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 گفتاري به رسم آغاز

پهلوي است كه عنوان ترجمه اي كه در زير بنظر خوانندگان گرامي ميرسد از يك متن 

اندرزنامه در زبان پهلوي عنواني است كه به چند . است» اندرز بهزاد فرخ فيروز«آن 

و » كارنامة اردشير پاپگان«از آن جمله اند . قطعة بزرگ و كوچك داده شده است

 .و متن حاضر و غيره» اندرزنامة آذرپاد مهراسپنتان « و » اندرزنامة بزرگمهر خردمند«

تأليف خدايار دستور شهريار ايراني » اندرزنامة پهلوي«ترجمه از روي متن كتاب اين 

 .ميالدي بچاپ رسيده است 1899كتاب نامبرده در بمبئي در سال . است

در اين ترجمه، بنا به روش هميشگي كوشش فراوان رفته است كه نزديكترين واژة 

دارد بكار برده شود و نيز پارسي ايكه با واژة پهلوي در متن هم ريشگي و نزديكي 

ان پهلوي نموده بكوشش شده است كه عبارت ترجمه به همان شيوة جمله در ز

براي فهم جمله ها و روشن شدن مطلب و درست بودن جمله ها از نظر دستور . شود

زبان پارسي به پيروي از زبان پارسي امروز گاهي واژه اي به جمله افزوده شده كه اين 

قالب جاي دارد و ضمناً بسياري از واژه ها را با همان شكل و صورت  گونه واژه ها در

پهلوي كه در كتب متقدمين بكار برده شده در اينجا نيز آورده ايم ولي هرگاه واژه اي 

 .نامأنوس بنظر رسيد برابر آن در پرانتز آورده شده است

يزد تا بيشتر اميد است كه ترجمة اين نمونه هاي كوچك پهلوي، جوانان ما را برانگ

به دانستن زبان پهلوي عالقه مند شوند و براي آنچه خود دارند دست نياز بسوي 

 .بيگانگان نبرند و بكوشند تا از اين راه زبان پارسي را غني تر سازند

 »مترجم«



 
 

 بنام يزدان

كنش ) براي(آزمودم، خرد ) كه من(= بهزاد فرخ فيروز راست گفتار فرزانه گفت كم . 1

 .هرچيز در گيتي به بخت است) زيرا. (خوب است) جهان ديگر(= مينوي  )كردار(= 

زشت خرد، بد (= اوي دش خرد . پرخرد هميشه در آسايش است) آنكه(= اوي . 2

 .هميشه به رنج است) انديش

يكي آنكه ] بهره است[از كنش خويش آساني ) كه ايشان را(= دو كس اند كشان . 3

 .گُزيدار و يكي آنكه بد خرد

كه او (= هست، آن بدخرد از هوش كش ] بهره) [كه او را(= آن گزيدار از خرد كش . 4

 .در تن نيست) را

، )وزير يا پيشواي دين(= دستور ) توانا و پر زور(= دو كس اند داناي گزيدار افزارمند . 5

ده آزر] به هيچ چيز[دين افزارمند كه ] و[كه خواسته ندارد ) دانشمند و دانا(خرد دستور 

 .نمي شود

كه به خويشتن مستمند و ) نيازمند و مستمند(= دو كس اند بيمار نيازان . 6

 ].هستند[ستمگار 

اندوزيد و از خويشكاري نگرديد تا ) كردار نيك(= باشيد و كرفه ) كوشا(= با ُتخشا . 7

 .بهره ور شويد از بخت

و به ] باشيد[ناخشنود ] ورزيدن[به خويشتن گستاخ مباشيد و به كمترين گناه . 8

 ).هوس مكنيد و آرزومند مباشيد(= مگرائيد ) دستگاه بزرگي(= افزار بلندترين 



 
 

