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 چكیده

ها و خطرهایی که  مکنها اسهت     هدف اندرزگویی تربیت و آماده سازی مردم است در دریای زندگی و رویارویی با دشواری
آدمی را زیر فشار بگذارد و از پا در آورد؛ نوشت  های دورة ساسانی اکنده از پندها و اندرزهای مؤثر است ک  برای راهنکایی ب  

بها   رضهایی ابها رضهایی   سوی رفتاری بهتر بیان شده است. منظوم  پندنامة انوشیروان ب  هارون الرشید)انوشیروان نام ( سرودة 
تعلیکی متعلق ب  سدة دهم هجری و دوران سلطنت شاه تهکاسب صفوی اسهت. پرسهم ملاله  ایها      -محتوای داستان تاریخی

-93م/ 786-809هارون الرشید پنجکیا خلیفة عباسهی )  م( و531-79است: چ  ارتباطی بیا انوشیروان پادشاه دورة ساسانی )
ی چ  کسی سروده شده اسهت؟ در بررسهی ایها گفتهار دریهافتیم که        هه( می توانست وجود داشت  باشد؟ ایا منظوم  برا170

عالقکندی هارون الرشید ب  شنوه و محبوبیت انوشیروان تا بدان حد است ک  داستانسرا، داستانی تصنیف مهی کنهد که  در آن    
و بهاقی گذاشهت  اسهت؛    انوشیروان ب  پادشاهی رسیدن هارون الرشید پیم بینی کرده و پندها و دارایی هایی شاهان  ای بهرای ا 

دیدار هارون از دخکة انوشیروان حادث  ای است ک  شرایط اندرزگویی را فراهم می کند. مکدوح شاعر امیرغیاث الدیا منصور 
ههه( امیهر   938با امیرصدرالدیا محکد شیرازی وزیر دانشکند شاه تهکاسب است. هنگامی ک  ایا منظوم  ب  پایهان مهی رسهد)   

 برکنار شده است.غیاث الدیا از وزرات 
 

 منظوم  پندنام ، دخکة انوشیروان، رضایی ابا رضایی، هارون الرشید، امیرغیاث الدیا منصور کلیدواژه:
 
 مقدمه     

حنومت عباسیان پارسیِ خراسانی بود؛ خلفای عباسی پا جای پای ساسانیان گذاشتند و تأثیرات ساسانیان در بسیاری 
ی عباسیان هویداست. اندرزهای فارسی زاییدة شرایط اجتکهاعی و سیاسهی روزگهار    از شئون حیات سیاسی و اجتکاع

چ  در معنا و چه  در انگیه ه    -ساسانیان است؛ بروز شرایطی مشاب  در دورة اول عباسی سبب شد ک  نوع ادبی مشاب 
حنومهت ساسهانیان،   (.  انتلال مرک  خالفت ب  بغداد، ن دیه  ملهر   97: ص 1374نی  ب  وجود آمد)العاکوب  -و مبنا

شده است؛ در ایا داستان هارون ابتدا کاخ کسری نشان را می بیند، از شنوه  1سبب آمی ش فرهنگی ایرانیان و اعراب
و عظکت آن حیرت می کند و عالقکند می شود ک  پیشانی خود را ب   تربت چنیا بندة ع ی ی بساید. برای رسهیدن  

ندهای راهگشا ایا داستان زیبا شنل می گیهرد؛ داستانسهرا ههارون و روش    ب  آرامگاه انوشیروان و ب  دست آوردن پ
سیاسی اجتکاعی او را ستایم می کند و علت ملبول بودن هارون هم وابست  ب  پیروی او از منم شاهان ایرانی بویژه 

 انوشیروان بیان می شود.
ایها داسهتان در کتهاب حنایهات شهاهان       شاعر در ایا منظومة مثنوی خود را مرید نظامی می داند و گفت  است که   

جکشید فر نوشت  شده بود؛ شبی ک  در فیض الهی ب  روی او باز می شود؛ تصکیم می گیرد، آن را ب  نظهم درآورد؛ و  
پیم از شروع داستان، هنگامی ک  ملاماتِ وزیرِ دانشکند او را می سهتاید،   «در سبب نظم داستان و مدح آصف زمان»

پندنامهة  (.  بیان داستان در 20-18: ص 1389دارد)رضایی  «شهنشاه غازی ش ِ دیا پناه»ه تهکاسب اشاره ای هم ب  شا

                                                           
 (.16-12 ص :1374( در بارة مهم ترین عوامل آمیختگی فکری و فرهنگی اعراب و ایرانیان در دورة عباسی، نک.)العاکوب  1
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بهان  ای است برای گشودن حنکت ها و پندهای تفنر برانگیه  در دورة شهاه تهکاسهب،     انوشیروان ب  هارون الرشید
و رسالت هنری خود را ب  انجهام مهی   ک  شاعر با سرودن آن ضکایر فنری و احساسی خود را ب  زیبایی بیان می کند 

 رساند.
 دربارة نسخه -1-1
 در کتابخانة ملی مل  هه تهران موجود   5571ب  شکارة 1نسخةمنحصر ب  فرد پندنامة انوشیروان ب  هارون الرشید   

 . با هجری، کتابت آن ب  پایان رسیده است 938بیت، ب  نستعلیق خوش ب  نام رضایی ابا رضایی و تاریخ  783است. 
ی  سرلوح الجوردیا و زرّیا، جدول بندی ب  زر و الجوردی و مشنی، عنوان هها زرّیا ، جلد میشا یشکی الیهی،  

: 4، 1351، کاغذ ترمةسکرقندی. افتادگی ندارد و با رکاب  ای صفحات دنبال می شهود)من وی  4/3× 14س  15گ  29
فتا خلیف  ب  قصهر انوشهیروان و دیهدن دخکهة او و آوردن     (.  ایا مثنوی در بارة داستان دخکة انوشیروان، از ر2649

موبد ی دان پرست و خواندن الواح سیکیا و زریا است. ریشة پهلوی دارد که  به  عربهی رفته  و از آن به  فارسهی       
 (.122: ص 19در دست است)تهرانی،  2درآمده است؛ در هکیا موضوع داستان دخکة انوشیروان از ابا یکیا

زگویی، شخصیت هایی مانند انوشیروان و بوذرجکهر حنیم و حاتم طهایی بلنهدآوازه گشهت  انهد     در درون سنت اندر
(؛ دیدار هارون الرشید از آرامگاه انوشیروان و خواندن اندرزهایی ک  در الواح سیکیا و زریا 17: ص 1386)م داپور 

هور و خوشی های دنیوی بهرای عبهرت   در ناپایداری قدرت افراد مش 3نوشت  شده؛ مانند دیگر داستان های نظیر خود
 آموزی مورد عالق  و اقبال شنوندگان بوده است.

