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Abstract
‘Minooye Kherad’ is one of the most significant letters of advice in the Middle Persian
Period and the Pahlavi literature, including the books of Behdinan. This rather short
book is full of the wise and beautiful religious and practical advice in diverse fields.
Shahnameh, the master piece of Ferdowsi is the essence and protector of the ancient
Persian culture. The research focuses on whether the book ‘Minooye Kherad’ has
influenced the contents of Shahnameh or not. It also studies whether Ferdowsi has been
inspired by this book or not. The descriptive-analytic methodology is based on studying
the books, articles and analyzing different data. The result of this research indicated that
Shahnameh has been influenced by this short book in the concepts related to moral
advice. The great role of wisdom in Shahnameh emerges from the culture of Ancient
Persia. And the book ‘Minooye Kherad’ has had a significant role in transferring this
valuable characteristic. Ferdowsi is not the creator of these moral concepts, but he has
added to the richness of these moral concepts by the help of his literal and artistic
talents and has offered them to his audiences in his Master piece ‘Shahnameh’.
Keywords: Moral Advice, Wisdom, Culture of Ancient Persia, Minooye Kherad,
Shahnameh
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اندرزهای مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی


محمود مهجوری -ابراهیم استاجی -عبداهلل غالمی -سیده زهرا میرنژاد
چکیده

مینوی خرد یکی از مهمترین اندرزنامههای دورة فارسی میانه و ادبیات پهلوی و از متون بهدینان است .این اثر کمحجمم
سرشار از پند و اندرزهای زیبا و خردمدارانة دینی و تجربی در زمینههای گوناگون است .شاهنامه اثمر بمرر

فردوسمی

چکیده و میراثدار فرهنگ ایران باستان و پیش از اسالم و نیر نگهدارندة ایمن فرهنمگ از خرمر نمابودی اسمت .مسمللة
پژوهش این است که آیا پند و اندرزهای مینوی خرد بر شاهنامه تأثیر گذاشته و آیا فردوسی به این اندرزنامة خردمحمور
توجه داشته است؟ روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی و برپایة مرالعة متون و مقماتت همچنمین گمردآوری شماهدها و
بیان تأثیرات است .نتیجة بررسی دو اثر بیانگر تأثیر این خردنامة کوتاه بر شاهنامة برر

در زمینههمای گونماگون پنمد و

اندرز است .جایگاه واتی خرد در شاهنامه در فرهنگ ایران باستان ریشه دارد و مینوی خرد در انتقال ایمن موضمو بمه
شاهنامه نقش بسرایی داشته است .فردوسی تنها گرارندة این مفاهیم اخالقی نیست؛ بلکه با قریحه و ذوق هنری و ادبمی
بسیار خود بر غنای این مضامین افروده؛ آنها را پرورده و به مخاطبان خود عرضه کرده است.
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.)67-66 :1313
در ابتدا شایسته است واژة خرد در حوزة زبان و فرهنگ ایران باستان بررسی شود .در اوستا واژة  xratav-اسم مذکر
است و به معنای «خواستن تدبیر هد

مشورت پند هوش فهم خرد و عقل» بمه کمار رفتمه اسمت (Barthlomae,

) .1961:335در فارسی باستان  xraθu-به معنی خرد است ر .)Kent, 1953:180در زبان پهلوی  xradبمه معنمی خمرد و
عقل است رر.ک :مکنری .)164 :1379
پند و اندرز از ارکان اساسی و بسیار مهم در متون فارسی میانه است؛ بهگونهایکمه بخمش بسمیاری از متمون پهلموی
دربارة این موضو است و همین اهمیت این مسلله را در نرد ایرانیان باستان نشان میدهد .این مضامین انمدرزی بیشمتر
از اندیشههای دینی سرچشمه گرفتهاند و بر تجربة بشری و اصل خردورزی تکیه دارند.
هر اندرزی مبتنیبر هنجارهای اجتماعی است و درواقع فشرده ای از آداب و رسوم و حکمت و جنبمههمای مختلم
حیات جامعه و تفکر قومی است؛ بنابراین دربردارندة برداشت و جهانبینی فرهنگهمای بشمری در مکمانهمای مختلم
است .اندرزنامههای پهلوی نمونة اصلی از آثار اندرزی ایرانی است .سمنت نگمارش ایمنگونمة ادبمی بمه دوران کهمنتمر
بازمی گردد .اندرزنامه های پهلوی به ویژه با ترجمه به ادب فارسی و نیر عربی راه یافت و اینچنین ایمن گونمة ادبمی اداممه
یافت رمرداپور .)16 :1316
مینوی خرد یکی از متون های فارسی میانه است که پند و اندرز در آن نقش اصلی دارد .این اثر دربردارندة پرسشهما
و پاسخهای دانا و مینوی خرد است .تکیة اصلی کتاب تأکید بر دینداری و اخالقممداری برپایمة توجمه ویمژه بمه خمرد
است .خرد در این اثر تکیة اصلی متن است و همواره در سراسر این اثر از آن یاد میشود .این مقدار توجه به خمرد در
شاهنامة فردوسی نیر دیده میشود؛ درواقع این اثر بر بنیاد خرد و خردورزی نهاده شده اسمت؛ زیمرا هممواره و در هممة
مسائل و رویدادها مالک و معیار سنجش خرد است .ستایش و توصی

خرد در مقدمة شاهنامه چنان پررنگ اسمت کمه

این مقدمه را خردنامة شاهنامه میتوان نامید.
در مینوی خرد دربارة خرد و ابعاد گوناگون آن سخن میرود .زنر معتقد اسمت خمرد در مینموی خمرد بما اهمورامردا
متفاوت است و ماهیتی خلقنشدنی دارد .خرد در این اثر از آغاز همراه با اهورامرداسمت و بما قمدرت او آفمرینش آغماز
میشود رر.ک :زنر .)312 :1314
شاهنامة فردوسی از حکمت خسروانی ایران باستان سیراب شده و مانند گنجینه ای است که آموزهها و باورهای ایران
باستان را پالوده و در درون خود نگاه داشته است .مینوی خرد یکی از متنهای ناب فارسی میانه با درونمایهای انمدرزی
است که نگارش آن به دوران ساسانی برمی گردد .این اثر بی گمان بر حکمت فردوسی در بیان اندیشههما و رهنمودهمای
اخالقی  -اندرزی تأثیر ژرفی گذاشته است.
پیشینة پژوهش
چند اثر از پژوهشگران معاصر میتوان برشمرد که دربارة مضامین اندرزی و یا آثاری مرتبط بما ایمن موضمو نوشمته
شده است .مهمترین پژوهشها در این باره عبارت است از :ترجمة تفضلی از کتاب مینوی خمرد رمینموی خمرد )1334

شکوه خرد در شاهنامة فردوسی :سنجش تحلیلی کنش شخصیتها در سنجة خرد ررضایی دشتارژنه  )1393فرهنمگ
خرد در شاهنامه رطالبی و راشدمحصل  )1393دانش و خرد فردوسی رشمفیعی  )1330جاذبمههمای فکمری فردوسمی
ررنجبر  )1369جاویدان خرد رابنمسکویه  .)1333در کتاب پژوهشهایی در شاهنامه رکوورجی کویماجی  )1371نیمر
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در این زمینه مرالعاتی شده است.

افرون بر آنچه بیان شد پایاننامه هایی نیر در این باره انجام شده است؛ برای نمونه بررسی سه اندرزنامة پهلوی راندرز
آذرباد مارسپندان اندرز دستور بهدینان و اندرز خیم و خرد) و مقایسة آنها با اندرزهای دورة اسالمی رهاوشکی )1319

است که در آن سه اندرزنامة پهلوی با اندرزهای دورة اسالمی مقایسه شده است .پایاننامة بازتاب دین و فرهنگ مردایی
در شاهنامه ربررسی تربیقی باورها آیین ها و اندرزهای شاهنامه با اوستا متون پهلوی و پازنمد) رقاسمم پمور  )1311کمه

