بررسی وتحلیل ساختار نامه های «تنسر»

آسیه ذبیح نیا عمران

*

چکیده
تنسر پارسایی افالطونی مذهب بود که سلطنت را رها کرده و گوشه نشینی اختیار کررده برودا او
بنا بر روایت های متون پهلوی  ،عربی و فارسی از کسانی است که نقش بسزایی در بر تخت نشسرت
اردشیر داشتا هم چنی او با یاری نامه های اندرزی خود  ،تدبیر خویش را به اردشریر عرهره کرردا
ای زاهد درنامه های خود  ،بی محابرا آرا وعقایرد م مرذه ی ،سیاسری  ،اجتمراعی وااا خرودرامطر
ساخته استا با مطالعه ی ای نامه ها می توان به میزان دانرش وتسرلِ م ایر شخ ریت بره مسرای
گوناگون م دینی  ،اجتماعی واااپی بردا نامه ها  ،بی تردید بازتاب افکارای شخ یت هستندا نامه هرای
تنسر از سه بخش  :عنوان آغازی  ،مت اصلی و ختمم مکتوب تشکی می شود  ،که هر کدام از ای سه
بخش  ،ارکان فرعی را نیز در بر می گیرندا زبان تنسر در نامه ها جسرورانه اسرت ،و مخاطرب هری
شک  ،تردید و ناخال ی در گفته های وی نمی یابردا هررآن چره کره رو بلنرد م او را آزارمری دهرد
برکاغذ روان می سازد وبدون ترس ونگرانی وباشور وحال مسای

م متعدد را مطر می کننردا عرالوه

برموارد یادشده  ،درمت ای نامه ها  ،به وهو  ،می توان نویسنده ای روشنفکر واندیشمند رایافرت
که با پشتوانه ی غنی دینی و فرهنگی همراه با رنج می نویسدابه طورکلی  ،مطالعره ی ایر نامره هرا
سرور و حظی وصف ناپذیربه مخاطب می بخشد که می تواند راهنمای مسیر زندگی او باشد  ،و هم
چنی موج ات آگاهی را فراهم آورندا لح خطابی نیز درنامه های تنسر دیده می شود ،با ای تفاوت
که خطاب های وی روانی وسادگی خاصی دارد  ،ال ته گاهی نیز نامه های بدون خطاب هم دیده می
شود که نویسنده ازهمان ابتدای نامه به مطلب اصلی می پردازدا هرم چنری شرر اشرتیا ، ،یکری از
زی ا تری بخش های نامه محسوب می شودا ذکر انتظارات  ،به طور معمول  ،در بخش م پایانی نامره
ها دیده می شودا هدف مقاله حاهر بررسی عناصر  ،ساختار و ارکان اصرلی و فرعری نامره هرای
تنسر استا
واژه های کلیدی :تنسر ،نامه ،اردشیر ،خطاب ،شر اشتیا ،،ساختار ،ارکان اصلی  ،ارکان فرعیا
____________________
*استادیار دانشگاه پیام نوریزد