 
 پیشینة پژوهش    -2-1

داستان دخکة انوشیروان در دو منبعِ تاریخ بناکتی و قابوسنام  موجود است، البت  با تفاوت هایی ک  در ایا دو، مأمون 
(.  در مهورد  -2-5←الرشید به  طهواف انوشهیروان مهی رود )    ب  دیدار انوشیروان می رود؛ امّا در ایا نسخ ، هارون 

تاکنون تحلیق و بررسی انجام نشده است. در منهابع قهدیکی و    پندنامة انوشیروان ب  هارون الرشیدنسخة منحصربفرد 
(؛ سخنان انهدرزی منسهوب   101-100: ص1371ب  هنگام مرگ وجود دارد)عریان  4ب  خط پهلوی اندرز خسروقبادان

(؛ در قابوسهنام   120-117: ص 1364روان مشهورتریا پادشاه ساسانی در تاریخ گ یده وجود دارد)مسهتوفی  ب  انوشی
( ک  ابا یکیا  ایها پنهدها   55-51: ص 1375فصلی در مورد پندهای انوشیروان ترتیب داده شده است)عنصرالکعالی 

یا جکالت پند آموز و دوست داشهتنی  ؛ سخنان سنجیده و کوتاه (109-97: ص1379)جوکار را ب  نظم درآورده است
و رایج مردمی گاهی برای اعتبار بخشی از نام ب رگان بهره می برد ک  از ایا میان پندهای انوشیروان در ادب فارسهی  

 از هک  بلند آوازه تر گشت  است.
 

                                                           
ود. به معرّفی و ثبت شده ب «انوشیروان نامه»سروده ها دیده نشد. در کتاب نسخ خطی، این نسخه روی جلد و یا در میان  نسخه، این برای هیچ نامی (1

روان نامه با موضوعات مختلف ترجیح داده شد که با توجّه به موضوع داستان، نامی مناسب اختیار گردد؛ به راهنمایی استاد بزرگوار ند انوشیعلّت وجود چ

نامگذاری شد. این نسخه به همّت نگارنده تصحیح شد و با افزودن مقدمه  پندنامة انوشیروان به هارون الرشیدبه نام این مثنوی  جناب دکتر مهدی محقق

 به چاپ رسید. 1389در سال  و تعلیقات

 (.109-97: ص 1379( نک. )جوکار  2
 (.17: ص 1386)مزداپور (243-242ص: 1343مه و گورسیاوش )اسکندرنا( 60-51 ص :1380دیدار اسکندر از آرامگاه کورش بزرگ)صداقت کیش (  3
(؛ امّا اندرزهای انوشیروان و وزیرش 110-102: ص 1371اندرز، انوشه روان آذرباد مارسپندان که برای فرهنگ آموزی فرزندش گفته است )عریان  154  ( 4

 بزرگمهر حکیم در ادب فارسی از همه مشهور ترند.  

 



 3/        منظومه پندنامة انوشیروان به هارون الرشید 

 هدف پژوهش -3-1
ادب فارسهی بهوده اسهت که  توسهط      ب  جامعة زبان و  پندنامة انوشیروان ب  هارون الرشیدمعرفی نسخة منحصربفرد  

 نگارندة ایا گفتار تصحیح  و چاپ شد.  
 
 منظومه پندنامة انوشیروان به هارون الرشید -2
 شرح حال شاعر -1-2  
 در خاتکةداستان و تاریخ پایانی آن، تنظیم شده است.   رضایی ابا رضاییشرح حال حاضر، بر اساس سروده های   
شهنشهاه مله  سهخا مهی دانهد و به  آن        «نظامی »رشناس است خود را مریدشاعری شیریا سخا و شع رضایی( 1

( او در دوران جهوانی به    2افتخار می کند. از پرگهویی دوری مهی جویهد و بها اعتکهاد تخلدهر خهود را مهی آورد؛         
( به  هنگهام نظهم ایها منظومه  شهاعرِ       3خوشگذرانی می پردازد و بهرةهنری الزم را نکی برد و افسوس می خهورد؛  

( گلةشاعر از دنیا و افراد پست، بیانگر دوران سختی است که  او تجرب  مهی  4اندیده، در میانسالی ب  سر می برد؛ جه
(  شاعر از غربت می گوید بی آنن  علدهت آن بیهان کنهد. او    5کند و از نظر گذرانِ زندگی، بسیار در تنگنا بوده است؛ 

( رضایی پیم از غربت و گرفتاری های آن، در 6وز دل می نالد؛ دور از وطا و آشنایان مألوف ب  سر می برد و از س
( در پایان اظهار می دارد ک  بهتر اسهت، گوشه  نشهینی اختیهار     7موطا خود برو بیایی داشت  و سرشناس بوده است؛ 

)رضهایی  کند. او با اقبال طبع منیر خود و بشارت های غیبی ب  انجام ایا داستان موّفق می شود و ب  آرامم می رسد 
(. ایا موارد، اندك اطدالعاتی است ک  از سروده های شاعر ب  دست آمد. در واقهع دربارةرضهایی،   56-55: ص 1389

مأخذ مؤثلی ب  غیر از هکیا کتاب ب  دست نیامد. او کتاب خود را با نام خدا آغاز می کند؛ پس از بسکل  و تحکیدی  
و موضوع آن را بیان می کند. بار دیگر پیم از آغاز داستان، نام و ، سبب نظم داستان رضاییضکا معرفی خود ب  نام 

تخلدر خود را تنرار می کند؛ برای آخریا بار هم در خاتکة داستان؛ ب  غیر از ایا س  بهار، روی جلهد منظومه  ههم     
 ب  خط کاتب نوشت  شده است. رضایی ابا رضایی

یاد شده اسهت. بها بررسهی انهدك مهدارك موجهود در مهورد        یازده تا با تخلدر رضایی -، از ده 369:19در ذریع    
رضهایی  »( شاعری توانا و شیریا سهخا اسهت:   1مورد توجّ  قرار گرفت:  ب  دالیل ذیل« رضایی کاشانی»رضایی ها، 

رضایی کاشی آدمهی  »(؛ 475رازی: ص«)تکام عبارت را ب  مخرج می گفت، چنانچ  ظرفا قاری روزمرده اش می شدند
( جهوانی را به  خوشهی و خهورد و     2 (.250ص: 1327صهادقی  «)یم ارباب نظم ملبول اللول استخوش سلیل  و پ

عکرها در وطا مألوف مست مهیِ جوانهان گهل رخسهار و     »خواب گذرانیده و در وطا خود، مورد توجّ  بوده است: 
به  جه  از فنهر   صاحب کیفیت خوبان شیریا گفتار بوده، روزها غیر از غصّةوصل ایشان درسی نخواندی و شب ها 

