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دهد که دوستی پیش از آنکه به عنوان های پهلوی، به ما نشان میبررسی اندرزنامه

یک مفهوم اجتماعی مطرح شود، یک صفت فردی است. به این معنا هر فردی 

 متصف شود و سپس «دوستیبه» به خویِ ،گیری از تعالیم نیکنخست باید با بهره

فهم درست دوستی و شناخت در راه دوستی و اندوختن دوست نیک بکوشد. 

های ساسانی است که نقش مهمی دوستان نیک، یکی از مفاهیم بنیادی اندرزنامه

 کوشدمیحاضر پژوهش رو اینکند. ازی ایشان ایفا میهادر درک صحیح اندیشه

های چه جایگاهی در اندرزنامه دوستیپاسخ روشنی به این پرسش دهد که 

که به)های این پژوهش یافتهبد؟ یاساسانی دارد و این اندیشه چگونه سامان می
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وی، پهل ، بیانگر آن است که اندرزهای(روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است 

های در هر دو گونۀ دینی و تجربی تأکید بسیار بر دوستی دارد. تعالیم اندرزنامه

ستگاری روان، بر دوستاری روان و زیستن به دلخواه او استوار ر هدفدینی، با 

در پرتو رسیدن به رستگاری و سالمت  ،عملیـاندرزهای تجربی همچنین است.

ورزد. دوستی تأکید میزیستی در سایۀ بهروابط دوستانۀ مردمان و نیک برروان، 

نظر دارد به یاری  ای است که درمحورِ پهلوی بیانگر اندیشهاندرزهای دوست

دوستی، دیوان را نابود کند و با برقراری امنیت و آرامش، آفرینش و پرورش 

« دوستیمردم»دوستی،  مایۀ اندیشۀاز این رو جان. بخشدمردمان نیک را استمرار 

در این راه )که پسند دیوان  تعبیر شده است. اورمزداست که از آن به قانونِ 

شود نمایان فریفتار ارائه مینسبت به دوری از دوستنیست(، همواره هشدارهایی 

و برای شناخت دوست نیک از شریر خوددوست، از نقش نیکان و همپرسگی با 

 رود.ایشان سخن می

 ایران باستان ؛های پهلویاندرزنامه ؛دوست نیک ؛: دوستیهای کلیدیواژه

 

  مقدمه -1

خویشکاری آدمی آن است که در راه اندرزهای پهلوی، های مطرح شده در آموزهبنابر 

 افراد ، پیوسته کوشش نماید.هستی شناخت خود و آگاهی از نقش و جایگاهش در جهان

های دیوان و مردماِن در برابر بداندیشیو  بشناسند های رستگاری روان خویش راباید راه

منظور که کارگزاران خرد خبیث اهریمنی هستند، پایداری ورزند. برای این فریفتار 

زیستن ایشان اندرزهای پهلوی تعالیم خود را در جهت رسیدن آدمی به رستگاری روان و 

 . بردپیش می ،در آرامش و امنیت

آن، آدمی را در راه رسیدن به یکی از ابزارهای کارآمد که شناخت و بکارگیری درست 

رو است. از این « داشتن دوستاِن نیک»و « دوستی»کند، سرنوشت نیک یاری می

های پهلوی ضمن تأکید بر نقش دوستی و دوستان نیک، انواع دوستی و صفات اندرزنامه

 شمارد. را برمی هاهای آنو ویژگی
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 های مهم در منظومۀ فکریدر این پژوهش، نقش دوستی به عنوان یکی از اندیشه

جویانۀ ایشان و تأثیر آن در پیشبرد اهداف آشتی شودنویسان پهلوی بررسی میاندرزنامه

 . گیردمیمورد بحث و تحلیل قرار 

های ساسانی، به یافته در اندرزنامههای بازتابکوشد با جستجو در اندیشهاین جستار می

 های زیر پاسخ دهد: پرسش

 های پهلوی از چند منظر قابل بررسی است؟ دوستی در اندرزنامه -1

هایی است و چه کند دارای چه ویژگیکه اندرزهای پهلوی بر آن تأکید می ایدوستی -2

 کند؟ اهدافی را دنبال می

آیا در این تعالیم، راهکاری برای شناخت دوست نیک از دوست فریفتار ارائه شده  -3

 است؟ 
 

 پیشینۀ پژوهش -1-1

نگر آن است که گرفته بر ادبیات ایران پیش از اسالم، بیاهای صورتجستجو در پژوهش

های پهلوی صورت نگرفته مستقلی پیرامون دوست و دوستی در اندرزنامهتاکنون پژوهش 

نامۀ کارشناسی است، پایان ، قابل ذکرموضوع حاضر در ارتباط بااما پژوهشی که است. 

بررسی تطبیقی اخالق و آداب ایرانی در »با عنوان  ( است1396ارشد حامد مقامی )

به عنوان  «دوستی»از  وی در این تحقیق،«. مقفعدورۀ ساسانی و آثار ابنهای اندرزنامه

برد. مقفع از اندرزهای ساسانی است نام میکه نشانگر تأثیرپذیری ابن شواهدییکی از 

آن دسته از شواهد موجود در متون مورد بررسی را که در آنها از  ،مقامی برای این منظور

مقفع در این ابن گردآوری نمود و به این نتیجه رسید کهاست دوست و دوستی یاد شده

 لوی تأثیر پذیرفته است. های پهزمینه نیز از اندرزنامه

بینی در جهان جایگاه دوست و دوستیکوشش بر آن است که نقش و  ،حاضرپژوهش در 

نویسان پهلوی بررسی شود. برای این منظور، شواهد موجود گردآوری و نحوۀ اندرزنامه
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بررسی و تحلیل شد. امید است این پژوهش که پیش روی مخاطب است، در پرداخت آنها 

 مدار در اندرزهای ساسانی کامیاب بوده باشد.نشان دادنِ تصویری روشن از اندیشۀ دوست
 

 بحث و بررسی -2

  پهلوی هایاندرزنامه -2-1

هایی است که موضوع نوشتهگونه ، آن«ادبیات اخالقی ایران در دورۀ ساسانی»مراد از »

سان که از لحاظ فردی و اجتماعی کیۀ روح و تربیت انسان است؛ بدینآنها تهذیب نفس و تز

های پسندیده و فضائلی که از آنها به دارای منشی نیک و روشی شایسته شود و به خصلت

اصلی بخش » .(255: 1380)محمدی مالیری، « شود آراسته گردداخالقی تعبیر میمکارم 

: 1386)مزداپور، « م، زرتشتی و به زبان پهلوی استاندرزهای ایرانی در دوران پیش از اسال

ده و بواوستا غالباً مبتنی بر کتاب دین، یعنی  هااز جمله اندرزنامه آثار دورۀ ساسانی، .(19

ترجمه است یا اوستا های ها و جملهآنچه در آثار فارسی میانه بازتاب یافته یا عین عبارت

و  ستااوترین بخش که کهن گاهان .(108: 1391)میرفخرایی، 1و شرح و تفسیر آن

زِ مطلقی تمایتوجه به اندرزنامه نیست اما با  ،بازمانده از ایران باستان است ترین نوشتۀکهن

 توان گفت که دارای سرشتی تعلیمی است.می شود،که میان نیکی و بدی قائل می

)مزداپور،  های پهلوی استاندرزنامه ،آثار اندرزی ایرانهای اندرزی و چهرمانی نمونه

 :handarz (MacKenzie, 1971فارسی، در فارسی میانه « اندرزِ»واژۀ  .(17: 1386

شود که اغلب بزرگی برای راهنمایی ای اطالق میحکیمانهها و سخنان (، بیشتر بر گفته41

 بان شغل و منصبی خاص فرموده باشدعامۀ مردم یا صاحفرزند یا شاگرد، مؤمنان، 

در فارسی  «فرهنگ»گاهی در کاربرد، با اصطالح  اصطالح اندرز، (11: 1386)مزداپور، 

 ,Shaked) یابدـ همپوشانی میاست« و تربیتآموزش »که معنای مناسب آن میانه ـ

                                                           
اوستا هایی از گونۀ ادبیات اندرزی، به احتمال فراوان، از زمان تدوین اوستای جدید وجود داشته است. چکیده - 1
: 1391)میرفخرایی،  پهلوی است( به پهلوی بازمانده که مطمئناً زمینۀ اندرزهای bariš naskنسک )ویژه برشبه

116.) 
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بررسی دینکرد ) داندمی« فرهنگِ نیک» حاصلخرد را  دینکرد ششم چنانکه (11 :1987

 .(227: 1394، ششم

و  عمومًا دارای سبکی ساده و روان هستند و جمالت آنها کوتاه و روشن است این اندرزها

ر توجه بیشتر شود، از روی قصد و به منظوگاه ابهام و دوپهلویی در آنها دیده میاگر گاه

گونه ادبیات دانست. در اینخواننده به مفهوم پندی است و باید این امر را از خصوصیات 

اده مطلب بر خواننده استف ها از کنایه و تشبیه و تمثیل به منظور تأثیر بیشتراندرزنامه