Asieh.zabihnia@gmail.com

مقدمه
«تنسر( )1ازموبدان عهد اردشیر اول است و هیرپدان هیرپد()2بوده است کره مقرامی اسرت چرون
مؤبدان مؤبد و سمت مستشاری و وزارت اردشیرداشته استا»(بهار:1331،ص )11/1
نامه تنسر یکی از متون مهم بازمانده از دوران ساسانی است که اصول و محتوای آن را به اردشیر
پاپکان موسس ای سلسله نس ت داده اندا
اردشیر بابکان پس از رسیدن به قدرت نیز از رایزنی با تنسر بی نیاز و لحظه ای از ای امر غاف ن ود
و در باره نگارش قوانی اجتماعی  ،دینی و کشوری و به ویژه در مورد ط قاتی کردن جامعه و نظم و
سامان دادن به ای هدف مهم و بزرگ با تنسر( )3به شور می نشست و به استناد منابع تاریخی در ای
باره گاهی ای روحانی سخت گیر و م مم اردشیر را چنان در تنگنا و فشار قرار می داد که جز به
گردن نهادن به اراده تنسر چاره دیگری نداشت ا تنسر با قاطعیت در مسیر مذه ی کردن جامعه و
تث یت و تحکیم دی قدیم ایرانیان با استواری و اراده ای تزلزل ناپذیرگام برمی داشتا(خدادادیان،
 :1333ص)1311-1313 /2
مت پهلوی ای نامه توسِ اب مقفع در نیمه نخست سده دوم قمری به زبان عربی ترجمه شدااب
مقفع به هنگام ترجمه مت پهلوی به زبان عربی داستانی از کلیله و دمنه به آن افزوده و برای زدودن
رنگ و بوی زرتشتی ای مت و پذیرفته شدن از سوی خوانندگان مسلمان مطال ی از تورات و انجی
را هم در البالی نامه گنجانده است ا نزدیک به پنج سده پس از مرگ اب مقفع  ،بها الدی محمد ب
حس اسفندیار در آغاز قرن هفتم هجری  ،در شهر خوارزم ترجمه عربی را به دست آورد و بعد از
ترجمه به فارسی  ،آن را در مقدمه تاریخ ط رستان ذکر کردا
اب اسفندیارکاتب ازنویسندگان اواخر قرن ششم و اوای قرن هفتم است ا او نامه ی تنسربه گشنسب،
پادشاه ط رستان راکه اب مقفع به عربی ترجمره کررده برود بره پارسری ترجمره کرردو درآغراز کتراب
خودآوردا
نثرای کتاب بینابی مای به سادگی استا ( شمیسا :1311 ،ص  )66ذبیح اهلل صرفا معتقرد اسرت کره
نثرای « کتاب راباید ازجمله ی منشآت ساده ی اوای قرن هفتم هجری دانست که درنهایرت جزالرت،
سالمت وانشا تحریر یافته و ازنمونه های دلپذیرانشا پارسی استا»(صفا)1111/2 :1366،
ارکان نامه ی تنسر
ارکان نامه ی تنسر ع ارتند از :

صدر مکتوب
نامه ی تنسر بسیار ساده و با عناوی و القاب آغاز می شود ،با ای تفاوت که اوفقرِ در قسرمت اول
که از گشنسب سخ می گوید القاب را مف

تر و طوالنی ترر نقر مری کنرد ،امرا در سرایر مروارد

عناوی با عنوان کوتاه شروع می شوند:
« ازجشنسف شاه و شاهزاده ی ط رستان و برشواذگرجیالن و دیلمان و رویان و دن اونرد ااا» (مینروی،
 :1331ص )71
در نثرنامه های تنسر« لحن خطابی(»)7درخور بررسی و تأم است  ،حتی ای خ ی ه ازنظر سر ک
شناسی نیز قاب توج ه است ا درای نامه ،اقشارمختلف مستقیماً مورد خطاب قرار می گیرند ؛ قشرری
را به خردورزی وعدالت فرا خوانده می شوند وافراد دیگرمورد سررزنش قرارمری گیرنرد یرا بره آنران
هشدار داده می شود ،به طوری که بسامد خطاب در ای نوشته قاب توجه و تأم استا
متن اصلی نامه تنسر
مت اصلی نامه ی تنسر با ع ارت خاصی آغاز می شودا او در  11قسمت نامه که درحکم اپری زود
های نامه اص لی محسوب می شوند  ،هربار مت اصلی را با ع ارتی خاص شروع می کندا
او درقسمت اول نامه از ع ارت م « اما بعد» استفاده می کند و وارد مت اصلی می شود :
«اما بعد » ،اما آن چه مرا به دعا یاد کردی و بزرگ گردانیده  ،خنک ممدوحی که مستحقّ مد باشد ،
وداعی که اه اجابت بودااا( همان  :ص  )71هم چنی تنسر درقسمت پنجم ،دوازدهرم و شرانزدهم
منامه با « اما» مت اصلی را آغازمی کند:
« اما آن چه بزرگ می آیددرچشم تو از عقوبت های شهنشاهااا»(همان :ص )11
« اما دیگری که ن شتی ااا»( همان:ص )61
« اما آن چه یاد کردی ااا»( همان :ص )11
در قسمت مدوم نامه  ،شروع مطلب م مت م اصلی با ع ارت زیر است :
« ومعلوم شاه و شاهزاده ی جهان باشد که ااا»( همان :ص )11
درقسمت سوم ،چهارم  ،نهم  ،یازدهم ،چهاردهم و هفدهم م نامه  ،شرروع مرت اصرلی برا وا ه ی
«دیگر» است:
« دیگر سواالتی که ازاحکام شهنشاه کردیااا»( همان :ص )13
« دیگر آن چه ن شتی ااا»
«دیگرآن چه یاد کردی کهااا»(همان :ص )66
«دیگرآن چه یاد کردی که ااا»( همان:ص )61