نمودهای اساطیری و دینی و فرهنگی ایران باستان را در شاهنامه بررسی میکند .موعظه و حکمت در شاهنامة فردوسمی
رنیکدار اصل  )1371نیر پایاننامة دیگری در این موضو است.
پژوهش های دیگر در این باره عبارت است از« :مفهموم خمرد و خاسمتگاههمای آن در شماهنامة فردوسمی» رصمرفی
« )1313پندها و اندرزها» رشاهین « )1390پندها و اندرزهای شاهنامه» رصمدرمحمدی  )1311و «شماهنامة فردوسمی
پندها و اندرزها» رمعظمی گودرزی  .)1316گفتنی است اثر مستقلی که متن مینوی خمرد را بما شماهنامه مقایسمه کمرده
باشد ارائه نشده است؛ بنابراین انجام چنین پژوهشی تزم بود.
پیشینة اندرزنامهها
دورة ایرانی میانه از سال  330پیش از میالد تا  661میالدی را در بر می گیرد .سنت نگارش آثماری بمه زبمان فارسمی
میانه در سده های ابتدایی اسالمی همچنان ادامه یافت؛ گفتنی است بسیاری از آثار ارجمنمد فارسمی میانمه کمه اکنمون در
دست است و اطالعات گران بهایی دربارة دین و باورها و آموزههای ایمران باسمتان بمه دسمت ممیدهنمد در سمدههمای
نخستین اسالمی نوشته شدهاند.
آثار فارسی میانة غربی رمتون پهلوی زردشتی) به چهار دسته تقسیم میشود« :دستة نخسمت :ترجممههمای اوسمتا بمه
پهلوی؛ دستة دوم :آثار و متون و تفاسیر دینی؛ دستة سوم :متون و ادبیات اندرزی؛ دستة چهمارم :آثمار و متمون تماریخی»
رقادری .)107 :1391
احمد تفضلی دربار ة این آثار مینویسد« :آثاری که به زبان پهلوی تألی

شده بیشتر آثمار دینمی زردشمتی اسمت ...و

برای شناخت دین زردشتی زمان ساسانی و پیبردن به اسرورههای باستانی ایران و شناخت جهمانبینمی ایرانیمان باسمتان
منابع گرانبهایی به شمار می روند .مرالب بعضی از ایمن آثمار نیمر در کتماب همای ادبمی فارسمی اقتبماس گردیمده و بمه
صورت های گوناگون جلوه گر شده است .برای به دست آوردن اطالعاتی از چگونگی آثمار ادبمی پهلموی بایمد بمه ایمن
ترجمهها و اقتباسها رجو کرد .درواقع باید گفت ادبیات پهلوی در اینگونه آثار فارسمی اداممه یافتمه و ممنعکه شمده
است» رتفضلی .)114 :1377
ندا

و پاکنژاد مینویسند« :خرد در اندیشة زردشتی نقش اصلی و محوری دارد و با وجود آفریمدگار بمرر

است .کل آفرینش جهان از ابتدا تا پایان با خرد رهبری میشود» رندا

یکمی

و پاکنژاد صحنه .)116 :1390

یکی از جلوههای بسیار پررنگ در ادبیات پهلوی نوشتههای اندرزی است؛ چنانکه اخالقیمات را یکمی از مهممتمرین
بخش های نوشته های فارسی میانه میتوان به شمار آورد .برپایة واژهنامة مکنری اندرز در فارسی میانمه  handarzاسمت.
این واژه بیشتر بر گفتهها و سخنان حکیمانهای گفته میشود که بیشتر بررگی برای راهنمایی فرزنمد یما شماگرد مؤمنمان
عامة مردم یا صاحبان شغل و منصبی ویژه فرموده باشد .واژ ة فرهنگ نیر در زبان فارسی میانة زرتشمتی یما بمه اصمرال
پهلوی در این معنی به کار رفته است« :خیر رای) پسر من تا رتو را) فرهنگ آموزم» رمتنهای پهلوی بیتا.)31 :
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واژة فرهنگ به معنای دانشآموختن تربیتکردن و دانش نیر به کار میرود .متراد

انمدرز واژة پنمد اسمت .معنمای

دیگر و اصلی واژ ة پند در زبان پهلوی «راه» است رمرداپور  .)10 :1316بهجر آنچه بیان شد در فارسمی دری واژههمای
دیگری نیر در این معنا کاربرد مییابند .در دوران په از اسالم جمر پنمد و انمدرز واژه همای دیگمری ماننمد نصمیحت
وصیت موعظه حکمت و مرلق دانش این معنی را می رسانند .همچنین اصرالحاتی ماننمد داسمتانزدن و انمدازهگمرفتن
برای نقل اندرز و سرمشقدادن و عبرتگرفتن نیر به کار گرفته میشد رهمان)12 :
یکیییی داسیییتان زد تهمیییت بیییر اوی

کییه ییر مییی بریییزد نریییزدش بییوی
(فردوسی ،6831 ،ج)61 :5

تیییو از کیییار کی

یییرو انیییدازه ییییر

کهیی

شییته کییار جهییان نییو ب ییییر
(همان ،ج)224 :4

بحثهای اخالقی مهمترین بخش ادبیات پهلوی را تشکیل میدهد .اندرزنامهها متون و یا کلمات کوتاه همراه با پنمد
و اندرز است که جنبة حکمت عملی و تجربی دارد؛ به این نو نوشتهها که به زبان پهلوی بموده اسمت اندرزناممههمای
پهلوی میگویند .این نو آثار بخش بسیاری از ادبیات پهلوی را در بر میگیرد .به این گونة ادبی به سبب ویژگمیهمای
اجتماعی و فرهنگی مردم ایران از قدیم توجه میشد .په از ورود اسالم نیر همچنان بر فراز متمون ادبمی قمرار داشمت؛
آثاری مانند قابوسنامه و سیاستنامهها از این گونهاند.
دربارة جایگاه و معنای خرد در اوستا باید به امشاسپندان ازجمله بهمن اشاره کرد کمه نخسمتین امشاسمپند و آفریمدة
اهورامرداست .او مظهر اندیشة نیک و خرد و دانایی خداوند است .اوست که انسان را از عقل و تدبیر بهرهمنمد ممیکنمد
رر.ک :احمدی و حسنی باقری .)30 :1319
همة گروههای جامعة ایرانی در دورة میانه به سخنان کوتاه و پندآمیر بسیار توجمه داشمتند؛ بمهگونمهایکمه در بیشمتر
نوشتههای دینی بر دیوارهها سنگنوشتهها بناهای برر

ظرو

و کنارة لباسها و فرشها نشان آنها را میتموان دیمد.

مجموعة اندرزهای این دوران بعدها در ادبیات دوران اسالمی و در کتابهای ادب و اخالق عربی و فارسی بسیار تمأثیر
گذاشت؛ بهگونهایکه این تأثیرگذاری از ویژگیهای این نو ادبی به شمار میرود.
تأثیر اندرزنامهها بر آثار پس از خود
آثار نگارش شده در آغاز دورة اسالمی و رشد زبان فارسی دری بیشتر تحت تأثیر آثار و فرهنگ ایران پیش از اسمالم
است که در آن زمان همچنان استوار و پایدار بود .تأثیر جنبه های اندرزی فرهنگ ایران باستان در آثار سدههمای آغمازین
اسالمی مانند شاهنامة فردوسی و قابوس نامه و ...نشانگر اهمیت و آواز ة این گونمه آثمار انمدرزی پهلموی در آن روزگمار
است« .انعکاس مرالب اندرزی محدود به دورة ساسانی و فرهنگ ایران پیش از اسالم نیست؛ بلکه در آثار ادبمی فارسمی
و نیر نوشتههای ایرانیان به زبان عربی بسیار مشاهده میشود و از همین روست کمه ایمن گونمة ادب را از ویژگمیهمای
فرهنگ مشرق زمین دانسته و گمان برده اند که مردم مشرق حکمت و دانمش را در پوشمش و قالمب ایمن گونمه سمخنان
حکمتآمیر ترویج و تعلیم میدادهاند» رمحمدی مالیری .)239 :1310
میرفخرایی مینویسد« :اندرزها از آنرو که مرالب اخالقی جامعه را بازتاب می دهند و معر

اندیشه گفتمار و کمردار

مردم در گذشته های دورند زمینه های مساعدتری برای شناخت باورهای نخستین جامعة ایرانمی بمه دسمت ممیدهنمد و
گویای این حقیقت آشکار نیر هستند که ایرانیان بهویژه در دور ة ساسانی به سخنان و نوشتههایی با مضممون اخالقمی و
اجتماعی دلبستگی فراوان داشتهاند» رمیرفخرایی .)101 :1391

اندرزهای مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی
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سبک اندرزنامهها
نویسنده در نوشتههای اندرزی با لحنی دلسوزانه و پدارنه سخنانی لری

