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Abstract
Wisdom is the foundation of the universe in Iranian thought and includes all the
material and spiritual aspects of human being. Rationalism in advice texts, Which are
reflects of the ancient Zoroastrian believes, has a wide reflection; specially in sixth
Dinkard, which is the most comprehensive Pahlavi advise text. In Ferdowsi's
Shahnameh which is inherited from thoughts and deep thinking of pre-Islam era,
wisdom is one of the fundamental concepts, it is represented by various functions. In
this article, the authors have used a comparison and content analysis method to review
the concept and status of wisdom and rationalism in advices of Sixth Dinkard and
Ferdowsi's Shahnameh. The results of this research show that the concept of wisdom
has notable similarities in these two books; in the sixth Dinkard, wisdom in addition to
its original meaning which is the means of understanding, is part of a comprehensive
religious system of Ohrmazd, which God created and maintained the world through ito,
all the goodness and badness are compared according to it. This view towards the
concept of wisdom is quite obvious in Shahnameh. Some advice of the sixth Dinkard
and shahnameh regarding this concept (i.e. wisdom) are similar not only in terms of
meaning, but also in terms of the manner of expression and imagery such as simile and
allegory. A remarkable point is that, there is no evidence about some similarities of
sixth Dinkard and Shahnameh in other Pahlavi texts; For example, in the sixth Dinkard,
the beautiful allegory of land and water is used for explaining the relationship between
wisdom and knowledge. A similar point could be observed in Shahnameh which is the
reason of direct influence of sixth Dinkard on Shahnameh or joint references of these
two books.
Keywords: Sixth Dinkard, Ferdowsi's Shahnameh, Wisdom, Rationalism, Comparative
Literature.
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بررسی تطبيقی مفهوم خرد در اندرزهای دينکرد ششم و شاهنامه فردوسی


زهرا دلپذير -محمد بهنامفر -محمدرضا راشد محصل
چکيده

خرد در انديشة ايرانی ،شالودة جهان هستی است و جنبههای گوناگون زندگی مادی و معنوی انسان را در برر مریگيررد
اندرزنامههای پهلوی ،آيينة باورهای کهن زرتشتی هستند و خردگرايی در آنها نمود برارزی دارد؛ از آن جملره بره کترا
ششم دينکرد ،مهمترين پندنامه به زبان پهلوی ،میتوان اشاره کرد در شاهنامة فردوسی نير کره ميررا دار انديشرههرا و
ذخاير اندرزی پيش از اسالم است؛ خرد يکی از مفاهيم بنيادی است و در نقشها و کارکردهای متنوع جلوهگر میشرود
نگارندگان اين مقاله میکوشند به شيوة تطبيقی و با تحليل محتوا ،نقش و جايگاه خرد را در اندرزهای دينکررد ششرم و
شاهنامه فردوسی بازنمايند برپاية نتايج پژوهش ،مفهوم خرد در ايرن دو کترا  ،همسرانیهرای بسرياری دارد؛ خررد در
دينکرد ششم ،بهج معنای اصلی خود ،نيروی فهم و درک ،بخشی از نظام جامع دينی اورم د است که خداوند از طرير
آن ،جهان را آفريده است و نگاهداری میکند؛ بنابراين همه نيکیها و بدیها برپايه آن سنجيده مریشرود ايرن نگراه بره
مفهوم خرد ،در شاهنامه ني بسيار آشکار است برخی از اندرزهای خردگرايانة دينکرد ششرم و شراهنامه ،نرهتنهرا ازنظرر
معنايی ،بلکه در شيوة بيان و صور خيالی مانند تشبيه و تمثيل ني به يکديگر شباهت دارند گفتنی است بررای برخری از
همسانیهای دينکرد ششم و شاهنامه شاهدی در متون ديگر پهلوی يافت نشد؛ چنرانکره در دينکررد ششرم بررای بيران
ارتباط خرد و دانش ،تمثيل زيبای زمين و آ

به کار رفته است و شبيه اين تمثيل در شاهنامه ني مشاهده میشرود ايرن

شباهتها دليلی بر تأثيرپذيری مستقيم شاهنامه از دينکرد ششم يا منبع يکسان دو کتا

است

واژههای کليدی
دينکرد ششم ،شاهنامه فردوسی ،خرد ،خردگرايی ،ادبيات تطبيقی
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1ـ مقدمه
خرد و جايگاه آن در زندگی مادی و معنوی انسان ،مبحثی مهم در کتا ها و اندرزنامههای پهلوی اسرت؛ ايرن مترون در
دورة ساسانی يا قرنهای نخست پس از اسالم نوشته شدهاند و بيشتر ،بازتابندة اصول و باورهای دين زرتشرتی هسرتند؛
به همين سبب با مطالعة آنها به اطالعاتی جامع دربارة آيين م ديسنی میتوان دست يافرت در برين کترا هرای پهلروی،
دينکرد ششم بهتنهايی يک شاخص است؛ اين پندنامه ششمين کتا

از مجموعة نه جلدی دينکررد بره شرمار مریآيرد و

مجموعهای از سخنان حکمتآمي پيشينيان است که شايد بخشهايی از آن بهشکل مکتو

و بخرشهرايی هرم برهطرور

شفاهی موجود بوده است آذر فرنبغ ،موبدان موبد زمان مأمون عباسی و پسر وی آذر اميدان ،ايرن اثرر را در قررن سروم
هجری بازنويسی کردند بخشی از اندرزهای اين کتا
منسو

بره پوريوتکيشران ( ،)poryotkesanنخسرتين آموزگراران ديرن،

است و برخی ديگر ،به موبدان و دانايان خاص و پادشاهان نسبت داده میشود که نام آنها در کترا هرای ديگرر

پهلوی ني آمده است گفتنی است دينکرد ششم گستردهترين اندرزنامة پهلوی است که شايد قسمت اصرلی آن ،ترجمرة
يکی از بخشهای گمشدة اوستا به نام برش نسک ( )nask barisبوده است؛1پس بديهی است که جنبة دينی آن برارزتر
از متون ديگر پهلوی باشد با گذر از اد

پهلوی به اد

پارسی ،حجم وسيعی از مضرامين انردرزی و حکمری مشراهده

میشود که ادامة انديشههای اندرزی پيش از اسالم است در اين ميان ،شاهنامة فردوسی در جايگاه چکيدة فرهنگ ايرران
باستان ،ميرا دار انديشهها و ذخاير اندرزی ايران پيش از اسالم است که مانند دينکرد ششم ،بخشهرايی از آن برهطرور
مکتو
اين کتا

و بخشهايی ني به دست گوسانان و سنت شفاهی به حماسة ملی راه يافت  2خردگرايی يکی از مفراهيم بنيرادی
است که در فرهنگ ايران باستان ريشه دارد از همان بيتهای آغاز شاهنامه خرد رخ مینمايد و در نقشهرا و

کارکردهای گسترده جلوهگر میشود؛ بنابراين با مقايسة مفهوم خرد در دينکرد ششم و شاهنامه به اطالعرات ارزشرمندی
دربارة سرچشمههای خردگرايی در حماسة ملی ايران میتوان دست يافت
اکنون اين پرسش مطرح میشود که بين دينکرد ششم و شاهنامة فردوسی دربرارة مفهروم خررد چره همسرانیهرا يرا
تفاوتهايی ديده میشود و علت اين شباهتها و تفاوتها چيست؟ نگارندگان در اين پرژوهش مریکوشرند ترا انردازة
ممکن به اين پرسشها پاسخ دهند
1ـ 1روش تحقيق
شيوة تحقي در اين مقاله ،تطبيقی و برپاية مکتب آمريکايی است ادبيات تطبيقی بيشتر به يافتن پيونردهای پيييرده و
متعدد ادبيات از گذشته تا حال و شناخت شباهتها و تفاوتهای آثار ادبی میپردازد در اين زمينه دو مکتب از شرهرت
و اعتبار بيشتری برخوردار است؛ در مکتب فرانسوی بررسی تطبيقی تنها بايد بين دو زبان متفاوت صورت گيررد کره برا
هم برخورد تاريخی دارند (کفانی)14 :1339 ،؛ اما در مکتب آمريکايی اصل تشابه و همانندی اهميت دارد برپاية اصرول
اين مکتب و ديدگاه منتقد مشهور ،هنری رماک ،ادبيات ملل جهان را بدون توجه به اختالف زبان میتروان تحليرل کررد؛
همچنين به مطالعة تطبيقی ادبيات با ساير حوزههای علوم انسانی میتوان پرداخت؛ درواقع در اين مکتب ،ادبيات تطبيقی
با نقد مدرن پيوند خورده است (خطيب 46 :1999 ،ر )55
اين پژوهش با بررسی تطبيقی همانندیهای دينکرد ششم و شراهنامة فردوسری در مووروع خررد ،در حروزة مکترب
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آمريکايی جای میگيرد اين دو کتا  ،ازنظر زبانی و مکانی از يکديگر جردا نيسرتند و از آنف فرهنرگ و انديشرة ايرانری
هستند اساس اين پژوهش ،باتوجهبه مکتب آمريکايی ،بر يافتن همسرانیهرای دو اثرر اسرتوار اسرت؛ امرا باآشکارشردن
شباهتها ،تفاوتهای دو کتا

ني نمايان میشود به همين سبب تالش شد باتوجرهبره اهميرت مووروع ،پرس از بيران

نکتههای مشترک دينکرد ششم و شاهنامه دربارة خرد ،تفاوتهای دو کتا

در اين باره و داليل آنها ني بررسی شود

گفتنی است هدف اين پژوهش ،فقط بررسی تطبيقی مفهوم خرد در دو کترا

شراهنامه و دينکررد ششرم و شرناخت

خاستگاه های ايرانی و زرتشتی اين موووع در حماسة ملی ايران است؛ بنرابراين بره سربب گسرتردگی مفهروم خررد در
شاهنامه و همچنين تأليف کتا ها و مقالههای بسيار در اين زمينه ،تالش شرد از تووريحات بریفايرده دربرارة خررد در
شاهنامه پرهي شود

