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 چکیده

بختی انسان را در گروِ اعتالی منش اخالقی او میداند، خود ادبیات تعلیمی، كه سعادتمندی و نیک

را متوجه به پرورش اوصاف و ویژگیهای اخالقی نیکو میکند. پژوهش حاضر درنظر دارد با توجه به 

دوران اسالمی بر مبنای اهم متون  های تعلیمی ایرانیان از پیش از اسالم تاموازین اخالقی و آموزه

نوع رویکرد نگارندگان در این جستار توصیفی ه  ها بپردازد.ای این آموزهادبی، به بررسی مقایسه

تحلیلی و بر مبنای مرور تفکرات تعلیمی در متون پهلوی تا قرن هفتم براساس منابع شاخص و 

ن است كه خردورزی، عقل، ایمان، های پژوهش حاكی از آیافته برجستۀ ادبیات تعلیمی است.

های اصلی ادبیات تعلیمی پیش و پس از اسالم مورد توجه دوری از گناه و دادگری بعنوان مّلفه

مباحث سیاسی و ارائۀ رهنمودهایی  ادبا و نویسندگان و شاعران عرصۀ ادبیات تعلیمی بوده است.

های اخالقی، اسالمی و م و آموزهها در دوران پیش از اسالخطاب به شاهان در قالب اندرزنامه

عرفانی پس از ظهور اسالم سبب بوجود آمدن محتوای ادبیات تعلیمی در بسیاری از متون نظم و 

 نثر فارسی شده است.
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A review of the educational ideas of Iranians from pre-

Islamic to the seventh century 
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Hamidreza Farzi3 
 

 
Abstract 

Educational literature, which considers the happiness and well-being of 

human beings as dependent on the promotion of their moral character, 

focuses on cultivating good moral qualities and characteristics. The 

present study intends to make a comparative study of these teachings 

based on the most important literary texts according to the moral 

standards and educational teachings of Iranians from pre-Islamic to the 

Islamic era. The authors' approach in this article is descriptive-analytical 

and based on a review of educational ideas in Pahlavi texts up to the 

seventh century based on prominent and prominent sources of 

educational literature. The findings of the study indicate that rationality, 

reason, faith, avoidance of sin and justice as the main components of pre-

Islamic and post-Islamic educational literature have been considered by 

writers, writers and poets in the field of educational literature. Political 

discussions and providing guidelines to kings in the form of pre-Islamic 

advice and moral, Islamic and mystical teachings after the advent of 

Islam have caused the content of educational literature in many texts of 

Persian poetry and prose. 
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 مقدمه

در شعر فارسی پس از اسالم رودكی شاعر قرن چهارم نخستین شاعری است كه 

او باقی مانده است. از معاصران او به شهید بلخی، ابوشکور  هایی از وعظ و حکمت ازقطعه

این موضوع با (. »114)انواع ادبی، شمیسا: ص« بلخی، دقیقی طوسی میتوان اشاره كرد

)تاریخ ادبیات « فردوسی، كسایی و نیز اشعار تعلیمی ناصرخسرو قبادیانی ادامه مییابد

شم هجری باب جدیدی را در سرودن سنایی غزنوی از اوایل قرن ش(. »44ایران، صفا: ص

اشعار حکیمانه و عارفانه میگشاید. او معانی حکمی و عرفانی را آمیخته با اندرز و نصیحت 

)انواع ادبی و آثار آن در « نظیر همراه میکندبا عبارات فصیح و خیاالت عالی و تعبیرات كم

جمله عطار، موالنا، (. پس از سنایی نیز شاعران دیگر از 14زبان فارسی، رزمجو: ص 

 سعدی، حافظ و... راه وی را ادامه دادند.

های گوناگون تاریخی همواره بستر مناسبی برای انعکاس نظم و نثر فارسی در دوره

های تعلیمی و اخالقی گوناگون بوده است. این بُعد از كاركرد ادبیات فارسی در اندیشه

هایی است كه ادبیات تعلیمی نوشته حیطۀ نوع ادبی ادبیات تعلیمی میگنجد. منظور از

های دینی، هدفشان آموزش چیزی به مخاطب باشد. بنابر این تعریف، تمامی نوشته»

اخالقی، حکمی، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، پندنامه و حتی متون كه به آموزش 

مۀ ادب )فرهنگنا« ای از علوم و فنون یا مهارتها میپردازند، ادبیات تعلیمی هستندشاخه

 (.1/11فارسی، انوشه: 

های اصلی اخالقی و تعلیمی رو آن است كه محتوا و مّلفهپرسش اصلی جستار پیشِ 

در متون پهلوی و پس از اسالم تا حیطۀ قرن هفتم كدام است؟ در این پژوهش با ذكر 

، ستایی، عدل و انصافهایی چون خردترین متون موردبررسی، مّلفههایی از برجستهنمونه

 ایمان، پرهیز از دروغ، و دوری از گناه تمكید و توجه قرار خواهد گرفت.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

حجم بسیار زیادی از مضامین ادبیات پهلوی قبل از اسالم و پس از آن مملو از مضامین 

حکمی، تعلیمی و اخالقی است كه بررسی و تحقیق پیرامون آنها در بستر علمی و فرهنگی 

های تعلیمی در آثار شاخص این دوران میشود. به سی، سبب روشن شدن جلوهادبیات فار

ادبیات تعلیمی از زمانهای دور و در میان كهنترین تمدنها از »گواهی تاریخ ادبیات جهان 

بر طومار پاپیروسی  4"پتاح حوتب"های ادبی بشمار میرفته است. تعالیم اصلیترین گونه

ق.م حیات داشته  1151ی بنا بر مشهور در حدود ق.م است. و 1511متعلق به حدود 

                                                      
1 Petahhotep. 
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)تاریخ « ق.م بازمیگردد 3911است؛ اما مضمون تعالیم او به بسی پیشتر از آن و شاید به 

آید كه در (. از شواهد بجامانده از دوران باستان بخوبی برمی1ادبیات جهان،تروایک: ص 

از »و مرسومی بوده است. چنانکه  نویسی شیوۀ رایجها و اندرزنامهایران باستان پندنامه

ق.م در تخت جمشید، سه كتیبه با اندرز به  191-531مجموعۀ هفت كتیبه داریوش 

)تاریخ ادبیات « های خشایارشا نیز یکی با اندرز همراه استدیگران ختم میشود و از كتیبه

ف و دلیل ها و نیز هد(. با توجه به سطور كتیبه15-11ایران پیش از اسالم، تفضلی: صص 

اصلی از ساخت و پرداخت آنها، كه اصوالً آیین حکومتداری و مملکتداری بوده است، 

نویسی و به نوعی ادبیات دار بودن و كهن بودن این آیین یعنی اندرزنامهمیتوان به ریشه

در این دوران بیشتر بر عهدۀ موبدان و روحانیون زرتشتی بوده « 4اندرز بد»تعلیمی پی برد. 