و مهربانانه میگوید و این سمبک معممولی

اینگونه نوشتههاست .بیشتر افعال در این متون حالت امری دارد و لحن نوشته تحکمی است .در اندرزناممههما شمخص
اندرزدهنده فردی پیر و دانا و باتجربه است؛ گاهی از او با اسم ویژهای مثل بررگمهر و گاهی با اسم عمامی مثمل بمرر
دبیرستان یا مرد دانا یاد میشود؛ البته گاهی نیر اسمی از او به میان نمیآیمد .در بعضمی نوشمتههما نیمر فمرد اندرزکننمده
گروهی مانند دستوران یا دانایان پیشین یا موبداناند .گاهی اندرز در اندرزنامهها در قالب حکایت بیان میشود و ساختار
و چارچوبی روایی دارد؛ گاهی نیر به صورت پرسش و پاسمخ اسمت؛ ماننمد بررگمهمر و مینموی خمرد و گماهی شمکل
مناظرهای به خود میگیرد .یکی از ویژگیهای اصلی این نوشتهها خاصبودن آنها برای پند و اندرز است.
تفضلی دربارة اندرزهای پهلوی چنین میگوید« :اندرزهای پهلوی عموماً سبکی ساده و روان دارنمد و جممالت آنهما
کوتاه و روشن است .مفصلترین مجموعة اندرزها در کتاب ششم دینکرد گرد آمده است .انمدرزهای پهلموی یما از نمو
نصایح دینی هستند یا از نو حکَم عملی و تجربی .مضامین بسیاری از اندرزهای نمو دوم را در میمان ململ دیگمر نیمر
می توان یافت؛ زیرا این گونه حکَم حاصل تجربیات بشری است .اندرزها اساساً از زمرة ادبیات شفاهیانمد کمه از نسملی
به نسلی همراه با تغییرات منتقل شدهاند .بیشتر اندرزهای پهلموی بمه بررگمان و حکمما نسمبت داده شمده اسمت .بیشمتر
مجموعة اندرزها عنوانی ندارند و عنوانهای کنونی را کاتبان و نسخهبرداران یا مصححان این متمون بمه آنهما دادهانمد و
بعضی از اندرزها منسوب به شاهان یا بررگان یا روحانیون است» رتفضلی .)111-110 :1377
خرد در اندرزنامهها
خرد یکی از مفاهیم مهم در ادیان و تمدنهاست .در متون کهن ایرانی نیر بر آن بسیار تأکید شده اسمت؛ ازجملمه در
گریده های زاداسپرم مینوی خرد بندهشمن گاثاهمای اوسمتا و شماهنامه رر.ک :احممدی و حسمنی بماقری .)30 :1319
مجموعة پندها و اندرزهایی که در این متون به بهدینان داده میشود دربردارندة سه بخش اصلی است:
 )1پندهای مربوطبه مشاهده و داشتن بصیرت در زندگی؛
 )2پندپذیری احتیاط دوراندیشی؛
 )3پندهای اخالقی و انجام وظیفه و مسلولیت بر عهده گرفتن رر.ک :قادری .)33 :1391
خرد در بندهشن به دو نو مقدس و پلید تقسیم میشود .برابر با این تقسیمبندی جهان نیر به دو جبهة یماران خمرد
مقدس و خرد پلید بخش میشود رر.ک :احمدی و حسنی باقری  .)30 :1319در گاثاها دو نیروی عظیم انگرمینو رخرد
پلید) و سپنتامینو رخرد مقدس) بازیگران اصلی هستی هستند .این دو نیرو از آغاز همراد و دوقلو بودهانمد؛ بمهطمورکلمی
مردا رلقب اهورا) را به معنای خرد و فرزانگی دانستهاند رر.ک :آموزگار .)10 :1316

مینویخرد
یکی از آثار بسیار مهم و ارزنده در حوز ة ادبیات پهلوی مینویخرد است .متنی کوتاه و بسیار پراهمیت که درونمایمة
اصلی آن دربرگیرند ة مضامین اندرزی است« .شاید در بین متون اندرزی قدیمیترین باشد و به احتمالی تاریخ تألی

آن

به اواخر دورة ساسانی میرسد .متن کتاب به صورت پرسش و پاسخ است .دانا شصت و دو پرسش اخالقمی  -انمدرزی
از مینوی خرد میپرسد و مینوی خرد به تمامی این پرسشها پاسخ میدهد .البته بیشتر پاسخها جنبة ترغیمب و نصمیحت
دارد .مینوی خرد در حکم آموزة بهدین زردشتی در جنبة اخالقی  -رفتاری اسمت .بمه احتممالی ایمن اثمر بایمد در عهمد
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بررگمهر وزیر حکیم و مشاور خسرو انوشیروان نوشته شده باشد .دانا که شخصیت اصلی در این اثر است خمرد را کمه
پرستیدنی ترین نمودهای یردانی ا ست برمی گریند .په خرد در کالبدی بدو نمایان میشود و می گویمد :از ممن آمموزش
خواه تا تو را راهنمایی باشم به سوی خشنودی یردان و نیکان برای نگهداری تن خاکی و رهمایی روان مینمویی .در ایمن
هنگام آن مرد دانا پرسشهای خود را یکبهیک یا گروهگروه پیش میکشد و آن مینو به آنها پاسخ ممیگویمد» ر Boyce,

1968:54-55؛ تاوادیا )131-130 :1333
ندا

و پاکنژاد خرد را در مینوی خرد چهار دسته میدانند:

 )1خرد افرونی یا خرد مقدس؛ خردی که مردم با آن در اندیشه همانگونه همدیگر را میبینند که با چشم میبینند؛
 )2خرد پرهیرکاران که روان با تن همواره خواستار آن است؛
 )3خرد غریری یا آسن خرد که خرد ذاتی است؛ از نخستین لحظة آفرینش با اورممرد بموده اسمت و اهمورامردا خمرد
ذاتی را با منش خویش به نیکان میبخشد؛
 )4خرد همهآگاه خرد اورمردی است که در آن تاریکی و نادانی نیست رر.ک :ندا

و پاکنژاد .)116 :1390

افرونبر درونمایة اصلی اندرز که مبنای نگارش کتاب است دربارة مضامین دیگری مانند اسرورة آفرینش زردشمتی
زروان شخصیت های اساطیری و مانند آن نیر بحث شده است .یکی از موضو های مهم در باب این کتاب این است که

آیا این اثر از اندیشه های زروانی نیر تأثیر پذیرفته است؟ احمد تفضملی در کتماب تماریخ ادبیمات ایمران پمیش از اسمالم
اطالعات گستردهای در باب آثار پهلوی ارائه داده است که در بخشی از آن چنین میگوید« :کمتموجهی بمه اممور دنیمای
مادی و توجه به دنیای معنوی و نیر ذکر اهمیت تقدیر و نقش ستارگان در سرنوشت آدمی موجب شده اسمت برخمی از
دانشمندان این کتاب را اثری نیمه زروانی بنامند؛ ولی مرالبی که مشخصة عقاید زروانیمان باشمد ماننمد اینکمه اهرممرد و
اهریمن اصل واحدی داشته اند در آن نیامده و به اسرورة زروانی نیر اشاره نشده است؛ بنابراین مرمالبی ماننمد تأکیمد بمر
کم توجهی به امور دنیایی و پرداختن به امور روحانی و نیر رضادادن به قسمت را باید از مشخصات نو ادبی اندرزها به
شمار آورد» رتفضلی .)191 :1377
مینویخرد به سبب توجه بسیار به موضو خرد و اینکه خرد را نخستین آفریدة خداوند و جان هستی معرفی ممی کنمد
اهمیتی ویژه مییابد .فردوسی نیر چنین ارزشی برای خرد برمیشمارد و این پرسش را در ذهن برمیانگیمرد کمه آیما شماعر
پرآوازة توس که مینوی خرد را در پیش داشته در نگارش شاهکار خود از این اثر درخشان پهلوی بهره برده است؟

شاهنامه
شاهنامه اثر برر

حکیم فردوسی و شاهکار زبان و ادب فارسی نو است که بنیان زبان فارسی نیر به شممار ممیرود.

این اثر بسیاری از سنتهای ایرانی را در درون خود جای داده است.
نخستین کارکرد شاهنامه در زنده نگهداشتن زبان فارسی است .فردوسی بر بررگی و اهمیمت کمار خمود آگماه بمود و
چنین زیبا به ستایش آن زبان میگشاید:
بناهییییای آبییییاد ییییردد خییییرا

ز بییییییاران و از تییییییابش آفتییییییا

پیییی اف نیییدظ از نییییم کیییاخی بلنییید

کیییه از بیییاد و بیییاران نیابییید زنییید

بیییر ایی ی نامیییه بیییر عمرهیییا ب ی ی رد

همییییخوانیییدش هرکیییه دارد خیییرد
(فردوسی ،6831 ،ج)664 :4

اندرزهای مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی
چییو اییی نییامور نامییه آییید بییه بیی
از آن پیییس نمییییرظ کیییه می ی زنیییدهاظ
هر آن کیس کیه دارد هیش و رای و دیی
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ز میی روی کشییور شییود پییر سیی
کیییه ت یییم سییی
پییس از مییر

مییی پرا نیییدهاظ

بییر میی کننیید آفییری
(همان ،ج)233 :3

در شاهنامه بسیاری از داستا ن های اساطیری و افسانه های مشهور ایرانی ثبت است؛ اما درواقمع خواننمده در شماهنامه
مضامین و موضو های بسیاری را مشاهده میکند .افرونبر داستان پادشاهان مسایلی مانند پهلموانی پهلوانمان و کمردار و
خوی ایشان جان فشانی در راه پاسداری از سرزمین گذرایی و بی اعتباری گیتی غنیمت شمردن زمان پیمان نگاه داشمتن
و بسیاری مضامین دیگر نیر در شاهنامه وجود دارد .غالمحسین یوسفی دربار ة ارج و جایگاه شاهنامه چنمین ممیگویمد:
«شاهنامة فردوسی م برخال