« سوالی دیگر که ااا» (همان:ص )31
دیگر آن که نمودی ااا»(همان :ص )11
تنسر در نامه ششم با « ونمودی » ( همان :ص  )11وارد مت اصلی می شودا که ای ع ارت با کمری
تفاوت در نامه ی دهم نیز دیده می شود« :بعد ازاین که نمودی که ااا»(همان :ص  )66هم چنی نامه
سیزدهم نیز با ای ع ارت  ،همراه با کمی تغییر شروع می شود «:دیگر نمودی ااا»( همان :ص )11
او قسمت نامه ی هفتم را با ع رارت م « فصل دیگر که نبشتی ااا» (همران :ص )62آغرازمی کنرد کره
تقری اً در نامه هشتم نیز تکرار می شود  « :وآن چه نبشتی که ااا»(همان :ص )61
شرح اشتیاق
ای بخش  ،درترسالت  ،به همری نرام خوانرده مری شرود« ،و از نظرر سر ک انشرا  ،زی را ترری و
برگزیده تری » ( خطی ی  ) 721 :1336 ،ارکان به شمارمی آیدا « نامه پیش تنسرر هرابرده رسریدااا و
شادمانه شدااا»(مینوی :1331 ،ص )71
خاتمه ی نامه تنسر
ختم پایانی نامه تنسر با جمله ی دعایی صورت می گیرد :
« ااا بقا ذات م شهنشاه با مدت دوران مقرون بادا»( همان :ص )11
ارکان فرعی دیگری که درنامه تنسر دیده می شود ع ارتنداز:
اعالم وصول نامه
اعالم وصول درنامه تنسر بسیار ساده بیان شده است :
« نامه پیش تنسرهربد هرابده رسیدااا»( همان :ص )71
سالم وتحیت
سالم درنامه ی تنسر  ،بالفاصله  ،بعد از اعالم وص نامه  ،سالم وتحیت شروع می شود :
«نامه اااخواند ،و سالم می فرستد ،و سجودمی کندوااا»( همان جا)
ذکرانتظارات
به طور معمول  ،ذکر انتظارات  ،دربخش پایانی هر سوال م دیده می شود :
«قابوس پناه به ما کردااامی خواهیم هی ازو نراق

نشرود  ،اق رال و بخرت باتراخ و تخرت او هرم

کنیمااا»( همان :ص )12
ال ته ذکر انتظار  ،اکثر مواقع درنامه تنسر حالت امری دارد  ،یعنی در واقع او به گشنسرب دسرتور مری
دهد تا اندرزها و ن ایح را اجرا کند و بدی منظور از ع ارات  ،افعال و وا ه های خاصی استفاده مری
کند :

«ااا قضات را فرمودیم که گوش و بینی ب رندااا»( همان :ص )62
«ااابداند که ااا»( همان جا)
« اااجواب آن است که اااهم زیادت باید کشتااا»( همان:ص )11
«ااابداندکه خالیق بنی آدم راحال م معلومستااا»( همان :ص )73
استفاده ازسجع درنامه تنسر
درنثرنامه ی تنسر با ترجمه و روایت اب اسفندیار سجع نیز به کارگرفته شده ونثر او گراهی مسرجع
است:
« اااازای معنی اه برائت و سالمت را هی خوف نیستا»(همان  :ص )61
«ااا که م روزگاری فرمودم بی هر ِ ،وکراردی برخلر  ،وملرک نامسرتقیم،جمله اغیرار واشررار،هی
اخیارنه ،و نیزآن گه معتمدان و امنا و صلحا را برگزیدیمااا»(همان)11-61 :
« نثرمسجع آن است که جمله های قرینه  ،دارای سجع باشدا سجع درنثربه منزله ی قافیه درشعراست
ااا »(همایی :1361 ،ص )6
به طور کلی« آوردن سجع درنثر  ،ابتردا مخ روص زبران عربری بروده  ،ودرفارسری بره تقلیرد عربری
ومخ وصاً برای پیروی ازقرآن مجید  ،راه یافته است ،ودرنثر مسجع درحقیقت فاصله یی است مابی
نثر مرس ونظم  ،وبه ای جهت می توان آن را نوع سوم از سخ ادبی محسوب داشتا
نثر مسجع به دو دسته تقسیم می شودکه ع ارتند از :نثرمسجع ساده  ،نثرمسجع مغلق یا م نوع فنریا»
(همان)3-1 :
ال ته الزم به یاد آوری است که نثر نامه ی تنسر جزو نثر مسجع ساده استا
هم چنی درنامه ی تنسر هی گاه قرینه ها از دو فقره بیشتر وازدوسجع تجاوز نمی کندا سجع هرای
آن متوازن یا متوازی است  ،وقرینه ها یا ازحیث لفظ برابراست ویا درقسمت اول ،کوتاه ترازقسرمت
دوم است :
« ااااگرچه برخی برسداد بود و برخی با فسادااا»( مینوی :1331 ،ص )71
آوردن جمله های کوتاه درنامه تنسر
یکی ازمخت ات نثرنامه تنسر  ،کوتاهی جمله ها است؛ مخت ه ای که ازقرن ششرم بره بعرد ،متررو
شدودرکتاب هایی نظیر کلیله ودمنه ،مرزبان نامه ،تاریخ وصاف وااا به کارگرفتره نشرد؛ ایر شریوه ی
نیک راکه با رو زبان فارسی بسیار سازواراست  ،گویی اب اسفندیار درترجمره نامره ی تنسرر احیرا
کرد:

