمه به مداتر دويقتد و به متن عدبري بداي مقايسه مي (22)عدبي دنها

هاي ديگد فارسي كه داراي )شو و زوايرد اسرتج نزديكتد و در مقايسه با تدجمه

 ن پهلويبازماند  از زبا فصيحتد است. اين چند جمله شباهت دنها را با اندرزهاي

 دهد.وبي نشان ميخبه

 «داري كندها بشناسد سپاسهدكه دغاز نعمت»

 )من عدف االبتداء شكد(.

 

 «و هدكه عاوبت بشناسد كار به اخالص كند»
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 )من عدف االنتهاء أخلص(.

 ر برا و عزت و هدكه بداند كه توفيد از كدامت خداي است ر جلت»

 التوفيق خَضَعَ(.)و من عدف« خضو  باشد

 

 «تدين عطاء ايزد تعالي هد بند  را )كمت استو بداند كه به»

 (.الحكمةالدنيا )فانت افضل ما أعطي العبد في

 

دن و بهتدين عطاء مددم را از خويشتنج پند پويدفتن و انصاف دا»

 (.الموعظة)و أفضل ما أعطي في نفسه « است

 

 «و بهتدين چيزي كه بند  از خداي تعالي بخواهد عاوبت است»

 (.العاقبة)و أفضل ما سأآ العبد 

 

و بهتدين چيزي كه بند  بد زبان بدانردج ررواهي دادن اسرت بره »

 التو)يد(. كلمة)و أفضل ما واآ « و)دانيت عز و جل

 

 «و پاكي دآ نگا  داشتن است از )سد»

 الحمد(. بامانةالصدر  سالمة)و 

 
 ها:يادداشت

 لخالد (ج چاپ عبردالد)من بردويج وراهد ا الحكمةج ا)مد بن محمدج جاويدان خدد )مسكويه .1

 .50ج ص 1952
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 .22-18همانج ص  .2

 .361-360ج ص 1354/1935الملو ج واهد  طدطوشيج محمدبن الوليدج سداج .3

 اً ايداني استج تصحيف شد  باشد.رسد اين نام كه راهدبه نظد مي .4

ج در طدطوشيج و به همين صورت «كنجور وزيد ملك ايدانشهد: »20در متن عدبي چاپ بدويج ص  .5

اي كه عبدالعزيز الميمني الدا)كوتي الهندي منتشد كدد  و محمد كددعلي . در عنوان نسخه361ص 

يرد ملرك كنجرور وز»ج دن را نقل كردد ج 482تا  469ج ص 1374/1954نيز در رسائل البلغاءج واهد  

 1356ان مج تهرددمد  است. نيز نگا  كنيد به محمد محمديج فدهنگ ايداني پيش از اسرال« ايدانشهد

الشد ج تأليف محمد بن ابداهيم الكنديج چاپ ا)مد بن )مردالخليليج . در كتا  بيان338شج ص 

ان )اور ابن جدد بن سرعيد يارالملرك أبرو»ج اين نام به صورت 156ج ص 5ج ج 1405/1984عمان 

 دمد  كه تصحيف جاويدان خدد ]كنجور[ بن اسفنديار ]وزيد[ ملك ايدانشهد است.« شهد

يگرد . در جراي دالقديمهالحكمةج من 20ر متن عدبي جاويدان خددج چاپ بدويج ص د .6

الدين عثمران دمد  است )مسكويهج ا)مد بن محمدج جاويدان خددج تدجمه شردف« )كمت وديمه»

اي كره (. در عنروان نسرخه21شج ص  1359پروو ج تهردان محمد وزوينيج چاپ محمردتقي دانش

دمرد  اسرت )همرانج « اللسان القديم الي اللسان الفارسينقله من»كددعلي چاپ كدد  است عبارت: 

ذكد شد  است. نگا  كنيد « من اللسان الفهلوي»جاي دن هاي عدبي به(. اما در بعضي نسخه469ص 

رسري . منظور از فارسيج فا37ش[ج ص 1350به چاپ جاويدان خددج سيد محمدكارم امامج تهدان ]

 ميانه يا پهلوي است.

ج كلمر  479و همچنين در چراپ كددعلريج ص  20بي جاويدان خددج چاپ بدويج ص در متن عد .7

كار رفتره اسرت. در تدجمر  فارسري بره« ترأليف»ج كلم  361و در روايت طدطوشيج ص « أخدجه»

الدين درويرش و در تدجم  محمد )سين بن )راجي شرمس« بيدون دورد »ج فعل 21وزوينيج ص 

 دمد  است.« استخداج كدد »ج 22ص ج 1294فاني از جاويدان خددج بمبئي 

الدين محمد ارجاني شوشتديج چراپ بهردوز مسكويهج ا)مد بن محمدج جاويدان خددج تدجم  تقي .8

 .34شج ص  1355ثدوتيانج تهدان 

« دَ شپَنداندذرباد مَهْ»همان دذرباد مهدسپندان است. در اين بار  نگا  كنيد به: دانشنام  ايدان و اسالمج  .9

 .48-47ج ص 1شج ج  1354ضلي(ج تهدان )نوشت  ا)مد تف

 .67و  28تا  26جاويدان خددج چاپ بدويج ص  .10

 .36تا  29همانج ص  .11
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جمر  و نيرز تد 700ج ص 4و  3ج ج 1961محاضدات االدباء و مجاورات الشرعداء البلغراءج بيردوت  .12

 صشج  1371فارسي دن با عنوان نوادرج تدجم  محمدصالح وزوينيج چاپ ا)مد مجاهردج تهردان 

مرد  د 18ترا  12سرطد  9ج اين مطالر بدابد است با دنچه در جاويدان خددج چاپ بردرانج ص 423

 است.

 .320شج ص  1336واالسعادج چاپ مجتبي مينويج تهدان  السعادةعامديج محمد بن يوسف  .13

)ويراس  321(ج ص 8سرطد  9)كه بدابد است با جاويدان خددج چراپ بردرانج ص  296همانج ص  .14

 وي.( چاپ بد9سطد  9)بدابد با جاويدان خددج ص  422( و 3سطد  9دج ص كنيد با جاويدان خد

واالسرعاد اسرت و بدابرد  السعادة. اين عبارات همان عبارات منقروآ در 358طدطوشيج ص  .15

 دمد  است. 8و س  4س  9است با دنچه در جاويدان خددج چاپ بدويج ص 

 .165-156ج ص 5كنديج ج  .16

ج 4اآ ت تهدانج سج مجل  دانشكدة ادبيا«از خزائن تدكيه»بي مينويج دربارة خددنامه نگا  كنيد به: مجت .17

شج چاپ منصور ثدوتج منتشد شرد   1367امه در تهدان . متن خددن70-58شج ص  1335ج 2ش 

كتابت شد  است. بره تشرخيص مينرويج ص  574اي دمد  است كه در ساآ است. اين در مجموعه

 «.هارم يا پنجم هجدي داردغالر فقدات و فصوآ دن تعلق به ودن چ»ج 58

 .80تا  78خددنامهج ص  .18

 به بعد. 3يد به: جاويدان خددج تدجم  محمد وزوينيج ص . نگا  كن658-625تأليف شد  ميان  .19

 به بعد. 7جاويدان خددج تدجم  شوشتديج ص  .20

 به بعد. 25همانج ص  .21

 به بعد. 6جاويدان خددج چاپ بدويج ص  .22