از دينکرد ششم تاکنون دو ترجمه با نامهای کتا

ششم دينکرد از فرشته آهنگری ( )1392و بررسی دينکرد ششرم از

مهشيد ميرفخرايی ( ) 1392به چاپ رسيده اسرت کترا
دينکرد ششم به فارسی برگردانده شده است؛ اما کتا

آهنگرری از روی ترجمرة انگليسری شراکول شراکد ( )1979از
ميرفخرايی ،ترجمة مستقيم از متن پهلوی به فارسری اسرت و بره

همين سبب در اين جستار ،متن اساس قرار گرفت
1ـ 2پيشينة تحقيق
دربارة خرد در شاهنامه ،کتا ها و مقالههای بسياری نگارش شده است که ازجملة آنها به مقالهها و متون زير میتوان
اشاره کرد« :مفهوم خرد و خاستگاههای آن در شاهنامه فردوسی» (صررفی« ،)1333 :نقرد خررد در شراهنامه» (وجردانی:

« ،)1391جلوههای خردورزی ايرانيان باستان در شاهنامه و منابع عربی» (سب يانپور ،)1395 :فرهنرگ خررد در شراهنامه
(طالبی و راشد محصل ،)1393 :پيوند خرد و اسطوره در شاهنامه (موسوی و خسروی )1339 :در برخی از کتا ها نير
مباحثی دربارة خرد بيان شده است؛ مانند پژوهشهايی در شاهنامه تأليف جهرانگيرکوروجی کويراجی ،در دو ترجمره از
مهدی غروی ( )2536 /1356و جليل دوستخواه ( )1371و تن پهلوان و روان خردمند که به کوشرش شراهرخ مسرکو
( )1374به چاپ رسيد؛ اما دربارة مفهوم خرد در دينکرد ششم تاکنون مقالهای نگارش نشده است
2ـ مفهوم خرد
خرد در پهلوی بهصورت  3 ،xratدر اوستايی  ،xratuدر هندی باستان ( kratuهررن و هوبشرمان :1394 ،ذيرل خررد)؛
(فرهوشی :1331 ،ذيل  )xratآمده است ،در لغت به معنای عقرل (تبرير ی :1362 ،ذيرل خررد) ،درک ،دريافرت ،ادراک،
تدبير ،فراست ،هوش ،دانش است (دهخدا :1377 ،ذيل خرد)
هريک از باورها و مکاترب فکرری و فرهنگری و هرمچنرين شراخههرای مختلرف علمری ،بررای خررد تعريرفهرا و
طبقهبندیهای ويژة خود را اراکه کردهاند عقل و خرد در آيات قرآن به معنای فهم و ادراک است (بقره)74 :؛ (عنکبروت:
 )34در قرآن کريم بر الزم بودن تعقل و تدبر تأکيد شده است« :افلرم تکونروا تعقلرون» (يرس)62 :؛ «افرال تعقلرون» (آل
عمران)3 :؛ (انعام)32 :؛ (اعراف)169 :؛ (يونس )16 :و

در روايات معصومين (ع) ني عقل ستايش شده است و جايگراه

برجستهای دارد پيامبر(ص) فرمودهاند :خداوند در ميان بندگان چي ی بهتر از خرد را تقسيم نکرده اسرت (برقری1371 ،ق،
ج )353 :1امام علی (ع) ني فرمودهاند :خرد شريفترين م يت و برتری انسان است (آمدی 1373 ،ج)141 :2

4

در عرفان اسالمی عقل موهبتی الهی است که خداوند در فطرت همه انسانها نهاده است تا برا آن حر را از باطرل و
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طاعت را از معصيت بازشناسند؛ چنانکه مؤلف مصباحالهدايه در تعريف خرد میگويد« :عقل نوری است فطری که بدان
صالح از فساد و خير از شر متماي گردد» (کاشانی)56 :1339 ،

5

در مطالعات فلسفی اسالمی و غربی ني معنا و مفهوم خرد و شاخههای متنوع آن ،موووع مهمی اسرت اصرل وجرود
عقل يکی از اصول نهگانة هراکليت ( ،)Heracliteفيلسوف نامدار دوران پيش از سرقراطی ،اسرت بره عقيردة او عقرل
موجودی است که همة امور عالم را کنترل میکند و طلوع و غرو

خورشيد و آمدوشد فصلها به دست ايرن نيروسرت

(ملکيان ،1377 ،ج )153 :1ارسطو ني عقل را به دو نوع فعال و غيرفعرال تقسريم مریکنرد و معتقرد اسرت عقرل فعرال
معلومات را به وجود میآورد و عقل منفعل از آن تأثير میپذيرد فيلسوفانی مانند تومراس آکروکينی (،)Acoini Tomas
عقل فعال را همان روح جاودانه يا نفس خالده و برخی مانند ابنرشد آن را همان خدا دانسرتهانرد (همران 363 :ر )369
به طورکلی فيلسوفان اسالمی به عقل از دو ديدگاه روانشناسی و الهيات نگريستهاند؛ عقل در الهيات ،نخسرتين موجرودی
است که آفريده شده است و از آن به عقل اول تعبير میشود و سلسله مراتبی دارد عقرل دهرم کره عقرل فعرال خوانرده
میشود در عالم ماده تأثي ر مستقيم دارد و همة صور مرکبات ،نفوس و اعراض ايرن عرالم از اوسرت در روانشناسری يرا
علمالنفس قديم ني خرد يکی از مراتب وجودی انسان است که تحت تأثير عالم علوی ،خرد بشری را راهنمايی مریکنرد
و به دو نوع نظری و عملی تقسيم میشود عقل نظری مراتب مختلفری دارد و انسران در مرتبرة نهرايی آن ،بره درجرهای
میرسد که همه چي را از ن د خود میداند به اين مرحله ،عقل يا خرد قدسی میگويند عقل عملی ني نيرويی است کره
آدمی با آن احکام عقل نظری را بر امور ج کی تطبي میکند  6در فرهنگ اصطالح فلسفی جمعبندی نظريههای مختلرف
فيلسوفان دربارة خرد بهخوبی بيان شده است« :خرد نيرويی است در وجود انسان که خوبی ،بدی ،نقص و کمال اشريا را
درک میکند» (صليبا :1366 ،ذيل عقل)
خرد و دانايی در همة باورهای کهن جهان ني ستايش میشوند و ارزشمند هستند در انديشههای هنرد دوران ودايری،
اي د خرد ،آسورايی بینام است که ناشناخته میماند و بهتدريج در طی زمان فراموش میشود (برويس 57 :1374 ،ر )65
در اسطورههای کهن ميان رودان يا بينالنهرين خدای خرد ،انکی ( )Enkiناميده میشود که بر آ ها سرروری دارد؛ امرا
جايگاه او پس از انو ( )Anuخدای آسمان و انليل ( )Enlilخدای جو و زمرين قررار دارد (نراس 45 :1372 ،ر  )46در
مصر باستان ني خدای خرد ،تو

( )Tothنام دارد که کار اصلی وی ثبت اعمرال درگذشرتگان اسرت (همران )43 :در

اساطير يونان آتنا ( )Atenaو متيس ( )Metisدو اي د بانوی خرد ،در زير قدرت زکوس ( )Zeusخدای خردايان قررار
دارند و با اينکه خود ،خدای خرد هستند ،گراهی نرابخردیهرای شرگفتآوری از آنران مشراهده مریشرود  7در اسراطير
بينالنهرين ،مصر ،هند و يونان ،خدای خرد درخور احترام است؛ اما توانرايیهرای او در مقايسره برا خردايان ديگرر ايرن
آيينها محدود و گاه کماهميت است
خرد و خردورزی در باور زرتشتی ،جايگاهی محوری دارد؛ زيرا اهورام دا ،خدای ب رگ آيين زرتشرتی خرود مظهرر
خرد است و کل هستی را با خرد رهبری میکند مؤلف تاريخ کيش زرتشت در اين باره مینويسد« :جان کرالم و هسرتة
اصلی تعاليم زرتشت ،معرفت به وجود يک نيکی مينوی است که اربا

خرد و عقل کل جهران هسرتی اسرت» (برويس،

 )271 :1374اين نقش برجسته در بخشهای مختلف اوستا نمود يافته است؛ در هرم د يشت ،اهورام دا خرود را چنرين
معرفی می کند :منم سرچشمه دانش و آگاهی منم خرد منم خردمند منم دانايی منم دانا (دوستخواه ،1375 ،ج:1
 )272گاهان بيش از بخشهای ديگر اوستا به انديشه های زرتشت ن ديرک اسرت؛ در آنجرا نير خررد نقرش مهمری در
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سعادت مينوی انسانها دارد؛ «ای م دا اهوره! بیگمان اين [پاداش آرمانی] را به تن و جان کسانی ارزانی میداری که برا
منش نيک کار میکنند و در پرتو اشه ،آموزش خرد نيک تو را بهدرستی پيش میبرنرد و خواسرت ترو را برمریآورنرد و
برای پيشرفت جهان میکوشند» (همان )13 :در جای ديگر از گاهان ،اهورام دا به زرتشت میگويد« :به ميانجی خررد و
دانش من[ ،دريا

که] سرانجام زندگی و زندگی آينده چگونه است» (همان)273 :؛ به بيان ديگر اهورام دا مرتبرة واالی

خرد در اساط ير ايرانی است؛ اما خرد وی ،دست نيافتنی نيست و انسان بايد از خرد او بهرهمند شرود و آن را در زنردگی
خود به کار برد؛ در کتا

شناخت اساطير ايران در اين باره آمده است« :نماد زمينی اهورام دا ،مرد پارساست کره انسران

