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 چکیده

رنم    ها، از بین رفتن و یا کم   یکی از این دگرگونی شوند. های معنایی می ها در طول تاریخ خود، دچار دگرگونی برخی از واژه
های ممذکور،   ای که واژه تواند موجب دشواری فه  متون،در دوره ای از معانی آنها با گذشت زماناست. این موضوعمی شدن ِپاره

توانمد بمه رفم      تی، ممی ی چنین کلما شده است، گردد؛ از این رو، کشف معانی فراموش ها بکار رفته خود در آن  ی با معانی اولیه
شماهنامه  را در « پند دادن»و شکل مصدری آن « پند»هایعنی  ی حاضر یکی از این واژه مقاله های متون کهن کمک کند. دشواری

ها را بازیابمد و از ایمن طریمه بمه      ی آن شده کوشد معانی فراموش  دهد و می ، از این نظرگاه،مورد بررسی قرار میتاریخ بیهقیو
 آثار گرانقدر ادب فارسی کمک کند.درک بهتر 

 
 تاریخ بیهقی، شاهنامهمعنی، پند، پند دادن، : واژگان کلیدی

. 

 مقدمه . 1
یابد. تحوالت زبمان، عمهوه بمر     ای می شود و شکل تازه آرام متحول می ای سیال است که با گذر زمان، آرام زبان پدیده

ای بیابد و یما بتمدریب بیشمی از     ای بار معنایی تازه شود. ممکن است واژه ها، شامل معنای آنها ه  می تغییر تلفظ واژه
تواند ما را که معنای قدی  آن را فراموش کرده و تنها به معنای متداول  معانی خود را از دست بدهد. چنین تغییری می

 ای ، در دریافت معانی دقیه متون کهن با مشکل مواجه سازد.   آن انس گرفته
هابه  در فرهن « پند»ی  است. واژه« پند دادن»و شکل مصدری آن « پند»ی های به ظاهر ساده، واژه یکی از این واژه

. هممان معنمی کمه    1اسمت  ( آممده سمین سفارش، توصیه) -2نصیحت  -1و  نامه( لغتعهد، میثاق )-2اندرز، -1معنی:
و البته دربیشترموارد ه  حه با آنهاست؛ اما وقتی به این عبارتِ  –آوری   معموالً ما ه  با شنیدن این کلمه به ذهن می

ی امیمر مسمعود بمه بمرادرش امیمر       خوری  که از قول حاجب بزرگ خطاب به کسانی که حامل نامه برمی تاریخ بیهقی
او را لیتی نزدیک امیر محمد روید و این نامه بر وی عرضه کنید و »شود که :  محمدِ زندانی در قلعه هستند، گفته می

وی سیت خوب است و چون ما بنمدگان بمه    و سین نیکو گویید و بازنمایید که رای خداوند سلطان بباب پند دهید
ای  کننمده  تواند توضیح قان  می« پند دادن»(، آیا باز ه  معنای معمول ِ 7: 1811)بیهقی، « درگاه عالی رسی ، خوبتر کنی 

شوند و وی با وجمود عمزل از    از عبارت ارائه دهد؟ عجیب نیست که دو نفر که از زیردستان امیر محمد محسوب می
یاطر فرزند محمود بودن، هنوز ه  بر آنها برتری دارد، او را نصیحت کنند؟ از آن گذشته، نصیحت کمردن  پادشاهی، ب

شده، شده و او در بند اسمت، نصمیحت کمردنه چمه      کسی تا قبل از انجام کار سودمند است، اکنون که آنچه باید می
( به حامهن ناممه  77همان: «)مرد ک  رسد چون علی»گوید:  ی او می توجیهی دارد که حاجب بزرگ که بیهقی در باره

 چطور:شاهنامه ی این بیت  توصیه کند؟ در باره
 (117: 9، ج1871)فردوسی،پندها یی البه و  پر از عهد و پیوند و سوگندها          ز هرگونه

 آیا عجیب نیست کسی که در حال سوگند خوردن و التماس کردن برای پذیرش خطایه است، به همان کسی که
 هاست، پند بدهد؟ میاطب این البه
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 شود. یعنی: چاره و فن )بند( و زغن هم در فرهنگها سخن گفته شده که مربوط به موضوع سخن ما نمی« پند»البته از دو معنی دیگر  -
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معنای قابل قبولی کمه ذوق و منطمه آن را بنسمندد، بمرای ایمن واژه      « اندرز»شود در اینجا ه   چنانکه مهحظه می
کنمی  کمه نویسمنده یما شماعر معنمایی ورای آن را هم  در نظمر          نیست و اگر ه  بتوانی  آن را بنذیری ، احسماس ممی  

 است. داشته
همای   ی این واژه را بازیابد و به سه  خود به رف  دشمواری  پی آن است که معانی ِ فراموش شدهنوشتار حاضر در 

 آثار گرانقدر ادب فارسی کمک کند.
 