( رضایی کاشانی در انجام حیات ب  غربت می افتهد و از  3(؛ 475)رازی: ص «مطالعةحُسا آن چی ی در خاطر نراندی
در انجام حیات از عراق ب  جانب خراسان رفت ، می خواسهت که  از شههد وصهال     »گرفتاری های بسیار رنج می برد: 

کان زمان ب  تلخ آب سیوف لشنرِ توران ک  بهدان شههر و منهان    نوش لبان هرات کام خهود را شیریا سازد ک  در ه
مستولی شده بودند ، مسکوم گردید. آتم تی  چون بر افروزد/  خش  و تر را ب  ینهدگر سهوزد، حهالوت گفتهار و     

)هکان(؛ زمانی ک  رضایی کاشانی بهرای تفهریح بیشهتر به       «چاشنی اشعارش از سیاق آینده مفهوم و معلوم می گردد
ان مهی رود، عبیدخان ازب  با لشنری نامحدود ب  سوی خراسان می آیهد و ههرات را محاصهره مهی کنهد. در      خراس
رضهایی   ( 4( عبیدخان ازب  برای پنجکیا بار )از زمان سلطنت شاه تهکاسب( ب  خراسان حکل  مهی کنهد.   938سال)

 کاشانی در چند بیتی ک  از او در دسترس بود ، تخلدر خود را آورده است:
 گر ب  زور ار پیم رفتی کار عاشق «رضایی» 

 بدیا بی دسهت و پایهی کار صدعاشق می کردم                                                      
 از آن کوی و می چنید «رضایی»می رفتی ای  
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   (476حسرت به  جای اش  ز چشم پرآب تهو )رازی: ص                                              
( و پیهری  938[ را برای رضایی کاشی داریم. بنا ب  زمهان درج شهده در نسهخ  )   995در هفت اقلیم رازی قید تاریخ ]

[ هم خوانی ندارد. ایا تهاریخ بها توجّه  به  نحوةنوشهتا، نظهر و       995شاعر در زمان سرودن ایا منظوم ، بها تاریخ ]
 حدس نویسندة کتاب بوده است.  

( هجری می داند: از شعرای قرن دهم ایرانی می باشهد  980کاشانی را ملتول به  سال ) االدب رضایی نةاصاحب ریح
ب  عکل کتابت امرار معیشت می نکود. ب  سال نهصد و هشتادم از هجرت ب  امهر عبهداخ خهان اوزبیه  در خراسهان      

 ملتول شد و از اشعار اوست:
 سین  ام شد چاك چاك، از بس ک  امشب دل تپید         

 وعدة وصل تو کم از زخم شکشیری نبود                                                                   
 (314-313: ص 1369)مدرس تبری ی                                                                   

ر ایا منظوم  در بهارةخود اراهه    با بررسی منابع موجود، توصیف هفت اقلیم از رضایی کاشانی، با توصیفی ک  شاع   
داده است، هم خوانی دارد. شاید بتوان گفت ک  رضایی کاشانی )کاشی( شاعر ایها منظومهة دلنهم باشهد. نیهاز به        

                                                         تحلیق و منابع بیشتری است تا ایا شاعر توانا با اطکینان ب  جامعةشعر و ادب معردفی گردد.
 
 ممدوح شاعر   -2-2
در ایا منظوم  ب  صراحت از مکدوح شاعر، نامی برده نکی شود. سی بیت برای شناختا مکدوح در اختیهار داریهم     

ک  در سبب نظم داستان و مدح آصف زمان سروده شده اسهت؛ در ایها ابیهات، اشهارات آشهناری وجهود دارد که         
 ه است:مکدوح او وزیری دانشکند و مشهور بود

 
 هکایی ک  دارد ز اقبال بال              جهانی  هک  زیر ظلد جالل

 ز روی وزارت سنندر فری               بهر اوراق ایّام سر دفهتری 
 هم کاخ گردون قدمفل  رفعتی ک   نظام قلم               نَهد بر نُ 
 ان را قرارندیده چو او آصفی روزگار             ک  باشد ز کِلنَم جه  
 کشیده ز اقبهال رأیِ متیا               سکند سعادت هک  زیهر ِزیها                         

 چو آصف س اوار دیوان شاه              شهنشاه غازی ش  دیها پنهاه 
 سلیکان عهد خود از روی نام            ک  باشد چوخاقان ه ارش غالم 

 رسد خطبةدولتم هر زمان           چو شاهی ک  از منبر آسکان  
 زده سنه  بر صفحهة روزگار            گرفت   جهان زیر حنکم قرار 
 مبهادا ز دیوان شهاه چنان             چنیا آصفی کم دمی از میان  

 (20-19:  ص 1389)رضایی                                                                            
هه.ق. ثبت شده است. در بارة وزرایی که  از ده سهال پهیم از آن تهاریخ،      938آنجایی ک  تاریخ اتکام نسخ  سال از  

روی کار آمدند، تحلیق شد؛ آصفی س اوارتر از امیرغیاث الدیا ک  با ایا توصیفات هکخوانی داشت  باشد به  دسهت   
هم گردون نلم زنهد و آصهفی سه اوارتر از امیرغیهاث     کاخ نُوزیری دانشکندتر و واالملام تر ک  نظام قلم ِاو بر»نیامد. 

با امیر صدرالدیا محکد شیرازی از روی جامعیت حنکت علکی و عکلی ثالث معلدکیا بود، کواکهب   1الدیا منصور

                                                           
عین و حاشیةوزرا و اخالق منصوری و محاکمات و حاشیةاشارات و اثبات واجب و مشارق و حاشیةتجرید و تفسیر الحکمة( از جمله مصنفاتش حاشیة 1

هدی  سورةهل اتی و مرآت الحقـایق و صغیر در هیات و لوامع هیات و کفایة منصوری در حساب و ریاض رضوان و ایمان االیمان در علم کالم و دلیل

 (393-392 همان: صنک. ) او،ن و دانش (. دربارة شأ393ص :1375)روملو 
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فضایل نفسانی از مطالع طوالع احوال آن معلدم ثانی طالع و اشراق لوامع ککاالت از ملاصهد علهوم مواقهف تصهانیفم     
هه. اتدفاق افتاد و هنگام تصرف فارس ب  دست شاه اسکعیل  866والدتم ب  سال(.»391: ص 1375روملو «)ودساطع ب

ههه( به  دعهوت آن پادشهاه به       984 -930هه( چهل و س  یا چهارسال داشت. در آغاز سلطنت شاه تهکاسب ) 909)
لهینا غیهاث الهدیا نتوانسهت ایها       دربارش رفت تا در صدارت با امیر جالل الدیا محکّد استرآبادی سههیم باشهد،  

هه. ب  استلالل ملهام صهدارت را احهراز نکهود و ایها       936هکناری را ادام  دهد و ب  شیراز بازگشت تا آنن  در سال
 (.300: 1/5، 1373صفا «)بر عهده داشت 938شغل را تا ب  سال 