میتواند با پيروی از راه و انديشه اهورام دا ،شريک او باشد» (هينل  )31 :1371 ،گفتنی است در اوستا و مترون پهلروی،
به خرد ،انواع و کارکردهای آن بسيار پرداخته شده است و همرواره از آن در کنرار ديگرر قروای فکرری انسران (ويرر 3و
هوش) در جايگاه گ يننده (نيروی تشخيص خوبیها از بردیهرا) يراد مریشرود (نرک)Anklesaria,1976:12/13:؛
(راشدمحصل« .)35:1335 ،آسن خرد» و «گوش سرود خرد» دو نمونه از مهمترين انواع خرد در متون زرتشرتی هسرتند؛
آسن خرد ،خرد غري ی انسان است که اورم د آفريدگان مينو و گيتی را با نيررو و کراردانی آن آفريرده اسرت (تفضرلی،
 )64 :1391خرد اکتسابی و آموزشی انسان ني گوش سرود خرد نام دارد (بهار 96 :1339 ،ر  )97از انواع ديگر خرد در
متون پهلوی به خرد اي دی ،خرد اهريمنی ،خرد همهآگاه ،خرد مينوی ،خو

خرد ،دژخرد يا دشخررد ،پريشخرردی و

پسخردی میتوان اشاره کرد  9برخی از اين نامها با وجود تفاوت ظراهری ،مفهروم واحردی را مریرسرانند گسرتردگی
اصطالحات مربوطبه خرد در کتا های پهلوی ،بيرانگر آن در براور زرتشرتی اسرت گفتنری اسرت يکری از مهرمتررين
کارکردهای خرد در متون پهلوی ،حفظ فردی وباالبردن ابعاد مختلف شخصيت انسان است مهشيد ميرفخرايری در ايرن
زمينه مینويسد« :تعاريف گوناگونی که از خرد در منابع پهلوی شده ،بيشتر بر وجه مصلحت و منفعرت شخصری تأکيرد
دارد که میتواند با ديدگاه حفظ درست سرشت شخصی يا شخصيت هر فرد ني ارتباط داشته باشد» (ميرفخرايی:1333 ،
 )11در بخشهای بعدی مقاله ،با بررسی اندرزهای دينکرد ششم و ذکر شواهدی از متون ديگر اندرزی به زبان پهلروی،
نقشها و کارکردهای خرد در اين متون روشنتر خواهد شد
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در بين متون پهلوی ،دينکرد ،بهويژه دينکرد ششم ،ازنظر پرداختن به خررد بسريار ممتراز اسرت؛ مؤلرف کترا طلروع و
غرو

زرتشتیگری درباره مفهوم خرد در دينکرد مینويسد« :از نظر معنايی اين واژه ،معادل دقي واژه يونانی ()Nous

است که دربرگيرندة دو معنای «خرد» و «عقل سليم» است؛ يعنی هم به معنای نيروی فهرم و دريافرت و هرم بره معنرای
انديشة خداوندی است که از طري آن جهان را میآفريند و نگهداری میکند» (زنر )431 :1375 ،در دينکرد ششم ،خرد
و اصطالحات مشابه و مرتبط با آن مانند دانايی ،دانش ،فرهنگ ،فرزانگی بهج معنای اصلی خود ،نيرروی فهرم و درک،
بخشی از نظام جامع دينی اورم د را تشکيل می دهند کره خداونرد از طرير آنهرا جهران را آفريرده اسرت (ميرفخرايری،
 )259 :311/1392از خرد ذاتی و اکتسابی ني بارها سخن رفته است؛ در تمثيلی زيبا برای تببين ايرن دو اصرطالح آمرده
است « :گوش سرود خرد در نری جای کرده است و آسن خرد در مادگی ،چندانکه آسن خرد در ترن هسرت ،هسرت و
هرچه دانسته شود بهوسيلة آسن خرد دانسته میشود کسی را که آسن خرد نرسد پس هيچ چي نداند و اگر بدو رسريد،
پس چندان که دانسته شود از طري خيم و آسن خرد دانسته شود آسن خرد که گوش سرود خرد با آن نيست چون ماده

 / 42متنشناسی اد فارسی ،سال پنجاه و سوم ،دورة جديد ،سال نهم ،شمارة ( ،4پياپی  )36زمستان 1396

است که نر با آن نيست و آبستن نشود و بار ندهد آن را که گوش سرود خرد هست و آسن خرد کامل نيست به مادهای
همانند است که نر نپذيرد؛ چه ماده که نر نپذيرد همانگونه بر ندهد که کسی را که در آغاز نر نيست» (همران199 :262/
ر  )255وابستگی خرد ذاتی و اکتسابی بهاندازهای است که هرکس به آنها جداگانره توجره کنرد ،پوريروکتيش (ديرندار)
واقعی نيست (همان/
میکند (همان/

 45ت)243 :؛ چراکه نگريستن با خرد ذاتی و اکتسرابی ،فررد را از لغر شهرا و گناهران حفرظ

 ) 215 :11و کسی که با هر دو خرد بنگرد و بينديشد ،هر چي ی را که بود و باشد ،خو

بداند (همان/

 11 )215 :13البته خرد ذاتی جايگاه واالتری از خرد اکتسابی دارد؛ زيرا نگريستن با خررد اکتسرابی بره درک اوسرتا و
زند میانجامد؛ همچنين چي هايی که با خرد اکتسابی درکشدنی نيست ،بهتر دريافته میشود (همان/

)215 :12

گفتنی است خرد در دينکرد ششم از يکسو در کنار وير و هوش ،قوای فکری انسان را تشکيل میدهرد (همران:2 /
 )155و از سوی ديگر با واژههای خيم 12و دين13رابطة مستقيم دارد« :خيم در خرد نيست و خرد در خيم هست و ديرن
در هر دو ،خرد و خيم ،هست امور مينوی با ويراستن خيم داشته شود تن با خرد حفظ شود روان با همی (اتحاد) هرر
دو (خيم و خرد) نجات يابد» (همان )156 :6 /در جای ديگر برای بيان ارتباط خيم و خرد از تمثيلی زيبا اسرتفاده شرده
است :آن خيمی که در آن خرد نيست به چشمة روشن و پاکی مانند است که بسته است و کار نمیکند و آن خيمری کره
خرد با آن است به چشمة زالل و پاکی مانند است که مرد کوشا بر آن کار آغاز میکند و آن را به کار میگيرد و بره ورز
و کشت میبندد و بر و ميوه به جهان میدهد (همان )215 :314 /در اندرزهای مختلف اين کتا  ،گاهی خررد برر ديرن
تقدم دارد (همان/

)233 :3؛ (همران)157 :1 /؛ (همران)156 :3 /؛ (همران)156 :4 /؛ (همران/

ت1پ )233 :و گاهی دين بر خرد (همان)175 : 115 /؛ (همان/

45پ)243 :؛ (همران/

 33الف )245 :که از منرابع متفراوت ايرن اندرزنامرة

پهلوی نشان دارد برای بيان چيستی و ماهيّت خرد ،تمثيلی دينی به کار رفته است :گوهر خرد مانند آتش است؛ زيررا در
جهان کاری چنين ،مانند آن کاری که با خرد انجام میشود ،کامل نيست و آتش را ني هرجا بيفروزنرد ،مرردی را کره از
دور بيند ،براکتيافته (بیگناه) يا محکوم (گناهکار) ،آشکار کند کسی که بهوسيلة آترش براکرت يافرت ،جراودان براکرت
میيابد و کسی که با آتش محکوم شود ،جاويدان محکوم است (همان 259 :313 /ر )215
خرد خاستگاه خوبی (همان /پ )227 :43و ماية نيکی ،درستکرداری و دوری از گناه است (همران )164 :64 /کره
پيامد آن دورشدن ديو از گيتی است (همان /پ )227 :49در مقابل ،گناه و پليدی و کردارهای ناشايست ،نتيجة خرد برد
است که موجب اف ايش ديو در جهان میشود (همان /پ )227 :55برترين خرد ني در گرو حفظ تعادل بين جان و ترن
است« :کسی بتواند تن را آنگونه نگاه دارد که بهخاطر روان هيچ بدی بره ترن نرسرد و روان را آنگونره نگراه دارد کره
بهخاطر تن هيچ بدی به روان نرسد و اگر ج اين نتوانکردن ،تن را رها کنيد و روان را نگاه داريد» (همان)159 :25 /
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خرد و خردورزی از مفاهيم مهم و محوری شاهنامه است؛ بهطوریکه واژة خرد و مشتقات آن بيش از نهصد بار در ايرن
اثر سترگ تکرار شده است در ابيات متعدد شاهنامه به نقش بارز خرد در زندگی دنيايی و مينوی انسان اشاره مریشرود
اهميت خرد در شاهنامه بهگونه ای است که ديباچة آن ،ستايش خرد است؛ در اين ابيات ،خرد نخستين آفريده و برتررين
نعمت خداوند معرفی میشود که در هر دو جهان راهنما و دستگير آدمی است (فردوسی )3: 1 /1336 ،در بخشهرای
ديگر شاهنامه ني بارها خرد دادة آفريدگار (همان )45 :2 /و موهبتی اي دی معرفی میشود کره برر مبنرای سر اواری بره
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انسان تعل میگيرد (همان 197 :7 /و )215پرستش خداوند ،اطاعت از دستورات او (همان )93: 2 /و ديرنداری نير از

نشانههای خردمندی است (همان )35 :5 /شاهرخ مسکو در کتا تن پهلوان ،روان خردمند کاربرد خررد در شراهنامه
را کل کيهان میداند (مسکو )56 :1374 ،؛ اما اين خرد و دانش ،با همة کارکردهای خود فقط به وجود خدا مریتوانرد
اعتراف کند و از شناخت آفرينندة هستی ،ناتوان است (فردوسی) 3 :1 /1336 ،
پژوهشگران خرد در شاهنامه را به انواع مختلفی مانند خرد سياسی ،دينی ،اخالقی ،اقتصادی ،علمی و منطقری تقسريم
کردهاند (موسوی و خسروی 24 :1339 ،ر  )25به سخن ديگر ،خرد شراهنامهای جنبرههرای مختلرف زنردگی فرردی و
اجتماعی انسان را به ويژه از جنبة عملی در بر میگيرد؛ چنانکه مؤلف حماسره سررايی در ايرران مرینويسرد« :خررد در
شاهنامه اعم از عقل نظری و عملی است؛ اما در غالب موارد منقسم بر قسم اخير است ،مگر در آغاز کتا

