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  ∗∗∗∗در شاهنامه و منابع عربي باستان يانخردورزي ايرانهاي جلوه
  

  ان پوروحيد سبزيدكتر 
   كرمانشاه-دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه رازي

  چكيده
هاي بنيادين فرهنگ ايراني است، زيرا اين فرهنگ، سعادت و رستگاري آدمي خردگرايي از انديشه   

از اين ديدگاه خرد بزرگترين موهبت الهي و مهم ترين ابزار براي مبارزه با . داندرا در استخدام خرد مي
. اندفرو خفته...يوهايي است كه در درون آدمي به صورت صفات ناپسند چون حرص، خشم، حسد ود

فردوسي در جاي جاي شاهنامه . اين بينش از آغاز تا پايان، چون خون در پيكر شاهنامه جاري است
 شمارد و در ستايش امور پسنديده و نكوهش امور ناپسند،صفات نيك و آثار پر بركت آن را بر مي

اين جهان بيني، موجب شده است كه . داندخرد را معيار قرار داده، آن را چون ترازو مالك سنجش مي
فردوسي ستايش خرد را مقدم بر ستايش پيامبر بياورد و برخالف ديگر ستايش گرانِ دانش، قيد و 

فردوسي شود كه ي بسياري ديده ميدر شاهنامه، سخنان حكيمانه. شرطي براي ستايش دانش نياورد
نقل كرده است، تأمل در منابع عربي كه آكنده از اقوال ... آنها را از خردمند، مرد خرد، خردمند ايران و

حكيمانه ايرانيان است، نشان مي دهد بسياري از اين خردمندان، حكيمان ايراني چون بزرگمهر و 
  . انوشروان هستند

، ، منابع عربينگ باستاني ايران خردورزي، فرهفردوسي، شاهنامه، خرد و :گان كليديواژ
ات تطبيقيادبي.  
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  پيشگفتار . 1

هاي بنيادين فرهنگ ايراني است؛ زيرا اين فرهنگ، سعادت و خردگرايي از انديشه
از اين ديدگاه خرد بزرگترين موهبت الهي و مهم . داندرستگاري آدمي را در استخدام خرد مي

 چون ؛هاي ناپسنده در درون آدمي به صورت صفتترين ابزار براي مبارزه با ديوهايي است ك
  .اندفروخفته ...حرص، خشم، حسد و

 غالبا مبتال به آفت ،هاي اخالقي و حكمي شاهنامههاي مختلف در تفسير انديشهديدگاه
اين در  حقيقت اين است كه جز مقدمه شاهنامه و برخي ابيات پراكنده .افراط و تفريط است

ها را اسالمي محض دانست و تأثير فرهنگ ايراني را در  اين حكمتتوان به سختي مي،كتاب
  . آنها انكار كرد

در شاهنامه بسيار دشوار و پيچيده خردورزي موضوع يابي تحليل و ريشهدر اين ميان، 
اي استوار و عميق زيرا هم منطبق با مفاهيم قرآن كريم و روايات ديني است و هم ريشه ؛است

هاي ايراني نويسنده اين مقاله در پي نشان دادن سرچشمه .يران دارددر فرهنگ باستاني ا
 اسالمي -تركيبي از ايرانيخردورزي است و معتقد است رنگ و بوي خردورزي در شاهنامه 

و  . زيرا عالوه بر منابع به جا مانده از زبان پهلوي، منابع عربي نيز مؤيد اين ادعاست؛است
  . و جهان بيني اسالمي نبوده است دينيز به دور از عقيده هرگفردوسيشخصيت فردي و ادبي 

   موضوعيتحليلپردازش  .2
  اهميت خرد و خردورزي در ايران باستان و بازتاب آن در شاهنامه . 2-1

 نام ،ي آنهمه جادر  .خردگرايي چون خوني است كه در همه اجزاي شاهنامه جريان دارد
 .معيار درستي و نادرستي كارها خرد است ،ياز نظر فردوس. شودمي خرد و خردمند ديده

جويد تا شنونده در  مدد مي،هنگامي كه قصد ستايش عملي را دارد از ارزش و اعتبار خرد
بيند و ام هستي را يكسره بر اساس نظم و منطق ميآن كار ترديد به خود راه ندهد، نظدرستي 

در شاهنامه بيش از  .)158: 1374بهار، (اغلب از خداوند به تعبير خداي خرد ياد مي كند 
 بار واژه خرد و 500 بيش از ،)90-71: 1369رنجبر،  :ك.ر( بيت در ستايش خرد آمده 300
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واژه خرد و روشن ذيل : 1377ولف، (است  بار واژه روشن روان آمده 150خردمند و بيش از 
  .)روان

واننده را به  خ»به نام خداوند جان و خرد«با عبارت در آغاز شاهنامه حكيم طوس 
 چون چراغ راهنما، خواننده را از ،اين براعت استهالل .كند سرزمين دانش و خرد دعوت مي

 آنقدر اهميت دارد كه ،اين بينش. 1كند فضاي فكري و مقصود و هدف گوينده با خبر مي
گفتار اندر «را مقدم بر » گفتار اندر ستايش خرد«بيت  19فردوسي در ابتداي شاهنامه، 

 همه دست نويس هاي كهن شاهنامه مراعات شده استيبي كه در تتر ،آورده» پيغمبرستايش 
  ).216: 1375متيني، (

 به معنى ، است»وهومن« ،دومين مرحله جهان بينى زرتشتىاست كه آن  ،سبب اين امر
خرد و انديشه در آدمى به او ...گردد برمدار آن مى ه جهان مادى و معنوى كانديشه نيك و عقل

 مايه برترى آدمى از ديگر جانوران است و ،خرد و انديشه. دهد مى يى دريافت و شناختتوانا
اش  نيروى آفرينش و بالندگى ،رتر باشد، به همان اندازهب اش بيشتر و هر كس كه خرد و انديشه

  ).40: 1367شهزادي، ( 2بيشتر است
س گشتاسب بر تخت  پس از شرح جلو،دقيقي كه آيين پارسي داشته، در ابتداي ديوان خود

پس از چند سال در ايوان او درختي در زمين روييد كه برگش پند و بارش «: گويدمي شاهي
من خرد : خرد بود، اين درخت پيامبري به نام زرتشت بود كه اهريمن را كشت و به شاه گفت

  : را براي تو به ارمغان آورده ام
  نــد آمد  اندر زميـــديدرختي پ           رين ـب  برآمد  االنـس چو يك چند

  اخـــن بود بسيار شـــدرختي گش           اخ ـوي كــدر ايوان گشتاسپ بر س

  ردـــردپرورد كي مـــكسي كو خ           رد ـ بارش خ وي پند وه برگ ـهم

  ش را بكشـتـــن بدكنــكه اهرم              او زردهشـت امـ ن ه نبـيـخجست

  ون آورمـــرهنم ـو خردــسـوي ت           رم ـ پيغمب تگفـ ان ــكيـ  شـاه  به
  )50: 1373دقيقي، (
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هاي بندگان از خداوند، اعطاي هاي ديني ايرانيان، يكي از خواستهدر آموزههمچنين 
يسناى  (»اى مزدا ما را از نيروى خرد مقدس خويش برخوردار ساز«: موهبت خردمندي است

 ما از تو خواستاريم كه اشويى و آمال نيك و !ح راستىاى نور حقيقت و اى رو«) 9 بند 33
نقل از ايراني، ، 33 مهريشت (».حكمت و دانايى، ظفر و قدرت عمل نيك را به ما ارزانى دارى

1361 :60(   
: 1383عفيفي،  :ك.ر(در مينوي خرد كه از متون پهلوي به جا مانده از ايران باستان است، 

نگاهى گذرا به .  جمله در وصف و ستايش خرد است14 ى آن ى مقدمه  جمله57از ، )629
توجه به دانش و برترى آن بر هر چيز ديگرى آن دهد كه محور اصلى  كتاب نشان مىاين 
در اين متن پهلوى يك شخصيت خيالى به نام دانا از شخصيت خيالى ديگرى به نام . است

. هاى گوناگون است  سرزمينپرسد و در پى حقيقت در كه سمبل دانايى است مى» مينوى خرد«
بي بهره  ،با مينوي خرد نشان مي دهد كه فردوسي در سرودن شاهنامهمقدمه شاهنامه مقايسه 