  .(199: 1386)تفضلی،  شودمی

 . شوندعملی تقسیم میـس موضوع به دو دستۀ دینی و تجربیآثار اندرزی، بر اسا

 :های آموزشِی مدارسبالف( کتا اندرزهای دینی از سه نوع متن تشکیل شده است: -1

ج(  اندرز پوریوتکیشانمانند ب( اندرزهای عمومِی دینی:  خویشکاری ریدگانمانند 

   .دینکرد ششمدینِی مانند اندرزهای اندرزهای دینِی تخصصی: 

های نامهتوان به سه دسته تقسیم کرد: الف( آیینعملی را نیز میـاندرزهای تجربی -2

ب( اندرزهای اخالقی عمومی: مانند اندرز آذرباد مهراسپندان و اندرز اوشنر که  آموزشی

د. شودربردارندۀ اندرزهایی است که پاس داشتن آنها سبب سالمت روان و آرامش فرد می

 ,Shaked) های ویژۀ شاهزادگانج( آموزش تدال، برگزیدن دوستان نیک.مانند رعایت اع

  .(180-192: 1386تفضلی ؛14-13 :1987
 

 های پهلویدوستی در اندرزنامه-2-1-1

و « دوستی»های پهلوی بر آن تأکید شده، مفهوم که در اندرزنامه هایییکی از آموزه

 است dōstīh ،ها و صفات دوست است. واژۀ دوستیِ فارسی، در فارسی میانهویژگی

(MacKenzie. 1971: 26-27). را دوست یار و همدل  فرِد مأنوس و  ،فرهنگ دهخدا

اندیشد و بد خواهد مقابل دشمن که بد  که نیک اندیشد و نیک خواهد، نامد؛ کسیمی

  .(11238 /8، ج1377 دهخدا،)
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غالباً مبتنی بر کتاب دین، یعنی ، هابه خصوص اندرزنامه آثار دورۀ ساسانی،که از آنجا 

ریشه و اصول بسیاری از مضامین مطرح شده  (108: 1391بوده است )میرفخرایی، اوستا 

در برای مثال . ی متأخر یافتاوستاویژه و به گاهانتوان در دوستی را می ها ازجملهدر آن

ر خسروی تمام قدرت کامل و اقتدا اهورهمزدا: آمده استدوستی اهمیت بارۀ در 31یسنا 

به آن کسی بخشد که در  و پاک منشی یو جاودانی و راستی و شهریار یخود را با رسائ

)که خود از از این رو تعالیم زرتشت  .(159 :1384، گاتها) شه و کردار دوست او باشداندی

در جهت دوستیِ پیروان با نیروهای نیک اهورایی است. در سوی  1(مزداستدوستان اهوره

، در پی ایجاد نادوستی میان بندهش اهریمن و یاران او قرار دارند که بنابر متنِ ،دیگر

در یشتها، برای نخستین بار با  (.119: 1397، بندهش)مزدا هستند آفریدگان اهوره

 آمدهمزدا دوستی در کنار نام اهوره ،یشترشن در و 2شویمروبرو می« دوستی»ستایش 

 .3ستا

پهلوی به صورت شود، در متون ی متأخر از آن به دوستی با ایزدان تعبیر میاوستاآنچه در 

یابد و چنانچه در ادامه خواهیم دید، هرکه در اندیشۀ دوستی دوستی با نیکان نمود می

 . 4مزدا باشد باید در راه خرسندی نیکان بکوشداهوره

 ، هدف از دوستی اینگونه بیان شده است: دینکرد ششمبنابر متن  

 از بین بردن دیوان:  الف(

                                                           
باید  مانند تو کسی ؟چگونه باید باشد ای مزداشما  پرسم ای اهوره، براستی مرا از آن آگاه فرما، ستایشِز تو میا -1 

آن را به دوستی مثل من تعلیم دهد و باید که به دستیاری دوست من اشا ما را در پناه خود بگیری تا منش پاک به 
 .(197 :1384، گاتهاما روی کند )

  (312 /1: ج1377 ،یشتها) «ستایم دوستی را، آن بهترین دوستی که در میان ماه و خور موجود استمن می» -2 

 «خوانممزدا را همچنین دوستی را به این ور برقرار شده به یاری میما خواستاریم که خشنود سازیم، من اهوره» -3 
 .(565: همان)

گاه هرمزد )از او( آسوده او را نشانِ مادی، مرد پرهیزگار است. هرکه مرد پرهیزگار را رامش بخشد یا بیازارد، آن - 4

 (.110-109: 1397، بندهشیا آزرده بُوَد )
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پس چندان مهر »رنج بسیار برند که:  <مهر و دوستی>ن مردمان باید هر روز برای افزود

 «را با این مهر و دوستی نابود کردو دوستی را بیفزاییم که سرانجام بتوان هر دیوی 

  .(196: 1394، بررسی دینکرد ششم)

 افزایش آفرینش نیک:  ب(

 مهربانی،این نیز چنین است که از سپاسگزاری، فرهمندی و از فرهمندی، مهربانی و از »

اری و آشتی و از آشتی، اعتماد و از اعتماد، دوستی و از دوستی، مهر و از مهر، نگاهد

 .(227: همان) «پرورش مردمان استمرار یابد

 زیستن در آرامش و امنیت بیشتر:  ج(

از اندیشیدن به اندازه به هنر و نیکی خویش، احترام کردن به نیکان باشد و از احترام »

، دوست فراوان خواستن باشد و از دوست فراوان خواستن، سپاه و یاور کردن به نیکان

: همان) «آرامش و امنیت بیشتر زندگی کنند بسیار باشد و از سپاه و یاور بسیار، مردم با

228). 

صورت بهها ندرزنامهشد، در ادر متون دینی به صورت کلی و انتزاعی بیان می مفاهیمی که

شناختیم، اینجا مورد می صفات اهریمنیآنچه پیش از این با عنوان  .شودمی تبیین آشکار

شود که ل بیان میهای شناخت و دوری از آن به تفصیگیرد و راهبررسی و تحلیل قرار می

پیراستن تِن  برای از بین بردن دیوان، دینکرد ششمراه پیشنهادیِ . در ادامه خواهد آمد

دیو را باید از جایی بیرون کرد که اگر از آن جا بیرون کرده شد، از همۀ خویش است: 

بیرون »مقصود از  .(177-8: همان) و آنجا تن و دودۀ خویش استجهان بیرون کرده شود 

، از بین بردن صفاتِ زشت اهریمنی است و این امر بدونِ یاری دوستاِن «کردن دیوان از تن

پیوستگی در همنشینی نیکان موجب نابودی دیوان از  نیک میسر نخواهد شد. از این رو

تنِ فرد خواهد شد و این، به زیستن در آرامش و امنیت بیشتر و افزایش آفرینش نیک و 

 انجامد. استمرار مردمان می

دوستی میان اهریمن و  شود که هیچگونه آشتی ودر اندرزهای پهلوی، بیان می بنابراین

باشد؛ چه اهریمن گفتار دروغ بد اندیشد  وجود داشته تواندفرزندانش با آفرینش نیک نمی
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و کارش خشم و کین و قهر است و اورمزد درستی اندیشد و کارش کار نیک و نیکی و 

شود آنگاه بر شناخت دوست و دشمن تأکید می .(24-5: 1354 ،مینوی خرد)راستی است 

ت دژآگاهان به شمار اصفاز و عدم شناخت دوست و دشمن،  (86-7: 1371 ،متون پهلوی)

مرد ویژۀ گزیدار از این پیداست: که »همچنانکه  ؛(608: 1348، اندرز اوشنر دانا) رودمی

ست سود از این پیداست که دو( مرد نادان و بی192: 1371 ،متون پهلوی)« دوست اندوزد

  .(193: همان) اندوزدنمی
 

 دوستیبه-2-1-1-1

( است. این MacKenzie, 1971: 89خوب و نیک )به معنای  wehدر فرهنگ مکنزی، 

سازد که در متون پهلوی به معنای را می dōstīh ،weh-dōstīhکلمه در ترکیب با 

 و293: 1394، بررسی دینکرد ششم)کار رفته است دوستیِ خوب بهداشتِن دوستی و به

فراد با اهمپرسگی دوستی، آن صفت نیکی است که آدمی از رهگذر همنشینی و به (.365

دوستی و مهر از  دوست آن باشد کهافراد به نشانِ  گردد.ار، از آن آگاه مینیک و پرهیزگ

ای در هر آفریده»باید  دینکرد ششمتراود. بنابر متن به سایر آفرینش می ایشانوجود 

مگر آنکه شود ( و این میسر نمی198: همان« )جا نهاد صلح و دوستی( بهآشتی و مهر )=

 خیمِ افراد باشد و به این وسیله وجود ایشان از دشمنی خالی شده باشد.دوستی، 

نو  یاوستادر )که دوستی نیک، از صفات امشاسپندان و ایزدان است. چنانکه سپندارمذ  

اخته مزدا شن( به عنوان نماد دوستداری و بردباری و فروتنیِ اهورهیکی از امشاسپندان است

( و ایریَمَن )در پهلوی َاریاَمن و اِرمان(، ایزد دوستی و 1002 /2ج :1389، اوستا)شود می

و چنانچه پیشتر  (939: همانمزداپرستی است )دین پیوند و آرامش، یکی از ایزدان بزرگ 

گفتیم ایزدان، فزایندۀ دوستی و پشتیبان دوستان هستند. آنگونه که بعد از این گفته 

دیف ایزدان و از این رو متصف به صفت رمزدا و همخواهد شد، نیکان نشان اهوره

 دوستی است. دوستی هستند. بنابراین همپرسگی با ایشان الزمۀ بهنیک
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و دوستی و آشتی میان مردمان ها از تأکید بر این صفت، گسترش مهر مقصود اندرزنامه 

 برددوستی را نام میبهتر است، به 1بزرگمهر در پاسخ به این پرسش که کدام آزرم است.

