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  چکیده 
 گروه، یکی دودر  را هاآنتوان تمامی  روایات گوناگونی دارد که می »طبیب به هند برزویهسفر «استان د

خسرو پزشک  برزویه ردر داستان بلندت. کرد مقایسهبندي و  طبقهتر کوتاه دیگري تحریر تحریر بلندتر و
، تردر تحریر کوتاه. دروبا خود به ایران آ یافته ورا  کلیله و دمنهتا کتاب  رود میبه هند  انوشیروان اول،

بر  در کتابی خوانده است که گیاهی برزویهبه این ترتیب که . داستان به صورت تمثیل بیان شده است
با  ولی ودرهند می بهیافتن این گیاه  براي ، اوکند می که مردگان را زنده روید می هاي سرزمین هند کوه

تمثیلی حکیمانه است  ،سرچشمه این راز که یابددرمیدر پایان وي  .یابدوجود جستجوي بسیار آن را نمی
-این سعی می بنابر ؛کندرا زنده می) مردگان(=  خردانکه بی ، دانش استبخش زندگی منظور از گیاه و

آنچه در . و با خود به ایران بیاورد کند آورياز هند جمع اندو داناییحکمت  ا که منشاءهایی رکتابکند تا 
است که  وجرکرد دینی کتاب پهلوي دربررسی و مقایسۀ روایتی این گزارش به آن پرداخته شده است، 

 گیاه مثیلدانا توایت اوشنر ر این در. شبیه استداستان سفر برزویه به هند  ترِبسیار به تحریر کوتاه
   . کند بیان می را بخشزندگی
  کلیله و دمنه، اوشنر دانا، گیاه زندگی بخش، برزویه:هاي کلیدي واژه

 
  مقدمه - 1

، به دو روایت اصلی از این داستان 4طبیب به هند برزویهبا بررسی داستان سفر  )1382(3فرانسوا دوبلوا
در تحریر . تر این داستان نامیده است کوتاهرسیده است که یکی را تحریر بلندتر و دیگري را تحریر 

 کلیله و دمنهبلندتر، داستان از این قرار است که خسرو انوشیروان پس از آگاهی از کتابی شگفت به نام 
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3- de Blois, F. 
» شیر و گاو«پیش از داستان  )1زیرنویس : 52صفحه (هاي دیگر  هاي آن به زبان و ترجمه و دمنه   کلیلههاي متن عربی  در دستنوشته -4

الشاه الفارسی با این مضمون که شخصی به نام بیدپاي برهمن چگونه کتاب  بن   اي به قلم علی مقدمه)1: (شود چند فصل مقدماتی دیده می
را براي دبشلم شاه نوشته است و کسري انوشیروان که خواستار این کتاب شده، برزویه طبیب را براي به دست آوردن آن روانه  و دمنه  کلیله

که در » باب ابن مقفع«) 3(داستان سفر برزویه به هند؛ )2(هاي عربی و فارسی وجود دارد؛  کرده است، این مقدمه تنها در برخی از دستنوشته
ها  که در همۀ دستنویس» باب برزویۀ طبیب«) 4(شود؛  دیده می الهباریه ابنها بجز متون سریانی کهن و متأخر و منظومۀ  ویسهمۀ دستن

 ). 67-63: 1382دوبلوا، ( بجز متن سریانی کهن وجود دارد



   1392، بهار و تابستان  33و 32هاي ، شماره9فصلنامه پازند، سال / 52
 

دهد فردي شایسته را براي آوردن  این دستور می شود، بنابر در هندوستان، مشتاق دستیابی به آن می
رود و به  او به هند می. شود برزویه پزشک براي این کار برگزیده می. دکتاب به سوي هندوستان روانه کنن

دارد، آن را به فارسی  اي از آن برمی یابد، پس نسخه کمک مردي هندي به نام ازویه به کتاب دست می
در پاداش این خدمت برزویه، بجز رداي  خسرو پادشاه ایران،. گردد کند و به ایران باز می ترجمه می

