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چکیده
حکیمان ایران باسِِّّتان به اندرزهای اخالقی و مضِِّّامینی ون خوشاخالقی ،سِِّّیاسِِّّت ،زهد،
دوسِِّّتی و بهخصِِّّوص خرد وخردورزی گراین شِِّّدیدی داشِِّّتهاند .این اندرزها و مضِِّّامین از راه
ترجمۀ متون پهلوی به عربی به ادبیات عرب راهیافت و اسِِّّتقباَ مردمان عرب از فرهنگ ایران زمین
را درپیداشِِّّت .عنصِِّّر خرد بهعنوان یک اندیشِِّّۀ ایرانی و بهعنوان یکی از عناصِِّّر پیشِِّّبرد حیات
ب شریت به اوج قلۀتعالی و ان سانیت ،در آثار ادیبان مختلف سرتا سر جهان نمودی بس آ شکار دارد.
از نمونۀ این آثار کتاب «األدبال صغیر و األدب الکبیر» ابنمقفع و کتاب « شاهنامۀ» حکیم ابوالقا سم
فردو سی ا ست که م ضامین خردی همصون عنا صری پویا در هر دو اثر به شم میخورد .م شابهتْ
مضِِّّمون «خرد و خردورزی» در این دو اثر ،بیانگر مشِِّّترکبودن منابع مورد اسِِّّتفادۀ نویسِِّّندگان و
سیراب شدن از سر شمههای خرد ناب حکیمان ایران باستان است .نگارندگان این مقاله برآنند تا با
بررسی تطبیقی عناصر مشترکْ خردی در آثار مَکور و بیان شباهتهای مضمونی واژۀ خرد ،اثبات
نمایند که ابنمقفع و فردوسی در تألیف اثرشان از منبعی واحد بهره جستهاند.
واژههای کلیدی :خرد ،ابنمقفع ،فردوسی ،شاهنامه ،األدبالصغیر و األدبالکبیر.

 - 1استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قمh.taktabar@gmail.com :
 -2کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم
تاریخ دریافت مقاله1392/11/14 :

تاریخ پَیرش1393/10/19 :
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 -1مقدمه
از آنجا که فردوسِِّّی و ابنمقفع در ادبیات فارسِِّّی و عربی ،از جایگاه ویژهای برخوردارند و
هرکدام در زمینۀ خرد دیدگاههای برج ستهای دارند و از آنجا که در شاهنامۀ فردو سی بهعنوان
یکی از مهمترین یادگارهای ادب و هنر جهان و میراث اصلی فارسیزبانان ،عنصر خرد به وفور
به شِِِّّّممی خورد و در ک تاب األدب الصِِِّّّغیر و األدب الکبیر ابن مقفع نیز خرد و خردورزی
مهمترین مؤلفه و محور آن اسِِّّت و نیز به دلیل وجود اشِِّّتراکاتی که در سِِّّبک و مضِِّّمون آثار
این ادیبان وجود دارد ،نگارندگان این مقاله برآنند تا با رویکرد مکتب آمریکایی در ادبیات
تطبیقی و به شیوۀ توصیفی ِِِِّّّّ تحلیلی به بررسی تطبیقی مضامین خرد و خردورزی در «شاهنامه»
و «األدب الصِِِّّّغیر و األدب الکبیر» بپردازند و با بررسِِِّّّی دیدگاه ها و نقطهنظرات این ادیبان،
ریشِِّّهها و دالیل این اشِِّّتراکات و شِِّّباهتهای دیدگاههای آنان پیرامون خرد را مورد تجزیه و
تحلیل قرار دهند.
 -1-1بیان مسئله
عنصر خرد بهعنوان یکی از عناصر پیشبرد حیات بشریت به اوج قلۀ تعالی و انسانیت در آثار
ادیبان مختلف در فرهنگ های گوناگون به شِِِّّّم می خورد .از جملۀ این آثار ،کتاب «األدب
ال صغیر و األدب الکبیر» ابنمقفع ا ست که همصون « شاهنامۀ» فردو سی ،واژۀ خرد پرب سامدترین
واژۀ آن اسِِّّت .مشِِّّابهت مضِِّّمون خرد و خردورزی در این دو اثر ،بیانگر مشِِّّترکبودن منابع
مورد استفادۀ نویسندگان و سیراب شدن از سر شمههای خرد ناب حکیمان ایران باستان است،
را که حکیمان ایران باسِِِّّّتان ،به پندهای اخالقی همصون خوشاخالقی ،سِِِّّّیاسِِِّّّت ،زهد و
بهخصِِّّوص خرد وخردورزی گراینداشِِّّتهاند و این مضِِّّامین به شِِّّیوههای مختلف به ادبیات
عربی راه یافته اسِِِّّّت .اثبات این امر با رویکرد مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی امکان پَیر
اسِِِّّّت ،راکه این مکتب ،عالوه بر مطالعۀ ارتباطات ادبی بین فرهنگ های مختلف ،ادبیات
تطبیقی را در ارتباط تنگاتنگ با سایر رشتههای علومان سانی و هنرهای زیبا ،مانند تاریخ ،فل سفه،
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ادیان ،زبان شنا سی ،جامعه شنا سی ،نقا شی ،سینما و سایر هنرها میبیند؛ به عبارت دیگر ،ون
مکتب مزبور ،ادبیات را پدیدهای جهانی و در ارتباط با سایر شاخههای دانن ان سانی میداند ،با
موضوع «بررسی تطبیقی خرد در شاهنامه و األدب الکبیر و األدب الصغیر» متناسب است.
پژوهشِِِّّّگران در این جسِِِّّّتار برآنند تا با بررسِِِّّّی تطبیقی مضِِِّّّامین خردی در شِِِّّّاهنامه و
األدبال صغیر و األدبالکبیر و بیان شباهتهای این م ضمون و برر سی و تحلیل موارد م شابه و
تعیین منابع مورد استفاده پیرامون مباحر مطرحشده ،به این پرسنها پاسخ دهند:
 -1فردو سی و ابنمقفع دربارۀ مفهوم خرد و خردورزی ه دیدگاهی دارند و موارد ا شتراک و
اختالف دیدگاههای آنها یست
 -2ه عواملی سِِّّبب شِِّّدهاسِِّّت تا این ادیبان ،دیدگاهها و نقطهنظرات مشِِّّابهی پیرامون خرد
داشتهباشند
 -2-1پیشینۀ تحقیق
پیرامون خرد و خردگرایی در شاهنامۀ فردوسی ،پژوهنهای گوناگونی صورتگرفتهاست
که از آن جمله میتوان به کتاب «خردگرایی در شاهنامۀ فردوسی» اثر نصرت صفینیا ،انتشارات
واژه آرا 1387 ،و همصنین کتاب «خردگرایی فردوسِِّّی» ،اثر علیمحمد سِِّّجادی ،تهران1377 ،
ا شارهنمود .همصنین پایاننامهای با عنوان «خردگرایی در شاهنامۀ فردو سی» در ساَ  1385در
دانشِِّّگاه مازندران به ثبت رسِِّّیدهاسِِّّت امّا در مورد موضِِّّوعی باعنوان «بررسِِّّی تطبیقی خرد در
شاهنامه و األدبالصغیر و األدبالکبیر» پژوهشی بهثبت نرسیدهاست.
 -3-1اهمیت و ضرورت تحقیق
خرد و خردورزی ،از ارکان اسِِّّاسِِّّی فرهنگ پارسِِّّی اسِِّّت زیرا این فرهنگ ،سِِّّعادت و
رسِِِّّّتگاری آدمی را در اسِِِّّّتخدام خرد میداند .در این فرهنگ خرد ،بزرگترین موهبت الهی و
مهمترین ابزار برای مبارزه با دیوهایی اسِّت که در درون آدمی بهصِّورت صِّفات ناپسِّند ون
حرص ،خشم ،حسد و ...فروخفتهاند .این مضامین از راههای گوناگون به فرهنگ و ادبیات عربی