کرکهی از عهراق عهرب وارد تبریه       شیخ علی بها عبهدالعالی   938در سال »دربارةع ل ایا وزیر دانشکند آمده است: 
گردید و مورد احترام فراوان شاه تهکاسب صفوی قرار گرفت. بیا امیر غیاث الدیا منصورشهیرازی دشهتنی و شهیخ    
علی، ک  ب  للب خاتم الکجتهدیا شهرت داشت، نخست دوستی فراوان پدید آمد. ولی اندکی بعهد، ایها دوسهتی به      

تهکاسب جانب خاتم الکجتهدیا را گرفت، امیرغیاث الهدیا رنجیهده دامها     کدورت و نفرت بدل گردید و چون شاه
ازمنصب صدارت فروچید. ینی از موارد اختالف ایا بود ک  خاتم الکجتهدیا تغییرِ قبلةمساجد عراقِ عجم را از شاه 

گر هم صحیح باشهد،  تهکاسب خواست  و او قبول کرده بود و امیر غیاث الدیا اظهار داشت  بود ک  تغییر قبلةمساجد، ا
بدون رسم دایرة هندسی و وقوف بر مساهل علکی صورت پذیر نیست و شیخ علی از ایا جکل  وقوفی ندارد. وقتهی  
ایا سخا، با حواشی فراوانی ک  حاشی  نشینان برآن اف ودند، ب  خاتم الکجتهدیا رسید، وی نام  ای به  امیهر غیهاث    

وا عَلَیْهَا قُل لِدلَّ ِ الْکَشهرِقُ  یَلُولُ السُّفَهَاءُ مِاَ النداسِ مَا وَلَّههُمْ عَاْ قِبْلِتَهِمُ الَّتِی کَانُالدیا نوشت و در آن ایا آی  را آورد:  سَ
: بلره(.  چون ایا نام  ب  میر رسید وی درجواب شیخ بدیا آیهت  142وَالکَغرِبُ یَهدِی مَاْ یَشَآءُ إِلَی صِراطٍ مُسْتَلیم ٍ )

 قِبْلَهةَ  ما تَبِعوُا قِبْلَتَ َ وَ مَآ أَنْتَ بِتَهابِعٍ قِبْلَهتَهُمْ وُ مَها بَعْضُههبمْ بِتَهابِعٍ      یةٍوا النِتابَ بِنُلِّءَ اوتُأَتَیْتَ الَّذِیاُ اُ اشاره نکود: وَلَئِا
(. در 688)هکهان: ص «: بلهره( 145الِکِیاُ )بَعضٍ وَ لَئِا اتَّبَُعتَ أَهْوَآءَ هُمْ مِداْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِاَ العِلْمِ إِنَّ َ إِذاً لَّکِهاَ الظَّه  

را ب  جهای او نصهب    1، امیرغیاث الدیا منصور را از صدارت مع ول کردند و امیرمع دالدیا محکّد اصفهانی938سال 
در گذشت. موالنا قطب الدیا بغدادی در جامعیت علوم عللی و نللی از اقهران   948کردند. امیر غیاث الدّیا در سال 

و 320و تفوّق بسیار داشت. وی از جکل  تالمذةاستاد البشر امیر غیهاث الهدیا منصهور بود)هکهان: ص    رجحان بسیار 
(  از دیگر شاگردان مشهور او: شکس الدیا محکّد خفری و مصلح الدیا الری است.  با توجّ  ب  قدرت سیاسی 538

از مهدح   رضهایی شهود. امیّهدی کهه     و درجات عالی علکی امیر غیاث الدّیا س اوار مدح شاعر در غربت افتاده مهی  
آصف زمان خود دارد، ایا است ک  از فیض نام ایا دانشکند عالی رتب ، او نی  نامی یابد و سربلند شود و موفدهق ههم   

 2می شود.
 ب  نامم رقم کردم ایا نام  را                       ک ان سربلندی رسد خام  را      

 ازآن نههههههام گههههههردم ع یهههههه  جهههههههان                   مههههههرا هههههههم رسههههههد سههههههربلندی از آن       
 (20: ص1389تکام)رضایی  رضاییب  حکداخ از فیض اقبال نام                    برآمد مراد 

                                                            
 1انوشیروان 3داستان رفتن هارون الرشید به دخمة -3-2

                                                                                                                                                                                     

 

 .(405ص :1375( نک.)روملو  1
 وزیر،  شاعر ؛ اینکه موفقیت شاعر فقط معنوی بوده و یا قبل از برکناریمی شودمثنوی وزیر دانشمند از وزارت برکنار  منظومة هنگام اتمام ایننکته: (  2

رد، جای سوال دارد. به نظر نگارنده موفقیت شاعر معنوی بوده است و نتوانسته بهرة مادی ببرد. و پاداش مادی همی بگی بدهد او موفق شده سروده اش را به

 (56: ص1389)رضایی  775 -762نک. ابیات 
 .(117ص: 1364می داند )مستوفی «جبل الحمیر»مستوفی گور انوشیروان را در ( 3
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یات شاهان جکشید فر سخا می گوید ک  در پیم رو دارد و وقتی ب  تاریخ انوشیروان می رسد، شاعر از کتاب حنا 
می بیند ک  احوال دخک  و حال او با ج هیات )مو ب  مو( در آن بیان شده است. طبع هنرمندش به  جهوالن گهری در    

، تصکیم مهی گیهرد سهروده اش را    می آید تا ایا حنایات را ب  نظم درآورد و برای اینن  سعادتی را نصیب خود کند
 (.  19: ص 1389با نام آصف س اوار شاه تهکاسب صفوی نامور و ماندگار سازد)رضایی 

اصل داستان در رفتا هارون الردشید، خلیفةعباسی، ب  دخکة انوشیروان، مشهورتریا شاه ساسانی است ک  بها چاشهنی   
لت می دهد. هارون می خواههد از عجایهب و شهگفتی ههای     حکاس  و اسطوره و قصّ  و پند و مَثَل، پیام عدل و عدا

پادشاهان بداند؛ وزیر از شگفتی های شاهان پیشیا ایران، زندگی و مرگ انوشیروان عادل را از هک  عجیهب تهر مهی    
داند: قصر بی نظیر مدایا، و ایا ک  او با آن جالل و شنوه و عدل، از بیداد زمان ، در دخک  ای جای گرفت  است و... 
خلیف  از مدایا ک  در ن دینی بغداد ملرِدحنومت خود است، دیدن می کند؛ در شگفت می ماند؛ می خواههد بعهد از   
کاخ کسری نشان، دخکة او را نی  ببیند. هیچ ی  از درباریان جای دخک  را نکی دانند؛ ولی موبدی را می شناسند که   