کره عقرل بره

معنای جوهر مجرد ذاتاً و فعالً مفهوم میشود» (صفا)253 :1363 ،
خرد در شاهنامه همچنين برترين چي در عالم و مصدر نيکی و نيککرداری معرفی شده اسرت (فردوسری:7 /1336 ،
 )455همة ويژگیهای پسنديده اخالقی ماننرد آشرتی خرواهی ،آهسرتگی ،اميردواری ،بخشرندگی ،بردبراری ،بریآزاری،
پاکدامنی و پرهي گاری ،جوانمردی ،خرسندی ،خوشخلقی ،دادگری ،دليری ،دورانديشری ،دوسرتی ،رازداری ،راسرتی و
راست گويی ،شادی و غم نيامده را نخوردن ،شرم ،فروتنی ،کوشايی ،گويايی ،مدارا ،مردمری ،ميانرهروی و نررمخرويی از
نشانههای خردمندی است صفات ناپسند اخالقی مثل آز ،آزاردهی ،افراط و تفريط ،بيداد ،بیشرمی ،تکبر ،حسد ،خشرم،
تنبلی ،خست ،دروغ ،دشمنی ،ستي هگری ،شتا  ،شهوت ،کينه ،نااميدی و ناسازگاری ،از آفات خرد و نشرانة بریخرردی
دانسته شده است
خرد در شاهنامه با هنر (فضيلت اکتسابی) ،گوهر ( فضيلت ذاتی) و نژاد (تبار) ارتباط مستقيم دارد (همان 3 :3 /ر )4
شارل هانری دوفوشکور اين چهار عنصر را فضيلتهای اساسی انسان در شاهنامه مریدانرد بره شررط اينکره هرر چهرار
ويژگی در کنار هم قرار گيرند (دوفوشهکور )16 :1374 ،در مبحث بررسی تطبيقی شاهنامه و دينکرد بهطور عمي تر بره
مفهوم خرد در شاهنامه و ريشههای خردورزی در حماسه ملی ايران پرداخته میشود

5ـ بررسی تطيقی خرد در دينکرد ششم و شاهنامه
با بررسی اندرزهای دينکرد ششم و شاهنامه فردوسی نکات مشرترک و همسرانیهرای بسرياری مشراهده مریشرود کره
نشاندهندة تأثيرپذيری شاهنامه از متون دينی پيش از اسالم است
5ـ 1خرد و جان و تن
بنابر متون پهلوی ،خرد با جان ارتباط مستقيمی دارد و درواقع زيرمجموعة آن است؛ در دينکرد سوم آمده است« :هرر
چي ی که با اندام های حسی احساس نشود ،اما با بينش (قردرت بينرايی) جران ديرده شرود ،مينوسرت و آن کره مينرو را
مریبيند خرد است روان نيروهای ب سيار دارد :وير ،هوش و خرد کره با هرم نيروهرای مينروی جران و روان را تشرکيل
میدهند» ))Madan,1911:122؛ (ميرفخرايی .)279 :1392 ،در متون دينی زرتشتی به تن ني در کنار جان ارزش داده
شده است و بیتوجهی به آن خردمندانه نيست در دينکرد ششم خرد مبنا و سرچشمة آفررينش و نگهبران کرل هسرتی،
ازجمله تن و روان آدمی است« :اورم د خدای ،اين جهان را بهوسيلة دانرايی آفريرد و برا فرزانگری و همرت نگراه دارد»
(ميرفخرايی ) 259 :311 /1392 ،اين اندرز همانند انديشة م دايی است که اهورام دا خرد اول است و جهان را برا خررد
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خود نگهداری میکند؛ چنانکه در يسنا آمده است :اهورام دا اين آفريدگان را بهوسيلة خررد آفريرد و برا خررد نگراه
میدارد (دوستخواه ،1377 ،ج )55 :1در شاهنامه ني خرد نخستين آفريدة خدا و نگهبان جان و تن معرفی شده است:
نخســـف يفـــرينر خـــرد را شـــنا

نگهبــان جــان اســف و ين ســه پــا
(فردوسی)3 :1 /1331 ،

برخی از پژوهشگران ،بينش فردوسی در ايرن ابيرات را برگرفتره از حکمرت اسرماعيلی مریداننرد؛ 15امرا آشرنايی برا
انديشههای کهن ايران باستان نشاندهندة ارتباط اين ابيات با باور زرتشتی است
دربارة نقش خرد در نگاهداری جان و تن در اندرزی ديگر از دينکرد ششم آمده است« :تن با خرد حفظ شرود روان
با همی (اتحاد) هر دو (خرد و خيم) نجات يافته شود» (ميرفخرايی )156 :6 /1392 ،برترين خرد ني آن است که ترن را
آنگونه نگاه داشت که به خاطر تن هيچ بدی به روان نرسد و به خاطر روان هيچ بدی به تن نرسد و اگر حفاظت از هرر
دو ممکن نبود بايد تن را رها کرد و جان را نگاه داشت (همران )159 :25 /از ايرن انردرز اهميرت پيمران (اعتردال) در
حفاظت جان و تن دريافت می شود؛ البته با وجود اينکه برای تن در کنار جان ارزش گذاشته شده است ،ولی جان مقرام
باالتری دارد؛ چراکه روان مقدم بر تن و تن ،اب ار يا جامة روان است و روان همانگونه که مقدر است از طري تن عمرل
می کند در بندهشن آمده است« :چنين گفته شود به دين که کدام پيش بود ،روان يا تن؟ هرم د گفت مرن روان را پريش
آفريدم ،پس بدان روان [فراز] آفريده ،تن دادم تا خويشکاری پديد آورد تن او برای خويشرکاری آفريرده شرد» (فرنبرغ
دادگی)27 :1369 ،
در شاهنامه ني بارها خرد و جان همراه يکديگر آمدهاند؛ حتی فردوسی نخستين بيت شاهنامه را با نام خداوند جان و
خرد آغاز میکند (فردوسی )3 :1 /1336 ،چند بيت بعد خرد چ شم جان دانسته شده است که بردون آن زنردگی شرادان
نيست (همان) در ابيات مختلف ني جان به اشاره ،آنف خرد ناميده شده است کره بايرد نگاهبرانش برود ،افر ونبرر آنکره
نگهداری از جسم ني در کنار جان اهميت دارد؛ چنانکه گشتاسب در پاسخ به نامة اسفنديار ،پس از گشايش رويرين دز
و کشتن ارجاسپ تورانی میگويد:
نگهـــــدار تـــن بـــاش و ين خــــــرد

کــه جــان را بــه دانــر خــرد پــرورد

نيــاز اســـف مــــا را بــه ديــــدار تــو

بــدان پرخــــرد جــــان بيــــدار تــو
(همان)233 :5 /

در اين ابيات شاهنامه مانند دينکرد ششم با تأکيد بر اعتدال بين بخش مادی و معنوی وجود انسان (تن و جان) ،جران
ارزش بيشتری دارد و اين موووع از منبع يکسان اندرزی آنها نشان دارد
5ـ 2خرد و خواسته
خرد در متون پهلوی جايگاه وااليی دارد و بارها برترين خواستة گيتی شمرده شده است؛ کتا

مينوی خررد ،خررد را

بهتر از همة خواستههای مادی میداند (تفضلی )46 :1391 ،در خيم و خرد فرخمرد ني گنجينرة خررد ،بهتررين دارايری
انسان دانسته شده است (م داپور )75 :1335 ،شبيه اين مضمون در اندرزهای دينکرد ششم مشاهده میشود :و مردمان
را خرد بهترين خواسته است (ميرفخرايی /1392 ،الف6پ )213 :در شاهنامه ني سرو ،شاه يمن ،يکری از ويژگریهرای
پروردة پادشاه را گ ينش خرد بر مال و خواستة گيتی میداند:

بررسی تطبيقی مفهوم خرد در اندرزهای دينکرد ششم و شاهنامه فردوسی
زبــــان راســـــــتی را بريراســــــته

45 /

خـــرد را نـــدين کـــرده بـــر خواســــته
(فردوسی)99 :1 /1331 ،

شاعر در اين بيت بهطور پنهان ،خرد را به ثروت تشبيه میکند و آن را بر همة دارايیهرا برترری مریدهرد در جرای ديگرر،
سياوخش در پيام خود به افرسيا میگويد :دلی که با خرد آراسته گردد هميون گنجی پر از خواسته اسرت (همران)253 :2 /
اين تشبيهات بهطور دقي ارتباط خرد و خواسته را در متون پهلوی ازجمله دينکرد ششم نشان میدهد
5ـ 3خرد و دانر و فرهنگ
بنابر متون پهلوی ،دانش ،فرهنگ و هنر16با خرد ارتباطی دوسويه دارند؛ از يکسو فرهنگ و دانش نتيجة خررد اسرت:
«دانش و کاردانی گيتی ،فرهنگ و آموزش در هر پيشه و همة امور مردم روزگار بره خررد باشرد» (تفضرلی 64 :1391 ،ر
)65؛ از سوی ديگر فرهنگ سرچشمة خرد به شمار میآيد« :به فرهنگ خواستاری کوشا باشيد چه فرهنگ تخم دانرش و
بر آن خرد و خرد راهبر دو جهان است» (ماهيار نوابی )531 :1339 ،در دينکرد ششم دانش فرد به خرد او وابسته است:
«از مردم کسی نيست که بر اين دو چي ايستد و نيازش به چي ديگری آنگونه باشد که نتواند بداند چه بهتر و درستترر
است؛ چه يکی از اين دو گونه باشد :يا خود به خرد خويش به دانش رسد ،يا شخص دانايی به او رسد کره از طرير او
به آگاهی رسد (ميرفخرايی )163 :33 /1392 ،در شاهنامه ني آمده است:
چنــان دان کــه هــر کــد کــه دارد خــرد

بـــه دانـــر روان را همـــیپـــــرورد
(فردوسی)141 : 3 /1331 ،

در دينکرد ششم برای بيان ارتباط خرد و دانش ،تمثيل زيبای زمين و آ
(جای) آ  ،آ

به کار رفته است« :همانگونه که زمين کردة

پيراية ورز ،ورز اف ايش جهان و بر و حاصل آن نگهداری کشور است ،پس دانايی خانرة نيکری ،نيکری،