نشریۀ ادبیات تطبیقی ،ساَ  ،7شمارۀ  ،13پاییز و زمستان 1394

16

راه یافته و درپی آن ،فرهنگ ایرانی با فرهنگ عربی درآمیختهاسِِِّّّت .این نین اسِِِّّّت که تأثیر
فرهنگ پار سی در کتابهای مختلف عربی م شهود ،و اثبات آن امری مهم و ضروری بهنظرمی
رسد.
 -2بحث
فردو سی و ابنمقفع در ادبیات فار سی و عربی ،از جایگاه ویژهای برخوردارند و هرکدام در
زمینۀ خرد دیدگاههای برجستهای دارند.در شاهنامۀ فردوسی عنصر خرد به وفور به شممیخورد
و خرد و خردورزی مهمترین مؤلفه و محور کتاب األدب الصغیر و األدب الکبیر ابنمقفع است.
به همیمن جهت ،با بررسی دیدگاهها و نقطهنظرات این ادیبان ،ریشهها و دالیل این اشتراکات و
شباهتهای دیدگاههای آنان را میتوان یافت.
 -1-2زندگی و شعر فردوسی
منابع مختلفی که پیرامون فردوسِِِّّّی و اشِِِّّّعارش سِِِّّّخنگفتهاند ،کنیۀ وی را ابوالقاسِِِّّّم،
تخلص وی را فردو سی ،و زادگاهن را شهر طوس دان ستهاند امّا نام پدر و نام نیاین را مختلف
نوشتهاند (.ن.ک :دبیر سیاقی )17 :1383 ،ساَ زاده شدن شاعر نیز معلوم نیست امّا به قراینی ،این
شِِِّّّاعر بلندمقام یا در (330-329ه.ق) پا به جهان هسِِِّّّتی نهاده و یا در (324-323ه.ق) (.ن.ک:
همان )19 :
در مورد اوضِِِّّّاع اجتماعی و فرهنگی عصِِِّّّر فردوسِِِّّّی باید گفت ،فردوسِِِّّّی در جامعهای
میزی ست که سلطانی ظالم و ضد خرد حکومت میکرد « .سلطان محمود غزنوی ریا ستطلبی
بود که همصون خلفای عباسی داعیۀ اسالم داشت ولی از اذهان پرسشگر و نیز مَهب شیعه که
مردم را به تأ مل در آ یات قرآن و درک فلسِِِّّّ فۀ اح کام دینی فرا می خوا ند ،نفرت داشِِِّّّت».
(حسِّنیتبار و حکیمی )10: 1370 ،تودههای مردم در روزگار فردوسِّی ،به علت جنگهای پی
درپی و غارتهای مداوم ،فقیر و حقیر و کمرنگاند و این مسِِّّایل ،خردی برای آن جامعه بهجا
نمیگَارد (.ن.ک :طهماسبی)197 :3/1375 ،
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در نین وضعیتی ،فردوسی در شاهنامه از اندرزهای خردمندانۀ مصلحتی فاصله میگیرد و
به خردی سفارش میکند که از مقولهای دیگر است و آن خرد« ،مردی ون رستم را طلب می
کند که در برابر زورگویی ،غارت ،بیحرمتی و بیداد شِِِّّّاهان میایسِِِّّّتد ،اعتراض میکند ،می
جنگد ،تا رفع ستم و بیداد کند و وضع موجود را به نفع وضع مطلوب تغییر دهد( ».همان)197:
پیام و محتوای شِّعر فردوسِّی با مجموعۀ شِّعر شِّاعران همعصِّرش متفاوت اسِّت« .آنان بر
حسِِّّب حاَوهوای روز ،نوسِِّّانات قدرت و جاذبههای پرزر و سِِّّیم لب به سِِّّخن میگشِِّّایند،
درحالیکه فردوسِِِّّّی به نیاز جاودانی معنوی زمان و جامعۀ خوین مینگرد( ».ن.ک :رسِِِّّّتگار
فسائی22 :1372 ،و )23همصنین معاصران فردوسی ،فاقدْ بینن تاریخی هستند و برداشت آنان از
تاریخ ،ظهور قدرتیابی و جلوههای قدرت و ...است ،حاَ آنکه فردوسی برداشتی بسیار موجه
و عمیق از تاریخ دارد.
 -2-2زندگی و آثار ابنمقفع
ابومحمد عبداهلل بن روزبه بن داذویه ،معروف به ابنمقفع ،در ساَ 724م106 ،ه ،در روستای
جور در حوالی شِِّّیراز کنونی زاده شِِّّد( .ن.ک :ضِِّّیف1426 ،ه  )507 :او فارسِِّّیاالصِِّّل بود و
مَهب زرتشِِّّتی داشِِّّت .هنوز به سِِّّن جوانی نرسِِّّیده بود که به بصِِّّره رفت و با فرهنگ عربی
آشنایی زیادی پیدا کرد ( الفاخوری ،) 532 :1377 ،مورد سوِقصد قرارگرفت و تاریخ قتل وی
را میتوان در ساَ 142ق 759 /م دانست ( .ن.ک ،موسوی بجنوردی) 666 : 4/1370 ،
ابنمقفع ،نویسندۀ بزرگ و مترجم آثار پهلوی به عربی (ن.ک :موسوی بجنوردی:4/1370 ،
 ،)662ازجمله دان شمندانی ا ست که در انتقاَ سر شمههای معرفتی و فکری ایرانیان با ستان و
اندرزهای اخالقی و مضِِّّامینی ون خرد به مردمان عرب سِِّّهمی بسِِّّزا داشِِّّتهاسِِّّت .وی آثار
زیادی از خود برجایگَاشِِّّتهاسِِّّت .در حیطۀ تاریخ کتابهایی ون «خداینامه»« ،آییننامه»،
«التاج»« ،الدرۀالیتیمۀ» و ...را از زبان پهلوی به عربی ترجمهکرد (ن.ک :الفاخوری)439 :1377 ،؛
در ادب ،اجتماع و اخوانیات «الرسِِّّائل»« ،األدب الصِِّّغیر واألدب الکبیر» و «کلیله و دمنه» ازآن