را به گروه خاصی  ورزیدن اندرزهای ساسانی، دوستی و مهر(. 130: 1371 ،متون پهلوی)

گوید تنها نیکان شایستۀ مهرورزی و دوستی هستند؛ به بیان کند و نمیمنحصر نمی

کار ، آشتی و دوستی، دو مفهومی است که سزاوار است در مورد هر کسی بهمینوی خرد

ورزیدن نیست کس شایستۀ دشمنیکند که هیچمیو از سوی دیگر تأکید  برده شود

افراد، آن است  2(. زیرا هدف از نهادینه شدن دوستی در خیم55-6: 1354 ،مینوی خرد)

ورزی خالی شود و به این وسیله روان ایشان که با تمرین این ویژگی، وجود آنان از دشمنی

د، نخست روان خویش را اما چون افراد خشم و ستم را با دشمنی پاسخ دهن نجات یابد.

که خواستارِ رستگاری روان آدمی از ها ـاند و این آلودگی، با تعالیم اندرزنامهآلوده ساخته

آنکه خواستار خشنودی  اوشنردانابنابر اندرز  ـ در تضاد آشکار است.راهِ دوستیِ نیک است

 دینکرد ششمسفارش  (. نیز611: 1348، اندرز اوشنر دانا) دوست باشگوی که به است را

خیم است. ایشان را خوبی >هر کسی را دوست باش و این تو را به مخاطب آن است که: 

ان نیکی کن و این تو را روان و به آن خرد است <بر )= به ایشان خوبی کن( و این تو را

است که چون در صفات فرد دوستی صفتی به (.156: 1394، بررسی دینکرد ششم) است

غیاِب  ،دینکرد ششمکند و از سوی دیگر، به بیانِ داخل شد، وجود او را منزلگاهِ نیکی می

یست دوستی نیست، نیکی نکسی را که بهکند: این صفت در تنِ فرد او را از نیکی خالی می

 (. 176: همان)

زۀ آمونیک و سالمت روان مردمان،  دوستی و ارتباط آن با حفظ بقای آفرینشِاهمیت نیک

دیگری را در پی دارد و آن کوشش بر دوست نمودنِ دشمن است. بنابر متون پهلوی 

 «کردن استمن را دوستدش»ترین است و نخستین آنها مردمان را سه خویشکاری مهم

                                                           
 1- āzarm( افتخار، احترام، ارجمندی :MacKenzie, 1971: 16 611: 1348، اندرز اوشنر دانا؛) 

 2- xēm( شخصیت، نهاد :MacKenzie,1971: 94.)  
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در معرفی راهکار مناسب  دینکرد ششم .(245: 1369 ،ناشایستشایست  ؛211: همان)

نویسد: بهترین کار برای آموزش دیگری اصالح و بهبود خیم خویش می خویشکاریاین 

آینه سازید و پیش دیگری نگاه دارید و آن دیگری در آن  <همچون>است. خویشتن را 

  .(193: 1394، بررسی دینکرد ششم) و از آن بیاموزدبنگرد و ببیند 

 آشنا خواهیم شد.  بیشتر دوستهای فرد بهدر ادامه با ویژگی
 

 یهای پهلوانواع دوستی در اندرزنامه -2-1-2

های ساسانی، بیانگر آن است که برقراریِ رابطۀ محور اندرزنامهبررسی شواهد دوست

 کند. دوستانه در این متون، در چهار دستۀ زیر نمود پیدا می
 

 دوستی ایزدان -2-1-2-1

 راهکارهای عملی اوستا،ها بنا به کارکرد خود، برای رسیدن آدمی به مقاصد دینیِ اندرزنامه

 کند، تا از طریق اصالح خیم آدمی، رسیدن ایزدان به تن آنان را میسر سازد.ارائه می

ایزدان مینوی را سه کار بسیار نیک است: مهر و دوستی، احترام : گویدمی دینکرد ششم

ی اوستاها و صفات مربوط به آن که در دوستی ایزدان و ویژگی (.176: همان)و امید 

 «دوستی نیک»متأخر بسامد باالیی دارد، در اندرزهای پهلوی در چهارچوب اندیشۀ عملیِ 

  یابد.ادامه می
 

 :دوستی روان -2-1-2-2

شود، ( خوانده میMacKenzie, 1971: 73) ruwānواژۀ روان فارسی که در فارسی میانه 

. از این نیروهای باطنی در متون مختلف سخن عنوانِ یکی از نیروهای باطنی انسان است

گوید: جان و وجدان و قوۀ دراکه میا یشته 155از آن جمله فقرۀ  به میان آمده است که

پیروزی برخورداراند  اند و ازو روان و فروهر مردان پاک و زنان پاک را که از دین آگاه

برده  از این نیروها نام 26یسنا  6همچنین در فقرۀ  .(111/ 2ج :1377 ،یشتها) ستاییممی
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، همان« )ستاییم اکنون جان و وجدان و دراکه و روان و فروهر نیاکان راما می»شود: می

ود رسخن می فروهر و 1تن، جان، روان، آیینهاز پنج نیروی  بندهشدر (. 228/ 1ج :1340

 «ن است: شنود، بیند، گوید و دانددر ت 2آنکه با بوی روان»گوید: در معرفی روان می و

اندر تن، روان  : روانبخش استسه  روان سپرم،های زاددر گزیده(. 48: 1397، بندهش)

به سپهبد  )=روان اندر تن( تنیاز روان ن. سپسبیرون از تن و روان اندر جهان مینویا

مرتب داشتن همۀ شود و خویشکاری او کند که به رزم دشمنان فرستاده میتعبیر می

وزیدگیهای یشد و گوید و آرزو کند )تنی( است که اندنیروهای سپاه است و این )=روان

یابد و پادافره یا پاداش می ،تنی است که در مینوهمین روان .(77-89: 1385، زادسپرم

آدمی از او مایه  و هم دانا و اندیشه، آرزو و گفتارِ سبب آن این است که او هم قادر است 

 ،در پایان کار»نویسد: در اهمیت روان می مینوی خرداز این رو  .(152: همان)گیرد می

نوی می) «هرکسی باید برای روان رنج بَرَد تن به خاک آمیخته شود و اتکا بر روان باشد و

 .(3: 1354 خرد،

دینکرد چنانکه در است.  «وستی با رواند» هادر اندرزنامه دوستی نوعِ بهترین بنابراین  

آن دوستی بهترین است که روان خویش را به دوستی گیرد و در فراخی »بینیم: می ششم

 ،متون پهلوی  ؛198: 1394 ،بررسی دینکرد ششم« )ندها نکو در تنگی، هرگز از دوستی ر

دوستی روان باشد.  ،از مبادرت به کارها ه نیت افراددوستی با روان آن است ک .(83: 1371

هر کار و کرفه که کنند این را »چنانکه در رهنمودهای دستوران به بهدینان آمده است: 

تا از این  ؛(159: همان« )کنمباید گفتن که برای ترک گناه و دوستی کرفه روان همی

 نجات و رستگاری حاصل شود.  در نهایت گشته، روان نیرومند رهگذر

ای که از شود، به گونهتأکید زیادی بر دوستی روان دیده میمیان اندرزهای دینی،  در

آن کسی که دوستی روان را از دوستی تن بهتر نپسندد، نازاده بهتر  دینکرد ششمدیدگاه 

                                                           
 1- ēwēnag :( 166: 1397، بندهششکل و قالب ) 

 2- bōy :به معنای درک، دریافت (MacKenzie, 1971: 19) 
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ها، جز ستایش روان و سفارش آدمی به دوستی روان، اما آیا در میان این آموزه 1است.

 راهکاری برای انجام فعاالنۀ این تعالیم و استواری در چنین زیستنی پیشنهاد شده است؟

کند به افراد توصیه می دینکرد ششم. در ارتباط است «رادی»با مفهوم این پرسش  پاسخِ 

خاطر دوستی روان : کسی که تنها بهنویسدعریف این مفهوم میدر تکه رادی پیشه کنند و 

: 1394 ،بررسی دینکرد ششمو دین، تن به ایزدان سپارد )= خود را به ایزدان تسلیم کند( )

به ایزدان است و این امر در گرو « تن»در گرو تسلیم « روان»(. در شاهد باال، نجات 170

 رادپیشِگی است.