ورد پی  خلیف  با موبد و هکسرش، خود بهانه  و قصّه  ای   شاید او بداند. قاصدی در پی موبد فرستاده می شود. برخ
است تا حنکتی گشوده شود. موبد جای دخک  را نکی داند؛ ولی نشانی پدر خود را می دهد، شاید او بدانهد. راویهان   

بد قصّ  ای دیگر از عدل انوشیروان روایت می کنند. خلیف  قاصدی در پی پدرِموبد می فرستد. دگر بار، برخورد با مو
و هکسرِ او ب  تصویر کشیده می شود. موبد دوّم نی  جای دخک  را نکی داند؛ ولی می گوید،  هکة اطدالعهات در ایها   
زمین  را پدرش می داند. نشانی پدر داده می شود. قاصد در پی موبد سوّم راهی می شود و تصویری زیبا از تفهاهم و  

دربار هارون مهی آیهد. در ایها بخهم از داسهتان عکرهها بهی         عشق و عالقةموبد و هکسرش اراه  می شود. موبد ب 
حساب می شود، موبدِ پدرب رگ، راز جوان ماندن خود را هکراهی و مهربانی هکسرش می داند؛ او راه دخک  را مهی  
شناسد؛ هارون با پنج تا از خادمان خود راهی دخک  می شود. هکراهان او چنیا معرفی می شهوند: نخههست، وزیهر    

 «احکهد بصهری  »و دو تا از ندیکانم به  نهام ههای    ،«خادم و مهترِ او»سوّم  ،«موبد حق پرست»دّوم  ،«حسا» دبیر او
. خلیف  با هدایا و جام  های شاهان ، ب  احترام انوشیروان، از اسب ب  زیر آمده، ب  ع م طواف دخکهة او روان  «علیل»و

ورودی دخک  ، پیامی با خطدی غریب نوشت  شده است. بها   می شود. هکراهان ب  ج  مهترِ او ب  دخک  می روند. بر درِ
درِ بستة دخک  باز می شود. بعد از آن دیدنی های دخکه  به  تصهویر در مهی آیهد و      «بسم اخ ،کلیدگنج حنیم»گفتا 

وی، به  انوشهیروان مهی پوشهاند. در لهوحی      نوشت  های الواح سیکیا و زرّیا خوانده می شود. ههارون جامةشهاهانةنُ  
ا انوشیروان، آمدن خلیف  هارون را پیشگویی کرده است: روز چهارشنب  دهم ماه اردیبهشت از شهاهان شایسهت    سیکی

تازی مشردف ب  دیا محکّد )ص( ب  طوافِ او می آید. در لوحی دیگر جای گنج های نهانی را می نکایانهد. وزیهر در   
درش را نکی داند، هراندازه که  مهی تواننهد بردارنهد.     ایا اثنا پیشنهاد می کند، از جواهرات و گنجینةدخک  ک  کسی ق

هارون از ایا گفت  ب  تنگ می آید و می گوید، چنیا کاری شایستةدزدان بی سر و پاست، نه  سهالطیا بها شهنوه و     
جالل. خلیف  از مهترِ خود نی  می خواهد ب  طوافِ شاه فرخنده برود. خهادم چهون چشهکم به  آن جهالل و شهنوهِ       

افتد، انگشتری را از انگشت او بیرون می آورد. حتدی چنیا کاری را نی  انوشهیروان در پهیم بینهی اش     انوشیروان می
نوشت  بود ک  در میان هکراهان شاه، ناقصی وجود دارد. خلیف  از هکراهان می پرسهد که  منظهور از نهاقر چیسهت،      

و می کنند و انگشتری انوشیروان را می وزیر خردمند او می گوید، ب  ج  خادم کس دیگری نکی شناسد. او را جستج
یابند و هارون خود می رود و انگشتری را با نهایت ادب باز می گرداند. پهس از خهروج او از دخکه ، بهانگی چهون      
رعدی کر کنندة گوش گردون از دخک  بلند می شود، و سپس در دخک  دوباره بست  می شود؛ هارون پس از طهواف  

راه ساخت  شده را با خاك ینسان کنند تا دیگر کسی راه آن دخکه  را نشناسهد؛ پهس از     انوشیروان دستور می دهد تا
فرود آمدن از آن کوه بلند، هارون و هکراهانم ب  دنبال گنج های نهانی انوشیروان می رونهد. در آنجها  سهالح ههای     

خواند. هارون تحت تأثیر پنهدها   جنگی، گنج ها و لوح هایی باپندهای نوشت  شده را می یابند. هکة پندها را موبد می

                                                                                                                                                                                     
 (.57-18: 1389( نک.)رضایی  1
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آن هک  گنج و مال را فراموش می کند و دستور می دهد ک  آن پندها را بر صفحات زر بنویسندک  تا روزگهاران دراز  
باقی بکاند. آنگاه با آن هک  گنج و ثروت ب  بغداد، محل خالفت خود، برمی گهردد. به  دلیهل گفتهارِ نابخردانهةوزیر،      

دخک ، او را از چشم عنایت می افنند و نامم را از دفترِ شهنشهاهی برمهی انهدازد. و خهادم و     درحکل لعل و جواهر 
مهترِ خود را نی  چنان تنبی  می کند، تا عبرتِ دیگران شود. موبد را با احترام و ع دت راهی دیار ِخود می سهازد. از آن  

حهال فرمهانروایی مهی کنهد؛ پیهام داستانسهرا       پس با آن هک  گنج و مال ک  سرچشکةآن انوشیروان بوده است، آسوده 
مشروعیت قدرت فرمانروایی خلیف  بوده است؛ یعنی هارون ب  سبب عدالت در پادشاهی ب  ایا هک  فیض و ثهروت  

 رسیده است.
 
 حكایت های دیگر   -4-2

بهانه  ای   مهم تریا داستان ایا مثنوی رفتا هارون ب  دخکة انوشیروان و دیدن پندهای اوست؛ ایها ههدف گهذاری،   
است تا حنایت ها و داستان های زیبا و پندآموز دیگر البالی داستان اصلی گفت  شود. حنایت های البهالی داسهتان   

 عبارتند از:
سال (؛ نوه از پدر ب رگ خهود پیرتهر نشهان مهی      160سال (، پسر) 250سال (، پدر) 420حنایت س  موبد پدرب رگ) -

ای هرکدام تصاویری اراه  می شود؛ و در پایان نتیج  می گیرد، ک  انسهان را غهم   دهد؛ در ایا ارتباط از برخورد زن ه
 پیر می کند ن  سا و سال؛

ک  خریدار گنجی در باغ می یابد و می خواهد ب  فروشهنده بدههد، که  او قبهول      1حنایت فروشنده و خریدار باغ، -
خواهد فرزندان آن دو بها ههم ازدواج کننهد تها آن     نکی کند؛ هردو برای دادخواهی ن د انوشیروان می روند؛ و او می 

گنج بیا آنها تلسیم شده باشد. عدالت انوشیروان حنایت از آن دارد ک  سود معامل  باید هم نصیب فروشهنده و ههم   
 خریدار شود.