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اوست؛ در فلسفه نیز سه کتاب از کتابهای ارسطو را که از یونانی به پهلوی ترجمه شده بود ،از
پهلوی به عربی ترجمه کرد .این سِِِّّّه کتاب عبارتند از :قاطیغوریاس ،باری ارمینیاس ،آناطولیقا.
(ن.ک :همان ) 439 :
دوران ابن مقفع نیز از ل حاظ فرهنگی و اجت ماعی بر منواَ عصِِِّّّر فردوسِِِّّّی بود( :او در
عصِِّّری میزیسِِّّت که مردم با ترویج شِِّّعار قضِِّّا و قدر ،مجبور به نفی اختیار و مخیربودن عقل
ان سانی شدهبودند و در واقع ،باید هرآنصه را حاکم د ستور میداد ،بدون هیچ کم وکا ستی اجرا
میکردند و اینگونه بود که مردم به امور بیهوده مشِِِّّّغوَ می شِِِّّّدند تا حکام به اهداف خود
دستیابند .در این نین زمانی بود که ابنمقفع ،با تألیف و ترجمۀ کتب مختلف ،به احیای عنصر
خردی -اسِِّّالمی در اذهان مردم پرداخت و افکار عموم مردم را به این سِِّّمت رهنمون شِِّّد( .
ن.ک :جمعۀ)14 : 2003،
« -3-2األدبالصغیر و األدبالکبیر» و «شاهنامه» ومنابع آن دو
«األدب الصِِّّغیر ،بیشِِّّتر سِِّّخنانی در باب اخالق اسِِّّت که بهطور مبسِِّّوط در باب اخالق
سِِِّّّخن نمی گو ید بل که تن ها وصِِِّّّفی از آن را آورده و راه اکتسِِِِّّّّاب آن را ب یان می ک ند».
(مقدسِِِّّّی )201 :1964،اینکتاب در بردارندۀ وصِِِّّّایای اخالقی و اجتماعی اسِِِّّّت که مردم
می بای ست در ارتباط شان با پاد شاه ،دو ستان و دیگر افراد رعایتکنند (ن.ک :ضیف1426 ،ق:
511و ) 512ولی کتاب «األدب الکبیر» ،دو مو ضوع ا صلی را دربر میگیرد -1 :پادشاه و و سایل
مرتبل با وی در سیاست و حکمرانی -2 ،دوستی و صفات دوست نیکو( .ن.ک :همان ) 513 :از
ویژگی های بارز اینکتاب ،این اسِِِّّّت که مؤلف ،خرد و خردورزی را محور اصِِِّّّلی کتاب
قراردادهاست و تکیهگاه نویسنده در همۀ امور بر خرد است و اخالق از نظر وی ،امری مرتبل با
خرد اسِِِّّّت که خوب و بد را از هم جدا میکند( .ن.ک :الفاخوری ) 445 :1377 ،در شِِِّّّاهنامۀ
فردوسِِّّی نیز خرد و خردورزی بهوفور به شِِّّممیخورد و خردگرایی مهمترین عنصِِّّر شِِّّاهنامه
است.
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مورّخان پیرامون منابع آثار ابنمقفع ،سِِّّخنهای گوناگونی گفتهاند و نقطۀ اشِِّّتراک آنان در
این اسِِّّت که آثار ابنمقفع را ترکیبی از فرهنگ های عربی ،فارسِِّّی ،هندی ،یونانی و اسِِّّالمی
دانستهاند .شوقیضیف در این مورد میگوید« :ابنمقفع بسیاری از مطالب را از زبانهای مختلف
ترجمهکرده که فرهنگ فارسِِّّی ،در اینمیان سِِّّهم بیشِِّّتری را به خود اختصِِّّاص دادهاسِِّّت».
(ن.ک :ضیف1426 ،ه ) 511 :
جاحظ نیز بخشی قابلتوجه از سخنان گردآمده در آثار ابنمقفع ،بهخصوص «األدبالصغیر
و األدبالکبیر» را ترجمۀ حکمت ها و اندرزهای اندیشِِِّّّمندان و حکیمان پین از وی میداند.
(ن.ک :جاحظ )129 :1998 ،کریم یان نیز در مورد منبع شِِِِّّّّاه نا مه می گو ید« :م نابعی که از
زمان های پین از اسِِِّّّالم در موضِِِّّّوع های تاریخی ،به زبان پهلوی بازماندهبود ،به وسِِِّّّی لۀ
دانشِِِّّّمندانی همصون ابنمقفع به فارسِِِّّّی بازگرداندهشِِِّّّد و از آنپس ،این مهم مورد توجه
قرارگرفت و کتاب های عمده ،به نظم و نثر ،تألیف گردید که جزِ مآخَ شِِِّّّاهنامۀ فردوسِِِّّّی
است( .کریمیان48 :1375 ،و )49وی عالوه برآن ،معتقد است که مطالب تاریخی اوستا و تفاسیر
آن ،بیواسطه یا باواسطه ،در شاهنامه انعکاسدارد( .ن.ک :همان)49 :
 -4-2خرد در «شاهنامه» و «األدب الکبیر و األدب الصغیر»
 -1-4-2سعادت دنیا و آخرت
ابنمقفع ،تنها راه رسیدن مردم به حاجاتشان و سامانبخشیدن دنیا و آخرتشان را خردْ درست
میداند «:فَغَایَۀُ النّاس وَحَاجَاتُهمُ ص َِّالحل المَعَاش وَالمَعَادْ ،وَالس ِّّبیلُ دلی دَرکْها العَقِلُ الص ِّّحیال».
(ابنمقفع)157 :1972 ،
ترجمه :غایت و حاجتْ مردم ،سِِّّامان بخشِِّّیدن به دنیا و آخرت آنان اسِِّّت و راه رسِِّّیدن به
آن ،خْردی درست است)1( .
اسِِِّّّتاد سِِِّّّخن ،دقیقان همانند ابنمقفع ،خرد را راهنما و دلگشِِِّّّای بنیبشِِِّّّر در دنیا و آخرت
میپندارد:
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خرد رهنمِِّّاى و خرد دلگشِِِِّّّّاى