 پژوهش  پیشینه
اند، توجه خاصمی   پرداخته شاهنامهو  تاریخ بیهقیعهوه بر فرهنگها که به آن اشاره شد، کسانی که به شرح و توضیح 

نویسی و چه شمرح، از   اند، چه به صورت فرهن  ی کسانی که به تاریخ بیهقی پرداخته اند. همه به این واژه نشان نداده
 .1ای به آن ندارند کنار این واژه بسادگی گذشته و هیچ اشاره

ی توضیح دیده؛ اما البتمه معمانی ممورد     تهاند نیز فقط خالقی مطله آن را شایس پرداختهشاهنامهاز میان کسانی که به 
(. در آثار دیگران 111: 1819وقرار)خالقی مطله،  نظر ایشان، همان معانی معمول فرهنگهاست: اندرز، سفارش، و قول

ای نیز در این ارتباط نوشته نشده و ایمن موضموب بمرای     ؛ همچنانکه هیچ مقاله2شود ای به این واژه دیده نمی نیز اشاره
 شود. بار طرح می نیستین

 
 ی آنها شده ؛ معانی فراموش«پند دادن»و « پند»-2

کمه از    عهوه بر معانیی که در فرهنگها آمده، دو معنی دیگمر هم  داشمته   « پند دادن»و شکل مصدری آن: « پند»ی  واژه
نمده جسمتجو کمرده    شود و تا آنجا کمه نگار  که با یکدیگر همزمان هستند، شناخته می شاهنامهو  تاریخ بیهقیدقت در 

که در ادامه بمدان  « دلجویی کردن»و « دلداری دادن»تنها در همین دو متن به کار رفته است. این دو معنی عبارتند از : 
 پردازی . می
 
 پند، پند دادن:دلداری دادن  -1-2

خمواری بما    دی و غم  در اظهار ه »است؛ دلداری دادن یعنی « دلداری دادن»ها،  ی این واژه شده یکی از معانی فراموش
کمه در ابتمدای ایمن    تاریخ بیهقمی در عبارتی از )سین(. « است برای کاستن از اندوه وی کسی که اندوه یا رنجی دیده

خواهمد   مقاله به آن اشاره شد، پند دادن به همین معنی است. درواق  حاجب بزرگ از دانشمند نبیه و مظفر حاک  ممی 
ی جمله که متضمن همان معنی دلمداری   محمد او را تسه و دلداری دهند؛ ادامه ی مسعود به امیر که پس از دادن نامه

رای خداوند سملطان ببماب وی   و بازنمایید که  سین نیکو گوییدو »دادن است، تاییدی بر درستی این دریافت است: 
 (. 1: 1811بیهقی،«)چون ما بندگان به درگاه عالی رسی ، خوبتر کنی و  سیت خوب است

انمد.   یادآوری است که هیچیک از شارحان تاریخ بیهقی به این جملمه و ایمن واژه توجمه خاصمی نداشمته     الزم به 
شمود وی فقمط    (. چنانکه مهحظه می99: 1871رهبر،  خطیب«)لیتی پند دهید: اندکی پند دهید»رهبر مینویسد:  خطیب

 ه  توضیحی بر این جمله ندارند. سیدی -ی توضیح ندیده است. یاحقی را توضیح داده و پند را شایسته« لیتی»
 دارد: 8این معنی در شاهنامه نیز یک شاهد 
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 .تاریخ بیهقیسیدی در شرح بر  –پژوه، و یاحقی  رهبر، دانش و خطیب فرهنگ تاریخ بیهقیحسینی کازرونی در ازجمله:  -
2

 شعار و ...-ازجمله: نوشین، کزازی، انوری -
3

 ی مینوی هست که آن هم مربوط به همین داستان رستم و سهراب است: دیگری هم در شاهنامهالبته بیت  -

 پندهمه لشکر از بهر آن ارجمند          زبان برگشادند یکسر به 

 (08: 2531که درمان این کار یزدان کند           مگر این سخن بر تو آسان کند)فردوسی،
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 (271: 2، ج1871)فردوسی،بود        تهمتن به درد از جگربند بود پندزبان بزرگان پر از 
این بیت مربوط به داستان رست  و سهراب است؛ آنجا که رست  ناشناخته فرزندش را به دسمت خمویه کشمته و    