دهد بزرگمهر وزیر، فصلی دربارة زندگی بروزیه بنویسد  هی که درخواست خود برزویه بود، دستور میپادشا
  . و در آغاز کتاب کلیله و دمنه قرار دهد

بروزیه که پزشکی مشهور در ایران است، در کتابی خوانده است . تر، داستانی متفاوت دارد روایت کوتاه
او از خسرو انوشیروان . کنند رویند که مرده را زنده می انگیزي می هاي هند گیاهان شگفت که در کوهستان

برزویه سراسر هندوستان را براي یافتن گیاه . گیرد تا براي یافتن آن گیاه راهی هند شود اجازه می
پس از . بخش نیستند آزماید ولی هیچکدام زندگی کند و گیاهان بسیاري را می جاودانگی جستجو می

یابد که سرچشمۀ این داستان، تمثیلی حکیمانه است و  هاي بسیار درمی و رایزنی هاي طوالنی پژوهش
مراد از کوه، مردان خردمندند، گیاهان به معناي کتاب و دانش آنها و منظور از مرگ، نادانی و ناآگاهی 

به . ستدستیابی به گیاه دانش و آگاهی است که نزد خردمندان ا) نادانی(=  ه غلبه بر مرگاست، و تنها را
آوري و به فارسی ترجمه  هایی را از دانش و حکمت هند جمع شود که کتاب این ترتیب برزویه بر آن می

  . است» کلیله و دمنه«ها  کند، یکی از این کتاب
هاي عربی کتاب از جمله چاپ عزام و شیخو، همچنین در ترجمه یونانی  روایت بلندتر در بیشتر نسخه

تر به تنهایی یا همراه با تحریر بلندتر،  تحریر کوتاه. 1ري و ابوالمعالی وجود داردو ترجمۀ فارسی به قلم بخا
 تر در ترجمۀ التینی جان و ترجمۀ عبري متأخرتر شود؛ تحریر کوتاه هاي عربی دیده می در برخی از نسخه

  ). 100- 99 :1382، دوبلوا( و ترجمۀ اسپانیایی نیز آمده است

                                                
دیگر، اصل بسیار هاي  به زبان پهلوي بوده است و مانند کتاب اند، در اصل دانسته تنتره پنجهکه یکی از منابع اصلی آن را  و دمنه  کلیلهدانیم  چنان که می - 1

تقریباً در » بد«هاي انجام شده، دو ترجمۀ سریانی کهن به دست فردي به نام  بر اساس پژوهش. هاي آن موجود است پهلوي کتاب از بین رفته، اما ترجمه
هاي  اند و بقیۀ ترجمه میالدي مستقیماً از روي نسخۀ پهلوي کتاب انجام گرفته المقفع در قرن هشتم قرن ششم میالدي، و ترجمۀ عربی کهن به دست ابن

میالدي کتابت شده در دست است  16از ترجمۀ سریانی کهن تنها یک دستنویس ناقص که در قرن . اند المقفع بوده موجود، همگی بر اساس ترجمۀ عربی ابن
ترین  اشاره کرد که کهن) م1338= ق739کتابت در (و شیخو ) م1221=ق757کتابت در (توان به دو نسخۀ مهم عزام  و از ترجمۀ عربی کهن می

عبدربه،  به قلم ابن العقد الفریدابن قتیبه،  عیون االخباردر  کلیله و دمنههایی که از کتاب  بجز نقل قول. اندکلیله و دمنههاي موجود از ترجمۀ عربی  دستنوشته
منظوم اثر ابان   دمنه  کلیله و)1: (هاي گوناگون ترجمه شده است عربی بارها به زبان کلیله و دمنۀهاي دیگر آمده است،  ابوعلی مسکویه و کتاب جاویدان خرد