خرد دسِِّّت گیرد به هر دو سِِّّراى
(فردوسی)2 :1/1387 ،

 -2-4-2رابطۀ دانش و خرد
از دیدگاه ابنمقفع ،خردْ آدمیان داننپَیر اسِِّّت و همانطور که دانۀ کاشِِّّته شِِّّده در دَ
زمین با آب رشد مییابد ،عقل و خرد نیز با علم و دانن رشد مییابد «:وَلْلِعلقُوَ سَجیّاتٌ وَغَرَائْزُ
بهَا تَقِبَلُ األدَبَ ،وَباالِدَب تَنِمَى العلقُوَُ وَتَزکُو ( »....ابنمقفع)127 : 1972 ،
ترجمه :خْرد آدمیان را طبیعت و سرشتی ادبپَیر است و با ادب ،خْرد رشد یابد .ابنمقفع
علم و دانن را به آب تشِِِّّّبیه میکند و عقل و خرد را به دانۀ کشِِِّّّتهشِِِّّّده در دَ زمین( ن.ک:
همان )127:ولی فردوسِِّّی خرد را به آب تشِِّّبیه میکند و دانن را به زمین و همصون ابنمقفع،
معتقد است که این دو از هم جدا نیستند:
خرد همصو آب اسِِّّت و دانن زمین

بدان کاین جدا و آن جدا نیست زین
(فردوسی)1937 : 3 /1387 ،

-3-4-2خصال خردمند
ابنمقفع ،هفت خصِِّّلت را برای شِِّّخص خردمند برمیشِِّّمرد که عبارتند از :اختیار امور با
عشِِّّق و محبت ،کوشِِّّن برای رسِِّّیدن به هدف ،درنگ در گزینن امور ،عادتداشِِّّتن به کار
نیک ،حفظ و پاسداشِِّّت دانن و تجربه ،پایبندی به اعتقاد و راه برگزیده در سِِّّخن و کردار و
آن باور را در جان خوین نهادن «:فإنّما دحُیاِل العَقِل الَّى یَتْمُّ بهْ وَیَ سُتحکْمل خْ صَاٌَ سَبُعٌ :اإلیثارل
بالمحَبّۀ ،وَالملبالَغَۀُ فى الطَلَب ،وَالتَثَ بّتل فى االخِتیار ،وَاالعُتْیادل للخَیر ،وَحلسُِِِّّّنُ الرّعُى ،وَالتّعَهّدل لْما
اخِتْیرَ وَاعُتُقْدَ ،وَ وَضِِِّّعل ذلْکَ مَوُضِِّّْعَهل قَوُالن وَعَمَالن ( )2( ».ابنمقفع 129 : 1972 ،و )130فردوسِِّّی
نیز در شاهنامه این خصلتها را در قالب نظم بیان میکند .او یکی از نشانههای شخص خردمند
و درستی خرد وی را «گزینن هوشمندانۀ امور» و «اجرای مقتدرانۀ آنها» میداند:
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همِِّّان را گزینِِّّد کِِّّه بینِِّّد همى
(فردوسی)2 :1/1387،

ابنمقفع یکی از ن شانههای در ستی خرد را ،گزینن هو شمندانۀ امور میداند« :وَأمارَۀُ صْحّۀ
الِعَقِل اخِتْیَارل األملور بالِبَصَر ،وَتَنفْیَُ البَصَر بالِعَزم»( ابنمقفع )127 :1972 ،و فردوسی در این مورد
میگوید:
کِّه جِّاویِّد بِّاد آن خردمنِّد مرد

همیشِِِِّّّّه بِّه کِّام دلن کِّار کرد
(فردوسی)2788 : 4 /1387،

و شِِّّکیبایی و«درنگ در گزینن امور» و باهوشِِّّی و «حفظ و پاسداشِِّّت دانن و تجربه» را
برای انجام کارهای بزرگ ،الزم میبینید:
شِِِّّّکی با و با هوش و راى و خرد

هِِّّژبِِّّر از بِِّّیِِّّابِِّّان بِِّّه دام آورد
(همان)117 : 1 /

و از بنیب شر میخواهد از « شتابزدگی در امور» بپرهیزند ،راکه شتابزدگی بنیان خرد را
درهم میشکند:
دَ و مغز را دور دار از شِِِّّّتِِّّاب