در حنایت نیکی از ی  اسب تازی را در ی  وعده خوردن انوشیروان و نحوة جنگیهدن او در میهدان جنهگ، مهی      -
د: ک  آنم خورش باشد و کار ایا؛ یعنی ب  اندازه ای ک  می خوری باید کار کنی؛ و اینن  خهوردن بهرای زیسهتا    گوی

 است ن  زیستا برای خوردن.
در بیان خصلتی از انوشیروان گفت  می شود، از سفره جواهرنشان و قیکتی خود روزی ی  وعده غذا می خهورد و   -

 ا رفتار گشاده دستی و نینی ب  اطرافیان را می ستاید.بلی  را ب  خاص و عام می بخشید؛ ای
در جنگ انوشیروان و مل  هندوان، هنگامی ک  دریایی ترسناك بیا دو سپاه بهود، و مله  هنهدوان هکهة گنجینهة       -

خود را در هفت کشتی نهاده بود، بادی عظیم می وزد و آن گنج و مال نصیب انوشیروان می شود؛ حنایتی اسهت در  
الت و جاذبة آن، ک  اگر پادشاهی عادل باشد، دارای اقبال می شود، هکة عوامل طبیعی در جههت خواسهت   ستودن عد

 او حرکت می کنند.
ینی از عجایب دوران انوشیروان حنایت سبویی است پر از بادة خوشگوار ک  هر چ  از آن می نوشهیدند، چیه ی    -

، نکاد وجود بشهر اسهت که  بهرای شهادکامی و شهادی       از آن کم نکی شد. سبویی ک  گِل آن ب  حنکت سرشت  شده
 آفرینی ساخت  شده است.

در شرح ککانداران انوشیروان و پاسداری و پهلوانی آنها، حنایتی است در توصیف هنرهای رزمی محهافظیا شهاه؛    -
 اینن  پاسداران شاه در انجام وظیف  باید ب  هوش باشند.

ت او ی  تسامح تاریخی است ک  ایا دو پادشاه اصالً هک مان نبودنهد؛ در  جنگیدن انوشیروان با بهرام گور و ه یک -
 ایا حنایت آثارعدل انوشیروان سبب پیروزی او بیان می شود.

                                                           
 (.63 ص :1348)بناکتی  در خصوص عدل انوشیروان، جدا از داستان دخمة انوشیروان آمده است؛ نک.( این حکایت در تاریخ بناکتی و  1
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حنایت سرتراش و انوشیروان بسیار جالب است، دالکی ک  هکیش  موهای شاه را کوتاه می کرد، هنگامی که  تیه     -
رش را خواستگاری می کند؛ و شاه از بیم جهان به  او جهواب مثبهت مهی      موتراشی را در دست داشت از پادشاه دخت

دهد؛ سپس ایا مطلب را ب  وزیرش ب رگکهر می گوید؛ بالفاصل  ب رگکهر دستور مهی دههد تها جهایی را که  دالك      
امی ایستاده و ایا سخا را گفت ، بشنافند؛ وقتی آنجا را ویران می کنند گنجی را می یابند؛ ب رگکهر مهی گویهد هنگه   

سرتراش از حد خود خارج شده ک  زیر پایم گنجی بوده و دستم نی  بر سر شاه قرار داشت  است؛ و شاه ب  فراست 
و تی هوشی ب رگکهر آفریا می گوید؛ ایا حنایت مَثَل ندیکان و زیردستانی است ک  با ن دی  شهدن به  ب رگهان و    

د را ارتلاء دهند و ننتةدیگر اینن  فراهم شهدن دارایهی   جکع آوری مال ب  دنبال فرصت مناسب هستند، تا جایگاه خو
 زیاد و ن دینی ب  پادشاه، می تواند موجب یاغیگری زیردستان و نشاختا حد و جایگاهشان شود.

مردانی ک  ب  نیروی بازو، جهادة صهعب العبهور دخکه  را       1و حنایت بریدن راه دخک  ب  امداد مردان فرهاد نشان، -
   بتواند راحت ب  دخک  رود؛ بیانگر خادمانی ک  از جان گذشت  ب  خلیف  خدمت می کنند.صاف کردند تا خلیف

 مقایسة داستان دخمة انوشیروان در پندنامه با قابوسنامه و تاریخ بناکتی -5-2
ف توصهی  پندنامة انوشیروان به  ههارون الرشهید   اساس داستان دخکة انوشیروان شبی  ب   2درقابوسنام  و تاریخ بناکتی 

شده است. عنصرالکعالی ایا حنایت را کوتاه در چند خط آورده و گفت  است ک  قصّة آن درازست؛ امّا بنهاکتی آن را  
 در تاریخ خود با تفضیل بیم تری نوشت  است.  

 عبارتند از:پندنامة انوشیروان ب  هارون الرشید تفاوت های داستان در منابع یادشده با
ن ب  دیدار دخکة انوشیروان رفت  است؛ امّا در پندنام  هارون الرشید آن خلیفة عالقکنهد  در هر دو منبع خلیف  مأمو  -

 ب  داستان های شاهان پیشیا و شگفتی های کارهای آنان است؛
توصهیفی؛ در پندنامه ،    -ایا حنایت در قابوس نام  خبری و کوتاه بیان شهده اسهت؛ در تهاریخ بنهاکتی تشهریحی      -

 های هنری ب  نظم کشیده شده است؛توصیفی و با تصویرسازی 
در هر دو منبع فلط حنایت دخکة انوشیروان بیان می شود؛ امّا در پندنام ، داستان رفتا  هارون الرشهید به  دخکهة     -

انوشیروان بهان  ای است برای گفتا حنایت های زیبا و آموزنده از عجایب و شگفتی ههای مهرتبط بها انوشهیروان و     
 پندهای بسیار؛زمان او و نی  آوردن 

( 1در قابوسنام ، هکراهی برای مأمون ذکر نشده است؛ در تاریخ بناکتی، مامون هکراه چهار نفر ب  دخکه  مهی رود:    -
( پیری ک  پدرب رگم دخکه  بهان انوشهیروان بهوده و به  عنهوان       3( احکد با خالد االحول؛ 2حسا با سهل کاتب؛ 

( وزیر دبیهر او به    1ام ، هارون الرشیدبا پنج نفر راهی دخک  می شود: ( خادم. در پندن4راهنکای مأمون حضور دارد؛ 
 ( خادم؛5( علیل ندیم شاه؛ 4( احکد بصری ندیم شاه؛ 3( موبد پدرب رگ ب  عنوان راهنکای دخک ؛ 2 3نام حسا؛