آنچه ناآشنایان میپندارند م فقمط داسمتان جنمگهما و پیمروزیهمای رسمتم نیسمت؛ بلکمه

سرگذشت ملتی است در طول قرون و نمودار فرهنگ و اندیشه و آرمان های آنان است .برتر از همه کتابی است درخور
حیثیت انسان؛ یعنی مردمی را نشان می دهد که در راه آزادگی و شرافت و فضیلت تالش و مبمارزه کمرده مردانگمیهما
نموده اند و اگر کامیاب شده یا شکست خورده انمد حتمی بما مرگشمان آرزوی دادگمری و ممروت و آزادمنشمی را نیمرو
بخشیده اند .شاهنامة فردوسی ...همه در حمایت دادگری و خرد و مردمی و آزادگی است و نیکوکاری و وطن دوسمتی را
تعلیم می دهد .شاهنامه در خالل داستانهای دل انگیر خود مبشر پیامی است چنین پرمغر و عمیمق .گمویی حاصمل هممة
تجربهها و تفکرات میلیونها نفوس در فراز و نشیب حیات از په دیوار قرون بمه گموش مما ممیرسمد کمه آنچمه را در
جایگاه ثمر ة حیات دریافته و آزمودهاند صمیمانه با ما در میان مینهند و همگان را به نیکاندیشی آزادمردی دادپیشگی
و دانایی رهنمون میشوند» ریوسفی  .)6-7 :1372این یکی از زیباترین توصیفات دربارة شاهنامه است.
پند و اندرز از دیگر درونمایههای شاهنامه است که در سراسر آن دیده میشود و نممودی ویمژه دارد .ایمن مضمامین
اندرزی در تبه تی داستان ها در آغاز و پایان و فراخور داستان و موضو جلوه گر می شوند .در شاهنامه ایمن مسمایل بما
احساسات عمیق شاعر درمی آمیرد؛ به کالم گیرایی ویژهای میبخشد و آنچه از دل برمیآیمد نماگریر بمر دل ممینشمیند؛
همین موضو موجب برجستگی شاهنامه در مقایسه با آثار دیگر اندرزی است.
صفا معتقد است« :بهترین قسمت شاهنامه اشارات اخالقی و نصایحی است که استاد بررگوار طموس بمه خواننمدگان
عرضه میکند .قوّت طبع و عظمت فکر و روشنی نظر در نصایح فردوسی بهنیکی آشکار است» رصفا  .)231 :1362این
سخنان پندآمیر فردوسی در لحظه ای ویژه از داستان بیان می شموند درنتیجمه گیرایمی ویمژهای دارد و بمر جمان شمنونده
مینشینند.
شاهنامة فردوسی سرشار از پند و مضامین اندرزی است و در آن بیش از  300بمار واژ ة خمرد و خردمنمد و بمیش از
 130بار واژة روشنروان آمده است رول

 :1377ذیل واژه خرد و روشن روان)؛ بنابراین آیا میتوان چنین پنداشت کمه

پندها و اندرزهای موجود در متن پهلوی مینوی خرد بر آن تأثیر گذاشته اسمت؟ و اگمر تمأثیر گذاشمته ایمن تأثیرگمذاری
چگونه بوده است؟
اصل پهلوی بسیاری از اندرزنامه ها از بین رفته است؛ اصل بعضی از آنها را میتموان بازشمناخت .دانشممندان ایرانمی
مسلمان په از اسالم به این متون توجه کردند و آنها را در کتابهای ادب و اخالق و تاریخ به عربی ترجممه کردنمد و
بعضی از آنها نیر به فارسی راه یافت .برای نمونه اندرزهای بررگمهر بهطور دقیق در کتاب جاویمدان خمرد ابمنمسمکویه
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آمده است و کمابیش آن را جملهبهجمله با متن اصلی میتوان تربیق داد .ابنندیم در فصلی با عنوان «اسامی کتمابهمای
تألی شده در مواعظ و آداب و حکَم ایرانیان و رومیان و هندیان و تازیمان» تعمدادی از کتماب همای اخالقمی و تعلیممی
پهلوی را نام میبرد که به عربی ترجمه شده بود .اندرزنامه های پهلوی گاهی به زبان عربی ترجمه شمده اسمت و گماهی
قرعههایی از آن به فارسی برگردانده شده و یا مضامین آنها در آثار دورة اسالمی راه یافته است.
خرد در متون کهن گونههای مختلفی دارد و بخشیدة اهورامرداست؛ اما خویشکاری و وظیفة هریک خاص است و با
آفریدگان مشخصی پیوند دارد .فردوسی همة این انوا را در زیر عنوان «خرد» معرفی میکند؛ امما مفهمومهمای متعمددی
برای این دادة خدایی به کار میگیرد که نمایانگر شمناخت کاممل او از ایمن گونمههمای ویمژه و آگماهی از خویشمکاری
آنهاست .همین ژر بینی و دقت او را در میان کوشندگان ادب فارسی و پاسداران زبان و شناسمندگان توانمایی همای آن
ممتاز کرده است رطالبی و راشدمحصل  :1393مقدمه)

مقای ة اندرزهای مینویخرد و شاهنامه
په از آنچه دربارة اصل و خاستگاه اندرز در ادب و فرهنمگ ایمران باسمتان و حموز ة شماهنامه بیمان شمد در اداممه
اندرزهای مینوی خرد و شاهنامه تربیق و بررسی میشود.

مقدمة مینوی خرد و شاهنامه
در ابتدا بخشی از ترجمة مقدمة مینوی خرد بیان می شود .این مقدمه به ویژه ازنظر توجه به موضمو خمرد بما مقدممة
شاهنامه سازگار و مشابه است.
« -1به نام و ستایش آفریدگار اورمرد که دهندة همة سودهاست؛  -2و هممة ایمردان آفریمده در مینمو و گیتمی  -3و
فرهنگ فرهنگ ها دین مردیسنی  -4که سرچشمة دانایی و تشخیص از آن است  -3بمه فمره و کمام مقدسمان دو جهمان
تعلیمات آفریدگار اورمرد  -6و همة ایردان بسیار نیرومند  -7و توجه دربردارندة آسایش فراوان از سوی ایردان دانایمان
خاصی که کارشان منرقی است  -1پاداش های نوبهنو به دارندة خرد ررسد)  -9از راه یافتن سود دو جهانی بمه فراوانمی
که رخرد) شفابخش ترین است برای تن و روان  -10چنانکه در بهدین پاک مردیسنان معجرة معجمرات منمره از گممان
بی مثال بنابر گفتار آفریدگار اورمرد و زرتشت سپیتمان در جاهای بسیاری فتوی داده شده است  -11که آفریدگار بسیار
نیک این مخلوقات را به خرد آفرید  -12و آنان را به خمرد نگماه ممیدارد  -13و بمه سمبب افمرار ر=قمدرت) خمرد کمه
سودبخشترین است آنان را پایدار و بیدشمن به جاودانگی همیشگی از آن خود کنند» رمینوی خرد .)2 :1334
بیتهای آغازین شاهنامه عبارت است از:
بیییه نیییاظ خداونییید جیییان و خیییرد
خداونیییید نییییاظ و خداونیییید جییییای

کیییزی برتیییر اندیشیییه بیییر ن ییی رد
خداونییییییید روزیده و رهنمیییییییای

خداونیییید کیییییوان و ییییردانسیی ی هر

فروزنییییده مییییاه و ناهییییید و مهییییر

ز نیییاظ و نشیییان و میییان برتیییر اسیی

ن ارنییییده برشییییده ییییوهر اسیییی
(فردوسی ،6831 ،ج )8 :6

در مقدمة شاهنامه په از ستایش خداوند از خمرد و سمتایش آن سمخن ممیرود .در مقدممة مینموی خمرد و مقدممة
شاهنامه په از ستایش خدا موضو خرد بسامد بسمیاری دارد .درحقیقمت بنیمان همر دو مقدممه دربمارة ارزش مقمام و
جایگاه خرد است« .به نام و ستایش آفریدگار اورمرد که دهندة همة سودهاست و همة ایردان آفریمده در مینمو و گیتمی»
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این جمالت در آغاز مقدمة مینوی خرد با نخستین ابیات شاهنامه سازگار است؛ یعنمی خداونمدی کمه روزی ده اسمت و
کیوان و گردانسپهر ماه و ناهید و مهر نیر نمودی از ایردان و آفریده در مینو و گیتی اسمت؛ چنانکمه پیداسمت باورهمای
زرتشتی در گذار به دورة اسالمی از عناصر در تقابل با آموزه های اسالمی پالوده میشود و این نخستین ابیات شاهنامه را
باید از این دست به شمار آورد« .خرد را میتوان مهمترین مفهوم مرر شده در شاهنامة فردوسمی دانسمت» راحممدی و
حسنی باقری .)21 :1319
کوورجی کویاجی معتقد است« :دربارة منابع خاص ادبی پهلوی که فردوسی در یردانشناخت و فلسفة خمود از آنهما
الهام گرفته است میتوان گفت که به احتمال بسیار زیاد وی کتاب پهلموی دانما و مینموی خمرد را ممیشمناخته اسمت.
همچنین قرینههای بسیاری میان گفتارهای فردوسی و آنچه در دادستان دینی و گرارش گمانشکن بیان شده است دیمده
میشود» رکوورجی کویاجی .)4 :1371
خرد
« -1پاداش های نوبهنو به دارندة خرد رسد؛  -9از راه یافتن سود دو جهانی به فراوانی که خرد شفابخش ترین اسمت»
رمینوی خرد .)2 :1334
خیییرد رهنمیییای و خیییرد د شیییای
ازو شیییادمانی و زویییی