خرد را شِِِّّّتاب اندر آ ید به خواب
(همان) 2400 : 4 /

همصینین «عادتداشِِِّّّتن به کار نیک» ،از دیگر خصِِِّّّلتهای خردمند از دیدگاه فردوسِِِّّّی
طوسی است:
هر آنکس که نیکى فرامن ک ند

خرد را بکوشِِِِّّّّد که بیهن ک ند
(همان)2397 : 4/

 -4-4-2در مذمت پیروی از هوای نفس و ناپایداری امور دنیا
از دیدگاه ابنمقفع ،خردمند باید تأملکند و از آنصه بیهوده و زودگَر اسِِِّّّت بپرهیزد و آن
یزی را بخواهد که بقاین بیشتر باشد تا بتواند فضیلت آخرت بر دنیا را دریابد« :دنّ العاقْلَ یَنِظُرُ
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فْیما یلوُذیهْ وَفیما یَسِِِّّّلرّهل ،فَیَعُلَمل أنّ أحَقّ ذلکَ بالطّلَب ،دنِ کانَ ممَا یلحْبُّ ،وَأحَقَّهل باالتءقاِْ ،دنِ کان
ممّا یکِرَهل ،أطِوَلُهل وَأدُوَملهل وَأبُقاهل (».ابنمقفع )162 :1972 ،حکیم سخن نیز همصون ابنمقفع ،جهان
را بیهوده و زودگَر می شمارد و به همین سبب ا ست که ان سان خردمند ،دَ خود را به آن شاد
نمیکند:
جهانا سِِِّّّراسِِِّّّر فسِِِّّّوسِِِّّّى و باد

به تو نیسِِِِّّّّت مرد خردم ند شِِِِّّّّاد
(فردوسی)37 : 1 /1387،

 -5-4-2خرد و هوای نفس دشمن یکدیگرند
از دیدگاه ابنمقفع ،در کتاب «األدبالصِِِّّّغیرواألدبالکبیر» ،دانن و هوای نفس ،دشِِِّّّمن
یکدیگرند و عادت مردم این اسِِِّّّت که هوای نفس را بر دانن ترجیا میدهند « :وَعَلی العَاقْل
أن یَعُرفَ أنّ الرّأیَ وَالهَوی ملتَعَادْیان ،وَأنّ مْنِ شَِِِّّّأن النّاس دسُِِِّّّعافَ الهَوَی .... ،وَعَلی العَاقْل دذا
ح ََرَه( ».همان  142:و
ب أ ِن َی ِن ُظ َر أ ُهوَاهلما ْع ِن َدهلَ ،ف َی ُ
م َیدُر فی أیمهما الصِِّّ ِّّوَا ل
اشِِّّ ِِّ َت َب َه عَل ُی ْه أ ُمرَان َف َل ُ
)143
ترجمه.:خردمند باید بداند که دانن و هوای نفس دشِِِّّّمن یکدیگرند و طبیعت مردم این
ا ست که هوای نفس را یاری میدهند .پس عاقل باید هوای نف سن را واگَارد و دانن را یاری
دهد .اگر دو کار بر وی مشِِّّتبه گشِِّّت و ندانسِِّّت که کدام را برگزیند ،باید بنگرد که کدام را
خواستۀ هوای نفس مییابد و آنگاه از آن بپرهیزد.
از نظر فردو سی نیز دانن و هوای نفس د شمن یکدیگرند و اگر هوای نفس بر خرد یرگی
یابد ،کسی را یارای رهایی از آن نیست:
کِِّّه گر بر خرد یره گردد هوا

نیِِّّابِِّّد ز نِِّّگ هوا کس رهِِّّا
(فردوسی)1113 :1/1387 ،
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 -6-4-2حسرتنخوردن بر مافات دنیا
ابنمقفع ،معتقد اسِِّّت که شِِّّخص خردمند نباید غم یزهای ازدسِِّّترفته را بخورد «:وَعَلی
العاقْل أنِ ال یَحُزَنَ عَلی شَئ فاتَهل مْنَ الدّنِیا أوُ تَوَلّی ( ».....ابنمقفع)139 :1972 ،
ترجمه :خردمند نباید در دنیا بر یزی اندوه خورد که از کف رفته و پشت نمودهاست.
فردوسی نیز اندوهگینشدن بر آنصه را که از کف رفته ،از منن خردمندان نمیداند:
نین گ فت کان کاو خرد پرورد

نِِّّدارد غم کس کز او بگَِِّّرد
(فردوسی)2253 : 4 /1387،

 -7-4-2خرد بزرگترین ثروت
بدترین فقر از د ید گاه ابن مقفع بی خردی اسِِِّّّت و هیچ ثروتی باالتر از خرد و هیچ یار و
یاوری بهتر از مشِِّّورت نیسِِّّت «:أشِِّّدُّ الفاقۀ عدمل العَقل ،وأشِِّّدُّ الوحدۀ وحدۀُ اللَجوج ،وال ماََ
أفضلُ مْن العقل ،وال أنیسَ آنسل مْن االستشارۀ( ».ابنمقفع)147 :1972 ،
ترجمه :بدترین فقر ،بیخردی و بدترین تنهایی ،تنهایی سِِِّّّتیزهکار اسِِِّّّت .هیچ مالی بهتر از
خْرد و هیچ همدمی بهتر از مشورت نیست.
در شِِّّاهنامه نیز باالترین ثروتها ،خرد اسِِّّت و هیچ زر و گوهری را یارای موازنه با رای
و خرد نیست:
به شِِِِّّّّاهى خردم ند باشِِِِّّّّد سِِِّّّزا

ب ِّه جِِّّاى خِِّّرد زر بِِّّود بِِّّى بِِّّهِِّّا
(فردوسی)1932 : 3 /1387،

و خرد بهترین نعمتی است که از طرف ایزد منّان به انسان عطا خواهدشد:
خرد ب ه تر از هر ِِّّه ا یزد بِِّّداد