كوياجي، : ك.ر(براي مقايسه خرد در دو كتاب مذكور . 3از مقدمه مينوي خرد نبوده است
اند از نشانه هاي ه اينكه خرد و دانا بارها در شاهنامه در كنار هم آمد،، به عالوه)6-10: 1371

   ).8: 1362راشد محصل، : ك.ر(. آگاهي فردوسي از متن مينوي خرد است
 ركن اصلي زندگي است، خدا سرچشمه دانايي است، خردمندان در ،در مينوي خرد، عقل

 خلقت جهان به وسيله خرد . شفاي روح و روان است، خردورزي. پاداش مي گيرند،دو جهان
 بدون ، كار نيك. سودمندترين ابزار است، خرد. خرد نگه مي داردا هستي را ب، خداوند.است

، )18: 1379مينوي خرد، (...  وهاستي خواسته  بهتر از همه،خرد. آگاهي ارزش ندارد
هاي ايراني ، براي اطالع بيشتر از مفهوم خرد در انديشه)83: 1379آذرباد، : ك.ر(همچنين 

  ).90 -88 ...جستاري: 1384ور، سبزيان پ( / )76- 71: 1383صرفي، : ك.ر(
كتاب ها مرسوم بوده بسياري از ستايش دانش در روزگار فردوسي در مقدمه  ،از ديگر سو

ستايش خرد بر ستايش پيامبر است، اول اينكه قابل تأمل  ،ستايش شاهنامه از دانشنوع اما 
ال آنكه در ، ح خرد را بيشتر از دانش ستايش كرده است،تقدم دارد، ديگر فردوسي، )ص(
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ستايش دانش به شكل مطلق  ،كهاينسوم نكته . است كتاب هاي اسالمي ستايش خرد نيامده
ز آموختن يك زمان / ز هر دانشي چون سخن بشنوي« صورت گرفته نه دانش اسالمي

، بهمن نامه، كوش نامه، هماي نامهمينوي خرد، ستايش خرد در آثاري چون  .»)2 ص، 4نغنوي
نشان مي دهد و زراتشت نامه كه اصل آنها متعلق به پيش از اسالم است، ي ابتداي ديوان دقيق
 ؛، رنگ و بوي ايراني دارد و سخت متأثر از فرهنگ باستاني ايران است ستاييكه اين نوع خرد

الزم به ذكر است . ه خردنزيرا در كتاب هاي اسالمي، اين دانش است كه مورد ستايش است 
خرد گرايي و ستايش خرد در ابتداي متون فارسي، به سبب نفوذ  ،بعد از دوره سامانيانكه 
223-209: 1375متيني، : ك.ر( 5بات مذهبي و ديني ديده نمي شودتعص.(  

از پهلوي به فارسي ترجمه كرده با ترجمه  »عريان«اگر اندرزنامه بزرگمهر حكيم را كه 
بر ستايش ) به جاي دانش(منظوم فردوسي در شاهنامه مقايسه كنيم، سبب تقدم ستايش خرد 

اندرزنامه بزرگمهر  30 و 29، 28 ،27 در بند: پيامبر و تجليل از مطلق دانش روشن خواهد شد
فرجام تن چيست؟ و آن دشمن كه دانايان بايد با «: آمده است) 129 -  127: 1371عريان، (

لبد و دشمن توان هر چه بيشتر آن را بشناسند كدام است؟ فرجام تن عبارتست از آشفتگي كا
روان اين چند دروج است كه گناگ مينو براي فريفتن و گمراه كردن مردمان، در برابر مردمان 

آن دروج كدام و چند است؟ آز و نياز و خشم و رشك و ننگ و شهوت و كين و . فراز آفريد
 دادار هرمزد براي بازداشتن آن چند دروج براي )43بند (» ....غفلت و دروج بدعت و تهمت

خرد (و گوش سرود خرد ) خرد فطري(آسن خرد : اري مردمان چند چيز نگاهدار مينو آفريدي
براي مردمان چه هنري بهتر است؟  ...و اميد و خرسندي و دين و همپرسگي و خيم) اكتسابي

  .)57بند ( دانايي و خرد
زخ اهرمن بدكار و ديوان را شكست دادن و از دو«: آمده است) 61: 1379(در مينوي خرد 

و نيز . تاريك بي بها رستن، چنين ممكن است وقتي كه مينوي خرد را به پشتيباني گيرند
 از نظر مردمان به سبب برترين افزار خرد بهتر انجام ،شكستن كالبد ديوان و ناپديد كردن آنان«

  .)74 :همان (»تگرفته اس
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يعني درون انسان خداوند براي مبارزه با ديوهاي : از سخنان باال نتيجه گرفته مي شود
، اميد، 6داده است، از جمله خرد غريزي و اكتسابيقرار ابزار هايي براي مقابله ، صفات ناپسند

  : و مهمترين و مؤثرترين آنها خرد است... مشورت و،رضايت، دين داري
، ابيات به نظم كشيده استبزرگمهر به انوشروان پندهاي ضمن در مضامين باال را فردوسي 

  : ردوسي از پندهاي بزرگمهر منتفي مي سازدفگونه ترديد را در اقتباس زير جاي هر
  دل كند كارزار؟  با  كه چون ديو        ارـشهري  س   پد ـبپرسي ا ـدان  ز             

  و؟ـكه از كار كوته كند دست دي        خديو ت كيهان ـدادس ه ـبنده چـب             

 ذردـــبگ ان ـردار اهريمنــز ك          خرد كه دست  خـپاس ن داد ـچني             

  درونـ ان پيشه راهي درازستك         رهنمون  را ــان تــج اد ــخرد ب             
   روشنست زو دل و جان داننده         جوشنست  خرد  وان ـز شمشير دي             

  )1530 :1387فردوسي،  ( 
تا آنجا كه حكيم طوس است بهترين موهبت الهي و يو و اهريمن مبارزه با د  ابزار،خرد

  :خود و شنونده را ناتوان از ستايش و خواننده را عاجز از شنيدن آن مي داند
 ها سرست خرد بر همه نيكويى      چيزى مدان كز خرد برتر استتو                  

   مهان  و  كهتران   ى وزندهفر     ان ـدر جهـرد نيست انـفزون از خ                 

  ؟وگر من ستايم كه يارد شنود     ستود   يارد  كه  را خرد را و جان                 

  )1383 :همان(
 : از زبان ايرانيان به شكل زير آمده است اين مضمون در منابع عربي و پهلوي

ي همسنگ چيز: )137: 2ج ،1412ابن جوزي، (ة عقل زيرما أوتي رجل مثل غ: بزرگمهر
: )61: ابن مسكويه، بي تا( العقل أكبر األشياء )انوشروان(فرأيت . عقل به آدمي داده نشده است

، توحيدي( .ال شرف إال شرف العقل: بزرگمهر گفته است؛ به اعتقاد من عقل برترين چيز است
  .ت داشتن عقل نيستتي چون عزّهيچ عزّ: ؛ ترجمه)69: 7ج ،1990آبي، (، )94: 4ج ،بي تا
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 پاسخ )83: 1379، آذرباد. (تو را گويم، پسرم كى بختيارى به مردمان بهتر چيز خرد است
   ).59: 1379، مينوى خرد( .داد كه خرد است كه بهتر از همه خواسته هاست

  مشاوراني خردمند چون بهمن، امشاسبند خرد، خداي خرد است و در كنار خود،اهورامزدا
: ك.ر(يي به نام چيستا به دانش و دانايي اختصاص دارد دارد و در ميان ايزدان نيز بانو

در فلسفه زرتشت، هستي يا آغاز جنبش و آفرينش را استوار بر «، )101: 1387موسوي، 
داند كه در زبان اورمزد مي» خواست و خرد«تر تصميم و آهنگ خداوند و به سخن درست

در زبان باستاني » خرتهو«ا واژه  زير؛يابندمعنايي يگانه مي» خواست و خرد«اوستايي نيز 
ثاقب (» .ايران، هم به معناي خواست و اراده و كام خداوندي و هم به معناي خرد ايزدي است

  ).120: 1377فر، 
     بيني خاص ايرانيان نسبت به رابطه هستي با خرد است كه فردوسيبا توجه به جهان

  : گويدمي
   7جان است و آن سپاسنگهبان         نخست آفرينش خرد را شناس 

  )2: 1387فردوسي، (
هاي بسياري وجود دارد كه نشانگر اهميت برجسته خرد در ايران باستان بوده از نمونه