ترجمه سریانی متأخر )2(به زبان عربی؛  ) ق6و  5سدة (الهباریه  ابنکه تنها چند قطعه از آن باقی مانده، همچنین منظومۀ ) ق200درگذشته حدود (الالحقی 
نامعلوم ) ق باشد6و  5اند که متعلق به سده  احتمال داده(ستقل از ترجمۀ سریانی کهن و از روي متن عربی پدید آمده است و نام مترجم و تاریخ آن که م

ۀ که در نیم) Symeon Seth( به قلم سایمون سث )Stephanites cai Ichnelates(» استفانیتس و ایخنالتس«ترجمۀ یونانی با عنوان )3(است؛ 
که یک دستنویس از آن موجود است، این ترجمۀ عبري در نیمۀ دوم سدة ) 12نیمۀ اول سدة   احتماالً(ترجمۀ عبري کهن )4(زیسته است؛  می 11دوم سدة 

ایتالیایی بود؛  هاي انگلیسی و به زبان التینی ترجمۀ شد و همین ترجمۀ التینی پایۀ چندین ترجمه به زبان) John of Capua(م توسط جان اهل کاپوآ 13
ترجمۀ اسپانیایی کهن توسط مترجمی ناشناس به تاریخ )6(م؛ 13در سدة ) Jacob ben Eleazar( بن الیعاذر  ترجمۀ عبري متأخرتر به قلم یعقوب)5(

نظر بلعمی، وزیر سامانیان انجام ترین ترجمۀ آن زیر  چندین بار به زبان فارسی ترجمه شده است؛ کهن و دمنه  کلیلههاي فارسی، متن عربی  ترجمه)7(م؛ 1215
اثر رودکی بوده است که اکنون ابیاتی از آن در دست است؛ دومین ترجمۀ  و دمنه  کلیلهت، اما احتماالً اساس منظومۀ گرفت که اثري از آن در دست نیس

ن با ابوالمعالی است که محمد ابن عبداهللا البخاري نام آوازه، همزما ق است؛ ترجمۀ دیگر فارسی از مترجمی بی6فارسی به قلم ابوالمعالی نصراهللا در سدة 
و ) م1505پیش از (بن علی الواعظ   از حسینانوار سهیلی تردید مستقل از ترجمۀ ابوالمعالی پدید آمده است؛ دو ترجمۀ فارسی متأخر به نام  داشته است و بی

هاي ترکی، گرجی، اردو،  به زبان و دمنه  کلیلههاي دیگر کتاب  اند؛ ترجمه عالی پدید آمده، هر دو از روي ترجمۀ فارسی ابوالم)م1578(از ابوالفضل  عیار دانش
 ).25 - 15: 1382دوبلوا، ( اند هاي فارسی انجام گرفته ماالیی و غیره، مستقیم یا غیرمستقیم از روي یکی از ترجمه
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. تر و یا ترکیبی از دو تحریر است ن در دست است، شبیه به تحریر کوتاهروایات دیگري که از این داستا
یاد کرده است، » روایت شاهنامه«آمده و دوبلوا از آن با عنوان  غررالسیرو  شاهنامهمثالً روایتی که در 

 ، وجود پیري خردمند است که از همۀ دانایانِشاهنامهتر است، نکتۀ مهم در روایت  شبیه به تحریر کوتاه
داستانی که . داند است، می کلیله و دمنهرا که همان کتاب بخشِ دانش  هند داناتر است و راز گیاه حیات

آمده، دقیقاً روایت بلندتر داستان برزویه است که  )4زیرنویس: 51صفحه ( بن الشاه الفارسی در مقدمۀ علی
ي دیگر از این روایت که در متن ا گونه. داردنه و شبانگاهی کتاب را نیز دربربرداري مخفیا شرح نسخه

آمده،  عیار دانشفارسی ابوالمعالی و همچنین روایت منظوم قانعی و روایت منثور فارسی موسوم به 
با روایت بلندتر داستان است، که در آن سخن از دو سفر رفته است، یکی سفر  شاهنامهترکیبی از روایت 