سِِِِّّّّتِِّّا ین خرد را بِِّّه از راه داد
(همان)2 : 1 /
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 -8-4-2خرد بهعنوان پاسبان و پاسداشته
ابنمقفع ،خردْ خردمندان را همصون مرکبشِِّّان میداند و نصِِّّیب مردم را بر دو دسِِّّته کرده:
آنصه او پاسِِّّبان انسِِّّان اسِِّّت و آنصه انسِِّّان از آن محفاظت میکند .از دیدگاه ابنمقفع ،آنصه
انسِِّّان از آن حفاظت میکند ،خرد اسِِّّت و آنصه انسِِّّان از آن نگهداری میکند ،ثروت و تنها
خرد ا ست که سودبخن ا ست «:الق سمل الَی یلق سَمل للنّاس ویلمتَعونَ به نَحوان :فمنهل حارسٌ ومنهل
س
س الماَُ ،والعقلُ ،بإذن اهلل ،هو الَی یلحر لز الحظَّ ،ویلؤ ْن ل
س العقلُ ،والمحرو ل
محروسٌ ،فالحار ل
الغُربۀَ ،ویَنفی الفاقۀَ ،ویلعَرءفل النَّکْرۀَ ،ویلثممرُ المکسبۀَ ،ویلطیمبل الثَّمَرَۀَ( ».ابنمقفع)148 : 1972 ،
فردوسی نیز در شاهنامه ،خرد را نگهبان جان و خیرخواه و پاسبان انسانها میداند:
نخسِِِّّّت آفرینن خرد را شِِِّّّناس

نگهبان جان اسِِّّت و آن را سِِّّپاس
(فردوسی)3 : 1 /1387،

خرد پاسِِِّّّبان باشِِِّّّد و نیکخواه

سِِِِّّّّرش بر گَِِّّارد ز ا بر سِِِِّّّّیِِّّاه
(همان)1931 : 3 /

 -9-4-2دوری از کمخردان و سفلگان
از دیدگاه ابنمقفع ،خردمندان باید از بیخردان بپرهیزند .همصنین بهآنان توصِِّّیه میکند که
امواَ خودشِِّّان را در راه بیهوده تباه مسِِّّازند و بر بیخردان بخشِِّّن ننمایند... «:وما ص َِّرَفتَ مْن
مالْکَ فی الباطل فقدتَهل حینَ تُریدهل للحقء ،وما عَدَلتَ بهْ مْن کَرامَتْکَ دلى أهل النّقص أضِِِّّّرَّ بکَ
فی العجز عَن أهل الفضل( ».ابنمقفع)22 : 1972 ،
ترج مه ... :اموالی که در را ْه با طل ت باه سِِِِّّّّاخ ته ای ،آن هن گام که بخواهی به راه حقّ
صرفکنی ،نیابی .کرمی را که به کمخردان نمایی ،تو را به وقت ناتوانی و نیاز به اهل ف ضیلت،
زیان رساند.
از منظر حکیم توس نیز خردمند باید از بیخرد بگریزد و با خردمند خوگیرد:
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خِِّّردمِِّّنِِّّد بِِّّگِِّّریِِّّزد از بِِّّى خِِّّرد
(فردوسی)2068 : 3 /1387،

خردمنِِّّد را شِِِِّّّّاد و نزدیِِّّک دار

جهِِّّان بر بِِّّدانِِّّدین تِِّّاریِِّّک دار
(همان) 1701 : 3 /

 -10-4-2لزوم خردمندی حاکم
به اعتقاد ابنمقفع ،اگر پادشاهی براساس خرد باشد ،خردمندی به وی این توانایی را میدهد
که پایه های حکومتن سِِِّّّسِِِّّّت نگردد ......:وأ مّا مللکل الحَزم فإ نّهل یَقولمل بهْ األمرُ ( ....ابنمقفع،
)24 :1972
ترجمه :پادشاهی خردمندانه [اینگونه است] که کار مللک [برای پادشاه] استوار گرد
فردوسِِّّی نیز در این زمینه با ابنمقفع همعقیده اسِِّّت و حکومت و پادشِِّّاهی خردمندانه را
شایسته میداند:
به شِِِِّّّّاهى خردم ند باشِِِِّّّّد سِِِّّّزا

ب ِّهجِِّّاى خرد زر شِِِِّّّّود بى بهِِّّا
(فردوسی)1932 : 3 /1387،

و خرد را الزمۀ یک پادشاه میداند:
خرد بِِّّایِِّّد انِِّّدر سِِِّّّر شِِِّّّهریِِّّار

کِّه تیزى و تنِّدى نیِّایِّد بِّه کِّار
(همان)453 : 1 /

 -11-4-2حفظ زبان
در نگاه ابنمقفع ،اگر خرد بر زبان غالبشِِّّود ،سِِّّبب میشِِّّود زبان در خدمت صِِّّاحب آن
باشد ولی در غیر این صورت ،زبان شخص در خدمت دشمنن قرارمیگیرد «:دعلم أنّ ل سانَکَ
أداۀٌ ملصلتۀٌ ،....،فإذا غَلَبَ عَلیهْ عقلُکَ فهو لَکَ ،ودن غَلَبَ عَلیه شیٌِ مْن أشباهْ ما سمّیتل لکَ فهوَ
لَعدوّکَ( ».....ابنمقفع)56 :1972 ،
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ترجمه... :هر غریزه ای که بر زبان غالب شِِِّّّود ،بهرۀ خوین را برد؛ اگر خْرد بر آن یره
گردد ،زبان در خدمتْ تو با شد و اگر دیگر غرایز بر زبانت غالبآید ،زبان در خدمت خ صم تو
باشد.
فردوسِِِّّّی نیز معتقد اسِِِّّّت خرد میتواند زبان را در خدمت خود قرار دهد و بهترین ها را
برگزیند:
خرد گر سِِِّّّخن برگزینِِّّد همى