وقتی مهأمون ایها    در تاریخ بناکتی هنگام ورود ب  دخک ،  پیر راهنکا ب  مأمون می گوید حلل  در را بگیر و بجنبان؛ -
کار را می کند، کلیدی از باالی در می افتد و با آن کلید در باز می شود و چند سوار مسهلح طلسهم شهده تنهان مهی      
خورند و حکل  می کنند و در میان سرا چهار شیر قصد حکل  ب  ایشهان را دارنهد و چههار شکشهیر تیه  از بهاالی در       

دی  شدن ندارد؛ پنج غالم دست راست و پنج غالم دست چه  و  آویخت  شده و در حال حرکت ک  کسی جرات ن 
پنج غالم پشت سر و پنج غالم پیم رو انوشیروان ب  حرکت در می آیند؛ هکه  ایها خطهرات بها راهنکهایی پیهر به         
و مأمون، بخیر می گذرد و بعد شنوه و دارایی شاه دیده می شود؛ امّا در پند نام  با آوردن نام خدا، در باز مهی شهود   

                                                           
لعبور قـرار ( اصطالح مردان فرهاد نشان برای کسانی که جادة عبور به دخمه را هموار کردند، عیناً در تاریخ گزیدة قید شده است: دخمه درجایی صعب ا 1

 (117 ص :1364نشان می خواهد، تا راه را هموار سازند )مستوفی دارد، به طوری کـه مردان فرهاد 

 (.164 -160ص: 1348(؛ )بناکتی 50 ص :1375)عنصرالمعالی  ( 2
 (173-172ص نک) هولت: و پسران او، یحیی برمکی ،هارون واقعی مورد وزیردر (  3
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بعد از آن از شنوه و زیبایی دخک  با گنبد نلره ای و طاق و دیوار طال، پرده های مهذهب به  دیبهای چهیا و تخهت      
 شاهان  و... ب  نکایم در می آید.

در پندنام  بر روی در آهنی دخک  ب  خطی غریب)خط پهلوی( نوشت : هر چ  بناری هکان را درو می کنهی؛ نه .    -
 (.42: ص 1389)رضایی  481 -478ابیات 

در تاریخ بناکتی بر عصاب )دستار( چنیا نوشت  شده است: گیتی ک  ی دان کرد مرا چ  کوشم؛ عکر تکام نیست مرا  -
چ  خواهم؛ گیتی جاوید نیست مرا چ  رامم؛ چ  شاید کرد که  نشهاید دانسهت یها چه  شهاید کهرد چهون نباشهد          

نشان با زر چنیا نوشت  شده است: ک  با کس نبهرده زمانه    (؛ در پند نام ، بر تاج کسری 163: ص 1348دانم)بناکتی 
ب  سر؛ ب  سر دوران منا جهد بیم/ ک  دارد سرانجام صدگون  نیم؛ بخور دنیی سُفل  را پیم از آن/ ک  دنیی خورد 
ناگهت بی گکان؛ بُوَد عکر اگر صد ک  در غایت است/ چو آخر بُوَد مرگ ی  ساعت است؛ نوشت  دگر بر هکان تهاج  

 (.44: ص 1389ر/ ک  یابی تو چی ی ک  داری ب  سر)رضایی ز
در تاریخ بناکتی بر چهار گوشة تخت شاه چهار سطر نوشت  شده است: هر کرا پادشهاهی نیسهت کهامرانی نیسهت؛      -

هرکرا زن نیست کدخدایی نیست؛ هر کرا فرزنهد نیسهت شهادمانی نیسهت؛ ههر کهرا ایها ههر سه  نیسهت، بیکهاری            
(؛ در پندنام  شبی  ایا مطلب با تفاوت هایی تحت عنوان سخا ههای سهنجیده که  در    163ص  :1348نیست)بناکتی 

 لوح فرخنده مسطور گشت ، آمده است:
ینی آنن  هر کس ک  او شاه نِ / ز انجام کام دل آگاه نِ ؛ دگر هر ک  باشد بَری از درم/ ن  او را مهروّت بُهوَد نه  کهرم؛     

  گیتی هک  کار او باطل است؛ کسی را ک  نبود از ایا هر س  کار/ بری باشد از دگر هر ک  ز اوالد بی حاصل است/ ب
 (.48: ص 1389محنت روزگار)رضایی 

اگر چ  در قابوسنام  داستان دخک  در چند سطر بیان شده است؛ اما فصهل هشهتم کتهاب به  پنهدهای انوشهیروان         -
در تاریخ بناکتی ب  غیر چند سطر مطلب نوشت  شده  1ت؛اختصاص دارد ک  ابا یکیا ایا پندها را ب  نظم درآورده اس

بر عصاب  و تخت شاه سخا قصار یا پندی وجود ندارد و ب  اجکال داستان دخک  بیان شده است؛ در پندنامه  ضهکا   
بیان داستان و حنایت های البالی آن پندهای بسیاری فراخور موضوع آمده اسهت؛ و وقتهی الهواح سهیکیا و زریها      

 خک  خوانده می شود، شاعر بیم از  صد و ده پند منسوب ب  انوشیروان را ب  نظکی دلنم بیان می کند.موجود در د
 برخی خصایص لغوی، زبانی و دستوری نسخه -6-2

؛ 2(71اشاره ای اجکالی ب  واژگانی ک  در معنی کها خود ب  کار رفت  اند و  نی  واژگان کم کاربردتر:   قهانون: سهاز )  
(؛ 724(؛ سیاست: علوبهت، مجهازات )  720(؛ دستور: وزیر )688(؛ خداوند: صاحب )362کار: پینار) (؛90شد: رفت )
در معنی قدیم خهود   «عظیم»( ؛ زَم، درآغاز کلک  های زمیا و زمستان هکیا معنی سرما را دارد.  کلکة604زما: سرما )

آمهده اسهت    «بهتهری »نی  به  معنهی    «بِهی »و بسامد باالیی دارد «بهِ  »3(؛  صفت تفضیلی593، 325ب  کار رفت  است )
( 447) «ب رگهی »ب  معنهی   «مَهی »( و 700) «ب رگان»ب  معنی  «مَهان »ب  صورت جکع « مهَ   »صفت تفضیلی (.750)

 نی  ب  کار رفت  است.
پیهروی   گرچ  ایا منظوم  در قرن دهم هجری ب  نظم در آمده است و از ویژگی زبانی دورةخود، هکانا سادگیِ زبهان 

می کند؛ امّا متأثر از ویژگی های زبانی دوره های پیشیا نی  است.  برخی از ویژگی های زبانی و دستوری آن عبارت 
( ج هیهات در داسهتان بیهان    2( تحت تأثیر فرهنگ ملدی ایرانی و افسان  ها و حکاس  های ملی بوده است؛ 1است از:  

( کهاربرد  6بهرای غیهر جانهدار؛    « او»( کاربرد ضکیر 5(؛ 572« )در»منان ( کاربرد قید 4( کاربرد تنرار؛ 3شده است؛  
و « بهاز »، «فرو»، «بر»( کاربرد پیشوندهای فعل 8تاکید بر سر فعل ماضی؛ « به»( کاربرد 7مصدر ب  جای مصدر مرخدم؛ 