توانند چنین کسی را نصیحت کنند و اگر کننمد   وگ فرزند نشسته است. پرسه این است که آیا بزرگان میاکنون به س
نویسمد:   العملی داشته باشند؟ آیا زمان مناسبی برای اندرز دادن است؟! جوینی ممی  چه باید بگویند و انتظار چه عکس

(. البتمه توصمیه بمه    217: 1812جوینی بمر فردوسمی،   )تعلیقات « دادند بزرگان رست  را به بردباری و شکیبایی پند می»
را در اینجا توجیه کند؛ وگرنه در بیت سینی از شکیبایی « پند»ی  بردباری و شکیبایی استنباط وی است تا بتواند واژه

تواند دریافت سین فردوسی را بدون نیماز بمه توجیمه و تاویمل      ، می«پند»ی  نیست. توجه به این معنای فراموش شده
تموان   گوید زبان بزرگان پر از تسه و دلداری دادن به او بود؛ یقینا بما چنمین کسمی تنهما ممی      ن سازد. فردوسی میآسا

 خوانی : همدردی کرد و سعی در دلداری دادن و تسلی خاطر به او داشت؛ چنانکه در بیت قبل از آن ه  می
 مان(همه پهلوانان کاوس شاه          نشستند بر خاک با او به راه )ه

 به این ترتیب معنی این خواهد بود که بزرگان شروب به دلداری دادن به او کردند.
ی این موضوب بوده کمه اینجما جمای     ، کزازی متوجه1اند را شرح کرده شاهنامهاز میان کسانی که تمام یا بیشی از 

پهلوانان کاوس شماه سموگوار و انمدوهناک، در کنمار رسمت  در      »نویسد:  دلداری است؛ از این رو در گزارش بیت می
کوشیدند که در آن سوگ سترگ و مویه خیز و دردانگیمز   گفتند و می خاک نشستند. بزرگان جهان پهلوان را اندرز می

در نظمر  « پنمد »ی  را بمرای واژه « انمدرز »(؛ اما چون فقط معنای 667: 2،ج1811کزازی،«)ند و آرام گرداننددل دهاو را 
را در ابتدای گزارش بیت آورده است. در عین حمال کمه هممین موضموب موجمب شمده کمه        « گفتند اندرز می»گرفته، 
گویمد:    به بزرگان. چنانکه در ابتمدا ممی   ی این ابیات را که اندرز فردوسی است ه  به فردوسی نسبت دهد و ه  ادامه

تواند بود که اندرزها و اندیشه های فردوسی باشد. او گاه در آغاز یا در میانه یا در انجام داستانهایی کمه   این بیتها می»
ن ی جهمان و انسما   اندیشانه و پرمغز از دیدها و داوریهای خویه در بماره  پیوندد در بیتهایی ژرف گوید و درمی باز می

در ایمن بیتهما نیمز    »گویمد:   را ناکارآممد دیمده در اداممه ممی    « پنمد »همان(؛ اما چون با ایمن توضمیح،   «.)گیرد پرده برمی
و اندرزهایی که به رسمت  ممی دهنمد بمازنموده      از زبان بزرگانهای خویه را  اندیه رایها و اندیشه گستر ژرف سین

کند، از زبان  های خود را بیان می ردوسی هرجا اندرزها و اندیشههمان(؛ درحالیکه ف«)است و با ما در میان نهاده است
های داستان، چنانکه در پایان همین داستان رست  و سمهراب هم  مسمتقیما از قمول      گوید نه از قول شیصیت خود می
 گوید: خود می

 یکی داستان است پر آب چش        دل نازک از رست  آید به خش  )همان(
 
 دلجویی کردن:پند، پند دادن: 2-2

با مهربانی برای از میان بمردن انمدوه   »یعنی« دلجویی کردن»های مورد اشاره  ی واژه یکی از معانی مه  و فراموش شده
هما بمه    ، بیوبی این معنمی را بمرای ایمن واژه   شاهنامهاست. شواهد متعددی از   2سین(«)و آزردگی کسی تهش کردن

 پردازی . گذارد که در ادامه به آنها می نمایه می
 (819: 6،ج1871)فردوسی، بفرمود تا پای دستان ز بند         گشادند و دادند بسیار پند

                                                                                                                                                                                     
تواند به همین صورت درست باشد؛ یعنی بزرگان به او تسال دادند و اظهار امیدواری کردند که  گغته شد این بیت می ی معنی پند با توجه به آنچه در باره