غمیییی اسییی

ازوییییی بیییه هیییر دو سیییرای ارجمنییید

خییرد دسیی
وزوییی

یییرد بییه هییردو سییرای

فزونییی و زوییی

کمییی اسیی

یییتهخیییییرد پیییای دارد بیییه بنییید
(فردوسی ،6831 ،ج)4 :6

در بند  11و  12مقدمة مینوی خرد آمده است که آفریدگار بسیار نیک این مخلوقات را به خرد آفرید و آنان را ...ر؟)
به خرد نگاه می دارد؛ بنابراین خرد برترین آفریدههای خداوند است که به سبب آن سایر پدیدههما و موجمودات آفریمده
میشوند رمینوی خرد  .)2 :1334در شاهنامه نیر خرد برترین آفریدة ایردی است:
خیییرد بهتیییر از هرچیییه اییییزد

داد

سیییییتایش خیییییرد را بیییییه از راه داد
(فردوسی ،6831 ،ج)4 :6

در این میان در شاهنامه اشاره هایی به «دانا» وجود دارد و همچنین برخوردارشدن او از سخنگویی که از «خرد» سخن
میگوید؛ این بهگونهای یادآور شخصیت دانا و مینوی خرد در کتاب مینوی خرد است:
چییه فیی

آن سیی ن وی مییرد از خییرد

کییییه دانییییا ز فتییییار او بییییییرخورد
(همان)

مینوی خرد نیر بر محور پرسشهای دانا و پاسخهای مینوی خرد نهاده شده است .در ادامه چند بنمد دیگمر از مقدممة
مینوی خرد بیان میشود:
« -43و از دستورانی که در دین آگاه تر بودند پرسید؛  -44که برای نگاهداری تن و نجات روان چه چیر بهتر و برتر
است؟  -43و آنان بنابر آنچه در دین معلوم شده است گفتند  -46که از رهمه) نیکی ها که بمه مردممان ممی رسمد خمرد
بهتر است؛  -47زیرا گیتی را به نیروی خرد میتوان اداره کرد  -41و مینو را هم به نیروی خرد میتوان از آن خود کمرد»
رمینوی خرد .)4 :1334
این مضمون در این ابیات نیر دیده میشود:
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خیییرد رهنمیییای و خیییرد د شیییای
خیییرد بهتیییر از هرچیییه اییییزد

خییرد دسیی

یییرد بییه هییر دو سییرای

داد

سییییتایش خییییییرد را بییییه از راه داد

ازوییییی بیییه هیییر دو سیییرای ارجمنییید

یییتهخیییرد پیییییای دارد بیییه بنییید
(فردوسی ،6831 ،ج)4 :6

در بند  49و  30از مقدمة مینوی خرد به این نکته اشاره شده است که خداوند آفریدگان را در گیتی به نیمروی خمرد
آفریده است و ادارة مینو و گیتی به خرد است -49« :این نیر پیداست کمه اورممرد ایمن آفریمدگان در گیتمی را بمه خمرد
غریری آفریده است  -30و ادارة گیتی و مینو به خرد است» رمینوی خرد .)4 :1334
در اندیشه و باور ایرانی خرد نخستین آفریدة خداوند و واسرة خلق جهان ممادی اسمت؛ حمدیث «اول مما خلمق اهلل
العقل» نخستین چیری که خدا آفرید عقل بود رمجلسی 1376ق ج )97 :1به همین نکته اشاره دارد .در فلسفة اسمالمی
پیدایش هستی بیانکنندة همین موضو است.
در پرسش  36مینوی خرد باردیگر به همین نکته اشاره میشود« :پرسش  -36از نخست من که خرد غریمری هسمتم
از مینوها و گیتی ها با اورمرد بودم و آفریدگار اورمرد ایردان آفریده در مینو و گیتی و دیگر آفریدگان را به نیرو و قدرت
و دانایی و کاردانی «آسن خرد» ر=خرد غریری) آفرید و خلق کرد و نگماه ممی دارد و اداره ممی کنمد و در سمر فرشمگرد
اهرمن و فرزندانش را به نیروی خرد بیشتر می توان نابود کرد و از میان برد و سوشیانه با کی خسرو و آنان که تن پسین
کنند به سبب نیرو و یاری خرد راین کار را) بهتر میتوانند انجام دهند» رمینوی خرد .)72 :1334
فردوسی نیر چنین مضمونی را در شاهنامه بیان میکند:
ن

یی

سه پا

آفییرینش خییییییییرد را شیینا
تو یوش اسی

وچشیم و زبیان

ن هبییان جییان اسیی

و آن سییه پییا

کییزی سییه رسیید نیییک و بیید بییی مییان
(فردوسی ،6831 ،ج)4 :6

بنابراین خرد مهم ترین موضو مقدمة مینوی خرد و مقدمة شاهنامه به شمار میرود و بنیان همر دو اثمر بمر آن نهماده
شده است .کتاب مینوی خرد ازنظر مباحث مربوط به خرد اهمیت بسیاری دارد و شاید بیشترین تأثیر را در این باره بمر
شاهنامه داشته است .راشدمحصل نیر این نکته را تأیید میکند که خرد و دانا بارها در شاهنامه در کنار هم آمده اند و ایمن
نشان دهندة آگاهی فردوسی از متن مینوی خرد است رطالبی و راشدمحصل  .)1 :1393البتمه ایمن آگماهی ممکمن اسمت
مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
پرسش  10در متن مینوی خرد جایگاه خرد در پیوند با هنر و نیکی را بررسی میکند -1« :پرسید دانا از مینوی خرد
 -2که خرد بهتر است یا هنر یا نیکی؟  -3مینوی خرد پاسخ داد  -4که خردی که با آن نیکمی نیسمت آن را خمرد نبایمد
شمرد  -3و هنری که خرد با آن نیست آن را هنر نباید شمرد» رمینوی خرد .)23 :1334
این مضمون در شاهنامه نیر وجود دارد:
هنییییر مردمییییی باشیییید و راسییییتی

ز کییییژی بییییود کمییییی و کاسییییتی
(فردوسی ،6831 ،ج)266 :8

هنیییر بییییخیییرد در د میییرد تنییید

چییو تی ییی کییه ییردد ز زن ییار کنیید
(همان)55 :
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در پرسش  46مینوی خرد در پاسخ به این پرسش دانما کمه برتمرین خواسمته چیسمت خمرد را برتمرین موهبمت و
خواسته معرفی می کند -1« :پرسید دانا از مینوی خرد  -2که چیست که از هر خواسته برتر است؟  -3مینوی خرد پاسمخ
داد  -4که خرد است که بهتر از همة خواستههایی است که جهان است» رمینوی خرد  .)64 :1334در شماهنامه نیمر ایمن
موضو بارها بیان شده است:
خیییرد بهتیییر از هرچیییه اییییزد

داد

سیییییتایش خیییییرد را بیییییه از راه داد
(فردوسی ،6831 ،ج)4 :6

فیییزون از خیییرد نی ی ی

انیییدر جهیییان

فروزنیییییده کهتیییییییران و مهییییییان
(همان ،ج)553 :1

مینوی خرد پشتیبانیگرفتن خرد را بهترین سال در برابر دیوان و اهریمن معرفی می کند .پرسش  42بمه ایمن نکتمه اشماره
دارد -4« .مینوی خرد پاسخ داد  -3که اورمرد خدا و امشاسپندان و بهشت خوش بوی خمرم را از آن خمویش کمردن و اهمرمن
بدکار و دیوان را شکستدادن و از دوزخ تاریک بی بها رستن چنین ممکن اسمت -6 :وقتمیکمه مینموی خمرد را بمه پشمتیبانی
گیرند  -7و مینوی خرسندی را مانند زره بر تن پوشند» رمینوی خرد  .)60 :1334در شاهنامه نیر چنین آمده است:
ز شمشیییر دیییوان ،خییرد جوشیی اسیی