 یابد؟ پاسخ اینتن به ایزدان چیست و این امر چگونه تحقق می اما مراد از تسلیم کردن

 آن کسی راد»شود: پرسش در توضیحِ دیگری که از مفهوم رادی ارائه شده است، دیده می

بررسی « )و بخشنده است که از خویش گیرد و به نیکان دهد و برای دوستی روان دهد

زیرا به گواهی  شوند.می« ایزدان»ین جانش« نیکان»بار (. این237-8: 1394، دینکرد ششم

 (.246 :همان)های دینی، نیکان بخشی از ایزدان هستند و سایر اندرزنامه دینکرد ششم

کنند تا به یاری ایشان، تعالیم مورد ها، دوستی با نیکان را پیشنهاد میبنابراین، اندرزنامه

 ، از سخن به عمل درآید. هانظر دربارۀ دوستی روان و سایر آموزه
 

 دوستی نیکان -2-1-2-3

، در معنای خوب و زیبا آمده است. nēkواژۀ نیکِ فارسی در فارسی میانه به صورتِ 

 ,MacKenzie) شودرت در متون پهلوی دیده میسیبه معنای نیک nēk-gōhrهمچنین 

در معنای بهان و نیکان  wehānبه صورت  (. واژۀ نیکان در اندرزهای پهلوی،58 :1971

پهلوی به معنی خوب و نیک است  wehخورد که حالتِ جمِع واژۀ ه چشم میفراوان ب

                                                           

که خوشنامی را از بدنامی و پسند )= تأیید( نیکان را از بدان و ستایش را از نکوهش و گفته شده است کسی  - 1
د ـ نپسندد و برای از آن خویش کردن نکوش <بهتر>دوستی روان را از دوستی تن و امید به مینو را از امید به گیتی 

   (.244: 1394 ،بررسی دینکرد ششمآنکه اینگونه است ـ نازاده بهتر است )
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(id: 89 .)پایگاهی و که نشان از هم شودهای ساسانی یافت میشواهد زیادی در اندرزنامه

 نیکان، تجسم ایزدان هستند رودای که گمان میسنخی نیکان و ایزدان دارد. به گونههم

ا است؛ قدرِ مزدو سنخیتِ میان آنها برآمده از اتصاف به صفاتِ اهورایی و دوستی با اهوره

رساند. به همپایگی می« مزدا بودنکارگزارِ اهوره»مشترکی که ایزدان و نیکان را در ویژگیِ 

این اندیشه نیز چون سایر تعالیم ریشه در متون دینی دارند و برداشتی از تعالیم اوستایی 

 از میان بردن و از کار افکندن ایشان، هدف هرمزد از آفرینش بندهشبنابر متن . تندهس

(. از این رو مردِ پرهیزگار، نشان مادی 39: 1397، بندهش)اهریمن و همۀ دیوان است 

هرمزد است. هرکه مرد پرهیزگار را بیازارد، هرمزد را آزرده و هرکه مرد پرهیزگار را رامش 

هرکس در جهان  ،این توضیحات با(. 109-110 :همانبُوَد ) آسودهبخشد، هرمزد از او 

متعلقات( هرمزد را خواهد بیفزاید، هر کرا آن خواهد که هرمزد را گرامی دارد و چیز )=

 ااو رباشد؛ مرد پارسا را با هرچه جای یا زمان(، همراه با او گاه )= هرمزد در هرباید که 

شو اَچه مرد .(211: 1369، ناشایستشایست) کند او را خشنود هست، باید گرامی دارد و

، هنگامی که مرداشو را گیرد )=ارج نهد(، خدای باشدند هرمزد)پارسا و پرهیزگار( همان

کسی که ، دینکرد ششمبنابر متن ( 211 :همانپس هرمزد را گرفته )=ارج نهاده( باشد. )

 مینوی خرد(. 178: 1394 ،بررسی دینکرد ششماینجا با نیکان است، آنجا با ایزدان است )

ی مینو« )از حاصل کوشش نیک خویش بخور و ایزدان و نیکان را بهره برسان»گوید: می

( و در جای دیگر، در پاسخ به پرسش دانا، آن کسی را توانگر به شمار 8: 1354 ،خرد

( و آن زمینی را شاد 50: همان)« به چشم ایزدان و زبان نیکان نیکنام است»آورد که می

(. در این اندیشه، نیکان 18: همانکه ایزدان و نیکان از بر و حاصل آن بهره یابند )داند می

کنند. بنابراین برای بهره رساندن به مانند پُلی هستند که مردمان را به ایزدان متصل می

خود ایزدان هستند و نیکان چیز )=بخشی از( ایزدان، باید نیکان را برخوردار ساخت. زیرا 

(. از 246: 1394 ،بررسی دینکرد ششم) پایند که مرد خانۀ خویش راآنگونه ایشان را می

از توانند خیم خود را با ایشان بسنجند و این رو نیکان معیار درستی هستند که افراد می

 ایشان بیاموزند.
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 نیکان، نوعی پیوستگی خویِ اندرزپذیر ودر نظر دارد میان مردمان نیک پهلویهای آموزه

مینوی کند. ایجاد کند. برای این منظور نخست ایشان را از گروه دشمنانِ نیکان جدا می

گوید: می« چرا مرد بدگوهر نیکان را دوست ندارد؟»که در پاسخ به پرسش دانا  خرد

بدگوهر به این سبب نیکان را دوست ندارد که زمان نابودی و زدنشان از دست نیکان است 

فرد که معیاری است  ،بنابراین دوستی و دشمنی با نیکان(. 71: 1354 ،مینوی خرد)

فریفتگی به خویشتن را عامل  دینکرد ششمکند. جدا می خویفرد اهریمنیاز  را خواهنیک

وسیلۀ تعالیم، فردی که به .(221: 1394 ،بررسی دینکرد ششم) نددادشمنی با نیکان می

نهد، زیرا خویشکاری خود رسیده باشد، دوستی نیکان را ارج میبه آگاهی نسبت به 

(. بنابراین 228: همانانجامد )انجام ندادن وظیفه( میدشمنی با نیکان به ناخویشکاری )=

 ادی و نیکی ایشان را ازافراد باید چنان پیوندی میان خویش و نیکان ایجاد کنند که ش

خوانده  1«چشمینیک»این نوع نگریستن و اندیشیدن که  مینوی خردپندارند. آنِ خود 

از  .(53-52: 1354 ،مینوی خرد) داندیدن به بهشت میهای رسیکی از راهشود را می

 2«بدچشم» و بدان ناشاد است را  داندنیکان را از آنِ خود نمیسوی دیگر آنکه نیکیِ 

 (. 221: 1394، بررسی دینکرد ششمخواند )می

سهمی با ایشان از تمثیل بهره به منظور بیان اهمیت دوستی نیکان و هم دینکرد ششم

 <هم>تن را باید گودال کرد نه چگاد )= قله(، چه گودال »پنداشتند ایشان میبرد: می

دارد( و هم آن )= آب( را که بر چگاد و دیگر پاید )= نگاه میبارد، میآبی را که بر آن می

. آنکه بر چگاد بارد، همه از آن دور رود و آنکه بر آن نبارد، ستکه از آن بلندتر ا <جایها>

هرگز بدان نرسد. گودال را چنین گفتند: دوستی با نیکان؛ خوبی دیگران را بر خویشتن 

الزم شمردن و به سبب آن شاد بودن. چگاد را چنین گفتند: دشمنی با نیکان؛ خوبی 

ردمند بودن. به مردی که با نیکان دیگران را بر خویش الزم نشمردن و به سبب آن د

                                                           
 1- čašm-hu :اندیشچشم، نیکخواه، نیکنیک (MacKenzie, 1971: 28) 

 2- čašm-duš :حسود، بدچشم (: 28ibid ) 
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رسد، افزون بر آنچه که خود کند. و مانند گودال که دوست است، از همۀ جهان ثواب می

آب بر آن ببارد و آنچه که از دیگر جایها، بدان رسد، همه در او )= مرد دوستِ نیکان( 

رسد، چه  ، از همۀ این جهان، ثواب اندکیجمع شود. به مردی که با نیکان دشمن است

: همان« )آنچه خود کند از او دور شود و از دیگر جایها، چون چگاد، هیچ آبی بدو نرسد

190 .) 