همِِّّان را گزینِِّّد کِِّّه بینِِّّد همى
( فردوسی)2 : 1 /1387،

کسِِِّّّى کاو خرد دارد و باهشِِِّّّى

نِّبِِّّایِِّّد گِّزیِِّّدن جِّز از خِِّّامشِِِِّّّّى
(همان) 2084 : 3 /

 -5-2ریشۀ مشابهت
بیتردید فردو سی و ابنمقفع ،همانند سایر ادیبان و شاعران م سلمان تحت تأثیر قرآن کریم
قرارگرفتهاند و تأ سی آنها از اینکتاب آ سمانی ،مهمترین عامل وجود م ضامین خردی م شترک
در ادبیات این دو ا ست امّا برر سی سخنان مرتبل با م ضمون خرد در شاهنامه و االدبال صغیر و
االدب الکبیر ،نشِِِّّّانمیدهد که شِِِّّّباهتهای فراوانی بین آثار مَکور وجود دارد که نشِِِّّّان از
تأثیرپَیری فردو سی از ابنمقفع و یا تأثیرپَیری این دو از خردمندان پی شین و بهخ صوص اقواَ
بزرگمهر حکیم دارد .در این جا ند نمو نه از مضِِِِّّّّامین خردی موجود در اقواَ بزرگمهر را
بهعنوان نمونه ،با م ضمون خرد در اثر فردو سی و ابنمقفع مقای سه مینماییم تا ن شاندهیم که این
دو ادیب ،از بزرگمهر حکیم تأثیر پَیرفتهاند .بزرگمهر میگوید «:األدبل صِِّّورۀُ العقل ،فحَس ِّمن
صورَۀَ عَقلْک( ».وطواط1429 ،ه )114 :
ترجمه :ادب و دانن ،ظاهر خرد است ،ظاهر خرد را بیارای.
«العَقل یَحتاجل دلَی مَادَۀ األدب کَما تَحتاجل األبدانُ دلی قُوتْها مْن األطعْمَۀ و قاَلوا عَقلٌ بال أدَب
فَقرٌ( ».همان ) 114 :
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ترجمه :خرد به ادب و دانن نیاز دارد ،همانگونه که بدن محتاج به غَا اسِِِّّّت و خرد و
اندیشه ،بدون دانن و ادب فقر است.
ابن مقفع و فردوسِِِّّّی نیز تقریبان همین مضِِِّّّامین را با اندکی تغییر در لفظ و معنا آوردهاند.
ابنمقفع خرد را داننپَیر میداند و میگوید با دانن ،خرد رشِِِّّّد میکند «:وَلْلِعلقُوَ سَِِّّجیّاتٌ
وَغَرَائْزُ ب هَا تَقِ بَلُ األدَبَ ،وَ باالِدَب تَنِمَى العلقُوَُ وَتَزکُو» ( ابن مقفع )27 :1972 ،و تن ها نیرو و
حیات خرد را در مقرونگشتن آن با دانن میبیند «:فَکَلْکَ سَلْیُقَۀُ الِعَقِل مَکِنُونَۀٌ فى مَغِرزهَا منَ
ب ا لَّى هلو ْث مارلها َوحَیا ُت هَا
الق لِب :ال قُوّۀَ لَها وَال حَیاۀَ بها وَالمَنفَ ع َۀ عْندَها حَتى یَع َت ْملَها األ َد ل
وَلْقاحلها( ».همان )127 :
ترجمه :طبیعتْ خْرد نیز در ر ستنگاهْ قلب پنهان ا ست و آن را نیرو و حیات و سودی نبا شد،
مگر آنکه ادب ،که خود ثمره و حیات و برگ و بار خرد است ،خرد [آدمی] را بهکارگیرد.
فردوسِِِّّّی نیز همصون ابن مقفع و بزرگمهر ،خرد و دانن را از همِِّّدیگر جِِّّدایی نِِّّاپَِِّّیر
میشمارد:
خرد همصو آب اسِِّّت و دانن زمین

بدان کاین جدا و آن جدا نیست زین
(فردوسی)1937 : 3 /1387،

در جایی دیگر ،بزرگمهر حکیم ،خرد را برترین غریزه و بزرگترین نعمت میشِِِّّّمارد و
میگوید« :ما أوتْیَ رجلٌ مثلُ غَریزۀ عقلٍ ،فإن حَرماها فَطوَُ صَمت ،فإن حَرماها فالموتل أسترُ لَه».
(الجوزی1412 ،ه) 102:
ترجمه :عقل و خرد ،بزرگترین غریزه و موهبتی اسِِّّت که به انسِِّّان دادهشِِّّدهاسِِّّت ،اگر
کسی از آن محروم باشد ،باید سکوت کند و اگر از آن نیز محروم گردد ،مرگ بهترین پوشن
خطاهای اوست.
ابن مقفع در األدبالصِِِّّّغیر می گوید «:قاَ رجلٌ لحکیمٍ :ما خیرُ ما یلؤتَى المرِل قاَ :غریزۀُ
عقلٍ( ».....ابنمقفع)174 : 1972 ،
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ترجمه :حکیمی را گفتند :بهترین یزی که مرد را رسد یست جواب داد :طبع خردمندی.
بزرگمهر حکیم ،هیچ شِِّّرفی را باالتر از خرد نمییابد «:ال ش َِّرفَ دال ش َِّرفل العَقل ،وَال غْنی
دالّ کَغْنی النَّفس (».التوحیدی ) 80: 4 /1998 ،او در جایی دیگر میگوید «:کلُّ شَِِِّّّیٍِ دذا کَثُرَ
هَانَ ،دالّ العَقلَ فَإنَّه کُلَّما کَانَ أکثَرَ صَاحْبله أعَزَّ( ».الغزالی1409 ،ه ) 120 :
ترجمه :هر یزی ون زیادت یابد ،رو به نقصِِِّّّان گَارد ،مگر خرد که ون افزون گردد،
صاحبن باعزتتر میشود.
ابنمقفع و فردوسی نیز خرد را بسیار ارزشمند میدانند و آنرا بهترین موهبت الهی و بهترین
ثروت می دان ند .ابن مقفع می گو ید :هیچ مالی باالتر از خرد وجود ندارد و بدترین فقر ها،
بیخردی ا ست «:أ شدُّ الفاقۀ عدمل العَقل ،وأ شدُّ الوحدۀ وحدۀُ اللَجوج ،وال ماََ أف ضلُ مْن العقل،
وال أنیسَ آنسل مْن االستشارۀ( ».ابنمقفع)147 : 1972 ،
در شاهنامه نیز خرد ،برترین ثروت است و با هیچ زر و گوهری قابل مقایسه نیست:
خرد ب ه تر از هر ِِّّه ا یزد بِِّّداد