                                                           
 (.110 -97: ص1379( نک. )جوکار  1
 (57-18: ص1389ایی ( در مثال ها، شمارة بیت نوشته شد)رض 2
 (58: ص 1375( نک.  )ابوالقاسمی  1
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رسی ماننهد: بنگریهد،   ( کاربرد فعل های جعلی از کلکات فا10( کاربرد افعال مرکدب نیک  فارسی ونیک  عربی؛ 9؛ «در»
( کهاربرد فعهل متعهددی در معنهی واداری     12(؛  544« )یارسهتا »( کهاربرد صیغةمضهارع   11پرسید، تراشید، دمید....؛ 

(  کهاربرد  15( کاربرد پسوند در شنل غیر متعارف آن مانند: زرناك، فرحنهاك ؛  14(  وفور کلکات عربی؛  13(؛ 507)
 ار.اتباع )هردو بامعنی( مانند: کار و ب

 
 نتیجه گیری -3

ایا منظوم  سراسر ننات اخالقی و آگاهی های اجتکاعی است ک  ایرانیان از دیر باز ب  آن عالقکند بوده اند و         
ایا ک  خلفای عباسی سعی می کردند روش حنومت ایرانیان را الگهو قهرار دهنهد و خهود را وارث قهانونی شهاهان       

ل آنان را تنرار کنند. مدّاحان خلفا نی  می کوشیدند ضکایر قلبی آنهها را به  حهق    مشهور ایرانی بدانند و شنوه و جال
بنکایانند و بستایند و بگویند ک  هکیش  حق با شاه یا خلیف  است و زیردستان خطا یا گناه مرتنب می شهوند. ههدف   

است؛ تصهحیح ایها نسهخ  از    بوده  پندنامة انوشیروان ب  هارون الرشیداصلی در ایا گفتار معرفی نسخة منحصربفرد 
 جهات مختلف در خور اهکیّت است:

 معرفی داستان تاریخی ارزشکند ک  م یّا ب  پندها و حنکت های ایرانی است؛  - 
 ادبی غنی است. -از لحاظ ضرب الکثل و جکالت قصار تعلیکی  -         
 مطالب سودمند و ارزشکندی دارد؛ از جهت لغوی، دستوری، تاریخی، روابط اجتکاعی، عادات و رسوم، -        
تصویرسازی، صحن  آرایی و معردفی شخصیت های داستان ب  راستی درحدّ اعالست چون نکایشهی دلپسهند    -        

مخاطب  را ب  سوی خود جذب می کند. تصاویری ک  با خواندن ایا منظوم  در ذها خواننده نلهم مهی بنهدد، به      
 سختی از ضکیر او پاك خواهد شد.

ضایی، شاعر ایا منظوم ، آداب شاعری را می شناسد و سروده اش را قوی و پر احساس بیان می کند؛ او ب  قریحهة  ر
شعری خود واقف است و خود را در داستانسرایی مرید نظامی می داند و با آوردن تخلر، اطکینان ب  اسهتعدادش را  

  وزیر دانشکندی می سراید ک  سرآمد علوم زمانه  خهود   مُهر می کند؛ و اینن  رضایی، منظوم  اش، را با هدف اهدا ب
است، توانایی شعری و اعتکاد ب  نفس او را نشان می دههد؛ تحلیهق و بررسهی و معرفهی مکهدوح شهاعر،  موضهوع        
درخور و ارزنده ای در تصحیح ایا نسخ  ب  شکار می رود و ب  عنوان مرجعی موثهق در بیهان ککهاالت امیهر غیهاث      

 کند شاه تهکاسب مورد استناد و ارجاع است.الدیا وزیر دانش
 

 کتابنامه
 1379قرآن کریم، ترجکة مهدی الهی قکش  ای، قم: دارالثللیا، 

 1375تهران: سکت،  دستور تاریخی زبان فارسی،ابواللاسکی، محسا، 
ی و فرهنگهی،  ترجکة عبداخ شریفی خجست ، تهران: انتشهارات علکه   تأثیر پند پارسی بر ادب عرب،العاکوب، عیسی 

1374 
ب  کوشم جعفهر شهعار، تههران:     تاریخ بناکتی)روضة اولی االلباب فی معرفة التواریخ و االنساب(،بناکتی، فخرالدیا، 

 1348انتشارت انجکا آثار ملی، 
 ، بیروت: داراالضواء،)؟(19، ج الی التصانیف الشیع   یع الذرتهرانی، شیخ محکد محسا،  

، پژوهشهنامة علهوم   شیروان در دیوان ابا یکیا فریومدی و ملایس  با چنهد اثهر ادبهی دیگهر    پندنامة انوجوکار، نجف، 
 .109-97، ص 1379، 28انسانی، ش. 

 علکی، )؟( -، تصحیح جواد فاضل، تهران: موسس  مطبوعاتیهفت اقلیمرازی ، امیا، 
 1389برز: جام گل، ، تصحیح زهرا حسینی، الپندنامة انوشیروان ب  هارون الرشیدرضایی ابا رضایی، 
 1375، ب  کوشم عبدالحسیا نوایی، تهران: باب ، احسا التواریخروملو، حسا بی ،  



 11/        منظومه پندنامة انوشیروان به هارون الرشید 

 1327، ب  کوشم عبدالرسول خیامپور، تبری ، مجکع الخواصصادقی کتابدار، 
آسهانا، تههران: کتابخانهة ملهی      -، جاماسب جی دسهتور منهوچهر جهی جاماسهب    متون پهلویعریان، سعید)گ ارنده(، 

 1371کهوری اسالمی ایران، ج

 1375، ب  اهتکام غالمحسیا یوسفی، چ هشتم، تهران: انتشارات علکی و  فرهنگی، قابوسنام  عنصرالکعالی، کیناوس،
 1386، تهران: پژوهشهای فرهنگی، اندرز نام  های ایرانیم داپور، کتایون، 

 1369ان: خیام، ، تهر1؛، چ سوم، ج االدب نةریحامدرس تبری ی، میرزا محکد علی، 

 1364، ب  اهتکام دکتر عبدالحسیا نوایی، چ سوم؛ تهران: سپهر، تاریخ گ یدهمستوفی، حکداخ، 

 1351، تهران: تهران مصور، 4، ج فهرست نسخ  های خطی فارسیمن وی، احکد، 
 1380، تهران: خجست ، آرامگاه کوروش و باورهای مردم فارسصداقت کیم، جکشید، 

 1373، جلد پنجم، بخم اوّل، تهران: فردوس، تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ذبیح اخ
 ، ترجکة احکد آرام، )؟(تاریخ اسالمهولت، پی.ام، 

 