 ،ستگاریِ روان مردمانتی نیکان و نقش ایشان در رپس از بیان اهمیت دوسها اندرزنامه

 کند.چگونگی پیشبرد این اندیشه را تبیین می

همپرسی از با نیکان است.  1دیدار و همپرسگی ،هاهای مهم اندرزنامهیکی از آموزه

هرگز از ایزد  شناسد و زمانی که ایزد را شناخت،)=مشورت( با نیکان، فرد ایزد را می

در ( 198: همان)(. پس مشورت با نیکان، احترام به ایزدان است 171 :همان) بازنگردد

بهان فراز شوید. چه هر روز برای همپرسگی، به انجمن »خوانیم: اندرز پورتکیشان می

 ،متون پهلوی« )کسی که به انجمن بهان پیش شود )او را( کرفه و اهالیی بیش بخشند

دیدار با نیکان صورت « ر روزه»اندرزها بر اینکه تأکید دربارۀ  دینکرد ششم(. 91: 1371

شنوید روزه باید در همپرسی با نیکان کوشا بود تا آنچه را که می: همهگویدگیرد، می

اهمیت  برای بیان مینوی خرد(. 205: 1394، بررسی دینکرد ششمفراموش نکنید )

کسی که با نیکان پیوندد، برد: از تمثیل بهره می همنشینی و همپرسگی با نیکان و آثار آن

نیکی و کسی که با بدان پیوندد، بدی با خود آورد. همچون باد که چون به گندی برخورد، 

د، عطر با خود آورد. پس بدان که آن کسی که کارش با نیکان گندی و چون به عطر برخور

 (. 78: 1354 ،مینوی خرداست، نیکی پذیرد و آن کسی که کارش با بدان است، بدی )

ها دارای اهمیت است، این است که فرد آمادۀ اصالح و پیراستن آنچه در این همنشینی

ها بر اتصاف به صفت فروتنی و دوری از از همین روست که آموزههای خود باشد. عیب

نیکیِ  به هنر ونه بیشتر(  )=وبه اندازه  اندیشیدنِ بهورزند و فرد را کبر تأکید بسیار می

                                                           
 1- pursagīh-ham :مشورت، نظرخواهی (: 41ibid)  
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است که فرد، دوستِ نیک را هدف از پیوستگی در دیدار این   کنند.دعوت می خویش

های خویش او به گفتگو بنشیند و با بیان اندیشه ای در برابر خویش قرار دهد و باچون آینه

، غایِت دینکرد ششمخود را اصالح کند. خیمِ و سنجیدن آنها با باورهای دوست نیک، 

ابزار دین این باشد: کسی که خستو )= مؤمن( »کند: دوستی با نیکان را اینگونه بیان می

مرد را به تن خویش پادشا بهخیمِ پاِک است و خستویی )= ایمان( این که دوستِ خوش

های دانی بگو تا آنها را بپیرایم )عیب)= فرمانروا( سازد و گوید که: هرچند عیب که می

  (.175: 1394، بررسی دینکرد ششم) «الح کنم(خود را اص

« آینه»که شواهد باال، بویژه تمثیل  هانکتۀ درخور توجه پیرامون این دیدارها و همنشینی

 های نیک،شود، این است که در این فرایند، فرِد خواستار آموزهنمون میما را بدان ره

شنونده و پذیرندۀ صرف نیست. از سوی دیگر، فردِ نیک،  شود ونمیاراده ظاهر منفعل و بی

کدام در موضع موافق و مخالف، بر گیرد و هیچکنندۀ صرف قرار نمیدر نقش یک قانع

محور است وگو بلکه هدف، ایجاد یک همنشینی گفتد. ورزنهای خود پافشاری نمیاندیشه

د این نشیند. شاهوشنود میبه گفتدوست که فرد ضمن آمادگی پذیرش سخن نیک، با به

جو و رایزنی فعاالنه اشاره وبه این رابطه است که به پرس« همپرسگی»اندیشه، اطالق واژۀ 

داوری در آموزش اشاره دارد، وگوی فعال و بیدارد. این فرایند، ضمن اینکه به نقش گفت

ستی و دوای در برابر خواستاران بهتوانند آینهکند که هریک میافراد نیکی را تربیت می

 فرهنگ نیک باشند. 
 

 دوستیمردم -2-1-2-4

نمود « دوستیمردم»محورِ تعالیم دینی ایران باستان، درهای دوستحاصل تمام اندیشه

( است و یکی از انواع 365 :همان) mardōm-dōstīh کند که در متون پهلویپیدا می

دوستی، قانون مهمی است مردمرود. های پهلوی به شمار میپرکاربرد دوستی در اندرزنامه

شود. های آن تبیین میصفات و ویژگیدینی به اندرزهای تجربی منتقل و های که از آموزه

پس از آن که فرد در دوستی و همپرسگی با نیکان، از صفات اهریمنی خالی شد، اکنون 
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کند. به و این دوستیِ نیک را در میان مردمان منتشر می دوستی متصف گشتهبه صفت به

با خود دارد و دوستی وارد شود و راستگویی با مردم ی که چون به انجمنی وارد شوداگونه

(. مقصود دوستی در اندرزهای پهلوی، همین 250: همان)آشتی و آرامش با خود آورد 

دوستی داد آشتی و آرامش و سالمِت برآمده از دوستی نیک است. از این روست که مردم

 مزدا را دردوست نزد اهوره(. ارزشمندِی آفرینِش به175: همان))= قانون( اورمزد است 

چون در زماِن جمشید، زمین از آفرینش نیک  بینیم: وندیداد به روشنی می فرگرد دوم

 را واسطۀ« دوستی»کند و لبریز شد، جمشید گسترش زمین را از اسفندارمذ طلب می

هربار زمین به احترامِ دوستی و افزایش مردمان  دهد واین درخواست قرار می پذیرشِ

که  دینکرد ششم. از این روست عبارِت (77 :1384، وندیداد)شود نیک، گشاد و پهن می

بررسی دینکرد « )از دوستی، مهر و از مهر، نگاهداری و پرورش مردمان استمرار یابد»

دوستی میان مردمان، سبب افزایش آفرینش نیک (. افزایش مهر و نیک227: 1394 ،ششم

رنج برند.  دوستیو سزاوار است که مردمان در راه شود. از این رو از میان بردن دیوان می

مهر و دوستی یکدیگر را بیفزایید! زمانی »مؤید این معناست:  دینکرد ششمچنانکه شاهد 

ر را بشنوند، حتی در مورد مردم بسیا یکدیگر را نبینند بلکه تنها نام یکدیگرکه مردم 

یفزاید. صد برابرِ پیش ب دیگریکدیگر رسند، مهرشان به یک ، روزی که به دیدنبافضیلت

خوراکی زمانی که به همپرسی و مشورت رسند صد برابرِ پیش بیفزاید. زمانی که به هم

مردمان  از پیش بیفزاید. بنابراین وراکی خورند( بسیار بسیار بیشتررسند )= با یکدیگر خ

ا و دوستی رپس چندان مهر »رنج بسیار برند که:  ن مهر و دوستیباید هر روز برای افزود

(. در 196: همان)« بیفزاییم که سرانجام بتوان هر دیوی را با این مهر و دوستی نابود کرد

شود که شایسته است شود و بیان میشاهد باال به چند نکته در افزایش دوستی اشاره می

 -3همپرسی و مشورت  -2با یکدیگر   دیدار مردمان -1اگر مردم در این راه رنج برند: 

 ، به نابودیهاشود که مداومت در این کوششدر آخر بیان میبا یکدیگر و خوردن  خوراک

 دیوان منجر خواهد شد. 
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وجود آمد نویسد در نبرد میان دو مینو، دروِج نابودگی بر ضد بقای نسل بهمی بندهش

و برای این منظور است  مبارزۀ دائمی با نیکی . از این رو کار دیوان(56: 1397، بندهش)

تر در نگاه وسیع (237: 1384، گاتها)کنند منتشر می خشم و ستم همواره میان مردمان 

 شود. خشم و ستم به بیماری و نابودگی منجر می

من از چه بیشتر است و مکان در کجا دارد و یپرسید دانا از مینوی خرد که شادی اهر

خوراکش از چیست؟ مینوی خرد پاسخ همراه با دیوان حضورش در کجا بیشتر است و 

داد خوشی اهریمن از دشمنی مردمان )با یکدیگر( بیشتر است و خوراکش از ناتوانی و 

وآمدش با خشمگینان وران است و رفتناپیدایی مردمان است و مکانش در )میان( کینه

 دمد و در(. اهریمن در برابر دوستی، دشمنی می63: 1354 ،مینوی خردبیشتر است )

دهد و در برابر دیداری را رواج میبرابر دیدار و همپرسگیِ مردمان با یکدیگر، ناپیدایی و بی

پراکند. در افزودنِ مهر و دوستی که منجر به نابودی دیوان خواهد شد، کینه و خشم می

دوستانه را نیاموخته و به شکل فعاالنه به عمل های مردماین میان افرادی که آموزه

ربارۀ د دینکرد ششم. از سوی دیگر، رومندی سپاه دیوان خواهند بوداند، سبب نیدرنیاورده

گناهی است، چه ممکن بی ،دوستیمردم»گوید: اند میدوستی را آموختهآنان که مردم

« دوست استنیست که دیو به سبب عمل مردی در جهان آسیب رساند و آن مرد، مردم

 (. 248-9: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)

شایسته است بار دیگر اهمیت دوستیِ نیکان و آموختن از ایشان را یادآور شویم. زیرا برای 

را  افرادی که تن خویش، همنشینی و همپرسگی با نیکان )=دوستیاتصاف به صفتِ نیک

اند و سراسر فروتنی و آشتی از صفات اهریمنی چون خشم و ستم و رشک و آز خالی کرده

 وستی هستند( بایسته است.و سپاسگزاری و مهر و د
 

 های دوست و دوستیصفات و ویژگی -2-1-3

های پهلوی، در نظر دارد که زیستن در آرامش و امنیت را به مردمان دانستیم که آموزه

خواند و نیز راه رسیدن به فرا میدوستی بیاموزد. از این رو ایشان را به اتصاف به صفت به
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انجامد، ها میراهِ مهمی که به آرامش دلخواه اندرزنامهدهد. این خوی نیک را تعلیم می