شرح مفصّلی از این آثار و تمثیر آنها در تلطیف اخالق مردم  دینکرتر كتاب ششم است. د

رساله بیشتر بوده است. شاید یکی از  41درج شده است و نشان میدهد كه تعداد آنها از 

پسر مهراسپند،  "آذرباد"به  "سپندانآذر مَهر"مهمترین و كهنترین آنها به نام اندرزهای 

خورشیدی( نسبت داده شده است. این رساله  114پور ساسانی، )موبد موبدان دوران شا

پند كه از نوع اندرزهای تجربی و مربوط به حکمت عملی است، بسیاری از  455ضمن 

های (. بسیاری از اندرزنامه31)همان: ص « امثال و حکم رایج را در خود جا داده است

ابن مسکویه بویژه پس  دان خردجاوی»پهلوی پس از اسالم از پهلوی به عربی ترجمه شد. 

شده در از اسالم مورد توجه واقع شد و سپس به فارسی راه یافت. كمتر كتاب عربی تملیف

های پهلوی[ های نخستین اسالمی را مییابیم كه در آن از این گونه مطالب ]اندرزنامهسده

ترین گونۀ ادبی (. ازاینرو  ادبیات تعلیمی را میتوان اصلی51)همان: ص « نقل نشده باشد

دانست كه سعادت و نیکبختی انسان را در گرو اخالق و منش او میداند. ادبیات تعلیمی را 

وغم آن توجه به ترین گونۀ ادبی دانست كه همّمیتوان قدیمیترین و در عینحال گسترده

تهذیب نفس، پرورش نیروهای روحی، اخالق و كمال انسانی است. موضوع ادبیات تعلیمی 

ای پیدا میشود كه فرد و جامعه به مراتبی از ق، دانش و آموختن است و در مرحلهاخال»

 (.9كدكنی: ص )انواع ادبی و شعر فارسی، شفیعی« علم میرسند

های نامهها، كتب و پایاندرخصوص ادبیات تعلیمی در متون نظم و نثر فارسی مقاله  

علیمی و اخالقی شاعرانی چون دانشگاهی بسیاری نوشته شده است و مقاالت و مباحث ت

فردوسی، سنایی، موالنا، سعدی، عطار و... بصورت جداگانه بررسی شده است كه از حوصلۀ 

بحث خارج است؛ اما درخصوص تفکرات تعلیمی و نظریۀ ادبیات تعلیمی مطالعه و تحلیل 

آن، بیشتر پژوهشها درخصوص ادب تعلیمی و كاربردی است. در میان كتب، مشرّف 

                                                      
1 Handarz bad. 
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ذیل سه فصل به ادبیات تعلیمی در « جُستارهایی در ادب تعلیمی ایران»( در كتاب 4394)

حیطۀ قرن چهارم، پنجم و ششم پس از اسالم پرداخته است و از پرداختن به ادبیات 

پهلوی و پیش از اسالم خودداری نموده است. با توجه به اهمیت پرداختن به موضوع 

دادن سیر تطور و تحول آن در دوران پس از اسالم،  ادبیات تعلیمی پیش از اسالم و نشان

( در 4345ها )پرداختن به جُستار پیش رو ضروری بنظر میرسد. از میان مقاالت، یلمه

به بیان « بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تحول و تطوّر آن در ایران»مقالۀ 

( در 4341زاده )ه است. مدرسارزش و اهمیت موضوع ادبیات تعلیمی پس از اسالم پرداخت

های كاركرد»( در 4344، رضی )«نگاه تعلیمی به دنیای شاهنامه در سبک عراقی»مقالۀ 

مضامین اخالقی بوستان و مقایسۀ »( در مقالۀ 4344، طهماسبی )«تعلیمی ادبیات فارسی

تربیتی  ادبیات تعلیمی و»( در مقالۀ 4341، خلیلی جهانتیغ و دهرامی )«البالغهآن با نهج

هویت ایرانی در »( در مقالۀ 4391عشری )و رستگار صفایی و اثنی« در شاهنامۀ فردوسی

های فرهنگی و هویتی ایرانیان اند پربسامدترین مّلفهكوشیده« ادب فارسی تا حملۀ مغول

 قبل از اسالم تا اوایل قرن هفتم را بررسی و تحلیل نمایند. 

 

 روش مطالعه

ای و شیوۀ ی توصیفی ه تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانهاین پژوهش با رهیافت

های شاخص ادبیات تعلیمی سندكاوی انجام گرفته است. اطالعات موجود براساس مّلفه

ایران پیش از اسالم تا متون تعلیمی قرن هفتم بصورت منتخب مورد واكاوی قرار گرفته 

ۀ متون پهلوی و ایران باستان استناد است و بمنظور تبیین آنها به منابع معتبر بویژه ترجم

 شده است.

 

 بحث و بررسی

 و خاستگاه آن 9دربارۀ ادبیات تعلیمی

آنچه در نگاه نخست پاسخ به آن ضروری بنظر میرسد بحث پیرامون خاستگاه ادبیات 

خاستگاه ادبیات تعلیمی را »تعلیمی است؛ اینکه ادبیات تعلیمی از كجا نشئت گرفته است. 