د و جیییان داننیییده زو روشی ی اسییی
(فردوسی ،6831 ،ج)656 :3

کوورجی کویاجی معتقد است فردوسی به مینوی خرد توجه ویژهای دارد و از آن بسیار استفاده میکند؛ همچنین مینوی
خرد بر آن تأثیر بهسرایی داشته اسمت رر.ک :کموورجی کویماجی  .)7-9 :1371او ممینویسمد« :فردوسمی هنگمام سمرودن
پیشگفتار شاهنامه و مباحثة اخالقی در حضور بهرام گور دستکم کتماب دانما و مینمویخمرد را در پمیش چشمم داشمته و
بخشهایی از آن را که درخور حماسة خویش میدانسته تأویمل کمرده و در شماهنامه آورده اسمت« ...دکتمر آ.د .مرتممان» و
«دکتر ا.و .وست» هر دو بر این عقیده بودند که تاریخ مفروض نگارش دانا و مینوی خمرد احتمماتً چنمدی پمیش از حملمة
عرب بوده است؛ بنابراین کتاب مینوی خرد پیش از فردوسی از شهرت کافی برخوردار بوده است» رهمان.)23 :
رایی و بیاعتباری یتی
از دیگر مسایل آمده در مینوی خرد اعتمادنکردن به نیکی جهان است؛ زیرا بنیاد ندارد و از میمان خواهمد رفمت؛ بمرای
نمونه در پرسش یک بندهای  110 101 100 99 91و  111چنین آمده است -91« :به هیچ نیکی گیتی تکیه مکمن؛ -99
چه نیکی گیتی همچون ابری است که در روز بهاری آید که به هیچ کوه نپاید -100 .بسیار گیتیآرای مباش؛  -101چه ممرد
گیتیآرا تباه کنندة مینو باشد -110 .به زندگی تکیه مکن؛  -111چه سرانجام مر بر تو رسمد» رمینموی خمرد -11 :1334
 .)12در شاهنامه نیر همین نکته همواره یادآوری میشود .گذرایی و بیاعتباری زندگی دنیوی و لمروم توجمه بمه فرارسمیدن
مر

و آمادة گذشتن از دنیا بودن جرو پربسامدترین مضامینی است که فردوسی پیوسته به آن توجه میکند:
مبیییر خیییود بیییه مهیییر زمانیییه میییان

نیییه نیکیییو بیییود راسیییتی در کمیییان

مهیییر

خیییوانی نبینییییش چهیییر

چیییو دشیییمنش ییییری نمایییید

یکییی پنیید ییویم تییو را میی درسیی

و یییر دوسیی

د از مهیییر یتیییی ببایییید

ش ییی

(فردوسی ،6831 ،ج)542-545 :6
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ن واهییید همییییمانییید اییییدر ب یییی

ب واننییید ا رچیییه بمییییییاند ب یییی
(همان ،ج)25 :2
میییر ش همییییبشیییکرد

سییییرانجاظ نیییییک و بییییدش ب یی ی رد

شیییکار اسی ی

کییه کییس در جهییان جاودانییه نمانیید

ز یییردون میییرا خیییود بهانیییه نمانییید

(همان)35 :
(همان)663 :
همیییه میییییر

رایییییم پییییر و جیییوان

بیییه یتیییی نمانییید ک یییی جیییاودان
(همان)665 :

چییو پیوسییته شیید مهییر د بییر جهییان

بیییه خیییا

انیییدر آرد همیییی نا هیییان
(همان)861 :

مییرا و تیییو را روز هییم ب ییییییییی رد

دمییی

چیییرن یییردان همییییبشیییمرد
(همان ،ج)28 :8

آز
آز از دیگر موضو های پربسامد در مینوی خرد است که پیوسته آدمی را از گرفتارشدن به آن هشدار ممیدهمد .آز در
شمار یاوران نیرومند اهریمن به شمار می آید و همواره در پی زیانرساندن به آفرینش اهمورایی اسمت .در شماهنامه نیمر
بسیاری از رویدادهای ناگوار بر اثر دخالت آز رخ میدهد.
مینوی خرد همواره انسان را به دوری از آز فرا میخواند -13« :به آز متمایل مباش  -14تا دیو آز تو را فریب ندهمد
 -13و چیرهای گیتی برای تو بیمره و چیرهای مینو تباه نشود» رمینوی خرد .)7 :1334
در شاهنامه نیر بسیار بر لروم دوری از آز سخن میرود .درواقع این پالودهشمدن عناصمر فرهنمگ باسمتانی ایمران در
فرهنگ ایران اسالمی است؛ یعنی فرهنگ ایران باستان با شاهنامه و متونی از این دسمت بمه دورة اسمالمی وارد شمد .در
ادامه نمونههایی از شاهنامه دربارة آز و آزمندی بیان میشود:
ایییییا دانشییییی مییییرد ب یییییارهوش

همییییه چییییادر آزمنییییدی م ییییوش
(فردوسی ،6831 ،ج)865 :6

در آزمنیییدی اسییی

انیییدوه و رنییی

شییییدن تنییی د در سییییرای سییی ن
(همان)865 :

و ییییر آز یییییرد سییییر

را بییییه داظ

بیییرآری یکیییی تیییین تییییز از نییییاظ
(همان)856 :

چنیییی اسییی

رسیییم سیییرای سییی ن

چنیییی اسییی

یتیییی پیییر آز و رنییی

همییییه از پییییی آز ورزنیییید رنییییییی
(همان ،ج)35 :2
ازو تیییا تیییوانی یییرد بیشیییی م یییرد
(همان ،ج)685 :8

فردوسی در داستان رستم و سهراب آزمندی را عامل اصلی این رویداد ناگوار میبیند:

اندرزهای مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی
همیییه تل یییی ازبهیییر بیشیییی بیییود
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مبیییادا کیییه بیییا آز خویشیییی بیییود
(همان ،ج)665 :2

داد ری
داشتن انصا

و گرفتن جانب حق چه با دوستان و چه با دشمنان از نکاتی است که در مینوی خرد به آن سمفارش

می شود -32« :با دشمنان با انصا

ستیره کن -33 .با دوست به پسند دوستان رفتمار کمن» رمینموی خمرد  .)1 :1334در

شاهنامه نیر نگاهداشت جانب انصا

یکی از ارکان اصلی حماسه است .درواقع داد و دادگری یکی از ویژگیهای اصملی

اخالق پهلوانان و شاهان و نیکان است که همواره ستوده میشود:
ییر از دشییمن

بیید رسیید ییر ز دوس ی

بیییه هییییییر کیییار داد دادن نکوسییی
(فردوسی ،6831 ،ج)264 :8

س هر و سرنوش
مینوی خرد در بسیاری از قسمتها نیکی و بدی واردشده به انسان را بمه هفمت سمیاره و دوازده بمرج نسمبت داده
است؛ برای نمونه پرسش  7بندهای هفده تا بیست و یک ذکر میشود -17« :هر نیکی و بدی کمه بمه مردممان و نیمر بمه
آفریدگان دیگر می رسد از هفتان ر=هفت سیاره) و دوازدهان ر=دوازده برج) ممی رسمد -11 .و آن دوازده بمرج در دیمن
بهمنرلة دوازده سپاهبد از جانب اورمرد  -19و آن هفت سیاره بهمنرلة هفت سپاهبد از جانب اهرمن خوانده شده اند -20
و همة آفریدگان را آن هفت سیاره شکست می دهند و به دست مر

و هرگونه آزار ممیسمپارند؛  -21بمهطموریکمه آن

دوازده برج و هفت سیاره تعیینکنندة سرنوشت و مدَبر جهاناند» رمینوی خرد .)23 :1334
گفتنی است این نگرش که سرنوشت در آسمان ها رقم می خورد در بیشتر متون فارسمی میانمه وجمود دارد .در واقمع
تأثیر باورهای زروانی که تقدیرگرایی را بسیار رواج می دادند در اندیشه و باور و در عرصة آثمار ادبمی ایمن دوره تمأثیر
ژرفی گذاشته است؛ بهگونهایکه این نگرش دربارة جهان هستی در دورههای بعد نیر همچنمان بمه قموت خمویش بماقی
است و حتی تاکنون نیر هستی خود را حفظ کرده است .شاهنامة فردوسی نیر به این نکته اشاره دارد:
نبیییید تیییییزرو

شیییی فتی نماینییییده نییییوبییییهنییییو

پدییییید آمیییید اییی ی

درو ده و دو بیییییرج آمییییید پدیییییید

بب شییییید داننییییده چونییییان سییییزید

شییید کدخیییدای

رفتنیییید هریییییک سییییزاوار جییییای

ابیییر ده و دو هفییی

(فردوسی ،6831 ،ج)3 :6

هر بهروزی و یا سیه روزی که به مردمان می رسد با میانجیگری این برج های دوازده گانه و اختمران هفمت گانمه روی
میدهد:
چنیییی اسی ی

یهیییان آسیییی

سیییی

پیییس هییییییر فیییرازی نهیییاده نشیییی
(همان ،ج)628 :4

چییو مییا چییرن ییردان فییراوان سرشیی

درود آن کجیییا بیییورزو خیییود بکشییی
(همان)655 :