سپاه  تنِ داش ،داشتنِ دوستان فراوان، دینکرد ششماندوختنِ دوستان نیک است. بنابر متن 

 آرامش و امنیت بیشتر زندگی کنند سپاه و یاور بسیار، مردم بااز و  باشدو یاور بسیار 

  .(228: همان)

مردمان هستند و با منتشر  در آرامش زیستنِ  دیومردمان، دشمنِ از سوی دیگر، دیوان و 

آورند تا مقصود کردن صفات زشت در میان آنها، دوستی را به خدمت اهداف خویش درمی

 راداین افخود را پیش ببرند. از این رو تعالیم مورد بررسی، مخاطبان خود را از دوستی با 

 (ahlomōɣ) اشموغ در پهلوی دیوصفتان کهدربارۀ این  دینکرد ششم دارد.بازمی

(MacKenzie, 1971:6) فریفتار، فریفته، خودپسند را معرفی شوند، سه گونۀ خوانده می

خواند ایشان را اشموغان تبهکار می بندهش(. 232: 1394 بررسی دینکرد ششم،کند )می

وجود آمدند پرهیزگار بهکه در جریان نبرد دو مینوی اهورایی و اهریمنی، بر ضد مردان 

: همانرنج رسانند )را و پرهیزگاران  سخنی، نیکان( که با تباه55-6: 1397، بندهش)

134 .) 

-xwad) خوددوست ، مردمان را از هرگونه آمیزش با این افرادهای مورد بررسیآموزه

dōšag) (MacKenzie, 1971: 95 ) با روایت داراب هرمزدیارکند. بنابر متن نهی می ،

چه  .دن و گفتن از ایشان دور باید بودو از خور نباید نشست و دوستی نباید کردایشان 

و به کمتر چیزی که بدو رسید زنگ بردارد  باشد دل بهدین مانند آینه افروخته و پاکیزه

جام و پس با اینان هم .(Dârâb Hormazyâr’s…, 1922: V1/ 240) و تباه شود

آمدش افروختن جنگ و پیبیماری  <سرایت>که ناآشتی و  <دوستی نه>کاسه شدن، هم

از دوستی و دشمنی ایشان دور باید بود و تا بتوان  .(65: 1381 ،دینکرد سوم)خواهد بود 

دیوها مطرودند  (.Dârâb Hormazyâr’s…, 1922: V1/ 240) ایشان پرهیز باید کرد از

خوددوستی بر کسی فرمانروا  (. چون66: 1363موله، )اند چون از خوددوستی حاصل شده

مردمان نزد او خوار گشته،  و آرامش شود، تن او به آشیانۀ دیوان بدل خواهد شد؛ دوستی



 1400، پاییز و زمستان ، سال دوم شماره دومهای باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 166

 

ورزی و سایر صفات زشت اهریمنی بر خوی او حاکم ، کینهخشم آز، غرور، صفاتی چون

 خواهد شد. 

دوستی با ایشان شمارد و مخاطب را به های دوستان نیک را برمیاندرزهای پهلوی، ویژگی

کند و با های فریبکارانه آگاه میخواند. از سوی دیگر مردمان را نسبت به دوستیفرامی

 سازد. ها ممکن میتبیین صفات این فریبکاران، شناسایی ایشان را برای یادگیرندۀ آموزه
 

 حالیرسانِ روزگارِ پریشانیاری -2-1-3-1

در آرامش و امنیت منجر خواهد شد. بر این  دانستیم که داشتن دوستان نیک، به زیستن

های چشم امید به یاری دوستان دارد. اندرزنامه ،اساس، فرد در هنگام سختی و پریشانی

مرد را تا  داند. به گفتۀ اوشنر دانا دوستیپهلوی این رفتار را سنجۀ شناخت دوست می

، اندرز اوشنر دانا) توان سنجیدزمانی که دوستش گرفتار پریشانی و بدبختی نشد، نمی

بررسی ) داندمی« روزگار سختی»دوست را نیز عیار شناسایی  دینکرد ششم .(608: 1348

روزگار سختی فرارسید، ارزش دوست آشکار هنگامی که  .(159: 1394 ،دینکرد ششم

 ،متون پهلویتر است )باشد، دوستتر و یارتر خواهد شد؛ هر چه در سختی فریادرس

 ان دوستی بر او بردن، نادرست است( و چون به فریاد دوست خود نرسد، گم137: 1371

  .(117 :همان)

اندرزهای پهلوی راهکاری برای  در میان که آیا شود این استی که اینجا مطرح میپرسش

دامه ؟ در از روزگار سختی و پریشانی ارائه شده استشناخت دوست نیک، پیش ا

های پهلوی بررسی و تحلیل های دوستان نیک و آفتِ هر صفت را بنابر اندرزنامهویژگی

 خواهیم کرد. 
 

 یگانگی -2-1-3-2

کار رفته بهēkanagīh (MacKenzie, 1971: 30 )صورت  که در پهلوی به ،یگانگی

ای از نفاق و جهتی و دوستی باشد که در آن شائبهمندی و یککنایه از اخالص است،
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در تعریف صفت یگانگی که  دینکرد ششم .(2443 /4ج :1342، )تبریزی ساختگی نباشد

صراحت و صداقت در اندیشه و گفتار و کردار  نویسد:یکی از صفات دوستی است می

: همان) خواند( و آن را بهترین صفت دوستی می245: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)

داند: میپیوندی یگانه ردیف با خدایان، شایستۀ دوستان را هم آذرباد همچنین (.177

آنکه بنابراین . (100: 1371 ،متون پهلوی« )ت به خدایان و دوستان یگانه باشنسب»

پیشه کند، فریفتار است  dō-saxwanīh (MacKenzie, 1971: 26) خنیدوسُ  و دورویی

اوشنر دانا بر جدایی از دوست ریایی  چنانکهو شایسته نیست که نام دوست بر او نهیم. 

نسبت به صفت دویی )= دینکرد ششم و ( 607: 1348،  اندرز اوشنر دانا)کند سفارش می

: 1394 ،بررسی دینکرد ششم) دهددوستی است، هشدار میدورویی( که پیامد آن کم

 .(104: 1371 ،متون پهلوی) یکه نیکنامی حاصل بسیاردوستی استدر حال .(222
 

 ورزیدوری از آز و طمع -2-1-3-3

است که همه چیز را بیوبارد و چون نیاز  دیوِ آن(  āz( )MacKenzie, 1971: 15)= آز

 را چیزی نرسد، از تن خورد. )او( آن دروجی است که چون همۀ خواستۀ گیتی را بدو

یکی از صفات فرد آز،  .(121: 1397، بندهش) دهند، انباشته نشود و سیر نگردد

تابد. داند و نیکیِ دیگران را برنمیخوددوستِ فریفتار است که تنها خود را شایستۀ نیکی می

وجان ر از دیگر درآز سپاهبد اهریمن است و اهریمن را از او بیشت سپرم،گزیدۀ زادبنابر متن 

اگر کار با آز نویسد: میدینکرد ششم (. 95: 1385 ،وزیدگیهای زادسپرمنیرو است )

: 1394 ،بررسی دینکرد ششم) شوددیده نمی <در آن>نگریسته شود، پس هیچ خوبی 

زد. خیدانستیم که هرکجا نیکی باشد، اهریمن به قصد آسیب و نابودی آن برمی .(199

 تبدیل آن به دشمنی، باشد، اهریمن به قصد وجود داشته هرکجا دوستیِ نیک بنابراین

 د، آنفراز رسن خیمی پاک است که زمانی که آز تنها آدر این میان،  .کندپراکنی میآفت

باید نسبت به آفات  آموزد کهبه ما میاندرزهای پهلوی  (.238: همانرا بزند و دور کند )

 چشمی از آفات دوستی استآز و تنگ ،دینکرد ششمبه گفتۀ نیک آگاه بود و  هر چیزِ
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های نیک دیگران منزلگاه دیو آز شود، نسبت به یافتههنگامی که وجود فرد  .(215: همان)

یدن نیکی دیگران شود، دمی خوانده« بدچشم»زد. این فرد که در اندرزها وررشک می

با خوددوست و  انبازیاز  دینکرد ششم .(159: 1371 متون پهلوی،)برایش دشوار است 

 دهدهشدار می جدایی و نفاق است ـ کهـ دارد و نسبت به نتایج آن بر حذر میحریص 

، برای رویارویی و از بین دینکرد ششمبنابر اندرز  .(220: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)

ها آگاه شد و بردن آفات، باید به یاری پورتکیشان )= آموزگاران دین( نسبت به این زیان

که  این است تعالیمن دور کرد. نکتۀ مهم در این ان، گناه را از جهاسپس مطابق آیین ایش

چنانکه باید حرص و آز را از  باید گناه را آنگونه دور کرد که نیکی با آن از گیتی نرود.