ى آفرينشهاى گيتى انسان را به زيور  رستش و نيايش پروردگارى را كه در ميان همهپ«: جمله
و رهبرى مخلوقات بر گماشت  بياراست و او را به شهريارى جهان )ادراك(گويايى و گيروايى 

شهزادي، از نماز ستايش خدا، به نقل از ( ».تا با بدى روبرو گشته پيكار كند و آن را براندازد
 .)اندرز بهزاد فرخ پيروز، 112: 1371عريان، (» ...آزمودم كه خرد بهتر است« ،)28: 1367

پرسيد ) 18: 1379 ،ردمينوى خ (»رسد، خرد بهتر است هايى كه به مردمان مىاز همه نيكى«
كه كشتن خرد آموختارى و آب آن نيوشدارى و بار آن گزيدارى : كه كشتن خرد چه؟ او گفت

  ).از پندهاى آذر فربغ فرخزادان، 118: 1371ريان، ع (و جاى آن بهشت روشن همه آسانى
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   معيار درستي و نادرستي، خرد.2 -2

يدگاه ايرانيان آمده كه سبك سخن نشان در منابع عربي، عبارات بسياري درباره عقل از د
 معياري دقيق براي تشخيص حقايق زندگي تعيين شده و گويي براي همگان يقين ،دهد عقلمي

هاي  عقل است، اين شيوه سخن را در نمونه، باطلازحاصل شده كه تنها معيار تشخيص حق 
  : زير مي بينيم

با معيار عقل چه : )41: سكويه، بي تاابن م(أى رجل أحمد عندكم بالعقل؟ : سؤال از كسري
  تر است؟ كسي نزد شما ستوده
  )72: ابن مسكويه، بي تا (....بر عاقل واجب است كه... .و على العاقل أال

، از نوع سؤال )529: 1990طرطوشي،  (...عقل چيست؟ما العقل؟ : نوشروانسؤال از ا
  . حقايق استفهميده مي شود كه عقل تنها معيار سعادت و دست يابي به

 عاقل كسي است :)444: 3 ج،1412، زمخشري. (العاقل من ملك عنان شهوته: أردشير
  ...كه

، بي ثعالبى(منسوب به اردشير پسر هرمز  « ....، عاقل كسي است كهالعاقل من: از اردشير
  ).54 :تا

  ).137: 2، ج1412ابن جوزي،  (...شايسته است كه عاقل....ينبغي للعاقل: بزرگمهراز 
  ).119: 1968غزالى،  (...للعاقل أربع عالمات: يك حكيم ايراني
  :  دانايي و خرد است،معيار درستيدر شاهنامه هم 

كه دانا زد اين داستان از  «؛»كه دانا نخواند ترا پارسا« ؛»ز دانا سخن بشنو اى شهريار«
 .... و»خوى مرد دانا بگوييم پنج «؛»؟نبينى كه دانا چه گويد همى «؛»نخست

رسد خردورزي در ميان ايرانيان در مقايسه با ديگر با توجه به آنچه گفته آمد به نظر مي
در منابع عربي اين بويژه اينكه  ،بودهاي برخوردار ها از جايگاه ويژه مثل رومي،ملل بزرگ

  : برتري مورد اتفاق همگان قرار گرفته است
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نحن ال نملك من ال يشاور، : رسيفقال الفا. نحن ال نملك من يشاور: قال رومي لفارسي
: 1990، طرطوشي (،)178: 1، جعسكري، بي تا. (رس أعقل من الروموقد أجمع الناس أن الف

ما كسي را كه : يك رومي به يك ايراني مي گويد: )146: 4، ج1417ابن نجار، (و ) 243
كه بي نياز از ما كسي را «: گويدد به حكومت بر نمي گزينيم، ايراني ميشنيازمند مشورت با

  .»دها متفق شدنبر برتري عقل ايراني همگان  ومشورت باشد براي حكومت انتخاب نمي كنيم
  در شاهنامه و ايرانو خرد عقل هاي نشانه .3 -2

جايي براي تعريف و شرح دقيق مفاهيم عقلي و از آنجا كه در حماسه جهاني فردوسي 
 را نشان آن  و ويژگي هاي خرد، اهميت انتزاعي وجود ندارد، حكيم طوس با آوردن صفات

 صفات خرد در شاهنامه بسيار است، نويسنده مقاله در يك كار پژوهشي نشان داده .دهدمي
توان ادعا كرد اند، مياست با استناد به منابع عربي و آنچه كه محققان عرب از ايرانيان نقل كرده

  آغازسرود باز هم با ستايش خردمي )ص( شاهنامه را قبل از بعثت پيامبر ،كه اگر فردوسي
ذكر چند با براي اجتناب از تكرار، .  بيت به ستايش آن مي پرداخت350كرد و در بيش از مي

 تا 127: ... مقايسه1384سبزيان پور، : ك.ر(.  خواننده را به مقاله زير ارجاع مي دهيم،نمونه
148.(8   

   با مردميمدارا .3-1 -2

  : هاي عقل برشمرده شده است انساني و مداراي با مردم از نشانهدر شاهنامه، رفتار نيك
  9 خرد بر سر دانش افسر بود    مدارا خرد را برادر بود 

  )1411 :1387فردوسي، (
 بره العاقل عالمات من«: استبزرگمهر از قرائن وجود اين نگرش در ايران باستان، سخن 

 ابن( و )588: 2، جتا، بيعسكري (.»مانهز لهأل مداراته أوطانه، و إلي حنينه بإخوانه، و
وطن و مداراي دلتنگي براي  نيكي به برادران، ،هاي عاقلاز نشانه: )137: 2، ج1412جوزي، 

  . با مردم روزگار خود است
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  ميانه روي .2-3-2

  : داند ميانه روي را كاري خردمندانه و مورد پسند خردمندان مي،فردوسي
   خردمند خواندت پاكيزه راي    ميانه گزيني بماني به جاي 

  )1225: 1387فردوسي، (
  : هاي وجود اين بينش در ايران باستان ديده مي شوددر متون پهلوي و منابع عربي نشانه

اندرز ، 114: 1371عريان، . (تر است ى خرد كارىروى به خرد پيداتر، دانش بر پايه ميانه
   ).بهزاد فرخ پيروز

به : )529: 1990، طرطوشي. (القصد في كل األمور:  قالما العقل؟: قيل ألنوشروان
: ك.ر( براي اطالع بيشتر .ميانه روي در همه كارها: عقل چيست؟ گفت: انوشروان گفته شد

  ).138: ...، بازتاب1389سبزيان پور، 
  زهد و دوري از گناه  -3-3 -2

  : خردمند براي دنيا نه شادي مي كند و نه اندوه مي خورد
  كز آن عادت او خود نباشد به رنج         نــا بگوييــم  پنــج خوي مرد دا

   كـزو  بگــذرد  غــم آن داردـنـ        نخست آنكه هر كس كه دارد خرد

  ود  تافتــهـبگذرد  زو  ش نه گـر          هــنه شادان كند دل بـه نــايـافتـ
.  
.  
.  