ای از شعر فارسی را درونی شاعر و گفتمانهای غالب در آن دانست. هیچ دوره میتوان منِ

)بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم « نمیتوان یافت كه خالی از مضامین تعلیمی باشد

(. شمیسا در تعریف ادبیات تعلیمی 11ها: ص و سیر تطور و تحوّل آن در ایران، یلمه

یترین انواع ادبیات، ادبیات تعلیمی است كه دانشی یکی از مهمترین و قدیم»میگوید: 
                                                      
1. Didacatic Literature. 
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)نظری و علمی( را برای خواننده تشریح میکند یا مسائل اخالقی، مذهبی، فلسفی را بشکل 

ادبی عرضه میدارد. البته ادبی بودن اثر تعلیمی مقول بالتشکیک است؛ یعنی در آثاری 

(. در 114نواع ادبی، شمیسا: ص )ا« های ادبی كمتر و در آثاری بیشتر استعناصر و مایه

آثار قدما و پیشینیان ادبیات تعلیمی با نامهای مختلف مانند زهد، پند، اندرز، تحقیق، 

 (.119حکمت، تعلیم و وعظ مورد توجه قرار گرفته است )انواع شعر، رستگار فسایی: ص 

 

 پند و اندرز و بیان ارزشهای اخالقی؛ ویژگی اصلی ادبیات تعلیمی

اخالقی دانست  ها و توجه به ارزشهایلی ادبیات تعلیمی را میتوان ذكر آموزهویژگی اص

اند. مشرف در این تا جایی كه این اصل را مهمترین مّلفۀ فکری ادبیات تعلیمی ذكر كرده

، محتوا و مبانی اخالقی و ارشادی آن است باره معتقد است خصیصۀ اصلی ادبیات تعلیمی

های حکمی یاد میشد )جستارهایی در یا اشعار و نوشته كه اغلب از آن بعنوان مواعظ

(. ازاینرو اهمیت ادبیات تعلیمی را تا به حدّی 414ادبیات تعلیمی ایران، مشرّف: ص 

اند. در این بخش از مقاله پس از بررسی میدانند كه آن را مترادف با اخالق و اندرز دانسته

شده در متون و ارزشهای فکری مطرح اساسی ادبیات تعلیمی در قالب محتوا هایمّلفه

ها و ادبی پیش و پس از اسالم، ضمن تفکیک هریک از فضایل یادشده با ذكر نمونه

شواهدی از متون منتخب منظوم و منثور فارسی، به تحلیل و تبیین اندیشۀ تعلیمی نهفته 

 در این مثالها خواهیم پرداخت. 

 

بی فارسی از  پیش از اسالم تا قرن های ادبیات تعلیمی در متون ادبررسی نمونه

 هفتم

 ورزی و ایماندین

ای یکتاپرست و فلسفۀ سیاسی و دینی حاكم بر ایران از دوران باستان، فلسفه»

)ایران « خدامحور بود كه بر اساس آن حق حاكمیت از آنِ اهورامزدا خدای دانا و توانا بود

، تقدّس و داشتن فرّه و تمیید (. سرشت ایزدی51در زمان ساسانیان، كریستین سن: ص 

سرچشمۀ »الهی ازاینرو در نزد ایرانیان بویژه برای شاهان و حاكمان بسیار بااهمیت بود. 

های زرتشتی، های برگرفته از آموزهبسیاری از سخنان شاهان هخامنشی در متون و كتیبه

اهان مانند منطبق با دین و آیین بِهی و دستورات اهورامزداست. حتی شدت عمل برخی ش

خشایارشاه در پرستش اهورامزدا و اجرای دین در امور مختلف و مخالفت با دیگر ادیان 

)ایران در زمان « میتواند ناشی از رسمیت یافتن آیین زرتشتی در ایران پیش از اسالم باشد

 گاهانهای (. قدیمترین سند مذهبی ایران باستان، سروده141هخامنشیان، احتشام: ص 

اند. مری بویس درخصوص قدرتمندی آیین زرتشت است كه آن را به زرتشت نسبت داده
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آنچه تعالیم زرتشت را در هزارۀ دوم پیش از میالد پذیرفتنی میسازد، گذشته از »میگوید: 

استعداد و توانمندی خود زرتشت، وجود دینی نیرومند است كه زرتشت در دامان آن 

(. براساس آنچه 591باستانی كیش زرتشت، بویس: ص های )ریشه« پرورش یافته است

اند. دو اعتقاد این دین را، دین ایران باستان نام نهاده»اند محققان مورد بررسی قرار داده

های مهم در این دین رایج بوده است: یکی اعتقاد به روح و مینوی سخن و سایر پدیده

ظم فراگیر ... كه ]این اصول[ در سراسر گیتی و دیگر وجود اَشَه یا عدل و داد و ایمان و ن

های تفسیری )تمثیر اَشَه در تجربه« گانه بدان اشاره شده استاوستا و بویژه در گاهان پنج

 (.11متون كهن، مالمیر: ص 

آید. اساس و ضمانت اصل دینداری، مهمترین اصل در متون پهلوی اندرزی بحساب می

نداری بوده است. دین در تمامی متون فارسی اجرایی و كارایی اخالق همیشه دین و دی

بطوركلی میتوان اصول عقاید دیانت زرتشتی را بصورت زیر »میانۀ زرتشتی تسرّی دارد. 

 :خالصه كرد

اهورامزدا،  برعالوه اهورامزدا بعنوان خدای بزرگ پرستش میشود. در این دیانت،

 مورد احترام و نیایش قرار« ایزدان»و « امشاسپندان»موجودات مقدس دیگری به نامهای 

یکی نیک  میگیرد. بُن و مصدر امور كیهانی و خلقت جهانی دوگانه است. از این دو مصدر،

مصدر بدی اهریمن نامیده میشود. وظیفۀ هر  و اهورامزدا»است و دیگری بد. مصدر نیکی 

به تقویت من زردتشتی این است كه همواره با قوای بد اهریمن آفریده مبارزه كند و ّفرد م

نیروهای اهورامزدایی بپردازد، زیرا ازطریق مبارزه با اهریمن، قوا و قدرت او كاسته میشود و 

او زیاده گشته، در مبارزۀ نهایی كه  ۀبرعکس، با افزودن به نیروهای اهورایی، قدرت و سلط

ده، میان این دو بُن و مصدر آفرینشی صورت میگیرد اهورامزدا میتواند بر اهریمن چیره ش

ریق رعایت طمبارزه با اهریمن، از دست او را برای همیشه از خلقت خویش كوتاه سازد.