، های ایشانآموزهبنابر  .(216-7 :همان) جهان برد، اما آنگونه باید برد که دوستی نکاهد

: 1371 متون پهلوی،؛ 610: 1348، اندرز اوشنر دانا)توان کشت آز را به خرسندی می

(. در این میان روانِ کسی جاهماناز خود دور کرد ) توانمیچشمی ( و رشک را با نیک90

اندیشی و با سرشت بردبارانه، آز و شهوت و که با درستیابد رستگار گشته، پاداش می

خشم و کیِن دروِن سرشِت خویش را نابود کند و از انجام آنچه سزاوار نیست، بپرهیزد. 

وزیدگیهای )رج نهد راه افزایشِ آفرینش نیک بکوشد و پرهیزگاران را ا دیگر آنکه در

چگونه  چیست و سرشت بردبارانهمنظور از در ادامه خواهیم دید . (85: 1385، زادسپرم

 منجر به رستگاری روان خواهد شد. 
 

 رواداری -2-1-3-4

 gilag-ōbārīh و burdārīh تساهل، در پهلوی به صورتمدارا یا تسامح و  ،رواداری

(MacKenzie, 1971: 36; 20به معنای گله ) اوبار و شکیبا و همچنین به صورت

nihādagīh ( )است.   ( آمده407: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)=نرمی، مالیمت، مدارا

اهمیت این های پهلوی وجود دارد که ناظر بر در فرهنگ 1های دیگری از این معناصورت

                                                           
 1-widārdan,widār :تبه معنای گذراندن؛ تحمل رنج و نامالیما  (MacKenzie, 1971: 90 .) 
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مند که با بهرهـ جویانه این اندیشۀ آشتینقش و جایگاه مفهوم است و به شناخت بهتر 

در فرهنگی که بر سالمت رواِن  .کندـ کمک میپیوستگی دارد روابط دوستانهشدن از 

، سزاوار است سرشت بردبارانه از مفاهیم کلیدی بیش از هر چیز تأکید شده است مردمان

. اهمیت این مفهوم را شاهدی از گواه این سخن است های پهلوی،اندرزنامهچنانکه باشد. 

گوید: اگر کسی در گیتی تو کند که در آن اورمزد به زردشت میتأیید می روایت پهلوی

 روایترا بفریبد و بخواهد به تو بدی کند، تو با او به چربی )=نرمی( و داد سخن گو )

که بدی و آفتی را  داندآن کسی را در تحمل بهتر می مینوی خرد .(216: 1390 ،پهلوی

رسد به خرسندی و از روی میل به گردن پذیرد و که از اهریمن و دیوان و بدان به او می

در بیان خویشکاری ندهش ب(. 56: 1354 ،مینوی خرد) وجه روان خویش را نیازاردهیچبه

کند و در توضیح اشاره می اواوباریِ به صفتِ گله ـرش آفریدگان استکه پروسپندارمذ ـ

مذ زمین رسد، همه پنداراوباری این که بدی را )که( بر س)او را( گله گوید:این صفت می

از معرفیِ شکیبایی و نقش آن در  متون پهلوی، پس .(114: 1397، بندهش) را بگوارد

پردازد. رواداری میدوستی ویژه وابط انسانی و به، به شرح و توضیح آن در رسالمت افراد

است در برابر آنچه مورد پسند ما  و شکیبایی پیشه کردنبه معنای تحمل در دوستی 

 ،ردمینوی خباید با دوستان به پسند ایشان رفتار کرد ) مینوی خرد،. به گفتۀ نیست

 ،متون پهلویو نیز با برادران و دوستان و خویشان و نزدیکان سازگاری نمود ) (8: 1354

یکی از نمودهای  (.92: همانتا به این وسیله موردپسند مردمان قرار گرفت ) (83: 1371

( čarb-ēwāzīhگفتاری و با مالیمت سخن گفتن )این اندیشه در رفتار دوستانه، نرم

گفتاری و سازگاری گوید: نرممی دینکرد ششم( است. 358: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)

آذرباد (. 247: همانبا مردمان، مرد درستکار را به جایگاه بزرگ و احترام بسیار پیوندد )

با برادران و دوستان خود در سخن گفتن نزاع مفرما و جدال منما و اگرچه » گویدمی

کند: توصیه می ردمینوی خ( و 50: 2535مسکویه، )ابن« کُنِ نغز باشیآور جلد و جدلزبان

 (.8: 1354 ،مینوی خرد« )با دوست به پسند دوستان رفتار کن»
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در خیم دوستی های پهلوی، حفظ صفت بهمحور اندرزنامهبینی دوستاز دیدگاه جهان 

به شکل فعاالنه تقویت کند   دوستِی خود را در عملافراد اهمیت فراوان دارد. فرد باید به

دوستی است. خوی بهخویی و تقویت و رابطۀ دوستانه، بهترین بستر برای مداومت در نیک

ندرز اوشنر ا)از این رو باید پیوسته در حق دوستان نیکی پنداشت و به ایشان نیکی گفت 

 ،نوی خردمی( و نیکی ورزید و به آسایش و آرامش ایشان اندیشید )608-609: 1348، دانا

آوازی با مردمان آوازی پرهیز کرد، چه او که به درشتباید همواره از درشت(. 9: 1354

و مردمان او ( 605: 1348، اندرز اوشنر دانا)آبرو کند سخن گوید، خویشتن را سبک و بی

 (.137: 1371 ،متون پهلویرا دشمن به شمار آورند )

دهد. شان را مورد سنجش قرار میداناییدوستی، میدانی است که عیار افراد و فضل و 

گوید: یم« کدام یکی از مردان فاضلتر است؟»چنانکه بزرگمهر در پاسخ به این پرسش که 

آن مرد که از همۀ مردان در خوشحالی و بدحالی، دوستی او نیکوتر و مدارا و مواسای او »

 (.  66: 2535مسکویه، )ابن« بیشتر است

زمانی پسندیده بیان شد،  مینوی خردبردباری و رواداری نمودن چنانکه در شاهدی از 

است که با دو شرطِ پذیرش و خرسندی همراه باشد و تنها در این صورت است که به 

در بیان سه صفت نیک در مردم،  دینکرد ششمانجامد. سالمت روان و آرامش فرد می

 ،بررسی دینکرد ششماز سرِ ضعف و ناتوانی نباشد ) داند کهرا مشروط بر آن می بردباری

دوستی را در خود پرورش دوستی باشد. زیرا فردی که به(. بلکه برآمده از به243: 1394

خالی است و  و عدمِ پذیرش ناخرسندیاز  اندیشی و بلندنظری لبریز وفراخ ازداده باشد، 

 . گواردسفندازمذ، نامالیمات را میهمچون 

هیچ کسی از مردم نیست که کاری، چه درست و چه نادرست،  دینکرد ششمبنابر تعالیم 

انجام دهد و آن کار را برای خود نکرده باشد؛ چه، هر کاری که کند روانش بیفزاید یا 

بکاهد، هرآینه به روان خویش کرده باشد و ما مردمان باید بسیار کوشا باشیم که برای 

( هر کاری که فرد به انجام آن اقدام کند، 197: همانه بدی )روان خویش نیکی خواهیم ن

ۀ ضمن آنکه هرکسی را شایست مینوی خردنخستین تأثیرش بر روانِ خود اوست. بنابراین 
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( و حتی 56: 1354 ،مینوی خرد) داردرا هرگز روا نمیداند، دشمنی ورزیدن دوستی می

وسیله ، تا بدین(6: همان) کندمی گفتاری سفارشنسبت به دشمنان هم به فروتنی و نرم

  .(245: 1394 ،بررسی دینکرد ششم)روان نجات یابد 
 

 فروتنی -2-1-3-5

ēr-menišnīh وēr-tanīh (MacKenzie, 1971: 31) یکی از  ،به معنای فروتنی

و صفتی است که وجود آن در افراد، موجب  (129: 1371 متون پهلوی،گوهرهای وجودی )

 (.104؛ 92: همان« )فروتن باش تا بسیاردوست باشی»شود: فراوان میاندوختن دوستان 

بررسی اندازه و آنِ دیگری را بیشتر تصور کند )به سبب فروتنی، مرد خوبیِ خویش را به

دربارۀ اهمیت فروتنی و تأثیر آن بر اصالح  دینکرد ششم .(230: 1394 ،ششم دینکرد

زندگی خرد از بردباری است و شناخت مشروح زندگی روان از خیم و گوید: خیم افراد می

همچنانکه فروتنی سبب اندوختن (. 231: همانباشد. )« فروتنی»آنها در هیربدستان به نامِ 

شنر اندرز او) پدیدآورندۀ دشمنانِ بسیار است شود، کبر و خودپسندیدوستان بسیار می

-xwadآفت خیم و رقیب آن خودپسندی  abar-tanīhغرور و کبر  (606: 1348، دانا

dōšagīh ( استMacKenzie, 1971: 2; 95( )،197: 1394 بررسی دینکرد ششم .)