سِِِِّّّّتِِّّا ین خرد را بِِّّه از راه داد
(فردوسی)2 : 1 /1387،

تو یزى مدان کز خرد برتر اسِِّّت

خرد بر همه نیکوییها سِِِّّّر اسِِِّّّت
(همان) 2115 : 3 /

شباهتهای موجود بین این آثار در حیطۀ خرد ،ب سیار فراتر از آن ا ست که در این مخت صر
بگنجد .در بیشِِّّتر مواردی که شِِّّاهد اشِِّّتراک مضِِّّمون خرد در شِِّّاهنامه و االدبالصِِّّغیر و
االدب الکبیر هسِِِّّّتیم ،همان مشِِِّّّابهت ها را در آثار و اقواَ بزرگمهر حکیم در حیطۀ خرد نیز
مالحظهمیکنیم؛ بهعنوان نمونه ،در متن بیان کردیم که فردو سی و ابنمقفع ،امور دنیا را ناپایدار
و اندوهگینشِِِّّّدن بر آنصه را به آن نرسِِِّّّیدهاند ،بیهوده میشِِِّّّمارند ،بزرگمهر در اینباره نین
میگوید «:یَجب لْلعاقْل أن ال یَجزَع مْن جَفاِْ الولالۀ ( ».التوحیدی1408 ،ه) 114 :7 /
ترجمه :خردمند ،نباید از ستم حاکمان آزردهخاطر گردد.
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از دیدگاه ابنمقفع و فردوسی ،خردمندان باید از بیخردان بپرهیزند و خودشان را به خردمند
نزدیک کنند که در اقواَ بزرگمهر نیز همین مضمون را مالحظه میکنیم« :آخ ذا العَقل و الکَرم
واستَرسْل دلیه ،ودیااک و ملفارَقَتُه( »...الدینوری1419 ،ه) 492 :4 /
ترجمه :شخص خردمند و سخاوتمند را بهخود نزدیک دار و با وی مأنوس باش ،هرگز از او
فاصله نگیر و نگریز.
بنابراین درمییابیم که تأثیر تعلیمات ایران باستان در شاهنامه و األدبالصغیر و األدبالکبیر
آشِِّّکار اسِِّّت اما در اینجا نباید از پیوند عمیق میان آثار مَکور با مبانی و اندیشِِّّههای اسِِّّالمی
غافل شد .این پیوند ،سبب شدهاست که فردوسی و ابنمقفع ،مفاهیم عام ان سانی یا م شترک در
بین ادیان را با رنگ و شِِّّمایل اسِِّّالمی ارائه کنند .جان سِِّّخن اینکه با بررسِِّّی تطبیقی خرد در
شِِّّاهنامه و األدبالصِِّّغیر و األدبالکبیر میتوان دریافت که بسِِّّیاری از حکمتها و مبانی خرد
در آثار مَکور ،ن شئتگرفته از فرهنگ و تعلیمات خردی ایران با ستان ه ستند امّا در حکمتها
و مبانیای که پایه و اسِِّّاس آنها معارف اسِِّّالمیهسِِّّتند ،تأثیر قرآن و نهج البالغه و اندیشِِّّههای
اسالمینمود بیشتری دارد.
 -3نتیجهگیری
واژۀ خرد با بسامد بسیار زیادی در شاهنامۀ فردوسی و األدبالصغیر و األدبالکبیر ابنمقفع
به شممیخورد و مضامین مرتبل با خرد ،در هر دو اثر بسیار فراوان است .با مقایسۀ این مضامین
در آثار مَکور ،به این نتیجه رسیدیم که مشابهتهای زیادی پیرامون مفهوم خرد و کارکرد آن
در این آثار وجود دارد .این شباهتها ،نشان از تأثیرپَیری فردوسی از ابنمقفع و یا تأثیرپَیری
آنها از آثار و اندیشِِِّّّههای حکیمان و دانشِِِّّّمندان ایران باسِِِّّّتان و بهخصِِِّّّوص بزرگمهر حکیم
اسِِّّت.کتاب األدبالصِِّّغیر و األدبالکبیر ،در فرم و محتوا ،با سِِّّخنان پراکندۀ بزرگمهر حکیم
شباهتهای بسیار زیادی دارد و شاهنامۀ فردوسی نیز در مضامین گوناگونی ،ازجمله خرد ،با آن
آثار شباهت دارد و با توجه به تاریخ پیداین این آثار ،نتیجه میگیریم که فردو سی و ابنمقفع،
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متأثر از حکمتها و سخنان حکیمان ایران باستان و اندیشهها و فرهنگهای پارسی هستند امّا با
این اوصِِِّّّاف ،نباید از پیوند عمیق شِِِّّّاهنامه واألدبالصِِِّّّغیر و األدبالکبیر با مبانی اسِِِّّّالمی و
بهرهمندی از قرآن و نهج البالغه غافلماند
یادداشت ها
 -1در ترجمۀ عبارت های برگرفته از متن األدبالصِِِّّّغیر و األدب الکبیر ،از ترجمۀ دکتر زینالعابدین
فرامرزی کمکگرفتهایم.
 -2حیاتْ خرد که خرد با آن کماَ مییابد ،در این خ صلتهای هفتگانه ا ست :اختیار امور با ع شق و
محبت ،کوشِِِّّّن برای رسِِِّّّیدن به هدف ،درنگ در گزینن امور ،عادتداشِِِّّّتن به کار نیک ،حفظ و
پاس داشِِِّّّتْ دانن و تجربه ،پایبندی و اعتقاد به راه برگزیده و در سِِِّّّخن و کردار ،آن باور را در جای
خوین نهادن( .فرامرزی) 43 : 1392،
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