و تمامی  اصول اخالقی و پاكی و با اجرای مراسم و ترتیبات خاص دینی صورت میگیرد

من زرتشتی بر مبنای دستورالعمل كلی پندار نیک، گفتار نیک و كردار ّزندگانی یک فرد م

های اهریمنی در  نهاد ای از نفوذ زادهكژیهای اندیشه نیز خود نشانه نیک استوار است، زیرا

 لذا پندار نیز همانند كردار و گفتار، باید از راستی و نیکی بهره بیابد.. و ذهن آدمی است

مادی  ۀآتش، نشان مقدس است. آتش مهمترین عامل در تشریفات و مراسم دیانت زرتشتی

است كه خودش منبع روشنایی و پاكی محض است و  یت وجودیؤالوهیت قابل ر از تصور

چشم مزدا  ،این، بازتاب همان اعتقادی است كه بر مبنای  آن، خورشید تابنده و روشن

 ابد.یتصور شده كه از فراز آسمانها به تمامی جهانیان مینگرد و همه چیز را میبیند و درمی

ی نهایی خیر و خوبی فراهم آوردن تمهیدات جهت پیروز هدف اصلی دیانت زرتشتی،

 .(31-39  صص: باقری ،دینهای ایرانی پیش از اسالم)« است
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بعد از آنکه به  فرزندی نداشت. آباد،كه آذر: »آمده استۀ آذرباد مهرسپندان اندرزنام در 

ارادت به پیامبر دین خود، نام زرتشت  یزدان توكل كرد، صاحب فرزندی شد و او را بنابر

گفت كه )بر(خیز پسر من تا )ترا( فرهنگ  و خطاب به او ایراد كردنهاد و نصایحی را 

 خرد مینویدر كتاب  .(11ص : تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، تفضلی ر.ک. »برآموزم

 به ایزدان پرستش و نیایش و داشتن دین و ایمان توصیه شده است:سپاسگزاری نسبتنیز 

نیایش و عبادت و دعا و تعلیم و فرهنگ  به ایزدان و پرستش ودر سپاسگزاری نسبت»

  .( 13ص :خرد مینوی) «كوشا و جانسپار باش

-خواجه نظاماز  نامهسیاستدر ادبیات تعلیمی دوران اسالمی بعنوان مثال در كتاب 

هرگه در »است:  مدهپیدایش خلل در دین و قوت گرفتن مفسدان آ درخصوصالملک 

مملکت اضطرابی پدید آید در دین نیز خلل آید، بددینان و مفسدان پدید آیند و هرگه كه 

شکوه و كار دین باخلل باشد مملکت شوریده بود و مفسدان قوت گیرند و پادشاه را بی

 (.14: ص نامهسیاست)« دل دارند و بدعت آشکار شود و خوارج زور آرندرنجه

سپاس داشتن از خداوند نعمت بر توان و »در  قابوسنامه در باب سومز نی عنصرالمعالی

و بدان كه نماز را خداوند شریعت ما »دربارۀ اهمیّت نماز چنین میگوید: و « داشتن دین

-و بی را دست بازداشت دین را دست بازداشت كه نماز كس دین. هر آن ۀبرابر كرد با هم

« بدنامی و بدان جهان عقوبت خدای عزوجل دین را در این جهان جزا كشتن است و

. در سراسر آثار تعلیمی و اندرزی ادبیات فارسی پس از اسالم، ( 41ص :)قابوسنامه

خداپرستی و توجه به نیرو و قدرت برتر حق تعالی بعنوان سرمنشم اصلی و اصل و اساس 

و ایمان را  دین ،«در استقبال آخرت» االسرارمخزننظامی در همۀ امور ذكر شده است. 

 و میگوید: نفس برشمرده استهوای دستاویزی مهم برای رهایی یافتن از 

 گهههر نگهههردد دیهههو گریبانهههت خیهههز  

 شههرع تههو را خوانههد سههماعش بکههن   

 شههرع نسههیم اسههت بههه جههانش سههپار 

 شهههرع تهههرا سهههاخته ریحهههان دسهههت

 

 دامن دین گیر و در ایمان گریز 

 طبع ترا خواند وداعش  بکن

 طبع غباری به جهانش سپار

 پرستی مکن او را پرستطبع

 (1445-1449ب :  االسرار)مخزن   

 عدالت و دادگری
در ادبیات كهن ایرانی و متون تعلیمی پس از اسالم همواره عدل و دادگری مورد توجه 

این داد، این داد در »درخصوص عدالت و دادگری آمده است:  وندیدادقرار گرفته است. در 
« ر دیگر دینها چنان است كه آسمان گرداگرد زمین را فراگیردمهی و بهی و زیبایی دربراب

(. در متون كهن ایرانی باستان خداوند مظهری از عدالت و دادگری است؛ 1/119)اوستا: 
به نقل از اردشیر ساسانی « الذهبمروج»ازاینرو حاكمان نیز باید دادگر باشند. مسعودی در 
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مایۀ همۀ خوبیهاست و مانع زوال و پراكندگی شاه باید داد بسیار كند كه داد »میگوید 
(. 4/134الذهب: )مروج« ملک است. نخستین آثار زوال ملک این است كه داد ننماید

داریوش »درخصوص عدالت در متون ایران پیش از اسالم مستندات بسیاری وجود دارد. 
كرد. پس از آن شاه میگوید: این است كشورهایی كه نافرمان شدند، دروغ آنها را نافرمان 

 (.11)فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی، شارپ: ص « اهورامزدا آنها را به دست من داد
خواهی آید اجرای عدالت و دادگری و تظلّمحکیم فردوسی نیز برمیشاهنامۀ چنانکه از 

دیده از پادشاهان جهت داوری در كارشان، یکی از وظایف اصلی حکام بوده مردم ستم
آمد و شاه را در كاری به داوری میخواندند، زمانی تن به پیشگاه می گاهی چند»است. 

شان داوری میکرد و از سازیپادشاه، مردم ستمکار را میخواند و دربارۀ نیرنگ و دروغ
موبدان و بزرگانی كه در پیشگاه بودند، میپرسید كه سزای آن ستمکار چیست .... شاه ... 

)آیین شهریاری در ایران بر بنیاد شاهنامۀ « یکردگاه فرمان یزدان را فراموش نمهیچ
(. عدالت و دادگری در میان ایرانیان تا بدان اندازه 131-139فردوسی، اعتماد مقدم: صص 

حافظ و پاسدار عدالت و « 4رشن»ارزشمند و مورد توجه بوده است كه ایزدی به نام 
بهتر از همه تشخیص توانی  ای رَشنِ پاک! ای راستترین رشن .... كه»دادگری بوده است: 

مند را بهتر از همه به داد! ای رشنی كه دور را بهتر از همه توانی دید! ای رشنی كه گله
(. عدالت به معنای قرار گرفتن امور در جای خود است كه در 4/514)یشتها: « فریاد رسی

و پاک با نظام  در معنای مقدس« اشا»ارتباط و تنگاتنگی دارد. « اَشه»این معنا، با مفهوم 
اشه یا نظم كیهانی یکی از اشتراكات غالب تمدنهای »مقدس كیهانی در ارتباط بوده است. 