  دــسراي  گزنبس ايمن مشو در         د ـراي سپنجـي مبنــــدل اندر س

  

  جــكه  دانا  نداند  يكي  را  ز پن       دي دل اندر سراي سپنج ــــچه بن
 )1383: 1387فردوسي،  ( 

  : فردوسي نشانه عقل را در ترس از ارتكاب گناه مي داند 
  كه از بد همه ساله ترسان بود          نخستين نشان خرد آن بود 
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  : صر روم ديده مي شودمضامين باال دقيقا در پاسخ كسري به قي
البصير بقلة بقاء :  رجل أحمد عندكم بالعقل؟ قالأي: جواب كسري قباد به پادشاه روم

ابن . (الدنيا، النه يجتنب الذنوب لبصره بذلك، و ال يمنعه ذلك أن يصيب من لذة الدنيا بقصد
 كوتاهي كسي كه به: چه كسي از نظر شما عقل كامل تري دارد؟ گفت: )41: تامسكويه، بي

گناه اجتناب مي كند و در عين حال مانع او نمي شود  ،به سبب آگاهي زيرا ؛شدزندگي آگاه با
  .كه با ميانه روي از لذت هاي دنيا برخوردار شود

در اين پند مكتوب بر تاج انوشروان توصيه به غم نخوردن بر مال از دست رفته،  همچنين
  ).623: 1310نفيسي،  (»دزديده غم مخوريدشكسته و سوخته و  كه بر...«: شودديده مي

شباهت بيت زير و سخني از انوشروان كه با دو شيوه بياني متفاوت، اجتناب از گناه را 
   :ل است قابل تأم،انددانسته شرط عقل

  به نيكى گراى اگر بخردى    مگرد ايچ گونه به گرد بدى 

 )1493: 1387فردوسي، (

: ابن مسكويه، بي تا (.ضيع التحفظ و االحتراس من المعاصىو منها أن ال ي...ما ثمرة العقل؟
55.(  

  ).95: 1387سبزيان پور، : ك.ر(اي آذرباد براي اطالع از اين مضمون در كليله و پنده
  برتري خرد بر مال و ثروت -3-4 -2

    برين داستان زد يكي هوشيار    ناپسند است و خوار هنر گهر بي

  )1485: 1387فردوسي، (
ما ورثت اآلباء األبناء شيئا أفضل من األدب، ألنها تكتسب المال باألدب و : جمهرقال بزر

پدران براي پسران چيزي بهتر از : )137: 2، جبي تاابن قتيبة، (بالجهل تتلفه فتقعد عدما منهما 
آوري و با ناداني آن را از بين گذارند، زيرا با خرد مال را به دست مينمي به جاي) عقل(ادب 
  .شويبري و از هردو محروم ميمي 
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د و يا چهار پاى  ناكرده، خواسته به شويبه مردمان بهترين چيز خرد است، چه اگر، خدا
  .)82: 1379، آذرباد (.اند مبه ميرد، خرد به

رس و منها محروس أقسام األشياء مختلفة، فمنها حا«: از اردشير نقل شده است
 مسلوب و منها محفوظ، فالمسلوب المال، و لحارس العقل، و منهاا وفالمحروس المال 

ابن (و  )207: قيرواني، بي تا( 10انت تحرس المال المحفوظ العقل، فالعقل يحرسك و
  ).، منسوب به ايرانيان61: مسكويه، بي تا

   )64: 1379مينوي خرد،  (.هايي است كه در جهان استخرد است كه بهتر از همه خواسته
  نياز دين به دانش .3-5 -2

  در رستگاري ببايدت جست       تو را دين و دانش رهاند درست

  )4: 1387فردوسي، (
أيحتاج مع االيمان الي العقل؟ : آمده استپادشاه روم سؤال هاي جواب كسري قباد به در 

آيا با وجود ايمان به : )42: ابن مسكويه، بي تا(. نعم ألن بالعقل يفصل بين الحق و الباطل: قال
  ....بله زيرا با عقل است كه حق و باطل تمييز داده مي شود: ت؟ گفتعقل نيازي هس

 شما را با ،مردم ايد، پدر و مادر جهانيانيد: هرمز به مشي و مشيانه گفت«در بندهشن آمده 
برترين عقل سليم آفريدم، جريان كارها را با عقل سليم به انجام رسانيد، انديشه نيك انديشيد، 

  )81: 1382دادگي،  (.»ر نيك ورزيد، ديوان را مستاييدگفتار نيك گوييد، كردا
  : بعيد نيست كه فردوسي با توجه به عبارات باال گفته باشد

   سزاوار خلعت نگه كن كه كيست       خرد مرد را خلعت ايزدي است 

  )1493: همان(
  .نيكي دارددستور به اي اشاره به قدر شناسي از خرد و مصراع دوم بيت به گونه

  سعادت در گرو عقل  -3-6 -2

  مبادا كسي در بال مبتال            رهاند خرد مرد را از بال 

  )1383: 1387فردوسي، (
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  )32: ابن مسكويه، بي تا. (عمل العقل الخالص من الخوف و الخطايا
   )50: ابن مسكويه، بي تا. (السعادة مقرونة بالعقل

 نياز ادب و جوانمردى به عقل - 2-3-7

در ، اين واژه  بار آمده49ژه ادب نيامده ولي فرهنگ كه نزديك به آن است در شاهنامه وا
به باال و ديدار و  «؛»ز فرهنگ و راي سياوش بگوي«: است مورد در كنار خرد و راي 14

 ؛»به مرد خردمند و فرهنگ و راي«؛ »به بخت تو آموخت فرهنگ و راي «؛»رهنگ و رايف
طه فرهنگ و عقل را در سخنان منسوب به اردشير و  راب.»پسنديدم اين راي و فرهنگ اوي«

ادب : )109: 2ج ،1999ابن عبد ربه، (ة في العقل، األدب زِياد: اردشير: بزرگمهر مي بينيم
وطواط، بي ال(صورة عقلك كيف شئت األدب صورة العقل فحسن «و . موجب فزوني عقل است

  .گونه كه مي خواهي نيك گردان پس تصوير عقل خود را هر،ادب بازتاب عقل است: )88: تا
  :  در شاهنامه غالبا همراه خرد و خردمند مي آيد»رادي« و »راد«واژه 

جهان ديده و راد و فرخنده «؛ »خردمند و راد و جهاندار بود«؛ »بيامد دبير خردمند و راد«
  .»دلير و بزرگ و خردمند و راد «؛»راي

ن عبارات حكيمانه از بهمن و بهزاد مي وابستگي واژه هاي خرد و رادي و فرهنگ را در اي
  : بينيم

نياز : )62: ابن مسكويه، بي تا(لى الغذاء إلى العقل كحاجة البدن و حاجة األدب و المروءة إ
  . ادب و جوانمردي به عقل مانند نياز بدن به غذا است

 ، اندرز113: 1371عريان،  (.تر جوانمردى با خرد مفيدتر است، رادى به خرد فريادرس
  ).بهزاد فرخ پيروز

  كيست؟خردمند و دانا در شاهنامه  .4 -2

مرد «، »دانا« سخنان حكيمانه بسياري وجود دارد كه فردوسي آنها را از ،در شاهنامه
 به روشني معلوم نيست كه اين اما نقل كرده است.. . و»هوشيار«، »خردمند مرد خرد«، »خرد

د خرد كيست؟ در پاسخ با دو ديدگاه اسالمي و  اگر بپرسيم اين مر؟مرد دانا و خردمند كيست
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 از آنجا كه شاهنامه محل التقاي .ايراني كه غالبا آميخته با افراط و تفريط است روبرو مي شويم
از نكات قابل تأمل اين است . اين دو فرهنگ است، پاسخ به اين سؤال نياز به تأمل بسيار دارد

  11.نام برده است» دانا«را با لفظ كه فردوسي دست كم بيش از شش بار بزرگمهر 

در اين بخش سه نمونه از اين سخنان حكيمانه را مورد تأمل قرار مي دهيم تا با پرتوي 
 به همين منظور  نقاط تاريك شاهنامه داشته باشيم؛ سهمي در روشنگري و تبيين برخي،ناچيز

را » بدي شتاب «و» دشمني نادان با نفس خود«، »چاه كن هميشه ته چاه است«سه مضمون 
  : مورد تأمل قرار مي دهيم

  چاه كن هميشه ته چاه است -4-1 -2

  كه هر كس كه بد كرد كيفر برد         رد ـــت مرد خـنگر تا چه گفتس

  )1045: 1387فردوسي، (
  سزد گر كند خويشتن را نگاه          كسي كو به ره بركند ژرف چاه

  )608: همان(
  :  مرد خردبرخي نشانه ها براي تفسير

  : در پندهاي منسوب به آذرباد و انوشروان آمده است
و هر كس هميماالن را چاه . كسي كه كرفه كند پاداش يابد و آن كه گناه كند پادا فره برد

  )82: 1379آذرباد،  (.كند، خود اندر افتد
  )52: 1366عنصر المعالي،  (.بگزاف مخر تا بگزاف نبايد فروخت: پند پانزدهم انوشروان

  : را از اوستا نقل مي كند اين مضمون در ايران باستان آنقدر مشهور بوده كه ناصر خسرو آن
  اين نوشتستند در استا و زنـد      ها خود بپيچد بد كنشاز بدي                

   14آنكه او مر ديگران را چاه كند      چند ناگاهان به چاه اندر فتاد   

  )434: 1388ناصر خسرو، (
داوري تو پيوسته بر اين اصل است كه بدي بهره بدان و نيكي «آيين زرتشت آمده است در 