همان گیاه  کلیله و دمنهداند و  ن را زاهدي خردمند میبخش که راز آ انگیزِ حیات به جستجوي گیاه شگفت
  .بخش پس از شنیدن داستان گیاه حیات کلیله و دمنهاست و دوم سفر در جستجوي کتاب 

موضوع این مقاله، ترجمه و مقایسۀ روایتی به زبان فارسی میانه است که داستانی شبیه به تحریر 
وجرکرد که ما آگاهی داریم تنها در  این متنِ پهلوي تا جایی. اردترِ روایت سفر برزویه طبیب به هند د کوتاه
شتی، و از زمرة متونی فارسی میانه و خط فارسی میانه زردکتابی به زبان  وجرکرد دینی. آمده است دینی

نوشت این کتاب که در  بنابر بن). 158-157 :1378، تفضلی( ألیف شده استاست که بر اساس زند ت
و ماه اَمرداد  نسخۀ چاپی قرار دارد، موبد نوروز رستم بهرام سنجانی، در روز رام 191تا  189صفحات 

یافته  2در سورت 1اي که در کتابخانۀ مدي این کتاب را از روي دستنوشته) م1753( یزدگردي 1123سال 
کرمانی  دستنوشتۀ اصلی به قلم دادپیراي، پسر دستور شاپور، پسر دستور مهریار. بود، رونویسی کرده است

، 3شفیلد(  بوده است) م1239( یزدگردي 609ماه اردیبهشت از سال نوشت آن روز باد و  بوده و تاریخ بن
م دستور پشوتن سنجانا در بمبئی به چاپ رسانید، اما 1848دستنوشتۀ موبد نوروز رستم را در سال . )2005

آسانا، اعتبار  رجی ایدلجی جاماسپآسا، دستور منوچه پس از مدت کوتاهی یکی از اعضاي خانوادة جاماسپ
هاي چاپی کتاب را  تقریباً تمامی نسخه» انجمن پارسی«این دستنوشته را زیر سوال برد و به همین دلیل 

شک و تردید نسبت به اعتبار . آوري و نابود کرد؛ دستنوشته اصلی نیز به طریقی نامعلوم مفقود شد جمع
و  بندهشبراي چند کتاب دیگر از جمله نخست قرن نوزدهم  در نیمۀمتون فارسی میانه، امري بود که 

شتی بازگشتند، ها پس از مدتی دوباره به سنت زرد نیز اتفاق افتاده بود، این کتاب کارنامۀ اردشیر بابکان
قطعاً  وجرکرد دینیدانیم که  اکنون می ).همان( گاه این اقبال را به دست نیاورد هیچوجرکرد دینی اما 

نشان از آن دارد که هاي کتاب احتماالً  بوده است، تنوع موضوع و گوناگونی سبک نوشتهکتابی جعلی ن
م در یک کتاب 19- 18اند و شاید حدود سدة  هاي مختلف نوشته ها را افرادي گوناگون در زمان این نوشته

. تگذاري شده اس است، نام» فتواي دینی«که اسمی عام به معنی  وجرکرد دینیآوري و به نام  جمع

                                                
1- Modi 
2- Surat 
3- Sheffield, D.J. 
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   قرار دارد 1848، 1سنجانا نسخه چاپی 173تا  172در صفحات » بخش و اوشنر دانا گیاه زندگی«روایت 
  ).xii: 1930، 2دابار(

 
   بخش از اوشنر دانا گیاه زندگی روایت - 2
  متن پهلوي  - 2-1
-اخل+غز ا جاضت ٤غزب\صد+ة غمدع % ز ه اخل\اا عط ااضتا وصتفـدغصت ٣ا\و+ه عط \ز \خد
ااضدصت عط ج ه ج وفژج لابث ثضتاوا ه ة اجه \صده اصدغ ٦صژغزب+ا عط ا جافژا غصت ٥ظواج