( 238: همانچنانکه فروتنی نشانِ پرهیزگاری است، غرور، نشان بدی و دروندی است )

داند و خودپسندی و ، اهریمن را ساخته شده از خودپسندی و نافرمانی میدینکرد ششم

: همان)داند ورد و برِ آن را گمراهی میآشمار میخوددوستی را یکی از انواع اشموغی به

خویشتن را آنگونه دارید که دهد: برای دوری از این آفت چنین اندرز می و( 246؛ 234

تر باشید نه آنگونه که در چشم خود بهتر به نظر آیید. چه کسی که در چشم مردمان نیک

تر باشد، بلکه آنگونه دارد که در مردمان نیک <چشم>که در  نداردخویشتن را آنگونه 

مردمان را بیشتر  چشم خود بهتر به نظر آید، همواره او را در جهان خودپسند شمارند و

، مرد خودپسنِد تحقیرکنندۀ )دیگران( را مینوی خرد( 226: همان) از خود دور کند

تر او که فروتنبزرگمهر و  (38: 1354 ،مینوی خردخواند )اندک و بسیاردشمن میدوست
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: 1371 ،متون پهلوی)داند تر میگفتارتر( باشد را دوستآوازتر )=نرمو بردبارتر و چرب

آید. در در اندیشۀ اصالح خود برنمی ی بسر برد،خودپرستدر که  تا هنگامی فرد(. 137

  خواهد بود.وان او همواره در رنج روزگار سختی و پریشانی یار کم یابد و ر

روابط دوستانۀ  انسان باید همواره در راه استوار داشتنهای پهلوی، از دیدگاه اندرزنامه

(. زیرا در هنگام غم و اندوه، هیچ چیز 606: 1348، دانا اندرز اوشنرخود کوشش نماید )

 (.  607 :همانچون دیدار دوستان سودمند نباشد )

 به از دوستی در جهان هیچ نیست           که از دوستی کارهای بهیست »                

   «گزیده بود جای خوب و بهیدوسـتی           کند مردمان سر آنکـه                   

                 (Dârâb Hormazya., 1922: V1/165)              
 

 گیرینتیجه -3

های محوری در منظومۀ یکی از اندیشه« داشتِن دوستاِن نیک»و « دوستیبه»مفهومِ 

فکری ایرانیان باستان است و آموزگاران از آن به عنوان یکی از ابزارهای رسیدن به جامعۀ 

ها و صفات دوستی ویژگیگیرند. بنابراین شناخت و یادگیری درست آرمانی نیک، بهره می

 بر هر فردی بایسته است. 

 -3افزایش آفرینش نیک  -2از بین بردن دیوان  -1از دوستی در اندرزهای پهلوی هدف 

محور اندرزهای های دوستزیستن در آرامش و امنیت بیشتر، عنوان شده است. آموزه

 شود. در راستای تحقق این اهداف شرح و بیان می پهلوی نیز

هوم اجتماعی بررسی شود، بنابر اندرزهای پهلوی، دوستی، پیش از آنکه به عنوان یک مف

تعبیر « دوستیبه»هدف از اتصاف به این صفت که اندرزها از آن به  یک صفت فردی است.

ها و آموزگاراِن نیکی، خیِم خویش را از عیباین است که افراد به یاری تعالیِم کنند، می

وگو با تدیدار با نیکان و گف ازها پاک کنند. این مهم که خویشکاری هر فرد است، بدی

شود، تا از این رهگذر، با پیراستن فرد، او را برای دوستیِ نیک با مردمان ایشان میسر می

 آماده سازند.
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دوستی ایزدان:  -1قابل بررسی است:  قِسم اندیشۀ دوستی در اندرزهای پهلوی در چهار

)بنابر کارکرد متون  اینجا ، اندیشۀ پربسامدی است،ی متأخراوستااین دوستی که در 

دهد. مراد از همین تر میاندرزی( شواهدش اندک است و جای خود را به مضامین روشن

دوستی  -2شواهد اندک هم یادآوری این نکته است که دوستی، محبوِب ایزدان است. 

همواره دوستی آن است که فرد روان خویش را به دوستی گیرد و  روان: بهترین نوعِ

 -3ا در نظر داشته باشد. درِک درسِت دوستی، موجب سالمت روان است. او ر رستگاریِ 

گاران زاند، بهترین آمودوستی نیکان: این افراد که تن خویش را از خوی اهریمنی پیراسته

ها و صفات دوستان نیک از ژگیست دوستی و شناخت ویمردمان هستند. برای فهم در

تی نیکان و یادگیری و کاربست ضروری است. دوس نیکان خوددوست، یاری شریر

کند و بد و نیک را به او های ایشان، همچون نوری است که راه فرد را روشن میآموزه

وآمد سته به درِ نیکان رفتها، فرِد خواهانِ تعالیم نیک، باید پیونمایاند. بنابر آموزهمی

از بنشیند. وگو و مشورت( همپرسگی )گفت داشته باشد و با ایشان دیدار کند و به

فرد نیک، به صورت  ،وگو آن است که عملی فعاالنه است که در آنهای این گفتویژگی

، گیردشود و همچنین کسی در جایگاه موافق و مخالف قرار نمیگر ظاهر نمییک فرد اقناع

مدارانه است. این  نیکی و پذیرش آن حاصل یک همنشینی پرسش و پاسخ بلکه یادگیریِ

هر روز تکرار شود، سرانجام به اصالح خیم فرد  ،به منظور تأثیر بهترالزم است فرایند که 

مچون تواند هخیم، خود میدوستِ بهانجامد. آنگاه فرد بهمی« دوستیبه»و اتصاف به صفت 

 هاجانمایۀ دوستی در اندرزنامه -4 ای شود و پیش رویِ طالبانِ نیکی قرار گیرد.آینه

شود. انتشار مهر و شده اینجا آزموده میزیرا تمام تعالیمِ آموختهاست. « دوستی مردمان»

تالش رو دیوان از اینشود. دوستی و آشتی میان مردمان، به نابودی دیوان منجر می

که در  ـ. ابزار دیوان ی آن دشمنی بپراکنندمهر و دوستی را از بین ببرند و به جا کنندمی

خشم، ستم، کینه، رشک، آز، غرور و  کنندـیوستی، خوددوستی پیشه مددمبرابر مر

دورویی و... است. اینها هر صفت نیک را در دوستی مورد حملۀ آفات دیوخویانۀ خود قرار 

شود. دوست از خوددوست، آشکار میدیدۀ بهدهند. اینجاست که تفاوت فرد آموزشمی
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معنای مهربانی کردن، است. رواداری به « رواداری»خیمان ابزار فرد ِنیک در برابر دشمن

سازش نمودن، بردباری و تحمل نامالیمات، یکی از صفات مهم دوستی است، که 

 اندازد. های دیوان را از کار میدسیسه

های توان در آن، عیبشود و میعیار مردمان در آن سنجیده می دوستی، میدانی است که

خویش را از بین برد و تن خود را مهیای نیکی و آرامش و امنیت ساخت. از اینجاست که 

منزلگاه و کارگزاِر  ،است؛ که هر دشمن« دوست کردنِ دشمنان»فرد،  مهم خویشکاری

دوست بخشی از ایزدان است و هر به زنددستورهای دیوان است و به روان افراد آسیب می

 و مایۀ نازش ایزدان و مردماِن نیک. 
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A study on the role and position of friendship in Pahlavi Advice 

Books 

 
*Zeynab hosseini     
Nazanin darvishi 

Abstract 

Studying the Pahlavi advice books shows us that friendship is an 

individual trait before it is a social concept. This means that every 

person must first be characterized by the temperament of   “friendship” 

by using good teachings, and then strive for friendship and gaining good 

friends. Understanding friendship and good friends is one of the basic 

concepts of Sassanid advices that plays an important role in 

understanding their thoughts correctly. Therefore, this research tries to 

give a clear answer to the question of what is the place of friendship in 

Sasanian advice books and how are these ideas organized? The findings 

of this study (which has been done by descriptive- analytical method) 

indicate that Pahlavi advice books, in both religious and empirical 

types, place great emphasis on friendship. Religious advice books, with 

the aim of spiritual salvation, are based on loving the soul and living as 

it pleases. Also, empirical-practical advices, in the light of achieving 

salvation and mental health, emphasizes the friendly relations of people 

and good living in the shadow of friendship. The Pahlavi friend-

oriented advices express an idea that intends to destroy demons with the 

help of friendship and to continue the creation and upbringing of good 

people by establishing security and peace. Hence, the essence of the 

idea of friendship is “ people-friendlines” which has been interpreted as 

the law of Ahuramazda. In this way (which is not to the liking of 

demons), warnings are always given to stay away from the deceitful 

false friends, and to know the good friend of the selfish friend, the role 

of the righteous and consultation with them is spoken. 

 

Keywords: friendship; good friend; Pahlavi advice books; ancient Iran. 

                                                           
* M.A. in Persian language and literature, Shahid Behehshti university, Tehran, Iran. 

Email:  zeynabhosseini569@gmail.com 
 M.A. in Persian language and literature, Shahid Behehshti university, Tehran, 

Iran. Email:   nznn.darvishi@gmail.com 

  

mailto:zeynabhosseini569@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 