   ).5، بند 43يسنا (» .پاداش نيكان است
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من فعل : داند حكمت زير را از پندهاي ايرانيان مي)542: 1،جابي ت(، عسكريابوهالل 
از مكافات آن  ( استهركس كار بدي انجام دهد، براي خود نايب گرفته: الشر فقد أقام الكفيل

  . )در امان نمي ماند
طلبكاران مرا : )539: 1990، طرطوشي (إساءتي يدركني مثل فلم وطلبني الطالب: بزرگمهر

  . فرا نگرفت مؤاخذه كردند و هيچ چيزي مثل اعمال بدم دامنم را
 ذلك؟ وكيف: المأمون أسأت، فقال وال إلي أحد أحسنت ما: المأمون بحضرة الموبذ قال

 أيلومني الناس: المأمون قال نهض فلما فإليها؛ أسأت فإلي نفسي، وإن أحسنت ألني إن: قال
به كسي : موبد در حضور مأمون گفت: )377: 7 ، جتوحيدي، بي تا( عقله؟ هذا من علي حب

اگر نيكي كردم به خودم و اگر بدي كردم : چطور؟ گفت: مأمون گفت. نه نيكي كردم و نه بدي
آيا ممكن است مردم مرا به خاطر عالقه به فردي : وقتي مأمون برخاست گفت. به نفسم كردم

  كه عقلش اين است سرزنش كنند؟ 
بيت زير از ابو الفضل سكري مروزي را ترجمه اشعار ) 100: 4 ، ج1403(همچنين ثعالبي 
  : فارسي دانسته است

كه مكرشان دامن آنها چه بسيارند كساني : و واقع في بعض ما يحفر/ كم ماكر حاق به مكره
  .اندرا مي گيرد و در چاهي مي افتند كه كنده

  : گري سخن مي گويد كه به علت مردم آزاري به چاه افتادسعدي در بوستان از حيله
  بسر الجرم درفتادي به چاه      تو ما را همي چاه كندي به راه 

 )62: 1368سعدي، (

: ك.ر() ع(ل عربي، كليله و سخنان عيسي براي اطالع بيشتر درباره اين مضمون در امثا
  )104: 1386سبزيان پور، 

  دشمني نادان با نفس خود .4-2 -2

» خردمند مرد خرد«را از زبان » آسيب رساندن نادان به خود«فردوسي مضمون حكيمانه 
  : كندبيان مي
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  خورد  او بر گفتار ز    دانا   كه      چه گفت آن خردمند مرد خرد

  دلش گردد از كرده خويش ريش      ندارد زپيش كسي كو خرد را
  )2: 1387فردوسي، (

      حكيم خردمند كيست كه فردوسي او را با تأكيد، اهل خرد و معرفت براستي اين فردِ
  داند؟داند و سخنان او را نه تنها براي مردم كه براي افراد دانا مفيد ميمي

 زيرا اين مضمون در كارنامه اردشير بابكان ، اردشير بابكان باشد،رسد اين حكيمبه نظر مي
  : شودديده مي

چي دانا كان گو پت ايستيت كو دوشمن پت دوشمن آن ني تو بان كرتن اهچ ادان مرت «
اند كه دشمن به دشمن آن نتوان كردن كه  دانايان گفته،چه: »هچ كونشن خويش او يش رسيت

  )7: 1329ير بابكان، كارنامه اردش (.مرد نادان از كنش خويش بهش رسد
» يشخونفس دشمني نادان با «مفهوم  زيرا ؛اين مضمون در ايران باستان مشهور بوده است

 عدو الجاهلُ«: گمهر حكيم در منابع عربي نقل شدهدر حكمت هاي ايرانيان باستان از جمله بزر

     ود است، چگونه نادان دشمن خ: )124: وطواط، بي تاال (»هِ غيرِ صديقَكونُ يكيف فَهِنفسِ
  .تواند دوست ديگري باشدمي

 پند از انوشروان نقل كرده كه پند سي و يكم آن 51قابوس بن وشمگير در قابوس نامه، 
  : چنين است

عنصر المعالي، (» .همه چيزي از نادان نگه داشتن آسان تر كه ايشان را از تن خويش«
1366 :52.(  

ها و اخبارها يافتيم نبشته كه حصني اندر اندر كتاب«: آمده است) 60: 1378(در خرد نامه 
و در جمله آن . پارس، نام او اصطخر و اندر آن جايگاه گنجي يافتند از گنج هاي شاپور ملك

. و بر آن لوح اين نكته ها نبشته بود، به لغت و عبارت آن مردمان. گنج ها لوحي بود زرين
همه : نكته اول: ها چنين بود كه ياد كرده شودو آن سخن . دانايان پارس آن را ترجمه كردند

  »....چيز را از ابله نگاه داشتن آسانتر از آنكه او را از تن خويش
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فردوسي در جايي ديگر از زبان گردآفريد به سهراب نصيحت مي كند كه از جنگ با 
 با  زيرا در مقابل قدرت لشكر ايران تاب مقاومت ندارد و جنگ ضعيف،ايرانيان دست بردارد

        خورد و به خود آسيب قوي نشانه ناداني است و اين نادان است كه از پهلوي خود مي
  : رساندمي

    خورد گاو نادان ز پهلوي خويش   نباشي بس ايمن به بازوي خويش 
  )255: 1387فردوسي، (

: ك.ر(براي اطالع بيشتر از تأثير اين مضمون در مثنوي، اشعار سعدي و شاعران عرب 
  ).50: 1390زيان پور، سب

در مثنوي معنوي داستان بقالي آمده كه به مردي نادان شكر مي فروخت، از قضا سنگ 
ترازوي بقال گل سرشوي بود و مشتري بيماري گل خواري داشت، هر زمان بقال براي آوردن 

گرفت، مشتري از گل او مي دزديد و به دهان مي گذاشت، بقال كه شكر، روي از ترازو برمي
يشتر كه خود را ب متوجه كار مشتري شده بود در دل، به حماقت او مي خنديد و سعي مي كرد

ب كاهش شكر مي شد كه به نفع بقال و به ضرر مشتري بود، مشغول كند، زيرا دزدي او موج
را كه در شاهنامه ديديم از زبان بقال، در مثنوي » از پهلوي خود خوردن«در ابيات زير كنايه 

  : اي وصف نادان مي بينيمموالنا، بر
  رو كه هم از پهلوي خود مي خوري          بري مي   گل من وز  بدزدي،  گر 

  تر خوريـو كمـمن همي ترسم كه ت          تو همي ترسي ز من، ليك از خري 

   و غافل كه بود  كاحمق بداني پس           آزمود   را، ز  شكر چون ببيني تو 

  )657: 1360مولوي، (
 -  294: 1، ج1366دهخدا، : ك.ر(اي اطالع بيشتر از تأثير اين حكمت در ادب فارسي بر
296.(  

  شتاب سبب پشيماني .4-3 -2

  خرد  شد  بدين گونـه همداستان                   ز  دانـا  شنيدم يكـي  داستـان
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   هم آشفته را هوش و درمان شود       ود ـكه آهسته دل كي پشيمان ش

   رنج جان و تن است پشيماني و         تـشتاب و بدي كار اهريمن اس                 

  )368ص (
آمده ) ع(در سخنان منسوب به علي  ؟ خرد هم با او همدل و همراي استاين دانا كيست كه

  : است
؛ ذر العجل فإن )432: 1371آمدي،  (»عجله موجب لغزش است: العجل يوجب العثار«

 زيرا عجول ؛عجله را ترك كن: )5189همان، ( به و اليحمد أمرهالعجل في األمور اليدرك مطل
   .رسد وكارش پسنديده نيست اش نمي به خواسته

  . شيماني استپنتيجه شتاب، : )54: بي تاابن مسكويه،  (عجلة الندامةفثمرة ال: انوشروان
  ).118: 1339مستوفي،  (»شتاب زدگي نكنيد«: از پندهاي مكتوب بر تاج انوشروان

كمترين صبر : )9: ابن مسكويه، بي تا (اكثر العجلةأقل التأني أجدي من : پندهاي هوشنگاز 
  .بهتر از بيشترين عجله است

در كالم و رفتار از : )82: ابن مسكويه، بي تا (احذر العجلة قوال و فعال: از پندهاي ايرانيان
  . عجله پرهيز كن