ظاهرا مصححان بعدی چون به این «. خدا صبرت دهد»گوییم  خداوند این غم مرگ فرزند را بر او آسان سازد. همانکه امروز هم در تسلیت به دیگران می

: ۲ج ۵۷۳۱ُفردوسی، حمیدیان) تصحیحاند تا معنای  بیت موجه شود. در  را انتخاب کرده« ز بند»، «به پند»اند، به جای  اشتهتوجه ند« پند»معنی 

 آمده است.« ز بند»(، 298دفتر دوم:، ۵۳۱ُفردوسی،و خالقی مظلق)(۲۴ُ
1

 اند. انوری هم به مصراع اول این بیت نپرداخته-شعار -
2

 ( هم هست که در این مقاله مورد نظر نیست.سخنخوبی، زیبایی و پسندیدگی) البته دلجویی کردن به معنی -
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کند و فراممرز را   این بیت مربوط به پادشاهی بهمن است. آنجا که بهمن به انتقام خون اسفندیار، به زابل حمله می
خواهمد کمه    پشوتن وزیر خردمندش از او ممی کند و همچنان در حال غارت و کشتن است.  کشته و زال را در بند می

شمود و   خمواهی پشمیمان ممی    آید و از این کین کشتار و غارت را متوقف کند و به پایتیت بازگردد. بهمن به خود می
نماید به کسی که اکنون  دهد زال را نیز آزاد کنند. آیا منطقی می کند. عهوه بر آن، دستور می دستور بازگشت صادر می

اند، اندرز داده شمود؟! و   کشی نابود شده هن سال و کهن روز است و خانواده و شهر و مردمه در این کینهپیرمردی ک
توان از او دلجویی کرد تا آالمه کاهه یابد. جالمب اسمت کمه کمزازی      چگونه اندرزی؟! با گشادن او از بند، تنها می

)کمزازی،  « ا از بند بگشمادند و او را پنمد بسمیار داد   بهمن فرمان داد که پای زال ر»این بیت را چنین گزارش می کند: 
 (. به عبارت دیگر، فقط نظ  به نثر تبدیل شده است.119: 6، ج1817

 (119: 7،ج1871)فردوسی،  کنون پند تو داروی جان بود      وگرچه دل از درد پیچان بود
از کشته شدن فرود پسر سیاوش  این بیت از قول رست  و مربوط به میانجیگری و دلجویی اوست از کییسرو پس

گیرد و بشدت آنها را  و برادر ناتنی پادشاه. پس از مرگ فرود، کییسرو  بر گیو و طوس و لشکر همراهشان خش  می
گمری   شوند و از او تقاضای میمانجی  راند. بزرگان به رست  متوسل می کند و به خواری آنها را از درگاه می سرزنه می

 کنند: می
 (111کن که برناست شاه          مگر سر بنیچد ز کین سناه )همان: تو خواهشگری 

 خواهد که آنها را ببیشد: کند و از شاه می رست  ه  چنین می
 (119به خواهشگری آمدم نزد شاه          همان از پی طوس و بهر سناه )همان: 

کوشمد از او دلجمویی    )همان( ممی « نمردچنان دان که کس بی زمانه »و با در میان آوردن موضوب تقدیر  و اینکه  
« داروی جمان »کند و از خش  و اندوهه بکاهد. کییسرو پس از شفاعت و دلجویی رست  است که این دلجمویی را  

گردد در اینجا هم  سمینی از انمدرز نیسمت،      گذرد. چنانکه مهحظه می خواند  و از خطای لشکریان درمی )همان( می
 رد نظر است.  گری مو بلکه دلجویی و میانجی

 (98: 1)همان، ج بسی البه و پند و نیکوسخن          پشیمان ز گفتارهای کهن
این بیت مربوط به پادشاهی انوشیروان و لشکرکشی او به روم است. هنگامی که خبر نزدیک شدن نوشمیروان بمه   

که با رزم خسرو تو را پای »هند د نشیند و آنها نظر می شود و با بزرگان به مشورت می رسد،  وی هراسان می قیصر می
« گنجی از همر چیمز  »آید و چند تن از فیلسوفان روم را به همراه مهراس با  (. قیصر در پی چاره برمی92همان:«)نیست
بسموی نوشمیروان   « گروگان ز خویشان و کنمداوران »و باژ و ساو گران و نیز « شمارش گذر کرده از چند و چون»که 