و آریاییان آن را اشته یا اَشه  1كهن بوده است. مصریان این نظام مقدس دادگری را ماآت
(. در زامیاد یشت 51وندی: ص )اندیشۀ ایرانشهری در عصر اسالمی، رستم« مینامیدند

در هنگام پادشاهی او ]جمشید[ نه سرما بود و نه گرما، نه پیری بود و نه مرگ »است  آمده
نه رشک آفریدۀ دید ]این چنین بود[ پیش از آنکه او دروغ گوید ]و دادگری رها نماید[ فرّ 

(. این تفکر در ایران بعد از اسالم 1/331)یشتها: « از او آشکارا به پیکر مرغی بیرون شتافت
گاه آیین و اندیشۀ شاعران و نویسندگان زبان پارسی شد. از نظوم و منثور جلوهدر متون م

 همین روی در شاهنامه در صفت داد و راستی میخوانیم:
 پهلههوان سههام بههر پههای خواسههتجهههان

 
 چنین گفت كای خسرو داد و راست 

 (4/431)شاهنامه:                          

 ز رخشههنده خورشههید تهها تیههره خههاک 
 

 همی داد بینم ز یزدان پاک 
 (1/99)همان: 

 

                                                      
1 Rasn. 
2 Ma-a-t. 
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های اخالقی ادبیات های عرفانی در بخش وسیعی از آموزهپرهیز از گناه در قالب آموزه

آنچه موجب رونق و شکوفایی و »تعلیمی، بویژه پس از سنایی، مورد توجه قرار گرفته است. 

ایران بود و عارفان كه گیری عرفان و تصوف در فرهنگ دوام ادبیات تعلیمی شد، شکل

گیری از دنیا را پیش گرفته بودند، انسان را به ناپایدار بودن دنیا، گذرا بودن فرهنگ كناره

ترین سهم را در ادبیات تعلیمی لذّتها و غمهای آن متوجه میساختند، بنابراین عرفان عمده

ک: شاخصهای ؛ ر.14)انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، رزمجو: ص « ایران دارد

عدالت و  خرد مینویدر  (.43محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی، مشتاق مهر و بافکر: ص

 :مورد تمكید قرار گفته استتدبیر درست، در حمایت از درویشان و آبادان كردن كشور 

قدرت نیک آن است كه كسی كشور را آبادان و درویشان را آسوده از ستم، و داد و آیین »

دارد و فرماید و داد و آیین نادرست را دور كند و درویشان را یاری و حمایت  درست را نگاه

  .( 11 : صخرد)مینوی «كند

ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری »الملک طوسی در این باره میگوید: خواجه نظام

مصالح یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و 

جهان را بدو بازبندد و هیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خالیق تا مردمان در عدل او 

در قابوسنامه نیز ضمن  (.44نامه: صروزگار میگذرانند و بقای دولت همیخواهند )سیاست

همۀ بندگان خدای »تمكید بر داد و دادگری با تمكید بر داستان انوشیروان آمده است: 

ور بودند و هرگز هیچ كس به خدمت پیش من نیامد كه از رحمت ن بهرهتعالی از عدل م

(. و نیز درخصوص دادگری حاكم و پادشاه میگوید: 11)قابوسنامه: ص « من بهره نیافت

پادشاه چون آفتاب است. نشاید بر یکی تابد و بر یکی نتابد و نیز رعیت به عدل توان »

ز رعیت حاصل میشود. بیداد را در مملکت راه داشت و رعیت از عدل آبادان باشد كه دخل ا

مده كه خانۀ ملکان از داد بر جای باشد و قدیم گردد و خانۀ بیدادگران زود نیست شود و 

اند خرّمی عالم، دادی زودتر ویران شود؛ چنانکه حکما گفتهآبادانی كه بر داد بود بماند و بی

عدل  و  نگهداری  و رعایت "رخصوص نیز د نظامی (.  141)همان: ص« پادشاه عادل است

 االسرار به ستایش دادگری و عدالت پرداخته و چنین میگوید:  در مخزن "انصاف 

 رسههم  سههتم  نیسههت  جههان  یههافتن  

 هرچه نه عهدل اسهت چهه دادت دههد    

 

 ملک  به  انصاف  توان  یافتن 

 و آنچه نه انصاف توان یافتن

 ( 451-453ب :االسرار)مخزن           

سپس با تمكید بر دادگری و انصاف انوشیروان، حکایتی را آورده است كه چگونه وزیر 

با تفسیر هوشمندانۀ خود از بانگ و صفیر دو مرغ، شاه را به این نکته آگاه ساخت كه اگر 

 ای بدل خواهد شد:در تدبیر سرزمین عدل و داد پیشه نسازد، مملکت به ویرانه

 جور ملک بین و برو غم مخور  آن دگهههرش گویهههد ازیهههن درگهههذر  
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 نهه بهس روزگهار   ، سهت ا مَلِهک ایهن  گر 

 

 زین ده ویران دهمت صدهزار

 ( 419ب همان: )                          

مورد توجه سعدی است و سعدی در حکایت ظلم و  گلستانهمین معنا در باب اول 

رعیت دراز دست تطاول به مال » :ستم پادشاهی بر رعایای خویش و عاقبت وی میگوید

كرده بود و جور و اذیت آغاز كرد تا به جایی كه خلق از مکاید ظلمش به جهان برفتند و به 

كربت جورش راه غربت گرفتند. چون رعیت كم شد ارتفاع والیت نقصان پذیرفت و خزینه 

 . ( 11 -15صص :)گلستان« تهی ماند و دشمنان زور آوردند

 نخههواهی كههه باشههد دلههت دردمنههد  

 خهههههاطر  دادخهههههواه پریشهههههانیِ 

 

 دل دردمندان برآور ز بند 

 براندازد از مملکت پادشاه

 ( 414)بوستان: ص                        

 غهههم زیردسهههتان بخهههور زینههههار   

 

 بترس از زبردستی روزگار 

 (444)همان: ص                           

 پرهیز از گناه و دروغ

بین ایرانیان ارجمند و مقدس بوده است. پرهیز از گناه و ناراستی و دروغ همواره 

وپنج ایرانیان به فرزندان خود از سن پنج سالگی تا بیست»هرودوت در این باره میگوید: 