ئ ا اجائ وهئ زالوا باا زبث غئجوا فـت# اا ة ام غمت لصژا غفژات وهصژغزوا وفـژه
ـدغ ث اجه ث ثب^ اا ل وا زااتثمدصت# اا ة اصل لم\ا خت ه ة هاغ زصژاصت هغمدع ب ٧ا\گج +خ
  /ت غصتلفژ ج فدغز\اا مز له اخل\ا اغ صژااصتاظ ب\گموا گغم% ااوئ اغ صدغبب
اا صل سه صژغزو ث غئجوا فـتغمه ضژا جغضت غصت ا غنت\عط  ٨ئئجغضت+ضژ اا لوفژج ل 

صژا ا اجائ صژفژوهئ سه زالوا بئئجغضت وه+اغ غ بجزاتاا جخل ضااا لغصتاا غمئ  ضژا لزب
زوا غمدغز نتث غنت ا ه ه ١٠ا\غصد+ا \صدظ چث غنت  ٩ضژوا+خـدغ ز ا ه ثبوغضت اجو ث جعغنت

                                                
1- Sanjana 
2- Dhabhar  

  \و :متن -  3
 غزث\صد :متن-. 4

 جاصژا اخل :متن -  5

  غزث\صد :متن -  6

  گجثآ :متن -  7
شتی به معنی د، در متون فارسی میانه زرdrāyīdanفعل پهلوي .  »درایید، گفت«،  به معنی ئجغصت+؛  شاید ئئجغصت :متن -  8

به کار رفته »  گفتن اهریمنی، فریاد زدن دادن، سخنفریب «و در متون مانوي به معنی » گویی کردن هرزه  گفتن اهریمنی، سخن«خاص 
باقی مانده است و در » گفتن، حرف زدن، بیان کردن سخن«به معنی نیز در زبان فارسی و ) 138: 2004مایسترنست،  -دورکین( است

اما  ).نامه دهخدا لغت(ظ کرده است معناي قدیم خود در زبان پهلوي را حف» هرزه دراییدن«و » ذیان دراییدنه ،»ژاژ دراییدن«عباراتی مانند 
بلکه به معنی » گفتن اهریمنی«نه به معنی  drāyīdanفعل  29و ا. منوشتارهاي دستنویس  هاي متاخر پهلوي مانند پاره در برخی نوشته

  : ؛ براي نمونه)67 :1378،  مزداپور(فته است ربه کار » فرمودن«
Ohrmazd xwadāy abar Amahraspandān andar drāyīd kē: man az fradom rōz, 
ašmāyān rāy ēn ka āgāh būd. 

 او. م(من از روز نخستین دربارة شمایان این را که آگاه بودم : که] و فرمود[اورمزد خداي بر امشاسپندان اندر درایید 
   .)19، 14، بند 4؛ قطعۀ 58، 47، بند 3همان، قطعۀ ر نک هاي دیگ ؛ براي نمونه24، بند 8، قطعۀ 29

 ضژوا :متن -  9
  \غضد :متن -  10
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اا اوئ ا ل\اا سگئ جغ صدغصدا ائج ا غنت ل& صل وم\صژفژوا غمت ها زم غنتواضت\غمدغز صد
ـدغ ل   /ااوئث صژصتوا صدغمت* اظ\ث گ اا ة اجهئجازو ث صژغزص

ج ابغنت وفژج ئضت^ اغ صژاات ا ئ ب\ا واصدغ غفژاتصده ه\& ا غمت\صدصژغز چ \صداصدغ
  .تل\خدغ \جخل
 
  آوانویسی  - 2-2

ēk ēn kū ōwōn šāyēd dānistan kū ēn wāzag andar ān hamē gyāg-ē ud rōstāg 
+wābarīgān  ud rōšn ast kū dānāg-ē az wehdēnān az ān ōy ī dastwar ōšnar 
pursīd kū man az dānāgān ōšōmandān ašnūd hēm ka pad ān ō ī ērān-šahr 
was kōfān buland hēnd ud pad abar ōy ī giāhā[n] ī +zargōn hamē be rōyēd kē 
agar az ān čiš-iz pad ān ō murdagān be dahānd andar ham-zamān zīndag be 
bawēd, ēn wāzag pad menišn man škeft ast. 