 .كس كار مكنيد] ديگر[به افزار . 9

 .بخت را به كنشن مشماريد) كاهلي و سستي(= اشگهاني . 10

نيك كامه [همانا به بخت ] كه[باشيد و به بخت گستاخ ) كوشا(= به سود ُتخشا . 11

 ].شويد

بردن از خرد فراخي و فرياد ) نزديكتر باشد(= چه من آزمودم كه هر بدي از دام . 12

 ].بهره شود) [مدد(= هشن 

 .و از شگفت ترين بال رهائي يابد] رسد[از خود ) برزگي(= چه مرد بافراز . 13

 ].است[فريادرس تن ) نجات دهنده(= ، خرد بوختار ]است[خرد داشتار پناه جان . 14

خرد پاسبان و ) نداري(= آمده است كه در توانائي خرد به و نيز در كم مالي . 15

 ].است[نگهبان 

، در آنجا به پشت و )يعني در اينجا براي ياري خرد بهتر است(اينجا به ياري خرد به . 16

 ).يعني در آنجا براي پشت و پناه خرد پاسبان تر است( پناه خرد پاسبان تر 

 ].است[پاينده تر افزار به خرد . 17

 ].است[نام پيرائي از خرد . 18

 ].است[از خرد ) جوانمردي(= رادي . 19

 .]است[فرياد رسنده تر خرد . 20

 ].است[از خرد ) نام نيك حاصل كردن(= افروز شني ) خانواده(= دوده . 21



 
 

(= دانش خرد را ستائيده تر ) كوشاتر(= تر شاتُخ) ياري دهندة دين(= دين ياور . 22

يعني كسي كه به ياوري دين كوشا است بيشتر سزاوار ستودن است تا آنكه خردمند 

 ).است

 ].است[پيداتر خرد ، دانش خرد را كاري تر . 23

] از[چه هر نيك ) نيكو ورز، نيكوكار(= را خرد است هو ورز ) كه او(= چه هركس . 24

 .بخرد يافت شود) ريشه(= بن 

يعني آدمي . (بآخر براه پل رسد) زندگي كند(= يد چه هركه در زمان سد سال بز. 25

 ).اگر سد سال نيز زندگي كند سرانجامش مرگ و رسيدن به پل چينود است

از من جدا و دور شوند، مرا چه ] چون[توانا باشد ) خانواده(= دوده ] مرا[انگار كه . 26

 .سود كه انباز من خاك و كرم اند، شوي زنِ خويش را نيز همراه نباشد

 .شناسد) انجام(= به سر ) بدآگاه(= چه دانا كار به بن داند، دژآگاه . 27

پراگنده شد و كالبد شكست و جان از تن فراموش بشد، كار ] تن[كه ] چون[چه . 28

نيروي ادراك بشد از كالبد كار ] و[بماند ) بي فايده(= از كار برخاست و كالبد بي بر 

 .رنجور بشود

] و[دل كه درو آمد نه جنبد ] و[پس چشم دوزد كه از خواب نخيزد كورازمان رسد، . 29

 .پا كه شكست نرود] و[ودست كه شكست نرويد 

 .نشايد) هم خوابگي(= بار نرود، بخت كه آمد سپوختن ] از[ستور كه آمد جدا . 30

 .شود) گورستان(= به دخمستان ) الشه(= و نسا ) تابوت(= اكنون تن بگاهان . 31



 
 

 .دوده به دوده آميزد اينكه. 32

ديگر رود، زن شوي به ) سردار و سرور بزرگ(= مال و دارايي فرمان به خداي . 33

 .رود) دارا، دولت مند(= منش گيرد و خواسته نيز بخواسته دار 

 .نسا بجاي خويش، سگ و مرغ به هميمالي در نشينند] و[جان يكتا و تن تنها، . 34

خدا و هم بنده و درويش و آزادمردان و فرزانگان به هم مهتر و هم كهتر و هم . 35

 .آنجا آيند

نافرماني كرد به مينو، چون آن ] كسيكه[از فرمان آزادمردان و حكم خوب . 36

 .كه از فرمان پدر نافرماني كند] است[پسري 

بلند گذارند و هرچه تن ورزيده است ) پل صرات(= فراز رود و راه به چينود پل . 37

 .روان بيند

 .و شادي و رامش فرجاميد به درود
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