(. 4/144)تاریخ هرودوت: ص « سالگی سه چیز یاد میدهند: سواری، تیراندازی و راستگویی

ه است تا آنجا كه های هخامنشی نیز دروغ و نیرنگ و گناه مورد نکوهش بوددر كتیبه

های هخامنشی نیست و تنها دروغ، مصدر گناه دانسته نشانی از وجود اهریمن در كتیبه»

 ارداویرافنامه(. در 11)مبانی اندیشۀ سیاسی در خرد مزدایی، رضایی راد: ص« شده است

پس دیدم روانِ مردی كه فرزند خود را میکشت و مغز او را »دربارۀ گناه چنین آمده است: 

میخورد و پرسیدم این تن چه گناه كرد كه روان او چنین بادافره گرانی را تحمل میکند؟ 

سروش و ایزد گفتند كه این روان آن داور و قاضی است كه در میان كسانی كه داوری 

گناه كرد. او به دادخواهان و متهمان خویش با راستی نگریست بلکه میخواستند داوری به 

« اوشنر دانا» ۀدر اندرزنام (.41 -43)ارداویرافنامه: صص « به خواسته و آرزوی ]نگریست[

و اندر یاد داشتن و آنکه گناه، بزه » :شده استدوری از گناه و پشیمان شدن از گناه توصیه 

و برابر دستور و هر كسی )را( خوب  گر نیز گناه نکردنكرده است، پشیمان به بودن و دی

 مینویدر . ( 34-33صصاندرز اوشنردانا: « )چشمی كردن و به فرارون گرفتن نیک است
خرد  پرسید دانا از مینوی» :میپرسدگناهان خصوص بدترین خرد در دانا از مینوینیز  خرد

... نندکاز گناهانی كه مردمان میخرد پاسخ داد كه  كه كدام گناه گرانتر است؟ مینوی

كسی كه بت بپرستد و كسی كه بسبب گناهکاری  كسی كه آتش بهرام زیان رساند و

 (.  54 – 51 : صصخرد )مینوی «اعتماد بر بدكاری كند
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دوری از هوای نفس از مضامین اصلی ادبیات تعلیمی و بویژه متون عرفانی و اخالقی 

نفسانی و گناه مطالب بسیار زیادی در متون ادبی  هایاست. پیرامون دوری از وسوسه

فارسی آمده است. قشیری درخصوص نفس و عدم توجه به صفات مذموم نفسانی میگوید: 

نفس لطیفۀ موعدهایی است در قالب كه محل اخالق مذموم است، همانطوركه روح محل »

صوص دوری از (. امام محمد غزالی نیز درخ11)رسالۀ قشیریه: ص « اخالق محموده است

اند كه از خیر بدان كه نفس را چنان آفریده»گناه و عدم پیروی از هوای نفس میگوید: 

اند تا وی را از این صفت گریزان باشد و طبع وی كاهلی و شهوت راندن است و تو را فرموده

 راهی و این با وی بعضی به عُنف توان كرد و بعضی بهبگردانی و او را با راه آوری از بی

 . (1/941)كیمیای سعادت: « لطف

روان انسان همچو آیینه است كه به مناسبت حرص دنیا و شهوت و » نیز از نظر نظامی

گناهکاری زنگار میپذیرد و از نمودار پروردگار خارج میشود و برخالف فطرت عمل میکند، 

 . (41ص : ثروت ،)گنجینۀ حکمت در آثار نظامی« تالش نظامی در زدودن این زنگارهاست

تقریر مرتبۀ آدم و  هاندازد و ببرای بیان هویّت فردی انسان به آغاز آفرینش نظر می»نظامی 

اش میپردازد و ضمن اشاره به مقام خالفت الهی او، از گناه و توبه اهمیّت مقام او در عالم

نیز یادی میکند و به این وسیله به انسان خاطرنشان میسازد كه هوسناكی امری نکوهیده 

 )همانجا(.« است و باعث اصلی هبوط انسان از اوج افالک میباشد

 بههههاز پسههههین طفههههل پریزادگههههان 

 آن  بهههه خالفهههت  علهههم  آراسهههته   

 علهههم آدم  صهههفت  پهههاک اوسهههت   

 چهههون ز پهههی دانهههه هوسهههناک شهههد

 

 زادگانپیشترین بشری 

 چون علم افتاده  و برخاسته

 خمر طینه شرف خاک اوست...

 مقطع این مزرعه خاک شد

 ( 913االسرار:  ب )مخزن              

 در بیان مجازات گناهکاران چنین بیان میگوید كه: بوستانسعدی نیز در باب اول 

 نکوكههههههارپرور  نبینههههههد  بههههههدی

 مکافهههات مهههوذی بهههه مهههالش مکهههن

 دوسههتمکههن صههبر بههر عههالم ظلههم   

 

 چو بد پروری خصم خون خودی 

 كه بیخش  برآورد  باید ز بُن

 كند پوست كه از فربهی بایدش

 ( 419)بوستان: ص                       

 خردورزی

های فرهنگ ایرانی و ادبیات تعلیمی خردورزی یکی از اصلیترین و بنیادیترین مّلفه

خرد كه چیست  پرسید دانا از مینوی»دربارۀ خرد آمده است:  خرد مینویماست. در كتاب 

هایی است كه د است كه برتر از همۀ خواستهكه از هر خواسته برتر است... پاسخ داد كه خر



 141/ مروری بر تفکرات تعلیمی ایرانیان از قبل اسالم تا قرن هفتم...