جهییان را چنییی اسیی
یکیییی را زخییییییا

آیییی و دییی
سییییه بیییییرکشد

نمانیییده اسی ی

همیییواره در بیییه یییزی

یکیییییی را ز ت ییی

کییییان درکشییید
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رسیییم سیییرای ییییزند

نییه زان شییاد باشیید نییه زییی دردمنیید

چنیییی اسییی

همییییبیییدرود پییییر و برنیییا بیییه هیییم

ازو داد بیییییینم و زو هیییییم سیییییتم

نبینییییید کییییی چییییرن ناپیییییییایدار

نیییه پیییرورده دانییید نیییه پرورد یییار

(همان)866 :

(همان ،ج)882 :8
چنیییی اسییی

رسیییم سیییرای فریییی

ازو شادمیییییییییانی و زو م ییییییتمند

هییی بییا فییراز اسیی

و ییه بییا نشییی

هییی بییر زمییی  ،ییه بییه ابییر بلیییییند
(همان)654 :

تو یتی چه سازی که خیود سیاخته اسی

جهانبییان ازییی کییار پرداختییه اسیی

زمیییییییانه نبشیییته د ییییر ونه داشی ی

اشییی

چنیییان کیییو یییزارد ببایییید

(همان ،ج)618 :2

از اینگونه اشارات که نیک و بد را از سپهر و چرخ روزگار میدانند در شاهنامه بسیار است.
راستی و رادی و ستایش خداوند
یکی از مسایلی که شاهنامه بر آن تأکید دارد توجه به ستایش خداوند و پیشمهگمرفتن رادی در کارهما و دوری از بمدی در
کنش و رفتار است .مینموی خمرد در پرسمش دوم بمه ایمن نکتمه اشماره دارد -1« :پرسمید دانما از مینموی خمرد  -2کمه رادی
ر=بخشندگی) بهتر است یا راستی  -3یا سپاسداری یا خرد  -4یا کاملاندیشی یا خرسندی ر=قناعت)؟  -3مینوی خمرد پاسمخ
داد  -6که برای روان رادی و برای همة جهان راستی  -7و نسبتبه ایردان سمپاس داری و در تمن ممرد خمرد  -1و در هممة
کارها کاملاندیشی و برای آسایش تن و روان و زدن اهریمن و دیوان خرسندی بهتر است» رمینوی خرد .)17 :1334
شاهنامه دیده میشود؛ برای نمونه

این ارزش های اخالقی و انسانی با زیبایی ستودنی و ویژهای در بخشهای مختل
رستم در حضور پهلوانان در داستان کاموس کشانی چنین سخن میگوید:

انییدرون بییر چییهایییم

ز یییزدان بییود زور مییا خییود کییهایییم

بییری تیییرهخییا

نبایییید کشییییدن کمییییییان بیییییدی

ره اییییزدی بییییییییاید و ب یییییییردی

کیییه یتیییی نمانییید همیییی بیییر ک یییی

نبایییید بییییییدو شیییادبیییودن ب یییییی

هنییییییر مردمیییی باشییید و راسیییتی

ز کییییژی بییییود کمییییی و کاسییییتی
(فردوسی ،6831 ،ج)266 :8

و از زبان کیخسرو خراب به ایرانیان آمده است:
و ییییزدانشییینا

ز ییییزدان شناسییییید یک یییر سییی ا

مباشیییید جیییز پیییا

بییه یتییی بییه از راسییتی پیشییه نی یی

بیییه از راسیییتی هیییین اندیشیییه نی ی ی

بییه هییر کییار در پیشییه کیی راسییتی

(همان)811 :
چییو خییواهی کییه ن زاییید کاسییتی

(همان ،ج)811 :4

(همان ،ج)653 :2

اندرزهای مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی
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بادهخواری
چند ویژگی دربارة می در مینوی خرد بیان شده که همین ویژگیها در شاهنامه نیر آمده اسمت .در پرسمش پمانردهم
مینوی خرد ربندهای  20تا  )33دربارة «می» چنین سخن می رود -20« :دربارة «می» پیداست که گوهر نیک و بد به «می»
آشکار تواند شد  -21و نیکی مرد در خشم و خرد ممرد در شمهوت بمدی انگیمر؛  -22چمه هرکمه خشمم بمر او تمازد و
خویشتن را بتواند نگاه دارد در نیکیاش  -23و هرکه شهوت بر او تازد و خویشتن را بتواند نگاه دارد در خردش -24
و هرکه «می» بر او تازد و خویشتن را بتوانمد نگماه دارد در گموهرش  -23پمژوهشکمردن تزم نیسمت؛  -26چمه ممرد
نیکگوهر چون «می» خورد مانند جام زرین و سیمین است که هرچه بیشتر آن را بیافروزند ر=صیقل دهند) پماکتمر و
روشن تر می شود  -27و اندیشه و گفتار و کمردار رخمویش را) نیمکتمر دارد  -21و نسمبت بمه زن و فرزنمد و همماتن
ر=دوستان یاران) دوست تر و چرب تر و شیرین تر شود  -29و به هر کار نیک کوشاتر شود  -30و ممرد بمدگوهر چمون
«می» خورد خویشتن را از اندازه بیشتر اندیشد و پندارد  -31و با هماتن نبمرد کنمد و چیرگمی نشمان دهمد و افسموس
ر=مسخره) و استهراء کند  -32و مرد نیک را تحقیر کند  -33و به زن و فرزند و ممردور و بنمده و پرسمتار خمویش آزار
رساند  -34و مهمانی نیکان را برهم زند  -33و آشتی را ببرد و قهر آورد» رمینوی خرد .)32-33 :1334
فردوسی نیر در شاهنامه دربارة می چنین میسراید:
و ژنییی

نبیییرد ز بی ی جیییز نبیییید چیییو زنی ی

ز د زنییی

و از روی آژنییی

د زنییی خیییورده ز تل یییی سییی

زداییییید ازو زنیییی

بییییاده کهیییی

چیییو پییییری درآرد زمانیییه بیییه میییرد

جییییوانش کنیییید بییییاده سییییا ورد

بیییه میییرد انیییدرون بیییاده آرد پدیییید

کیییه فرزانیییه یییوهر بیییود یییر پلیییید

و بیییال بلنییید

کنییید بیییاده او را چیییو خیییم کمنییید

کیییه را یییوهرش پ ی ی

کییه را ییوهرش بییرز و بییالش پ یی

بییه کیییوان بییرد چییون شییود نیییمم یی

چییو بییید خییورد مییرد ،ییردد د یییر

چییو روبییه خییورد ییردد او نییره شیییر

چیییو پژمیییان خیییورد شیییادمانه شیییود

بیییه رخ یییار چیییون ناردانیییه شیییود

اییییا آنیییک یییوهر تیییو آری پدیییید

در ب یییته ز انیییده تیییو باشیییی کلیییید
(فردوسی ،6831 ،ج)8-4 :5

نتیجه یری
شاهنامة فردوسی پیونددهندة فرهنگ ایرانی از دورة پیش از اسالم به دورة اسالمی است .نممود ایمن پیونمد همم در عرصمة
زبان فارسی و هم در عرصة باورها و اسرورهها و داستانها و بهطورکلی فرهنگ ایرانی مشاهده میشود؛ نخسمتین نممود آن در
دیباچة شاهنامه آشکار است .با مقایسة مقدمة شاهنامة فردوسی با مقدمة مینوی خمرد ممیتموان دریافمت در همر دو اثمر توجمه
ویژهای به موضو خرد شده است .در مقدمة شاهنامه په از ستایش خداوند خمرد نخسمتین موضموعی اسمت کمه از آن یماد
میشود؛ از همین آغاز اثر اهمیت و ارزشدادن به خرد آشکار است؛ همین رویکرد در مقدمة مینوی خرد نیر دیده میشود.
از اطالعات به دست آمده در این مقاله میتوان دریافت که خرد برخال

ظاهر آشنای خمود مصمداقهمای متنمو و

مفهوم پیچیدهای دارد؛ به گونهایکه برخی آن را تعری ناپذیر دانستهاند و بهجای تعری

کارکردها و نقش و وظیفة خرد

در زندگی آدمیان را شر و تفسیر کردهاند .این مفهوم در شاهنامه بسیار کاربرد دارد و در بیان مفاهیم انمدرزی هممواره
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اصل و مبنا قرار میگیرد .خاستگاههای اندیشه و توصی هایی که فردوسی دربارة آن آورده است در دو فرهنمگ بمرر
ایرانی -اسالمی و همچنین در متون فارسی میانه و به ویژه اندرزنامه ها ریشه دارد .در ایمن میمان مینموی خمرد از اهمیمت
بسیاری برخوردار است.