(. بمدیهی  97پمذیرد)همان:  شمان را ممی   تی به شاه ایران بدهد. شاه نیز هدایای آنها و پیام آشمتی کند تا پیام آش روانه می
توانمد بیماطر رفتارهمای گذشمته،      فرستد تا پادشاه را از جن  منصرف کند، تنهما ممی   است که کسی که باژ و ساو می

سازد؛ نه اینکمه بمه او انمدرز دهمد.     عذرخواهی و از وی دلجویی کند تا دله را نرم گرداند و از رویارویی منصرفه 
   .1به پند ه  تایید دیگری بر درستی این معنی است« البه»عطف 

 (6:9)همان:ج دگر آنکه جستی همی آشتی          بسی روز با پند بگذاشتی
ی اسکندر است. اسکندر پس از غلبه بر پارس و ممرگ دارا،   بیت فوق، بیشی از پاسخ روشنک دختر دارا، به نامه

ی  سر بانوان و زیبای تاج و فروزنده»کند. در این نامه، او را  نویسد و در آن از او خواستاری می ای به روشنک می نامه
کند و با توضیح اینکه عامل قتل دارا وی نبوده، بلکمه او را یکمی از نزدیکمان     ( خطاب می1)همان:« یاره و تیت عاج

کوشمد دل روشمنک را بمه دسمت بیماورد.       را به دار کشیده اسمت، ممی   خودش کشته و او ه  به انتقام این قتل، قاتل
کنمد: دگمر    دهد و یکی از دالیل این پاسخ مثبت را همین دلجویی اعمهم ممی   ای به او پاسخ مثبت می روشنک در نامه
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 ی این بیت ندارد. ای در باره کزازی نکته -



 5/      «دادن پند» و «پند» برای تازه معنی دو بازشناسی 

ن واژه باشمد  تواند معنای قابل قبولی برای ای نمی« اندرز»شود که در اینجا نیز  آنکه جستی همی آشتی ... . مهحظه می
 .  1و منظور همان دلجویی کردن است. الزم به توضیح است که کزازی این بیت را گزارش نکرده است

 (117: 9)همان، جپندهایی البه و  پر از عهد و پیوند و سوگندها          ز هرگونه
به گردیه خمواهر بهمرام    ای است که خسروپرویز ی نامه این بیت که در مقدمه ی مقاله ه  به آن اشاره شد، درباره

 هد: نویسد و از او مییواهد که همسرش گسته  را از بین ببرد و درمقابل وعده می چوبین می
 که با تو همی دوستداری کن           به هر جای و هر کار یاری کن ...

 خواه ترا چو این کرده باشی سناه ترا          همان در جهان نیک
 (112و118کشوری          بگردد بران کشور اندر سری )همان: مر آنرا که خواهی ده  

 خورد که از این سینان برنگردد)همان(. دهد که او را به مشکوی زرین خود بیاورد و سوگند می و قول می
ی پماداش در قبمال انجمام آن را     طلبد و به او وعده انجام کاری را از کسی می« البه»نماید کسی که با  آیا موجه می

شمود کمه در اینجما نیمز      خورد که به عهدش وفادار بماند، به میاطب اندرز دهمد؟ مهحظمه ممی    دهد و سوگند می یم
 مورد  نظر است.« دلجویی کردن»معنای موجهی نیست و در واق  همان «اندرز»
 

 گیری نتیجه
 -7نصمیحت و  -8عهمد، میثماق   -2اندرز -1» :در فرهنگها تنها به معانی ِ « پند دادن»و شکل مصدری آن « پند»ی  واژه

تماریخ  و  شاهنامهبکار رفته است؛ درحالیکه شواهدی از دو متنِکهنِ نوشته شده در یک عصر؛ یعنی « سفارش، توصیه
دهد که این واژه در گذشته معانی دیگری ه  داشته است. این معانی که فقط در همین دو ممتن دیمده    نشان می بیهقی
و نیمز   تاریخ بیهقمی یک شاهد از ی  ی حاضر با ارائه دلجویی کردن. در مقاله -2ی دادن دلدار -1شود، عبارتند از:  می

تر ابیماتی کمه ایمن     ، این دو معنی برای آنها اثبات شد. با توجه به این معانی تازه، درک دقیهشاهنامهشواهد متعددی از
 د کهن، ممکن خواهد شد.ها در آنها بکار رفته، و درنتیجه لذت بیشتر از خواندن آثار ارزشمن واژه
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 ی این بیت وجود ندارد. مربوط به شرح این داستان است که شرحی درباره 540ی باستان، ص در جلد ششم نامه -