دمندتر و چه چيزي براي او زيان بارتر چه چيزي براي عاقل سو: پادشاه روم از قباد پرسيد
أنفع األشياء له مشاورة العلماء و التجربة و التؤدة؛ و أضرها له الكسل و اتباع : است؟ گفت

سودمندترين كار، مشورت با دانشمندان و : )42: ابن مسكويه، بي تا (الهوي و العجلة في االمور
  . از هواي نفس و عجله در كارهاستتجربه و تأمل است و پر ضررترين كار، تنبلي، اطاعت

  : داند مثل زير را از ايرانيان مى،ابوهالل عسكرى در مذمت عجله كه موجب تأخير مى شود
هنگامى كه گله بر مى گردد : )119: 2، ج تاى، بىعسكر (15إذا رجع القطيع تقدمت العرجاء

  . آنكه لنگ است جلو بقيه است
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كيست؟ بزرگمهر » خردمند مرد خرد«و » خردمند«، »دانا«به راستي مقصود فردوسي از 
است؟ انوشروان و يا اردشير بابكان؟ آنچه جاي ترديد ندارد شهرت اين مضامين در فرهنگ 

  . باستاني ايران است
در پايان براي آنكه بازتاب گسترده خردورزي ايرانيان را در منابع عربي نشان دهيم، 

  : شت نمونه خروار ذكر مي كنيمهايي از اقوال آنها را از باب منمونه
بي پايه دانشى بدون عقل ر ه: )61: ابن مسكويه، بي تا (و ال أساس للعلم اال بالعقل: بهمن

از پند . فزوني دانش با عقل است: )536 :2/1 ،قرطبي، بي تا (نمو العقل بالعلم: اردشير .است
: ردشيرا .ت عقل هواي نفس استآف: )75: ابن مسكويه، بي تا (والهوى آفة العقل: هاي ايراني

عاقل كسي است كه زمام : )444: 3، ج1412، زمخشري (العاقل من ملك عنان شهوته
ابن مسكويه، بي ( حظ للجاهل فيها فأما منفعة اآلخرة فال: انوشروان. ردشهواتش را در دست دا

ما يحتاج اليه فى أمر  هو البصير بالعاقل: انوشروان .اي از قيامت نيستبراي نادان بهره: )55: تا
. عاقل كسي است كه به آنچه در قيامت نياز دارد، آگاه است: )54: ابن مسكويه، بي تا (معاده

عاقل : )14: ابن مسكويه، بي تا(  التعظيم و الشكر...يجب على العاقل فى حق ا: حكيم ايراني
   .ستايش و شكر خدا را به جا آوردبايد 

با عقل است كه به : )16: ابن مسكويه، بي تا (ذروة األمورو بالعقول تنال : حكيم ايراني
: )440: 1354ابن منقذ،  (من كلّ مفقودٍ عوض إالّ العقل: أردشير. توان رسيدمي   نهايت كارها

  .اي عوض دارد جز عقلهر گمشده
   نتيجه

به  جايگاهي بس واال دارد كه آثار آن در شاهنامه ،خرد و خردورزي در ايران باستان. 1
با تأمل در مضامين .  استصورت ستايش خرد و وصف ويژگي هاي نيك آن منعكس گرديده

حكمي موجود در منابع عربي، كه از ايرانيان نقل شده مي توان قرايني پيدا كرد كه نشان مي 
 ،مورد خطاب قرار داده است ،و خردمندحكيماني كه فردوسي آنها را با نام دانا دهد بسياري از 

  . ستندايراني ه
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 از مضامين اخالقي كه در فرهنگ اسالمي ديده مي شود براي ايرانيان برخيهمچنين . 2
 الزم است در شرح و تحليل متون ،بنابراين.  امري شناخته شده و معروف بوده است، نيزباستان

  .  در كنار مضامين عربي و اسالمي، سهم فرهنگ ايراني را هم ناديده نگيريم،ادب فارسي
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  هايادداشت
گانه هويت ايراني در كنار را يكي از اصول پنج» خردورزي«) 359: 1383(رستگار فسايي  .1
رنجبر با اختصاص فصل دوم كتاب خود به . داندمي» شادي«و » نام«، »دادگري«، »خداپرستي«

ثر حماسي نشان داده  بيت از فردوسي، اهميت خرد را در اين ا300بررسي خرد در شاهنامه، با ارائه 
آنچه جاي تعجب دارد اين است كه رنجبر در اين بخش، برخالف ديگر ) 90-70: 1369. (است

هاي ها، شاهدي از آيات و احاديث براي هدف خود از تأليف كتاب كه نشان دادن سرچشمهبخش
ديث است يا آيه ها مبتني بر حتا بدانيم كه آيا اين سروده...«.اسالمي شاهنامه است، نياورده است

  )12ص (» ج البالغه و يا ساير كتب اسالمي؟قرآن يا اقتباس از نه
با آنكه ستايش خرد را در شاهنامه از زبان بزرگمهر، موبد و حكيمان ايراني ) 28: 1388(ركني  .2

ستايش و «: نقل كرده در پايان سخن، سرچشمه خردورزي فردوسي را در مذهب او مي داند
 خرد سخني است كه از سرشت مذهبي او بر مي خيزد و در وجودش اعتقادي بزرگداشت فردوسي از

  ».ريشه آن را در تشيع او بايد جست. ژرف دارد
كه مقدمه كليله محسوب مي (به اعتقاد صاحب نظران، در كليله و دمنه، بويژه باب برزويه حكيم،  .3

 آن را با مينوي خرد و متن به گونه اي از عقل و خرد سخن به ميان آمده كه به وضوح شباهت) شود
  ) 196: 1378تفضلي، . (مي توان شناخت» شگند گمانيك وزار«پهلوي 

، فقط با شماره 1387در اين مقاله براي رعايت اختصار، اشعار شاهنامه را از چاپ هرمس،  .4
  . صفحه نشان داده ايم

) 329(ولد فردوسي از نكات قابل تأمل اينكه عقل و خرد در اصول كافي كه تقريبا همزمان با ت .5
و » عقل و جهل«تأليف شده، جايگاه ويژه اي دارد زيرا باب هاي اول و دوم اين كتاب يعني باب 

 صفحه مقدم بر باب توحيد قرار گرفته و مباحثي بسيار شبيه به آنچه ايرانيان 81در » فضيلت علم«
، » عقل صورت مي گيردطاعت حق با«: درباره عقل طرح كرده اند، در آن ديده مي شود، از جمله

عقل اولين «، »عقل معيار پاداش و مجازات در قيامت است«، »عقل سبب رفتن به بهشت است«
، )91-10: كليني، بي تا: (نك.... و» برتري عالم بر عابد«، »عقل بهترين سرمايه«، »مخلوق خداست

: نگ ايران باستان نكبراي اطالع از نمونه هايي از شباهت هاي تأليفات دانشمندان شيعه با فره
پس از اشاره به تأثير زهد ايراني در فرهنگ و ادب ) 253: 1989(عاكوب ). 282: 1384محمدي،(

علماي شيعه به علت نزديكي به زهاد ايراني نقش بيشتري در تأليف كتاب با موضوع : عربي مي گويد
  .زهد داشتند
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 رُاآلخَ و، وعبطْم امهدحأَ: وعانِنَ لُقْعالْ: كرده استاز شاپور اردشير نقل ) 15: 1407(ماوردي  .6
مسموع الَ و يلُصح احِونْمِ دهبِ الَإِ امو ) ذاتي و اكتسابي(عقل دوگونه است طبيعي و شنيدني : هبِاحِص

اين مطلب را يكي از ماوردي هيچ كدام از اين هر دو بدون ديگري كامل نمي شوند، به اعتقاد 
 : ه شكل زير سروده استشاعران عرب ب

رأيالْت نَلَقْع فَ/ ين وعطْمبوعو  مسموع // الَ وفَنْ يعم سما لَذَإِ / وعمي كطْ مبكَ // وعنفَ تَا الَمع 
/ اكتسابي فايده اي ندارد/ ذاتي و اكتسابي / عقل را دوگونه ديدم: 1وعنُم مينِع الْوءضُ و / مسالشَّ

در زماني كه نور چشم موجود / همان گونه كه نور خورشيد بي فايده است/ گر عقل ذاتي نباشدا
 )83...: ، نقبي1389سبزيان پور، (، )1650: 3 ،ج1366دهخدا، : (نيز نك .نباشد