در شاهنامة فردوسی بارها واژة خرد و دانا در کنار هم آمده است و این نشاندهندة آگاهی فردوسمی از ممتن مینموی
خرد است:
ز دانییییا شیییینیدظ یکییییی داسییییتان

خییرد شیید بییر آن نیییز هییم داسییتان

شاهنامة فردوسی روحی یکتاپرستانه دارد که سمویههمای خداشمناختی آن از دو خاسمتگاه سرچشممه گرفتمه اسمت:
باورهای منابع سرایش اثر رادبیات پهلوی) و عقاید مذهبی سراینده ردر جایگماه یمک شماعر مسملمان) .البتمه بسمیاری از
بنمایههای اسرورهای مربوط به ادیان و فرهنگهای کهن پالوده و اصال شدهاند.
اخالق عملی شاهنامه مانند اندرزنامههای پهلوی مجموعهای از ارزشها و پندهای اخالقی و حکممت عملمی اسمت
که بیشتر در خربهها و سخنان پادشاهان و پهلوانان دیده میشود .خرد در فلسفة آفرینش در فرهنمگ ایرانمی و اسمالمی
نقش و جایگاهی ویژه دارد .خرد نخستین آفریدة خداوند و واسرة خلق جهان مادی اسمت؛ حمدیث «اول مما خلمق اهلل
العقل» رمجلسی 1376ق )97 :بیانکنندة همین موضو است.

در مینوی خرد آمده است« :از نخست من که خرد غریری هستم از مینوها و گیتیها با اورمرد بمودم» رمینموی خمرد
 .)72 :1334فردوسی نیر همین مسلله را بیان میکند:
ن

ییی

آفیییرینش خیییرد را شییینا

ن هبییان جییان اسیی

و آن سییه پییا

(فردوسی ،6831 ،ج)4 :6

کتاب مینوی خرد ازنظر مباحث مربوط به خرد اهمیت بسیاری دارد و بیشترین تأثیر را بر شاهنامة فردوسمی گذاشمته
است .ازنظر فردوسی واتترین گنجها دانایی است و انسان آرمانی فردوسی فردی است که خرد و دانش خمود را بمرای
بهی برگریند .همة اندرزهای بیانشده در شاهنامه جنبة جهانی دارد و این یکمی از تفماوتهمای انمدرزها و جهمانبینمی
شاهنامه نسبتبه متون کهن است .برپایة بررسیهای انجامشده میتوان گفت فردوسی در بیان مفاهیم اندرزی و اخالقمی
خود از کتاب مینوی خرد بهره برده است و یا اینکه شاهنامة ابومنصوری و منابع دیگر فردوسمی در سمرایش شماهنامه از
مینوی خرد بهره بردهاند؛ درنتیجه شاهنامه نیر با واسره از این اثر استفاده کرده و با بیمانی بسمیار شمیوا ایمن مضمامین را
پرورانده و به مخاطب خود عرضه کرده است .منابع سرایش شاهنامة فردوسی دربرگیرندة بسیاری از متون کهن است که
مینوی خرد نیر در این میان جایگاهی ویژه دارد.
منابع
 -1آموزگار ژاله ر .)1316تاریخ اساطیری ایران تهران :سازمان مرالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه هما رسممت)
چاپ نهم.
 -2ابنمسکویه احمد بن محمد ر .)1333جاویدان خرد ترجمة تقیالدین محممد شوشمتری تصمحیح بهمروز ثروتیمان
تهران :دانشگاه مکگیل مؤسسة مرالعات اسالمی دانشگاه تهران.
 -3احمدی حمید؛ حسنی باقری شری آباد مهدی ر« .)1319خرد سیاسی در شماهنامة فردوسمی مبمانی و سماختارها»

اندرزهای مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

163 /

فصلنامة سیاست مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دورة 40شمارة.40-21 3
 -4تاوادیا جهانگیر سی ر .)1333زبان و ادبیات پهلوی رفارسی میانه) ترجمة سی الدین نجممآبمادی تهمران :دانشمگاه
تهران.
 -3تفضلی احمد ر .)1377تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم به کوشش ژاله آموزگار تهران :سخن چاپ دوم.
 -6رضایی دشتارژنه محمود ر .)1393شکوه خرد در شاهنامه فردوسی :سنجش تحلیلی کنش شخصمیتهما در سمنجة
خرد تهران :علمی و فرهنگی.
 -7رنجبر احمد ر .)1369جاذبههای فکری فردوسی تهران :امیرکبیر.
 -1زنر آر .سی ر .)1314زروان یا معمای زرتشتیگری ترجمة تیمور قادری تهران :امیرکبیر.
 -9شاهین غالمحسین ر .)1390پندها و اندرزها تهران :تحصیل.
 -10شفیعی محمود ر .)1330دانش و خرد فردوسی تهران :انجمن آثار ملی.
 -11صدرمحمدی عصمت ر .)1311پندها و اندرزهای شاهنامه تهران :راستین.

 -12صرفی محمدرضا ر« .)1313مفهوم خرد و خاستگاه های آن در شاهنامة فردوسی» مجلة مرالعات ایرانمی دانشمگاه
شهید باهنر کرمان سال سوم شماره پنجم .92-63
 -13صفاء ذبیحاهلل ر .)1362حماسهسرایی در ایران تهران :امیرکبیر چاپ چهارم.

 -14طالبی بهروز؛ راشدمحصل محمدرضا ر .)1393فرهنگ خرد در شاهنامه :پژوهشی در مفاهیم و اصرالحات به کار
گرفته شده در شاهنامه مشهد :آهنگ قلم.
 -13فردوسی ابوالقاسم ر .)1316شاهنامه تصحیح جالل خالقی مرلق تهران :مرکر دایرهالمعار

برر

اسالمی.

 -16قادری تیمور ر .)1391تاریخ ادبیات ایران کهن و ادبیات ایرانی میانه تهران :مهتاب.
 -17قاسم پور محدثه ر .)1311بازتاب دین و فرهنگ مردایی در شاهنامه ربررسی تربیقی باورها آیمین هما و انمدرزهای
شاهنامه با اوستا متون پهلوی و پازند) رپایاننامة کارشناسی ارشد) دانشگاه کاشان.
 -11کوورجی کویاجی جهانگیر ر .)1371پژوهشهایی در شاهنامه تهران :نشر زندهرود.
 -19متنهای پهلوی ربیتا) .گردآورندة جاماسبجی دسمتور منموچهر جمی جاماسمب ااسمانا مقدممهای از بهمرام گمور
انگلساریا؛ دیباچة ماهیار نوابی تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 -20مجلسی محمدباقر ر1376ق) .بحاراتنوارجلد یک تهران :المعار اتسالمیه.
 -21محمدی مالیری محمد ر .)1310تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عهمد ساسمانی بمه عصمر اسمالمی ج4
تهران :انتشارات توس.
 -22مرداپور کتایون ر .)1316اندرزنامههای ایرانی تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 -23معظمی گودرزی عرتاهلل ر .)1316شاهنامة فردوسی پندها و اندرزها تهران :ابریشمیفر.
 -24مکنری دیوید نیل ر .)1379فرهنگ کوچک زبان پهلوی ترجمة مهشید میرفخرایی تهران :پژوهشگاه علوم انسمانی
و مرالعات فرهنگی.
 -23میرفخرایی مهشید ر« .)1391کهن نامة ادب پارسی» پژوهشگاه علوم انسانی و مرالعات فرهنگی .سال سوم شممارة
اول .119-107

 / 164متنشناسی ادب فارسی سال پنجاه و چهارم دورة جدید سال دهم شماره  3رپیاپی  )39پاییر 1397

 -26مینویخرد ر .)1334ترجمة احمد تفضلی تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 -27ندا

ویدا؛ پاک نژاد صحنه شعله ر« .)1390مفهوم خرد در پازند مینوی خرد» فصملنامه علممی پژوهشمی زبمان و

ادب فارسی؛ ادب و عرفان .109-120
 -21نیکدار اصل محمد حسین ر .)1371موعظه و حکمت در شاهنامة فردوسی رپایان نامه کارشناسمی ارشمد) دانشمگاه
شیراز.
 -29ول

فریته ر .)1377فرهنگ شاهنامه فردوسی تهران :اساطیر.

 -30هاوشکی آرزو ر .)1319بررسی سه اندرزنامة پهلوی راندرز آذرباد ماراسپندان اندرز دستور بهدینان و اندرز خیم و
خرد) و مقایسة آنها با اندرزهای دورة اسالمی رپایاننامه کارشناسی ارشد) دانشگاه تبریر.
 -31یوسفی غالمحسین ر .)1372بر هایی در آغوش باد تهران :انتشارات علمی.
32- Boyce, M.(1968). Middle Persian Literature, vol.2&3, Handbuch der Orientalistik Iranistik.
)Netherland: E. J. Brill, (pp. 51-55
33- Kent, Roland Grubb. (1953). Old Persian Grammar. New haven: American Oriental Society.
34- Bartholomae, Christian (1961) Altiranishes worterbuch, Walter de Gruyter& co. Berlin.