تن خرد و خرد اف ايندة جهان است» (ميرفخرايی /1392 ،پ 33الف )231 :شبيه اين تمثيل در شاهنامه ني آمرده اسرت؛
چنانکه اورم د هنگام تاجگذاری به درباريان چنين پند میدهد:
خــرد هم ــو يت اســف و دانــر زمــين

بــدان کــين جــدا و ين جــدا نيســف زيــن
(فردوسی)251 :1 /1331 ،

گفتنی است کاربرد تمثيل آ

و زمين برای بيان ارتباط خرد و دانايی بهج دينکرد ششم در هريچيرک از کترا هرای

ديگر پهلوی يافت نشد و اين موووع تأثيرپذيری شاهنامه از دينکرد ششم يا منبع يکسان آنها را ثابت میکند
فرهنگ و هنر در دينکرد ششم و شاهنامه در معنای دانش ،آموزش ،فرهيختگی و فضايل اکتسابی به کار رفتره اسرت
در دينکرد ششم از خرد و هنر در کنار دين ،خيم و فرّه در جايگراه نيرک تررين چي هرا بررای مردمران يراد شرده اسرت
(ميرفخرايی )175 :115 /1392 ،در شاهنامه ني رستم با ديدن دليریهای فرامرز ،در داستان کين سياوخش ،هنر ،گروهر،
خرد و فرهنگ را علت برتری شخص بر انجمن میداند (فردوسی )395 :2 /1336 ،ديدگاه دوم دربارة ارتبراط فرهنرگ
با خرد را در اين اندرز دينکرد ششم میتوان ديد« :از فرهنگ نيک ،خرد نيک باشرد» (ميرفخرايری /1392 ،پ)227 :49
در شاهنامه ني ابياتی شبيه اين مضمون مشاهده میشود؛ چنانکه خاقان چين در نامه به انوشريروان مریگويرد دختررم را
برای همسری شاه به دربار ايران فرستادم تا از فرّ و فرهنگ او خرد بياموزد (فردوسی)273-272 :7 /1336 ،
5ـ 4خرد و دين
پيشتر بيان شد که در دينکرد ششم ،خرد و اصطالحات مشابه آن بخشی از نظام جامع اورمر د را تشرکيل مریدهنرد؛
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زيرا دين زرتشتی درواقع همان خرد جاويدان خداوندی است که بهصورت کرالم الهری متجلری مریشرود (زنرر:1375 ،
)437؛ بنابراين در اين کتا

خرد را خرد دينی میتوان ناميد؛ طوریکه خرد پيشنيراز و عامرل ديرنداری معرفری شرده

است (ميرفخرايی/1392 ،

 )233 :3در شاهنامه ني شبيه اين مضمون مشاهده میشود؛ وقتی زرتشت ،گشتاسب را بره

خرد فرامیخواند تا دين بهی را برگ يند (فردوسی ،)35: 5 /1336،نمونهای از اين مضمون است در دينکرد ششرم برين
خرد و دين از يک سو و خيم ،دين و خرد از سوی ديگر ارتباطی متقابل وجود دارد« :خريم در خررد نيسرت و خررد در
خيم هست و دين در هردو (خرد و خيم) هست» (ميرفخرايی )156 :6 /1392 ،بنابراين فرد خردمند ،ديندار هم هست
و از کردار زشت ني دوری میجويد« :زمانی که خرد اصالح شد دين آمد و زمانی که دين رسريد [شرخص] گنراه نکنرد
پس هرگ او را بدی نباشد» (همان/

 )233 :3شاهنامه نير ماننرد دينکررد ششرم راه ديرن و خررد را يکری مریدانرد

(فردوسی )153 :2 /1336 ،فرد بیخرد به دين نياکان خود بیتوجه است (همان )153 :7 /بازگشتن از راه ديرن و خررد
ني گناهی نابخشودنی است و پادافره اي دی به همراه دارد (همان )73 :6 /در جای ديگر کيخسرو ،دين و خرد و کرردار
نيک لهراسپ را علت گ ينش او برای جانشينی خود میداند (همان 365 :4/زيرنويس) که گفترار دينکررد ششرم دربرارة
ارتباط خرد و دين با کردار شايسته را به ذهن میآورد جاماسپ ،موبدان موبد و ستارهشناس گشتاسرپ ،از شراه دربرارة
عواقب جنگ با تورانيان ،به شاه هشدار میدهد و از او میخواهد خرد و دين را راهنمای خود قرار دهد:
هــر ين کــو بــه ديــن و خــرد نگــرود

بـــدی بـــر بکـــارد کـــــه ين بــــدرود
(همان)115 :5 /

5ـ 5خرد و کردار
خرد در آيين زرتشتی از نوع نيکی و نيککرداری است ،بدی و بدکرداری ني نشانة بیخردی و دژخردی اسرت ايرن
دوگانگی بيانگر نقش اهورام دا و اهريمن در جايگاه نماد نيکی و بدی در جهانبينی ايرانی است خرد ني همان نيرروی
باستانی است که بايد به ياری آن عمل اهريمنی را از اهورايی تشخيص داد در گاهان ،آمده است« :ای م دا! آن کس کره
نيک میانديشد يا بد ،بی گمان ،دين ،گفتار و کردار خود را ني [چنان خواهد کرد] و خواهش او پيرو گ ينش آزادانه وی
خواهد بود سرانجام خرد توست که [نيک و بد را از يکديگر] جدا خواهد کرد (دوسرتخواه ،1375 ،ج )66 :1در مترون
پهلوی ني به پيروی از اوستا آمده است که همة کارهای نيک و شايسته به يراری خررد ممکرن اسرت؛ چنرانکره آذربراد
مارسپندان میگويد« :خرد مرد بسياردان چون با نيکی همراه نباشد؛ وير ،بیدينی و خرد ،بیدادگری گردد» (ماهيار نوابی،
 )29 :1345بديهی است در دينکرد ششم -که يک اندرزنامة دينی زرتشتی است -به اين موووع بسريار پرداختره شرده
را کرردن و کرار برد را رهراکردن»

است «:کار خرد اين است؛ گ ينش کرردن و خرو

و برد را شرناختن ،کرار خرو

(ميرفخرايی )164 :64 /1392 ،شاکول شاکد در کتا

از ايران زرتشتی تا اسالم با تأکيد بر اين اندرز مینويسد« :در ايرن

متن خرد بهمثابة چي ی مرتبطبا بازشناخت ويژگی اخالقی ،آنگونهکه میبايست به عمرل درآيرد توصريف شرده اسرت»
(شاکد ) 27 :1331 ،به بيان ديگر نحوة کردار و عمل ماست که مي ان خرد ما را مشخص میکنرد؛ چنرانکره در يکری از
اندرزهای دينکرد ششم آمده است:
اين کتا

خرد در کار آشکار میشود (ميرفخرايی )159 :24 /1392 ،در انردرزی ديگرر از

خوبی به ديگران از نشانة خرد به شمار آمده است (همان )163 :56 /در شراهنامه نير خررد و نيکری همر اد

يکديگرند خردمند شاهنامه نيکوکار است و از بدیها دوری میکند اين مضمون در ابيات بسياری تکررار شرده اسرت؛
بهرام گور در نامه به شنگل ،شاه هند ،او را به خرد فرامیخواند که نافرمانی را سر بنهد و باژ پردازد:

بررسی تطبيقی مفهوم خرد در اندرزهای دينکرد ششم و شاهنامه فردوسی
هــر ين کــد کــه او شــاد شــد از خــرد

جهــان را بــه کــــردار بـــد نســپرد

بدانــد بــد و نيـــــر مـــــرد خــرد

بکـــــوشد بـــه داد و بپي ـــد ز بــــد

47 /

(فردوسی)559 -553 :1 /1331 ،

بنابر دينکرد ششم اف ايش يا کاهش ديوان در جهان ني به خرد و کردار انسانها بستگی دارد « :از خرد نيک ،خروی
نيک و از از خوی نيک ،خيم نيک و از خيم نيک ،کردار درست باشد و از طري کردار درست ديرو از جهران دور کررده
شود» (ميرفخرايی /1392 ،پ )227 :49در اندرز بعدی علتهای اف ايش ديوان بيان شده است « :و از خرد برد ،خروی
بد و از خوی بد ،خيم بد و از خيم بد ،کردار نادرست باشد و به سبب کردار نادرست ديو در جهان بيشتر باشد (همران/
پ )227 :55گفتنی است که به روايت اوستا و متون پهلوی ،پس از اينکه اهورام دا جهان مينوی و مادی و امشاسپندان،
اي دان و فروهرها را آفريد ،اهريمن ني بيکار نمینشيند و موجودات زيانکار را پديد میآورد؛ نخسرت کماريکران (سرر
ديوان) را در برابر امشاسپندان و سپس ديوان را در برابر اي دان قرار می دهد؛ بنابراين در مقابل هر اي دی ديروی گمرارده
می شود در متون کهن ايرانی از ديوان بسياری نام برده شده است که وظيفة آنها فساد و تباهی پديدههای جهان اهرورايی
است فهرست اين ديوان تقريباً در متون پهلوی مشترک است :آز17،نيراز ،خشرم ،رشرک ،ننرگ ،شرهوت13،کينره ،تنبلری،
دروغگويی ،آشموغی (بدعت) (همان19 )269 :بنابر يکی از اندرزهای دينکرد ششم ني مبارزه با ديوان غيرمادی برهويرژه
آز ،رشک ،شهوت ،خشم و ننگ برترين فضيلت به شمار میآيد (همان)159 :23 /
در شاهنامه ني آنيه بر خرد استوار است اي دی و آنيه برپاية بیخردی باشد کار ديوان اسرت؛ چنرانکره در داسرتان
رستم و اسفنديار ،پشوتن که درپی به بندکشيدن رستم است ،ديو را علت بیخردی اسفنديار میدانرد (فردوسری/1336 ،
 )237 :5مضمونی بسيار شبيه به اندرزهای دينکرد ششم دربرارة تقابرل خررد برا ديروان ،در گفترار «انردر سرخنگفرتن
بوزجمهر پيش انوشيروان» مشاهده می شود :ب رگمهر به انوشيروان میگويد :ده ديو هستند که جان و خررد آدمری را بره
زير میآورند  25سپس به درخواست کسری آنها را معرفی میکند :آز ،نياز ،خشم ،رشک ،ننگ ،کرين ،نمرامی ،دورويری،
ناپاک دينی و ناسپاسی  21در ادامه شهريار میپرسد کدام يک از دادههای پروردگار به بندة خويش ،دست ديوان را کوتراه
میکند و ب رگمهر چنين پاسخ میدهد:
ز شمشـــير ديـــوان خـــــرد جوشنســـف