يكي عقل غريزيست و دوم عقل مكتسب است آن را كه عقل غريزي : و بدانكه عقل از دو گونه است
آن را كه عقل مكتسب است دانش خوانند اما هرچه مكتسب است بتوان آموختن بود خرد خوانند و 

توان آموخت اگر چنانكه عقل غريزي ترا يه خدايست آن به تعليم از معلم بولكن عقل غريزي هد
خداي تعالي داده بود، به و به، تو در عقل مكتسبي رنج بر و بياموز، مكتسبي را با غريزي يار كن تا 

   :در مثنوي آمده است) 262: 1366عنصر المعالي، . (باشيبديع الزمان 
  كه در آموزي چو در مكتب صبي / عقل دو عقل است اول مكسبي 

  )722: 1360مولوي، (چشمه آن در ميان جان بود / عقل ديگر بخشش يزدان بود 
 29 بند اي شناخته شده بود كه در سي روزه بزرگعقل غريزي و اكتسابي در ايران باستان به گونه

آسن خرد و گوش سرود «: و در بندهشن نيز به آن اشاره شده است) 271: 1383عفيفي، : (نك
اگر او را . رسد) بهشت(او را كه اين هردو است، بدان برترين زندگي . خرد نخست بر بهمن پيدا شود

 چون آسن خرد نيست، گوش سرود آموخته. رسد) دوزخ(اين هردو نيست، بدان بدترين زندگي 
دادگي، (او را كه آسن خرد هست و گوش سرود خرد نيست، آسن خرد به كار نداند بردن . نشود

عقل را به دو نوع تقسيم كرده ) 149: 1322(ناصر خسرو نيز در جامع الحكمتين ) 110: 1382
يكي عقل غريزي كه آن اصل است اندر مردم و ديگر عقل مكتسب است كه از راه تعليم «: است

  .»موجود شود
اول ما خلق «اين بيت را بر گرفته از حديث ) 405: 1376(و فاطمي ) 119: 1365(رستگار،  .7

  .انداز اصول كافي دانسته» اهللا العقل
براي نمونه عناوين زير از جمله مباحثي است كه مضمون ابياتي از شاهنامه را با اقوال ايرانيان  .8

خرد عامل دوري از «؛ »د برترين چيز جهانخر«: ايمباستان كه در منابع عربي آمده تطبيق داده
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تشبيه خرد به «؛ »تشبيه خرد به چراغ«؛ »خرد فاصل حق و باطل«؛ »خرد موجب آسايش«؛ »گناه
ضمنا الزم به ... و» خردمند و محاسبه نفس«؛ »برتري دانشمندان بر شجاعان«؛ »گنج بي پايان

نابع عربي دست يافته ايم كه در مقاله يادآوري است كه در اين مقاله به شواهدي از شاهنامه و م
  .مذكور نيامده است

  )94: 1387سبزيان پور، : (براي اطالع از اين مضمون در كليله و دمنه نك .9
كلمات قصار، (و نهج البالغه ) 28: 1407ابن مقفع، (اين عبارت بي كم و كاست در كليله و دمنه  .10

  .نيز آمده است) 147
 / بپرسيد ازو شاه نوشين روان«، »گوى دانا زبان برگشاد سخن«پند بزرگمهر به انوشروان : نك .11

كه  /  زان پس ز دانا بپرسيد مهو«، »ز دانا بپرسيد پس دادگر«، » كه اى مرد دانا و روشن روان
  .»كجا خواست گفتار دانا شنيد / دل از كار گيتى بيك سو كشيد«و » فرهنگ مردم كدامست به

من حفر الخيه حفرة وقع «، » ال يحيق المكر السيء اال باهلهو« اين مضامين عربي عبارتند از  .12
 .»ال تجني من الشوك العنب«و » كل يحصد ما يزرع و يجزي بما صنع«، »فيها

  .»كما تدين تدان«و » الدنيا مزرعة االخرة« .13
  )194: 2 ، ج1388معين، : (براي اطالع بيشتر نك .14
  :  ايرانيان را در نظر داشته استبعيد نمي نمايد كه سعدي در گلستان عبارت مذكور از .15

  )174: 1368، سعدي( خرك لنگ، جان به منزل برد /اى بسا اسب تيزرو كه بماند 
 /اسب تازى دوتگ رود به شتاب //  پند من كار بند و صبر آموز /اي كه مشتاق منزلى، مشتاب 

  )113: 1388سبزيان پور، : (، نك)422: همان(اشتر آهسته مى رود شب و روز 
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  كتابنامه
  هاكتاب. الف

 قرآن كريم •

 نهج البالغه •

 حسين الدكتورمراجعة د المدني، منير محم، تحقيق نثر الدرر؛ )1990(سعد، منصور بن الحسينواآلبي، أب .1
 . نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 . فرهنگى فروهر-؛ رهام اشه، شهين سراج، مؤسسه ى )1379(آذرباد، مهرسپندان .2

غرر الحكم، به المعجم المفهرس أللفاظ ، غرر الحكم و درر الكلم؛ )1371(ى، عبد الواحد بن محمدآمد .3
 .برازش،  امير كبير، چاپ اولكوشش علي رضا 

، دراسة و المنتظم في تاريخ الملوك و االمم؛ )1412(ابن الجوزي، ابوالفرج عبدالرحمان بن علي بن محمد .4
ي عبد القادر عطا، راجعه و صححه؛ نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب تحقيق؛ محمد عبدالقادر عطا و مصطف

 .العلمية

 . مكتبة لويس سركيس،لقاهرةا أحمد محمد شاكر، مصر، ؛، تحقيقلباب اآلداب ؛)1354(ابن منقذ، أسامة .5

 بن ...ا هبة بن الحسن ابن محمود بن محمد ...ا عبد واب الدين محب الحافظ االمامابن النجار،  .6
 .العلمية الكتب دار ،لبنان، بيروت ،عطا عبدالقادر مصطفى ؛وتحقيق دراسة، بغداد تاريخ ذيل؛ )1417(محاسن

 .دار و مكتبة الهالل للطباعة و النشر ، بيروت،العقد الفريد ؛)1999(ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد .7

 . لبنان، دار الكتب العلمية-ت ، بيروخبارعيون األ؛ )بي تا(ابن قتيبة الدينوري، ابو محمد عبداهللا بن مسلم  .8

 لبنان، - عبد الرحمان بدوى، بيروت؛، تحقيقالحكمة الخالدة؛ )بي تا(ابن مسكويه، ابوعلى احمد بن محمد  .9
 .دار األندلس

 .، دار بيروت للطباعة والنشراألدب الصغير واألدب الكبير ؛)1407 (...ابن مقفع، عبدا .10

  .، چاپ پنجم، فروهرستاناخالق ايران با؛ )1361 (ايرانى، دينشاه .11

 . ، فكر روزجستاري چند در فرهنگ ايران؛ )1374(بهار، مهرداد  .12

 . ، نرم افزار المكتبة الشاملةالبصائر و الذخائر؛ )بي تا(التوحيدي، ابوحيان  .13

 .، تهران، معينشاهنامه فردوسي و فلسفه تاريخ ايران؛ )1377(ثاقب فر، مرتضي  .14

 .دار الكتاب العلمية ، بيروت، لبنان،تيمة الدهر في محاسن أهل العصري؛ )1403(الثعالبي، ابومنصور  .15

 . مكتبة دار البيان،، بغداداالعجاز و االيجاز؛ )بى تا (--------- -  .16

 . ؛ به كوشش منصور ثروت، امير كبير)1378(خردنامه  .17
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 . ، ترجمه؛ مهرداد بهار، توسبندهشن؛ )1382(دادگي، فرنبغ  .18

 . ، به اهتمام محمد جواد شريعت، اساطيرديوان؛ )1373(دقيقي طوسي  .19

 .، امير كبيرامثال و حكم؛ )1366(دهخدا، على اكبر  .20

 .امير كبير ،تهران. هاي فكري فردوسي جاذبه ؛)1369 (رنجبر، احمد .21
تحقيق عبد األمير مهنا، ، ربيع األبرار و نصوص األخبار ؛)1412(، ابوالقاسم محمود بن عمرزمخشريال .22