« دیگرنمودی مال توانگران و تجاربازگرفرت ،اگرتوانگرنرام نهراد و توانگرن ودنردباط فرمروده باشرد،
واگرنه ازبرهان توانگری آن است که به کره و ماالیطلق چیزی نستد،اال بره طروع و رغ رت و خردمت
ظاهرآوردند ،و اگرخواهد،ایشان را توانگرنام ننهد ،و لیام و گناهکارنام کندااا»( مینوی :1331،ص )11
« نامه پیش تنسرهربدهرابده رسید،خواند ،و سالم می فرستد ،و سجود می کند ،و هرصرحیح و سرقیم
که درنامه بود ،مطالعه رفت،و شادمانه شد،اگرچه برخی برسداد بود و برخی با فساد،امید است کره آن
چه برصحیح است زاید گردد و آن چه سقیم است به صحت نزدیک شودا»( همان  :ص )71
ایجاز واطناب درنثر ِ نامه ی تنسر
نثرنامه ی تنسر  ،نثرآراسته وپاکیزه ای است  ،نه لفاظی های بی مورد واطناب هرای مرالل انگیرز درآن
می توان دید ونه بی بند وباری وبی توجهی به اسلوب زبان فارسی ا
او با بهره گیری از شگردهای حذف ،بسامد باالی فع  ،جمله هرای کوتراه  ،تلمریح  ،حرذف القراب
وعناوی بسیار ،تالش کرده تا نوشته اش را به حداق برساندا
درزمینه ی اطناب هم اگرچه اساس کار او برایجازاست  ،اما دربعضی از موارد کالم تنسررنگ اطنراب
به خود می گیرد؛ به ویژه درمواقعی که نوشته ها جن ه ارشادی ،تحذیری ودسرتوری دارد ،ویرا بررای
خ ررسانی استا هم چنی او درنامه بنا به ذات ای نوع نوشته ها درای زمینه ازشیوه های توصریف،
تنسیق ال فات  ،تش یه  ،بهره گیری ازشعر ،استشهاد  ،آوردن جمله ها و وا ه های مترادف وهم معنا ،
تکرارو ااا بهره گرفته استا

نتیجه گیری
نامه ی تنسردرحقیقت گنجینه ی ادب فارسی محسوب می شود که ای نویسنده
درآن  ،بی محابا آرا وعقاید م مذه ی ،سیاسی  ،اجتماعی وااا خودرامطر ساخته
وگاهی نیز جهت آگاهی به خودمی گرفته استا با مطالعه ی ای نامه می تروان
به میزان دانش وتسلِ م ای شخ یت  ،به مسای دینی  ،اجتماعی واااپی بردا
نامه  ،بی تردید بازتاب افکارای شخ یت هستا
تنسر  ،درنامه با زبانی ساده و روان سخ می گوید ومخاطب هی شک  ،تردیرد
وناخال ی درگفته های اونمی یابدا زبان ای شخ ریت  ،سراده و بردون م ابهرام
وپیچیدگی ودرعی حال برهنه وجسورانه استا هرآن چره کره رو بلنرد م او را
آزارمی دهد برکاغذ روان
مسای

مری سرازد وبردون تررس ونگرانری وباشرور وحرال

م متعدد را مطر می کندا درحقیقت ایر

شخ ریت اسررار  ،عیران مری

گویدا عالوه برموارد یادشده  ،درمت ای نامه ها  ،به وهو  ،می توان نویسنده
ای روشنفکر واندیشمند رایافت که با پشتوانه ی غنی دینی و فرهنگی همرراه برا
رنج می نویسدا
به طورکلی  ،مطالعه ی ای نامه ها سرور و حظی وصف ناپذیربه مخاطرب مری
بخشند که می تواند راهنمای مسیر زنردگی او باشرند  ،و هرم چنری موج رات
آگاهی را فراهم آورندا
برخی ازمهم تری نتایج مقاله ی مذکور ع ارتند از:
 پاسخ به نامه  ،برخالف نثر دوره  ،کوتاه است  ،نامره هرم مروجز ودرنهایرتایجازنوشته شده است ا
 -سجع درنامه دیده می شودا