دل و جـــان دانـــا بـــدو روشنســـف

دنــر خــــوی ينــر خــوانيم خيـــــم

کـــــه بـــا او نـــدارد دل از ديـــو بـــيم

جهــان خــوش بــود بــر دل نيــرخــوی

نگــــــردد بـــه نـــــــرد در يرزوی
(همان)292 :7 /

چند بيت بعد انوشيروان باز از ب رگمهر میپرسد ،برترين نيکويی چيست و ب رگمهر ،خرد و پس از آن خوی نيکو را
برترين نيکی میداند (همان )293 :مضمونی بسيار ن ديک به اين ابيات شاهنامه و هرمچنرين مرتن دينکررد ششرم را در
بندهای  43تا  54اندرزنامه ب رگمهر آمده است؛ « خويشکاری آسن خرد ،تن از بيم کنش گناه پرهيختنی و رنج بیبری
پاييدن و فرسايش چي گيتی و فرجام تن به ياد داشرتن و از هرر چير آن جهرانی (فرشرگردی) خرويش نکاسرتن و بره
کارهای بد خويش نيف ودن خويشکاری گوشان سرود خرد ،پند و روش خو

را شناختن و به کار بسرتن (در) چير ی

که پيش گذشته درنگريدن و از آنيه از پس آيد آگاه بودن خويشکاری خيم ،تن از خوی بد و آرزو و شرهوت (ورن)
پاييدن و خود را به خيم و خوی نيک پيراستن و به ياد داشتن از اين چند چي مينوی به تن مردمران کره واالترر؟ خررد
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بيناتر و انديشهيا تر و هوش نگهدارندهتر و خيم شکوهمندتر و خوی پيرايندهتر» (ماهيرار نروابی 359 :1333 ،ر )315

گفتنی است اين کتا «اندرزنامهای به زبان پهلوی از ب رگمهر بختکان ،وزير دانای انوشيروان است که از منابع شراهنامه
فردوسی بوده است» (تفضلی )135 :1376 ،بهجای واژههای آسن خرد و گوش سرود خرد که در يادگار ب رگمهر آمده،
در شاهنامه تنها کلمة خرد به کار رفته است و نشان میدهد که فردوسی با وجود وفاداری به متن مرجع خود ،از کراربرد
اصطالحات تخصصی زرتشتی میپرهي د تا شعرش برای همگان دريرافتنی باشرد؛ برديهی اسرت شراهنامه يرک منظومرة
حماسی طوالنی است که فراز و فرودهای يک ملت را مینماياند؛ اما دينکرد ششم يک اندرزنامة دينی است که هدف از
ت أليف آن آموزش اصول دينی و اخالقی آيين زرتشت به خوانندگان است؛ بنابراين تفراوتهرای برين دو کترا

طبيعری

است از سوی ديگر مقايسة اندرزهای دينکرد ششم ،شاهنامه و اندرزنامه ب رگمهر با يکديگر ارتبراط و پيوسرتگی مترون
پهلوی با هم و تأثير آنها در شاهنامه را بهخوبی ثابت میکند
گفتنی است در اندرزهای ديگر دينکرد ششم و شاهنامه ني بارها آز ،شهوت ،دروغ ،خشم و در جايگاه ويژگیهرای

ناشايست اخالقی معارض با خرد نکوهش شده است؛ آز يکی از ناپسندترين ديوان م ديسنی است که در دينکرد ششرم
رقيب خرد دانسته شده است (ميرفخرايی )197 :246 /1392 ،کارکرد ويرانکننردة آز در حماسرة ملری ايرران نير نقرش
کليدی دارد و در ابيات مختلف به تضاد آن با خرد اشاره شده است؛ گرديه ،خواهر بهرام چوبينه ،به برادر که آز نشسرتن
بر تخت شاهی ايران را در سر میپرورد ،چنين پند میدهد:
مکــــن يز را بــــر خـــــرد پادشــــا

کـــه دانـــا نخوانـــد تـــو را پارســـا
(فردوسی)124 :7 /1331 ،

يکی از پندهای کيخسرو به ايرانيان ،پس از تصرف گنگ دژ ،رفتار خردپسرند و دوری از آز اسرت (همران)263 :4 /
دروغ ني از ديگر ديوان غيرمادی م ديسنی است در دينکرد ششم آفت خرد به شمار میآيرد (ميرفخرايری:246 /1392 ،
 )197در شاهنامه ني به اين مضمون اشاره شده است؛ چنانکه در جايی رستم با ديدن اسفنديار کره بره زابلسرتان آمرده
است ،ابراز شادی میکند و خرد را گواه راستی خود میداند:
چنــان دان کــه يــددان نــوای مــن اســف

خــرد زيــن ســخن رهنمــای مــن اســف

کــه مــن زيــن ســخنهــا نجــويم فــــرو

نگــــــردم بــه هــر کــار نــــرد درو
(فردوسی)332 :5 /1331 ،

شهوت ني از ديگر ديوهای ناشايست ناسازگار با خرد است« :کسی که آنيه را که بداند گناه است و بکند آن شهوت
است شهوت دشمن خرد است » (ميرفخرايی ) 156 :5 /1392 ،خرد پاک ني آن است که برا آن شرهوت را بتروان دور
کرد (همان/

 )233 :3در شاهنامه ني شهوت پيوسته در تقابل با خرد است در گفتار «اندر سخن گفتن ب رگمهر پريش

کسری» ،شاه از ب رگمهر دربارة راه جهاندار و راه ديو میپرسد؛ ب رگمهر اطاعت از ي دان را بهترين راه و برتری جرويی
را راه اهريمن می داند و در پايان ،راه خرد را مخالف راه هوا و شهوت معرفری مریکنرد (فردوسری )239: 7 /1336 ،در
مجلس ششم ب رگمهر ني در پاسخ به موبدان موبد دربار که از راه درست میپرسد ،چنين میگويد:
هــــوا را مبــــر پــــير رای و خــــرد

کـــدان پـــد خـــرد روی تـــو ننگـــرد
(همان)212 :7 /

خشم ني از ديگر ديوان م دايی و ويژگیهای ناپسند اخالقی است که در دينکرد ششم ،دوری از آن تأکيد شده است:

بررسی تطبيقی مفهوم خرد در اندرزهای دينکرد ششم و شاهنامه فردوسی

«آن خردی پاک است که زمانی که خشم و شهوت فراز رسد آنها را دورکردن و زدن تروان » (ميرفخرايری/1392 ،

49 /

:3

 )233در شاهنامه ني ب رگمهر در مجلس چهارم خود با موبدان میگويد:
خــــرد را کنــــد بــــر هــــوا پادشــــا

بـــداننـــه کـــه خشـــم يورد پادشـــا
(فردوسی)222 :7 /1331 ،

اورم دِ شاپور هنگام مرگ به فرزندش بهرام چنين پند میدهد:
خـــرد را مـــه و خشـــم را بنـــده دار

مشـــو تيـــد بـــا مــــرد پرهيدنـــار
(همان)257 :1 /

برپاية متون زرتشتی کردارهای نيک ني ارتباط مستقيمی با خرد فرد دارد؛ در دينکرد ششم اف ونبر اينکه خررد جر و
برترين فضيلتهای زندگی شمرده شده است ،بردباری ني بهترين نشانة خردمندی معرفی میشرود (ميرفخرايری/1392 ،
 )177 :127در اندرزی ديگر دربارة ارتباط خرد و برد باری آمده است:

زندگی خرد از بردباری است (همران /پ31

 )231:در شاهنامه ني قباد هنگام تاجگذاری به موبدان میگويد:
ســــتون خــــــرد بردبــــاری بــــود

چــو تنــدی کنــد تــن بــه خــواری بــود
(فردوسی)52: 7 /1331 ،

دورانديشی ني از ويژگیهای ديگر شايستهاخالقی است که نشان از خرد دارد؛ در دينکرد ششم آمده است :همهگراه،
فرجام گيتی در ياد مرد پرخرد است (ميرفخرايی )139-133 :199/1392 ،در شاهنامه رستم در پاسخ بره نامرة اسرفنديار
که در پی بندکشيدن اوست ،اين شاه اده کيانی را به دورانديشی دعوت میکند:
هــر ين کــد کــه دارد روانــر خــرد

ســــــر مايـــــه کارهــــــا بنگـــرد
(فردوسی)323 :5 /1331 ،

راستی در رفتار و گفتار ني از نشانههای ديگر خردمند است« :از راستی و راستگويی خردمندانه ،فرهمنردی اف ايرد و
اف ايش و پيشرفت مردمان بدان باشد » (ميرفخرايی /1392 ،پ )229 :69در شاهنامه ،انوشيروان ،خرد را بهترين پيشروا
برای راهنمايی به راه راست میداند (فردوسی )263 :7 /1336 ،در جای ديگر ،لهراسپ در پاسخ بره قرابوس ر فرسرتادة
خردمند قيصر روم که نامة تهديد شهريار خود را به دربار ايران آورده است ر میگويد:
بپرســـم تـــو را راســـف پاسـ ـ نـــذار