ōšnar pad passox +srāyīd kū ēn saxwan rāst ast ud xrad-āmēz, čē dānāgān 
ī ērān-šahr was saxwan pad ham-ēdōn pad rāz, rāz be +srāyīd hēnd; čē kōfān 
buland dānišnōmandān ud xradwarān ī ray-xwāstag, ud az gyāhā[n] +saxwan 
ī xradīg čiyōn āsn ī xrad, ud az murdagān hamāg sust-xradān ud kam-
dānišnān ka čiš-iz ōš ud wīr ud xrad pad mazg nē dārānd ud pad grawgān ī 
dānāgīhā pad ān ōy ī zindagīh ī jāwēdān rasānd. 

wehdēn dānāg čiyōn ka-š ēn saxwan ašnūd hunsand be būd ud abar xrad 
ōšnar dastwar āfrīnhā guft. 

 
  ترجمۀ فارسی - 2-3
ز د دانست که این گفته در همه جا و ناحیه، راست و روشن است، که دانایی ایکی این که چنین بای«

بسیار  ،ام که در ایران شهر من از دانایان خردمند شنیده: پرسید که] بود[بهدینان، از او که دستور اوشنر
، هندبدهمیشه برویند که اگر از آن چیزي به مردگان  ،سبز هاي بلند هستند و بر باالي آن گیاهانِکوه
  . این سخن به نظر من عجیب است. زنده شوند درنگ  بی

 گونه سخنِ شهر را این این سخن راست و خردآمیز است؛ زیرا دانایان ایران: اوشنر در پاسخ گفت که
 ؛ و1خواستار دانشمندان و خردورزانِ فرّه] نشانۀ[هاي بلنداند که کوه گفته] گونه[سیار است، رازرازگونه ب

دگان، همۀ سست خردان و از مر] منظور[، مانند آسن خرد؛ و مندانهخرد سخنیاهان گ از] منظور[
  .به آن زندگی جاودان رسند انکه هیچ هوش و حافظه و خرد در مغز ندارند و در گرو دانای] اند[دانشان کم

  ».ها گفت بهدینِ دانا هنگامی که این سخن را شنید، خرسند شد و بر خرد اوشنرِ دستور،آفرین
 

                                                
، دکتر راشدمحصل ز غضت نقغ و!  انْژ غنت: این قرائت و معنی را براي عبارتی که در متن بدین صورت آمده است -  1

   .به ما پیشنهاد دادند
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   نتیجه - 3
هاي  اي در ایران باستان است که نامش دو بار در اوستا و بارها در نوشته اوشنر، نام شخصیتی اسطوره

)  -aošnara: اوستایی( واژة اوشنر. 1اي به وي منسوب است پهلوي و پازند آمده است، همچنین اندرزنامه
از متون . است» بسیار زیرك«نی به مع  -pouru.jiraصفت او در متون اوستایی  و» مرد خرد«به معنی 

آید که از دورة اوستایی، اوشنر را به عنوان الگوي خرد و دانایی به شمار  اوستایی و پهلوي چنین برمی
شود که مانند  که براي گشتاسب دعا می هنگامیآفرین میزد و  آفرین زردشتآوردند، براي نمونه در  می

یرومند، مانند کیخسرو فرهمند و مانند سیاوش آزاده باشد، بخش، مانند جاماسب ن فریدون پیروز و درمان
گیاه » رازگونۀ«تفسیر و شرح تمثیلِ  .2»دانا و بسیار زیرك باشی مانند اوشنر« :شود براي او چنین آرزو می