 .ورات مؤسسة األعلمي للمطبوعاتلبنان، منش- بيروت 

 انتشاراتسازمان چاپ و ، ، چاپ هفتم شرح محمد خزائلي،گلستان؛)1368(سعدي، مصلح الدين  .23
 .جاويدان

 .،تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفي، چاپ سوم، تهران، خوارزميبوستان؛ )1368 (------  .24

 .فروهر، يجهان بيني زرتشت؛ )1367(شهزادي، موبد رستم  .25

 .، الطبعة األولي، الريس للكتب و النشرسراج الملوك؛ )1990(، محمد بن الوليد الطرطوشي .26

، دار طالس، دب العربي في العصر العباسيتأثير الحكم الفارسية في األ؛ )1989(، عيسي العاكوب .27
 .للدراسات و الترجمة و النشر

 .يرانكتابخانه ملى جمهورى اسالمى اتهران، ، متون پهلوى؛ )1371 (عريان، سعيد .28
 . دار الجيل، ، بيروتكتاب جمهرة األمثال ؛)تا بي (هاللوالعسكرى، أب .29

  .، توساساطير و فرهنگ ايراني؛ )1383(عفيفي، رحيم  .30

 . غالمحسين يوسفى، چاپ سوم؛به اهتمام ،قابوس نامه. ؛)1366 ( كيكاووس بن اسكندر،عنصرالمعالى .31
 .علمى فرهنگى

 .زهرية، مكتبة الكليات األسبوك فى نصيحة الملوكالتبر الم؛ )1968(الغزالى، ابو حامد  .32

 .، چاپ چهارم، هرمسشاهنامه؛ )1387(فردوسي، ابوالقاسم  .33

 .، ترجمه و تنظيم؛ حسين داودي، اميركبيراحاديث و قصص مثنوي؛ )1385( الزمانبديع فروزانفر،  .34

لمجالس و أنس المجالس و بهجة ا؛ )بى تا( بن محمد بن عبدالبر النمرى ...يوسف بن عبداو القرطبى، أب .35

 . محمد مرسى الخولي؛، تحقيقشحذ الذاهن و الهاجس

، با حواشي و تعليقات زكي مبارك، به كوشش محمد زهر االداب؛ )بي تا(قيرواني، ابراهيم علي حصري  .36
 .محيي الدين عبدالحميد

 . ؛ به تحقيق محمد جواد مشكور، تهران)1329(كارنامه اردشير بابكان  .37

 ).ع(، ترجمه؛ سيد جواد مصطفوي، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت اصول كافي؛ )ابي ت(كليني  .38
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، گزارش و ويرايش جليل دوستخواه، نشر پژوهش هايي در شاهنامه؛ )1371(كوياجي، جهانگير كورجي  .39
 .زنده رود

، بيروت، لبنان، الطبعة أدب الدنيا و الدين؛ )1407(الحسن بن محمد بن حبيب البصري والماوردي، أب .40
 . دار الكتب العلمية،ألوليا

 .، طهران، چاپخانه حيدريمتنبي و سعدي) 1336(محفوظ، حسين علي  .41

فرهنگ ايراني پيش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمي و ادبيات ؛ )1384(محمدي ماليري، محمد  .42

 .،  توس، تهران، چاپ پنجمعربي

 .سين نوايي، اميركبير، به اهتمام عبد الحتاريخ گزيده؛ )1339 (...مستوفي، حمد ا .43

 .، به كوشش مهدخت معين، دانشگاه تهران، چاپ سوممزديسنا و ادب پارسي؛ )1388(معين، محمد  .44

، به سعي و اهتمام و تصحيح رينولد نيكلسن، امير مثنوي معنوي؛ )1360(مولوي، جالل الدين محمد بلخي  .45
 .كبير، چاپ هفتم

 .وس، ويرايش سوم احمد تفضلى، نشر ت؛ ترجمه؛)1379 (نوى خردمي .46

 .، تهرانجامع الحكمتين؛ )1322(ناصر خسرو  .47

هدي محقق، تهران، چاپ هشتم، دانشگاه  م–، تصحيح مينوي ديوان اشعار؛ )1388 (--------- -  .48
 .تهران

غرر الخصائص الواضحة ؛ )تابي(اسحاق برهان الدين الكتبى المعروف بالوطواط والوطواط، االمام العالمة أب .49

 . ، بيروت، دار الصعباضحةو النقائص الف

 .اساطير تهران، ،فرهنگ شاهنامه). 1377. (لف، فريتسو .50

 ها مجله. ب

، صص 2، ايران نامه، سال هفدهم، شماره اتحاد دين و دولت در دوره ساساني؛ )1378(تفضلي، احمد  .51
297 – 305. 

علوم انساني دانشگاه  نشريه دانشكده ادبيات و فردوسي و ستايش خرد،؛ )1362(راشد محصل، محمدرضا  .52
 .16-7، صص 130، شماره مسلسل، 31تبريز، سال 

 مجله علوم اجتماعي و انساني هاي فكري فردوسي،نقدي بر جاذبه؛ )1365(رستگار فسايي، منصور  .53
 .134-115دانشگاه شيراز، دوره اول، شماره دوم، صص 

موعه مقاالت نخستين همايش ، مجفردوسي و هويت شناسي ايراني در شاهنامه؛ )1383 (--------- -  .54
 .371-343، صص 1381 خردادماه 30-27ملي ايران شناسي، جلد اول، 
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يادمان روزها، مجموعه مقاالت، بنياد پژوهش ارزش خرد در نظر فردوسي، ؛ )1388(ركني، محمد مهدي  .55
 .30-10هاي اسالمي آستان قدس رضوي، صص 

ى علمى  مجله ؛امه و متون عربى قرن سوم تا پنجمى حكمت در شاهن مقايسه؛ )1384(سبزيان پور، وحيد  .56
 .148 – 127ص ص، 1ى   شماره،و پژوهشى انجمن ايرانى زبان و ادبيات عربى

، هاي ايراني مفاهيم مشترك حكمي متنبي و فردوسي جستاري در كشف ريشه؛ )1384 (--------  .57
 .123 تا 95صص مجله فرهنگ، ويژه ادبيات، 

 معارف، دوره بيست و دوم،  ترجمه عربي كليله و دمنه بر ادب عربيتأثير؛ )1386 (--------- -  .58
 .114 تا 85، صص 65 و 64شماره پياپي 

 پژوهشي علوم انساني –، فصلنامه علمي هاي ايراني كليله و دمنهبررسي ريشه؛ )1387 (--------- -  .59
 .104-77، صص 73 سال هيجدهم، شماره ،)س(دانشگاه الزهرا 

 مجله دانشكده ادبيات تأثير پند هاي انوشروان و بزرگمهر بر گلستان سعدي، ؛)1388 (--------- -  .60
 .124- 91، صص 64، شماره 17و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، سال 

 مجله علمي و نقبي به روشنايي در جستجوي امثال ايراني در نظم عربي،؛ )1389 (--------- -  .61
، 2گاه شهدي با هنر كرمان، دوره جديد، سال اول، شماره پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانش

 .96- 69، صص 1389بهار 

 لسان مبين / فصلنامه علمي پژوهشيبازتاب عدالت ايرانيان در منابع عربي،؛ )1389 (--------  .62
، صص 1 دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، سال دوم، دوره جديد، شماره ،)پژوهش ادب عربي(

127-155 . 

 مجله بوستان ادب دانشگاه شيراز، سال سوم، بازتاب حكمت ايراني در آثار سعدي،؛ )1390..............(. .63
 . 75-49، صص9، پياپي 1390شماره سوم، پاييز 

 مجله مطالعات ايراني دانشگاه مفهوم خرد و خاستگاه آن در شاهنامه فردوسي،؛ )1383(صرفي، محمدرضا  .64
 .91-65شماره پنجم، صص شهيد باهنر كرمان، سال سوم، 

، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني تأثير قرآن و حديث بر مقدمه شاهنامه؛ )1376(فاطمي، سيد حسين  .65
 .119-118دانشگاه فردوسي مشهد، شماره سوم و چهارم، سال سيم، شماره مسلسل صص 

 .223-209، صص 2ره  مجله ايران شناسي، سال هشتم، شماحذف خرد و دانش،؛ )1375(متيني، جالل  .66

  .626 – 623 مجله ارمغان، سال دوازدهم، شماره نهم، صص ده پند انوشروان،؛ )1310(نفيسي، سعيد  .67
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