 جمله های به کاررفته درنامه ی تنسر کوتاه استا لح خطابی درنامه دیده می شود ،خطاب های تنسر روانی وسرادگی خاصریداردا
 زواید القاب وعناوی در نامه حذف و کم شده است  ،اما گاهی درای اثردیردهمی شودا ال ته ای امر نس ت به س ک دوره کم استا او گاهی ازعناوی والقاب
طوالنی بهره می بردا
 ختم مکتوب  ،درنامه تنسر با جمله دعایی استا شر اشتیا ، ،درنامه تنسر دیده می شودا ذکر انتظارات  ،در نامه ی تنسر در اغلب موارد لح امری و دستوری داردا -اعالم وصول در نامه بسیار ساده  ،روان ومخت ر است ا

پی نوشت ها
 -1نام اصلی او بهرام خورزاد استا( دهخدا :1321 -62،ذی وا ه)
 -2هیربد به معنای استاد و آموزگاراست که ازدو جز ( )Aethraبه معنری
آموزش و تعلیم و جز دوم (=()Paitiپسوند ات اف) به معنی دارنده و
صاحب استا (معی  :1311،ذی وا ه) در ایران پیشوایان دینری اسرتادو

آموزگاربودندو به تع یر دیگرآموزش و پرورش مردم بره عهرده ی آنران
بوده استا(کریست س  :1313 ،ص  )711مؤلف برهان قاطع مری آورد
که فقرِ تنسرر ،درتراریخ ایرران بره هیرپردان هیربدمشهوراسرتا(خلف
ت ریزی :1372،ذی وا ه)
 -3برای اطالعات بیش تر درباره ی زندگی تنسرر و نقرش او در پادشراهی
اردشیر بابکان رجروع کنیرد بره ( :یسرنا :1371 ،ص ( ، )32یشرت هرا،
 :1371ص  )231 -271/2و(ظهیری سمرقندی :1331،ص )211
 -7ال ترره الزم برره یررادآوری اسررت کرره درادبیررات غرررب صررنعت خطرراب
( ) Apostropheمخاطب جاندار ،بی جان ،حاهرو غایرب رادربرمری
گیرد ا (شمیسا)176 :1331 ،

منابع
بهار ،محمدتقی()1331سبک شناسی ،جلد  ،1تهران ،امیرکبیر.
خرردادادیان ،اردشرریر(  )1333تاااریا ایااران باسااتان ،جلررد  ،2تهررران،
انتشارات سخ ا
خلررف ت ریررزی ،محمدحسرری (  )1372برهااان قاااطع ،برره اهتمررام
محمدمعی  ،تهران ،اب سیناا
دهخدا ،علی اک ر (  )1321 -62لغت نامه  ،تهران ،چاپخانه مجلس و
دانشگاه تهرانا
شمیسا ،سیروس( )1311سبک شناسی  ( 2نثر) ،تهرران ،دانشرگاه پیرام
نورا
 )1331 (----------معانی،تهران ،نشرمیترااصررفا ،ذبرریح اهلل ()1366تاااریا ادبیااات درایااران ،جلررد دوم ،تهررران،
انتشارات فردوسا
ظهیری سمرقندی (  )1331سندبادنامه  ،ت حیح سید محمدباقرکمال
الدینی ،تهران ،میراث مکتوبا
کریست سر ،آرتور()1313ایاران درزماان ساساانیان ،ترجمره رشرید
یاسمی ،تهران ،صدای معاصرا
معی  ،محمد ( )1311فرهنگ فارسی معین ،تهران ،نشر امیرک یرا
مینوی ،مجت ی( )1331نامه تنسربه گشنسب ،گردآورنده ی تعلیقات
اسماعی رهوانی ،تهران ،دنیای کتابا

همایی ،جالل الدی (  )1361فنون بالغات وصاناعات ادبای ،تهرران،
موسسه نشرهماا
یسنا ( ) 1371ابرراهیم پورداوود،چراس سروم ،تهران،انتشرارت دانشرگاه
تهرانا
یشت ها ( ) 1371ابراهیم پورداوود ،چاس سوم،تهران،انتشارات دانشگاه
تهرانا