انـــر بخـــــردی کـــام کـــ ی مخـــار
(همان)5:12/

به ويژگی زيرکی و فريبناپذيری 22خردمند ني در چند اندرز دينکرد ششم اشاره شده است « :خررد آن باشرد کره
کسی نتواند او را بفريبد » (ميرفخرايی /1392 ،ت1پ )233 :در شاهنامه ني موبد از کسری میپرسد چه کسی به نيکی
ي دان گراينده است و شاه چنين پاسخ میدهد:
خــــرد را کنــــی بــــر دل يموزنــــار

بکوشــــی کــــه نفريبــــدز روزنــــار
(فردوسی)423 :7 /1331 ،

سپاس و ناسپاسی به نعمتهای خداوند ني از معيارهای سنجش خرد است «:کسی که همواره به يکی از اين پنج کار
ننگرد ربوده شده و هوش و خرد از او دور شده است :قانون و شگفتی اي دان تا سپاسگ ار باشرد» (ميرفخرايری/1392 ،
45ر )255 :در شاهنامه نوشيروان در نامه به کارداران باژ و خراج ،سخن خود را با ستايش خدا آغاز میکند و سرپس
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مینويسد:
خردمنــــد و بينــــادل ين را شــــنا

کـــــه دارد ز دادار نيتـــــی ســـــپا
(فردوسی)91 :7 /1331 ،

بنابر دينکرد ششم ،فروتنی 23از نشانههای خردمندی است (ميرفخرايی /1392 ،پ )231 :31در شاهنامه ني ب رگمهرر
در مجلس سوم خود با موبدان فروتنی را علت خرد میداند:
فروتـــر بـــود هــــــرکه دارد خـــرد

ســــپهرش همــــی در خــــرد پــــرورد
(فردوسی)193 :7 /1331 ،

خردمند غم گذشته و آينده را نمیخورد « :آن خردی بهتر است که کسی بر (ميوه) نيکریای را کره [برر او] رسريده
است خوردن داند و برای بدی که نرسيده است باک نبرد » (ميرفخرايری 24 )155: 132 /1392 ،شربيه ايرن مضرمون در
مجلس دوم (فردوسی )195 :7 /1336 ،و سوم (همان )139-133 :ب رگمهر با موبدان دربار انوشيروان مشاهده میشود
مدارا با مردم ني از مهمترين نشانههای خردمندی است (ميرفخرايی )177 :127 /1392 ،در شاهنامه ني ب رگمهرر در
مجلس اول خود با موبدان چنين پند میدهد:
مـــــدارا خـــــــرد را برابـــر بـــود

خـــرد بــر ســر جــان چــو افســر بــود
(فردوسی)132 :7 /1331 ،

چنانکه مشاهده شد ،گاهی مضمون اندرزها تااندازهای شبيه يکديگر است؛ اما برخری از انردرزها ،نرهتنهرا در مفهروم

بلکه در شيوة بيان ني بهطور دقي همانند هستند؛ اين همانندی ،چنانکه در مثالها اشاره شد ،در بخش تاريخی شراهنامه
بهويژه داستانهای ب رگمهر با انوشيروان و موبدان دربار وی به اوج خود میرسد؛ زيرا «دينکرد ششم از منرابع مکترو
دوره ساسانی و گاه قديمتر تأثير پذيرفته است» ( )Tavadia,1956:65پس بديهی است که شباهتهای آنها بهويژه در
اندرزهای بخش تاريخی شاهنامه ر که مربوط به دوره ساسانيان است ر بسيار باشد
5ـ 1خرد و ميانهندينی
چکيدة اخالق م ديسنايی را در واژة پيمان ( )Paymanبه معنای نگاهداشتن انردازه و اعتردال مریتروان بيران کررد
عدول از پيمان ني مساوی با افراط و تفريط و گناهی نابخشودنی است اين مسئله بهطور گسترده در مترون پهلروی بيران
شده است؛ در يکی از اندرزهای پهلوی منسو

به به اد فرخ پيروز ،ومن بيان م ايای خردمندی آمده است :ميانرهروی

به خرد پيداتر است (عريان )144 :1371 ،در دينکرد ششم ني خرد با ميانهگ ينی ارتبراط مسرتقيمی دارد و جنبرههرای

گوناگون زندگی را در بر میگيرد مؤلف کتا طلوع و غرو

زرتشتیگری مینويسد« :در دينکرد پيمان برا خررد يکری

است و بيشتر برای تعادل ميان افراط و تفريط تلقی میشود؛ درحالیکه افراط و تفريط دو جنبرة آز بره شرمار مریآينرد»
(زنر )473 :1375 ،به بيان ديگر اندرزهای دينکرد ششم انسان را به زندگی نيک و خردمندانهای راهنمايی مریکننرد کره
اصل آن ميانهروی است؛ چنانکه در اندرزی آمده است :پيمان هر چي بیعيببودن آن است و پيمان ني مساوی است با
انديشة نيک ،گفتار نيک و کردار نيک (ميرفخرايی ) 161 :45 /1392 ،از سروی ديگرر ايرن سره اصرل (کرردار ،گفترار و
انديشة نيک) که از اصول سهگانة دين زرتشت به شمار میآيند در اندرزهای گوناگون ،مترادف با خرد دانسته شده است
(همان ) 164 :64 /بين گفتار خردمندانه و سرخن بجرا و بهنگرام ارتبراطی متقابرل وجرود دارد (همران /پ )229 :63در
شاهنامه ني ميانهروی و رعايت اعتدال در جنبههای گونراگون زنردگی ،يکری از اصرول اخالقری اسرت و در انردرزهای
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مختلف بر آن تأکيد شده است؛ چنانکه اورم د هنگام مرگ به فرزندش بهرام ،چنين اندرز میدهد:
هــر ين کــد کــه باشــد خداونــد نــاه

ميـــانجی خـــرد را کنـــد بـــر دو راه

نــه تيــدی نــه سســتی بــه کــار انــدرون

خـــــرد بـــاد جـــان تـــو را رهنمـــون
(فردوسی)253 :1 /1331 ،

اردشير ني به ايرانيان پند میدهد که ميانهگ ينی در کارها نشانة خردمندی است:
ميانـــه ندينـــی بمـــانی بـــه جـــای

خردمنـــــد باشـــــی و پـــــاکيدهرای
(همان)221 :1 /

اورم د شاپور ني در وصيت به فرزندش بهرام ،خرد را معيار سنجش انديشه و گفتار نيک میداند (همان )259 :6 /به
بيان ديگر خرد مساوی با پيمان (اعتدال) به شمار آمده که يادآور اندرز دينکرد ششم است
1ـ نتيجهنيری
در پايان و در يک اظهار نظر کلی بايد گفت :مفهوم خرد در دينکررد ششرم و شراهنامه همسرانیهرای بسرياری دارد؛ در
دينکرد ششم ،خرد به ج معنای اصلی خود ،نيروی فهم و درک ،بخشی از نظام جامع دينی اورم د است کره خداونرد از
طري آن جهان را آفريده است و نگاهداری میکند؛ بنابراين همة نيکیها و بدیها برپاية آن سنجيده میشود ايرن نگراه
به مفهوم خرد ،در شاهنامه ني بهطور کامل آشکار است گفتنی است برخی از اندرزهای ايرن دو کترا  ،نرهتنهرا ازنظرر
معنايی ،بلکه در شيوة بيان و صور خيالی مانند تشبيه و تمثيل ني به يکديگر شباهت دارنرد نکترة درخرور توجره اينکره
برای برخی از همسانیهای دينکرد ششم و شاهنامه ،دربارة خرد ،شاهدی در متون ديگر پهلوی يافت نشد؛ چنرانکره در
دينکرد ششم برای بيان ارتباط خرد و دانش ،تمثيل زيبای زمين و آ
آ ،آ

به کار رفته است :همانگونه که زمين کدة (جرای)

پيراية ورز ،ورز ني اف ايش جهان و بر و حاصل آن ،نگهداری کشور است ،پس دانايی خانة نيکی ،نيکی ني تن

خرد و خرد ،اف ايندة جهان است (ميرفخرايی/1392 ،پ 33الف )231 :شبيه ايرن تمثيرل در شراهنامه نير آمرده اسرت؛
چنانکه اورم د هنگام تاجگذاری به درباريان چنين پند میدهد:
خــرد هم ــو يت اســف و دانــر زمــين

بــدان کــين جــدا و ين جــدا نيســف زيــن
(فردوسی)251 :1 /1331 ،

اين تمثيل ،تأثيرپذيری مستقيم شاهنامه از دينکرد ششم يا منبع يکسان و ناشناس آنها را ثابت مریکنرد گفتنری اسرت
اندرزهای دينکرد ششم دربارة خرد با اندرزهای بخش تاريخی شاهنامه در اين باره ر بهويرژه داسرتانهرای ب رگمهرر برا
انوشيروان و موبدان دربار و سخنپرسيدن موبدان از کسری ر تطاب بيشتری دارد؛ زيرا دينکرد ششم اندرزنامهای به زبان
پهلوی است که يکی از منابع آن متون مکتو

دورة ساسانی است ،منابع شاهنامه در اين بخش ني خداینامرههرای دورة

ساسانی و برخی کتا های پهلوی هستند
تفاوتهای دينکرد ششم و شاهنامه ،در زمينة خرد ،ني اندک ولی برجسته است؛ در دينکرد ششم نگاه دينری آشرکار
است و اصطالحات تخصصی آيين زرتشتی دربارة خرد و انواع آن ،فراوان مشاهده میشود؛ اما شاهنامه حتری آنجرا کره
بهطور مستقيم از منابع پهلوی استفاده میکند ،از کاربرد چنين تعابيری میپرهي د علت اين مسئله را ني بايرد در ماهيرت
و نوع هر اثر و هدف از نگارش آنها جستجو کرد؛ دينکرد ششم ،يک کتا