برای مردمان برترین هنر دانسته « خرد نیک»(. نیز 1خرد: ص  )مینوی« در جهان است

 (. 44شده است )اندرز اوشنر دانا: ص 

در باور ایرانیان كهن در عالم دو گونه خرد وجود دارد: گونۀ نخست خرد ذاتی و گونۀ 

؛ زبان، فرهنگ و  314 -319كوب: صص ان باقی، زریندوم خرد اكتسابی )حکایت همچن

او را كه این هر دو است، »آمده است كه:  بندهشن(. در 144-111اسطوره، آموزگار: صص 

بدان برترین زندگی رسد. او را كه این هر دو نیست، بدان بدترین زندگی رسد. چون آسن 

ه آموخته نشود. او را كه ه خرد اكتسابی  "گوش سرود خرد"خرد ه خرد ذاتی ه نیست، 

)بُندهِشن: ص « هست و گوش سرود خرد نیست، آسن خرد به كار نداند بردن "خردآسن"

(. خردورزی و خردمندی تا به آن اندازه در بین تفکرات ایرانیان باستان اهمیت داشت 444

كه زرتشت از اهورامزدا درخواست میکند زبانش را همواره به گفتار خردمندانه راهنما 

ندیشۀ زرتشتی خرد نقش اساسی و محوری دارد و با وجود در ا(. »1/141)گاتها: « باشد

آفریدگار بزرگ یکی است. كل آفرینش جهان از ابتدا تا پایان با خرد و رهبری میشود. در 

های خود زرتشت نزدیک است، كه بیشتر از دیگر بخشهای اوستا به اندیشه گاهانسراسر 

)زبان، فرهنگ و اسطوره، « تیمبیش از همه، شاهد تمثیر خرد در همۀ جوانب زیستی هس

خواستن، تدبیر، مشورت، پند، هوش، »به معنای  4در اوستا واژۀ خرد(. »111آموزگار: ص 

ای منسوب به خشایارشاه آمده است: فهم و عقل بکار رفته است. در ستایش خرد در كتیبه

ی را برای خدای بزرگ ]است[ اهورامزدا كه این شکوهی را كه دیده میشود آفریده، كه شاد

)پژوهشهای ایران باستان و « مردم آفرید كه خِرد و دلیری را در داریوش شاه گذاشت

خرد به زبان پهلوی (. در تمیید خرد همان بس كه كتاب مینوی 11-19میانه، قریب: صص 

مشتمل بر بیش از شصت پرسش و پاسخ درخصوص آیین زرتشتی در قالب پرسشهایی از 

خرد به آن پاسخ میدهد  ح میشود و نیروی عقل معنوی یا مینویفردی دانا و خیالی مطر

 (.114)فرهنگ و اساطیر ایران، عفیفی: ص 

گو تعقل و در فرهنگ اسالمی و ایرانی اصل و بنای اندیشۀ بسیاری از ادبای پارسی

خردورزی است. گرچه ستایش و توجه به خرد از ویژگیهای برجستۀ شاعران قرن چهارم و 

اند. پنجم است، اما بسیاری از ادبای دیگر نیز در ادوار پس از آن، به این مقوله پرداخته

بلکه ه عقل و خرد تنها به مدح و منقبت آن محدود نمیشود، جایگاه و اهمیت توجه ب

در این باره میخوانیم:  قابوسنامهدر  جهانبینی بسیاری از ادبای ما بر مدار عقل میچرخد.

گهر باشی، كه گوهر تن از گوهر اصل بهتر جهد باید كرد تا اگرچه اصلی وگهری باشی، تن»

و االَدبُ ال باالصلِ و النَسَب یعنی بزرگی، خرد و دانش اند الَشَرف بِالعقلِ است، چنانکه گفته

                                                      
1 Xratav-xraow. 
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(. همچنین تمكید بر بکارگیری خرد و 44)قابوسنامه: ص« راست نه گهر و تخمه را

اندر هر كاری رای را فرمانبردار خرد كن و اندر هر كاری »فرمانبرداری از آن آمده است كه: 

لوزرای پادشاه، خرد است و تا از وی كه بخواهی كردن، نخست با خود مشورت كن كه وزیرا

با عنوان  ،االسرارمخزنسوم  ۀنظامی در مقال(. 111)همان: ص « درنگ بینی، شتاب مکن

 در اهمیت توجه به عقل و خرد میگوید: «در حوادا عالم»

 عههههههاقلی ۀپیشههههههتر از مرتبهههههه 

 چههون نظههر عقههل بههه غایههت رسههید   

 بههههودن نههههه ز فرزانگههههی اسههههت   

 غافهههل منشهههین ورقهههی میخهههراش  

 

 غافلی بود خوشا غافلی 

 دولت  و شادی به نهایت رسید

 دیوانگی استۀ از جمل غافلی

 گر ننویسی قلمی میتراش

 (4134 - 4131ب :  االسرار)مخزن

 :ارزش انسان به عقل اوستو تمكید مینماید كه 

 گهههر شهههرف عقهههل نبهههودی تهههرا    

 مکههش  عقههل مسیحاسههت از او سههر  

 گیههههر ره عقههههل بههههرو نههههور یهههها ز

 سههههاز رامسهههت مکههههن عقههههل ادب 

 

 نام كه بردی كه ستودی تو را؟ 

 خر به وحل در مکش گر نه خری،

 گیر یا ز درش دامن خود دور

 گنجشک نکن باز را ۀطعم

 (4111-4111ب همان:)                

سعدی نیز بر مدار خردورزی تمكید دارد و در نصایح ارزندۀ خویش به حکام و 

جنگی جوانان شمشیرزن، بلکه از  عقل و تدبیر پیران پادشاهان، آنان را نه از  نیرو و توان 

 خردمند بیم میدهد:

 متههههرس از جوانههههان شمشههههیرزن  

 افکههههن شههههیرگیر جوانههههان پیههههل 

 خردمنهههد باشهههد جهاندیهههده مهههرد   

 

 حذر كن ز پیران بسیارفن 

 ندانند  دستان   روباه  پیر

 كه بسیار گرم آزموده است و سرد

 ( 111)بوستان: ص                       

  یو بد ینیک

بیان آمده چنین  آذر باد مهَرسپندان سفارش به نیکی و پرهیز از بدی، در اندرزنامۀدر 

-فرمان باش، تا نیکنیک. هرچه برای تو، نیک نیست، تو نیز برای دیگر كس مکن»است: 

ای چند از واژه« )نیک مرد آساید و مرد بد، رنج و اندوه گران برد ...بهر باشی

دانا از (. نیز  411: ص تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، تفضلی آذربادمهرسپندان ر.ک

مردمان به چند راه و بهانۀ كار نیک، به بهشت بیشتر میرسند؟ و »خرد میپرسد: مینوی 

پاسخ میدهد كه نیکی كردن به نیکان و درست بودن به هر كس. آنکه كوشش نکوكارانه 

 (.54خرد: ص )مینوی « كند و به دیگران تعلیم نیک دهد كند و كسی كه خود نیکی



 144/ مروری بر تفکرات تعلیمی ایرانیان از قبل اسالم تا قرن هفتم...