هاي بسیاري در  نمونهاحتماالً ، تمثیلی است که وجرکرد دینیدر کتاب از زبان اوشنر دانا بخش  زندگی
» سفر برزویه طبیب به هند«ترِ  کوتاهدر روایت  ستان داشته است و یکی از آنهاایران با دانایانِ سخنان

  .مانده است باقی
» طبیب به هند برزویهسفر «ترِ  و روایت کوتاه پهلويدو روایت بخش در  زندگیشباهت تمثیل گیاه 

بودن آنها گواهی داد، اما چنان که  توان بر یکسان اي است که تنها می این شباهت به اندازه. روشن است
 نیز همین رسد در اصلِ تمثیل برده نشده و به نظر مینام بینیم در روایت فارسی میانه از هیچ کتابی  می

  . گونه بوده است
  توجه کرده شاهنامهتحریر بلندتر و تحریر » تناقضات و اشتباهات تاریخیِ«دوبلوا به  ،پیش از این

تألیف خود برزویه است و ممکن نیست که قبل از سفر وي به هند کلیله و دمنه اب این نکته که کت: است
بنیاد قائل  و نکته دیگر اینکه در این دو تحریر براي بزرگمهر نقشی بزرگ ولی بی ه باشدبودجود مو

 در حالی که تحریر ؛هاي بعد براي برجسته کردن داستان افزوده شده است اند که احتماالً در دوره شده
 : 1382، دوبلوا( تر دانست توان آن را کهن ندارد و احتماالً می ینقطه ضعف ،تر هیچ یک از این دو کوتاه
 3پیش از دوبلوا، بنفی. پژوهشگران نظراتی متفاوت دارند ،این سه تحریر و قدمت دربارة اصالت). 136

داستان بر این باور است که  4هرتلکه  تر و داراي اصالت دانسته است، در حالی تر را کهن تحریر کوتاه
و از بحث خود چنین نتیجه گرفته  بخش  موضوعی رایج در فرهنگ عامۀ سراسر جهان است گیاه حیات

                                                
  .1930نک دابار،  اندرز اوشنر دانابراي متن پهلوي و ترجمه انگلیسی  -  1
دابار،  به. نک) زند(؛ براي متن پهلوي 301-300: 1، جلد 1852نک به وسترگارد،  آفرین زردشتبراي متن اوستایی  -  2

 -80 :1357 پورداود به. نک فارسی ۀو براي ترجم 110-107: 1909به آنتیا، . ا نکبراي متن پازند این دع؛ 181-184: 1927
به خط اوستایی و » فرین زرتشت اسفنتمانآ«متن اوستایی  )401- 399: 1، جلد 1922اونواال،  ( روایت داراب هرمزیار در. 82

 .ترجمۀ آن به پازند و به خط فارسی آمده است
3- Benfey 
4- Hertel 
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، اما احتماالً نظر بوده است با بنفی همنیز ابتدا  1نولدکه ؛تحریر بلندتر متن معتبر و اصلی استاست که 
  ).133، 103- 102 :همان( ه استرا  مبهم خواند تر اهتحریر کوتو  هتحت تاثیر هرتل از نظر خود بازگشت

به نظر . کند را تأیید می دوبلوابنفی و  ، نظرِوجرکرد دینینسخۀ فارسی میانۀ این تمثیل در کتاب 
داند، بسیار کهن است و احتماالً به  بخش و حکیمی که راز این تمثیل را می رسد تمثیل گیاه زندگی می

به  سفر برزویۀ طبیب« داستان ترِ ، در تحریر کوتاهروایتحکیمِ خردمند  این . ددگر دورة هندوایرانی باز می
و در  تر از همۀ پیران خردمندتر و کهنسالاست پیري  شاهنامه، در هستند دانایان و خردمندان هند» هند

نده از هاي بازما هاي دیگري از این تمثیل در دیگر نوشته نسخه چه بسا .اوشنر دانا است وجرکرد دینی
  . 2دهد که این فرضیه را مورد تأکید بیشتر قرار  شته باشدوجود دافرهنگ هندوایرانی 
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