مختصر دينی است که هردف از نگرارش آن

تبيين و تعليم مباحث دينی به خوانندگان است؛ اما شاهنامه يک منظومة حماسری طروالنی اسرت کره فرراز و فرودهرای
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حيات و تمدن يک ملت را مینماياند؛ پس بديهی است که در اين زمينه با دينکرد ششم متفاوت باشد
پینوشفها
 1برای اطالع بيشتر ن.ک( :تفضلی)135 :1376 ،؛ (م داپور)21 :1336 ،؛ () Safa & Shaked, 1985: 15
 2رک( :خالقی مطل  3 :1337 ،ر )75
 3واژههای پهلوی  xrat fzar ،xaat kartar ،xratormandبهترتيب به معنای خردمند ،کسی که از روی خرد کرار مریکنرد و
نيروی خرد ،همه از همين ريشه هستند (فرهوشی :1331 ،ذيل )xat
 4برای اطالع بيشتر دربارة جايگاه عقل در آيات و روايات :ر ک( :غفاری ساروی 21 :1333 ،ر )359؛ (کرمانی 9 :1391 ،ر )155
 5برای اطالع بيشتر دربارة مبحث عقل در عرفان اسالمی( :رک :بهنامفر 257 :1337 ،ر )261
 6نک( :سجادی :1361 ،ذيل عقل)؛ (صرفی 69 :1333 ،ر )71
 7برای اطالع بيشتر در اين زمينه ن ک( :آموزگار 219 :1336 ،ر )222
 3وير ( )wirبه معنای نيروی جستجوکننده و يابنده در نهاد آدمی است (ميرفخرايی)263 :1392 ،
 9برای اطالع بيشتر ن ک( :طالبی ،راشد محصل :1393 ،مقدمه)
 15اندرزهای دينکرد ششم برپاية کتا

بررسی دينکرد ششم ،ترجمه و تصحيح مهشيد ميرفخرايی اسرت و بره ترتيرب از سرمت

راست پس از نام خانوادگی نويسنده و سال چاپ ،شمارة اندرز و صفحة آن ذکر شده است
 11در بندهش دربارة ارتباط آسن خرد و گوشو سرود خرد آمده است« :چون آسن خرد نيست ،گوش سرود خرد آموخته نشرود
او را که آسن خرد هست و گوش سرود خرد نيست ،آسن خرد به کار نداند بردن» (فرنبغ دادگی)115 :1369 ،
 12خيم  ximدر پهلوی  xemبه معنای خوی ،طبيعت ،خصلت آمده است واژههای بدخيم ،دشخيم و دژخيم از همرين ريشره
هستند (هرن و هوبشمان :1394 ،ذيل خيم)

 13دين در متون متون پهلوی به دين م ديسنی ،آموزه ،نظم و ترتيب دينی و ني متون دينی اشاره دارد که شامل اوستا و متون زند
میشود (ميرفخرايی)261 :1392 ،
 14ابيات شاهنامه برپاية ويرايش جالل خالقی مطل است و در کنار هر بيت ،شمارة جلد و صفحه ذکر شده است
 15برای اطالع بيشتر ن ک( :زريا خويی)21 :1374 ،
 16در مينوی خرد دربارة ارتباط هنر و خرد آمده است« :هنری که با آن خرد نيست را نبايد هنر شمرد» (تفضلی)33 :1391 ،
 17آز يکی از صفات ناپسند اخالقی معارض با خرد است است در اوستا بارها واژة  azayو  aziاز ريشه  azبه کار رفته اسرت
(دوستخواه ،1375 ،ج )955-399 :2در فارسی ميانه ني  azبه معنی اف ونخرواهی ،زيرادهجرويی ،خواهنردگی شرديد ،حررص و
شهوت است؛ همچنين نام ديوی تبهکار است که در متنهای بازمانده از اين زبان کاربرد بسريار دارد (همران 254 :1377 ،ر )255
گفتنی است آز از ديوان بسيار کهن است؛ «در ي دان شناخت زروانی که در گ يدههای زادسرپرم نير بردان اشراره شرده اسرت ،آز
اهميت بسياری دارد و سرکردة گروه ديوان است بر بنياد يک متن پارتی زروانی ني  ،آز مادر ديروان و زاييردة هرر گنراهی اسرت؛
آنگونه که تن آدمی را شکل میبخشد و روان را در آن زندانی میکند» (همان)275 :
 13شهوت در پارسی ميانه  waranو در اوستايی  varənaيکی از ديوان غيرمادی است در اوستا از او در جايگاه يک ديرو يراد
نمیشود (بهار)96 :1339 ،؛ اما در متنهای پهلوی فراوان از او در جايگاه ديو ياد شده است
 19برای اطالع بيشتر از فهرست ديوان و کارکردهای آنها در مترون زرتشرتی ن ک (آموزگرار 41 :1393 ،ر )46؛ (کريسرتينسرن،
 71 :2535 /1355ر )91
 25ابنمسکويه در جاودان خرد خويش ،در قطعه سخنان ب رگمهر ،اين ديوان را دشمنان طبايع و آرزوهرای آدمری دانسرته اسرت:
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حرص ،فاقه ،غضب ،حد ،حميّت ،شهوت ،کينه ،خوا
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گران و ريا (ابنمسکويه 56 :1355 ،ر )57

 21از ديو ناسپاسی در يادگار ب رگمهر و متون ديگر پهلوی نامی نيامده است؛ به نظر میرسد منظرور از ايرن ديرو ،ديرو تهمرت و
افترا يا ديو غيبت باشد که به سبب اشتباه نسخهنويسان در منظومههای حماسی فارسی بهصورت ديو ناسپاسی درآمده است بررای
اطالع بيشتر ر ک( :نحوی)179 :1395 ،
 22در اوستا آمده است« :ای اهوره م دای اشون! ای آن که از هر آنيه پرسم آگراهی و فريفتره نشروی! ای خررد فريرب ناپرذير!»
(دوستخواه ،1375 ،ج)397 :1
 23در کتا

روايت پهلوی آمده است :فروتنی آن باشرد کره کهترر را همرال و همرال را بهترر و مهترر را خردای بره شرمار آورد

(ميرفخرايی)277 :1367 ،
 24اوشنر دانا ،غمنخوردن به چي گذشته و خرسندی به آنيه آمده است را از ويژگیهای خردمند میداند (ميررزای نراظر:1373 ،
)27
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 -32غفاری ساروی ،حسين ( )1333عقل در آيينه نقل ،ساری :شوق
 -33فردوسی ،ابوالقاسم ( )1336شاهنامه ،تصحيح جالل خالقی مطل 3 ،ج ،تهران :مرک دايرةالمعارف ب رگ اسالمی
 -34فرنبغ دادگی ( )1369بندهش ،به کوشش مهرداد بهار ،تهران :توس
 -35فرهوشی ،بهرام ( )1331فرهنگ زبان پهلوی ،تهران :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران :چاپ چهارم
 -36کاشانی ،ع الدين محمود بن علی ( )1339مصباحالهدايه و مفتاح الکفايه ،تهران :زوار ،چاپ چهارم
 -37کرمانی ،سعيد ( )1391معنیشناسی عقل در قرآن کريم ،تهران :دانشگاه امام صادق
 -33کريستينسن ،آرتور ( )2535/1355آفرينش زيانکار در روايات ايرانی ،تبري  :مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران
 -39کفانی ،محمّد عبداالسالم ( )1339ادبيات تطبيقی ،ترجمه سيد حسين سيدی ،مشهد :بهنشر ،چاپ دوم
 -45کوياجی ،جهانگير کوروجی ( )1371پژوهشهايی در شاهنامه ،گ ارش از جليل دوستخواه ،اصفهان :زندهرود

 -41ماهيار نوابی ،يحيی (« )1333يادگار ب رگمهر ،متن پهلوی و مقايسره آن برا شراهنامه فردوسری» ،نشرريه دانشرکده
ادبيات دانشگاه تبري  ،سال يازدهم ،ش ،55پايي  352ر 333
« )1339( ------------ -42اندرز پوريوکتيشان» ،نشريه دانشکده ادبيات دانشگاه تبري  ،سال دوازدهم ،ش513 ،56
ر 535
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« )1345( ----------- -43واژهای چند از آذرباد مارسپندان» ،نشريه دانشکده ادبيات دانشگاه تبري  ،سال سري دهم،
ش 11 ،57ر 35
 -44م داپور ،کتايون (« )1335خيم و خرد فرخ مرد» ،فرهنگ ،ش 37و  69 ،33ر 92
 )1336( ---------- -45اندرزنامههای ايرانی ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی
 -46مسکو  ،شاهرخ (« )1374بخت و کار پهلوان در آزمون هفت خان» ،تن پهلوان و روان خردمند ،تهران :طرح نرو،
 35ر 63
 -47ملکيان ،مصطفی ( )1377تاريخ فلسفه غر  ،تهران :دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
 -43موسوی ،کاظم؛ خسروی ،اشرف ( )1339پيوند خرد و اسطوره در شاهنامه ،تهران :علمی و فرهنگی
 -49ميرزای ناظر ،ابراهيم ( )1373اندرز اوشنر دانا ،تهران :هيرمند
 -55ميرفخرايی ،مهشيد ( )1367روايت پهلوی ،متنی به فارسی ميانه ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی
« )1333( ------------ -51خرد بهتر از هر چه اي دت داد» ،پاژ ،سال دوم ،ش13 - 9 ،7
 )1392( ------------ -52بررسی دينکرد ششم ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 -53ناس ،جان ( )1372تاريخ جامع اديان ،ترجمه علیاصغر حکمت ،تهران :آموزش انقال

اسالمی ،چاپ سوم

 -54نحوی ،اکبر (« )1395ده ديو از فارسی ميانه تا منظومه فرامرزنامه» ،بوستان اد  ،سال سوم ،ش 167 ،15ر 136
 -55وجدانی ،فريده (« )1391نقد خرد در شاهنامه» ،پژوهش زبان و ادبيات فارسی ،سال ششم ،ش 41 ،24ر 54
 -56هرن ،پاول؛ هوبشمان ،هانريش ( )1394فرهنگ ريشهشناسی فارسی ،ترجمه و شواهد فارسری و پهلروی از جرالل
خالقی مطل  ،تهران :مهرافروز
 -57هينل  ،جان ( )1371شناخت اساطير ايران  ،ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،تهران :چشمه ،چاپ دوم
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