 «ندیمان و نزدیکان پادشاه و ترتیب كار ایشان زاندر»باب  الملک درنظامخواجه 

ولیکن ندیم باید كه گوهری و فاضل » درمورد بکارگیری ندیم نیک چنین سفارش میکند:

و قصص و نوادر، از هزل و جد،  سمر و جامه بودمذهب و رازدار و پاكیزهروی و پاکو تازه

باشد بهتر  -نیکسخن–پیوند همواره نیکوگوی و نیک .بسیار یاد دارد و نیکو روایت كند

در فزونی گهر از فزونی خرد و »در باب نیز  عنصرالمعالی. (411: صنامه)سیاست« است

ز سزاوار اما نیکی ا» توصیه میکند: خویش اینگونه نیکی و بدی به فرزند خصوصدر ،«هنر

اند: اَلدّالُ عَلَی الخَیرِ كَفاعلِهِ و بدان كه نیکی كن آموز باش كه گفتهنیکی دریغ مدار و نیکی

كرده پشیمان مباش كه و نیکوی گوی، دو برادرند كه پیوندشان زمانه نگسلد و بر نیک

و با جای دیگر روی، و چون ته تو رسد پیش از آنکه به جزای نیک و بد هم اندرین جهان ب

هم چندان راحت كه بدان كس رسد، در  كسی خوبی كنی بنگر كه در وقت خوبی كردن،

چندان رنج كه بدو رسیده باشد بنگر تا ه دل تو خوشی و راحت پدید آید و اگر بدی كنی ب

بر دل تو چه ضجرت و گرانی برسد، از تو خود بر كسی بد نیاید ... پس تا بتوانی نیکی از 

 در مقالت سومنیز  نظامی  .(11 ص :)قابوسنامه« دهد نیکی یک روز بركس دریغ مدار كه 

  :همنشینی و صحبت با نیکان را توصیه میکند ،«در حوادا عالم» االسرارمخزن

 مکهههش از صهههحبت روشهههندالن سهههر

 صههحبتی گههل كنههد  خههار كههه هههم  

 هههر كههه كنههد صههحبت نیههک اختیههار  

 

 دست مدار از كمر مقبالن 

 غالیه در دامن سنبل كند

 آید روزیش ضرورت به كار

 (4135-4131ب : االسرار)مخزن      

 میگوید:نیکان  و در شکواییه از تهی شدن دنیا از 

 صههحبت نیکههان ز جهههان دور گشههت  

 دور نگهههههر كهههههز سهههههر نهههههامردی

 انههههدمعرفههههت از آدمیههههان بههههرده 

 چون فلک از عهد سلیمان بهری اسهت  

 بههها نفهههس ههههر كهههه درآمیختهههیم   

 

 زنبور گشت ۀخان عسل، خان 

 برحذرند آدمی از آدمی

 اندمیان برده و آدمیان را ز

 آدمی آن است كه اكنون پری است

 مصلحت آن بود كه بگریختیم

 (4115-4114ب همان:)                 

كه نتیجۀ  معتقد است« آزارمردم ۀشحن»با بیان حکایت  بوستانباب اول  درنیز  سعدی

 نیکی و بدی به خود انسان برمیگردد: 

 گَزیههری بههه چههاهی درافتههاده بههود   

 بدانههدیش  مههردم  بجههز  بههد  ندیههد  

 همههه شههب ز فریههاد و زاری نخفههت  

 تههو هرگههز رسههیدی بههه فریههاد كههس 

 كه از هَول ِ او شیر نر ماده بود 

 عاجزتر  از  خود  ندیدبیفتاد و 

 گفت یکی بر سرش كوفت سنگی و

 كه میخواهی امروز فریادرس؟
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 همهههه تخهههم نهههامردمی كاشهههتی   

 اگههر بههد كنههی چشههم نیکههی مههدار   

 نپنههدارمت در خههزان كشههته  جههو   

 بههه جههان پههروری   زَقههوم ار درخههت 

 

 ببین الجرم بَر، كه برداشتی

 انگور بار  كه  هرگز نیارد  گز

 كه گندم ستانی به وقت درو

 خوری مپندار هرگز كزو بر

 (494ص : )بوستان                      

 :نیکنامی جستنكردن و سفارش به نیکیو نیز در 

 و گههههر پرورانههههی درخههههت كَههههرَم 

 

 برِ نیکنامی  خوری الجرم 

 (113)همان: ص                           

 مهکهن بها بهدان نیهکهی ای نیکبخت

 به بهرفاب رحمت مکهن بر خسیههس 

 

 كهه در شهوره نهادان نهشانهد درخهت 

 چهو كهردی مهکافهات بهر یهخ نویس

 )همانجا(                                    

 

 گیرینتیجه

 مفاهیم اخالقی و تربیتی در قالب پند و اندرز و حکایت، در ادبیات و فرهنگ ایران

نامه در زمان ساسانیان رواج بسیاری داشته رزنوشتن پندنامه و اندای دیرین دارد. پیشینه

را مفاهیم اندرزی  مهمترین بخشهای ادبیات پهلویای كه میتوان گفت یکی از است؛ بگونه

چون خردمندانی در عهد ساسانیان، پادشاهان، بزرگان دینی و  و تعلیمی تشکیل میدهد.

در  تعلیمی خویش راغالباً نصایح و سخنان و...  انوشیروان، آذرباد مهرسپندان، بزرگمهر

نیز بر پایۀ آیینی بنا  دین زرتشتیگر اند. از سوی دنمودهپندنامه تدوین  ها وقالب اندرزنامه

دهندۀ بخش عظیمی از تاریخ ادبیات تعلیمی ایران در انعکاساخالق نهاده شده و بر مبنای 

های این پژوهش حاكی از آن است كه مباحث سیاسی و ارائۀ یافته دل خود است.

ر دوران پیش از ها درهنمودهایی خطاب به شاهان، حاكمان و افراد عادی در قالب اندرزنامه

های اخالقی، اسالمی و عرفانی پس از ظهور اسالم سبب بوجود آمدن اسالم و آموزه

محتوای ادبیات تعلیمی در بسیاری از متون نظم و نثر فارسی شده است. خردورزی، عقل، 

های اصلی ادبیات تعلیمی پیش و پس از اسالم ایمان، دوری از گناه و دادگری بعنوان مّلفه

  وجه ادبا و نویسندگان و شاعران عرصۀ ادبیات تعلیمی بوده است. مورد ت
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 (، ترجمۀ ابراهیم میرزایی ناظر، تهران: هیرمند.4313اندرز اوشنردانا )
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