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..... .. . .
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..
. . .. .. . ..  Sixth Dinkard, Ferdowsi's Shahnameh, Wisdom, Rationalism, Comparative 
Literature. 
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 دهيچک

گيررد    های گوناگون زندگی مادی و معنوی انسان را در برر مری   خرد در انديشة ايرانی، شالودة جهان هستی است و جنبه

؛ از آن جملره بره کترا     نمود برارزی دارد  های پهلوی، آيينة باورهای کهن زرتشتی هستند و خردگرايی در آنها اندرزنامه

هرا و   دار انديشره  ميررا  فردوسی نير  کره    شاهنامةتوان اشاره کرد  در  ترين پندنامه به زبان پهلوی، می مهم، دينکرد ششم

شرود    گر می ها و کارکردهای متنوع جلوه ذخاير اندرزی پيش از اسالم است؛ خرد يکی از مفاهيم بنيادی است و در نقش

و دينکررد ششرم   کوشند به شيوة تطبيقی و با تحليل محتوا، نقش و جايگاه خرد را در اندرزهای  رندگان اين مقاله مینگا

در  ؛ خررد دارد یبسريار  هرای  یهمسران  مفهوم خرد در ايرن دو کترا ،  ، نتايج پژوهشبرپاية  فردوسی بازنمايند  شاهنامه

درک، بخشی از نظام جامع دينی اورم د است که خداوند از طرير   ج  معنای اصلی خود، نيروی فهم و  ، بهدينکرد ششم

شرود  ايرن نگراه بره      ها برپايه آن سنجيده مری  ها و بدی کند؛ بنابراين همه نيکی آن، جهان را آفريده است و نگاهداری می

تنهرا ازنظرر    ، نره شراهنامه و  دينکرد ششرم برخی از اندرزهای خردگرايانة   ني  بسيار آشکار است شاهنامهمفهوم خرد، در 

 ی ازبرخر شيوة بيان و صور خيالی مانند تشبيه و تمثيل ني  به يکديگر شباهت دارند گفتنی است  بررای  معنايی، بلکه در 

بررای بيران    دينکررد ششرم  در کره   ؛ چنران يافت نشد یدر متون ديگر پهلو شاهدی شاهنامهو  ششم دينکرد یها یهمسان

شرود  ايرن    ني  مشاهده می شاهنامهيبای زمين و آ  به کار رفته است و شبيه اين تمثيل در ارتباط خرد و دانش، تمثيل ز

 يا منبع يکسان دو کتا  است  دينکرد ششماز  شاهنامهپذيری مستقيم  ها دليلی بر تأثير شباهت

 

 های کليدی واژه

 ادبيات تطبيقی ،خردگرايی ،خرد ،فردوسی شاهنامه ،دينکرد ششم
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 ـ مقدمه1

های پهلوی اسرت؛ ايرن مترون در     ها و اندرزنامه و جايگاه آن در زندگی مادی و معنوی انسان، مبحثی مهم در کتا  خرد

ی دين زرتشرتی هسرتند؛    اند و بيشتر، بازتابندة اصول و باورها های نخست پس از اسالم نوشته شده دورة ساسانی يا قرن

هرای پهلروی،    توان دست يافرت  در برين کترا     ارة آيين م ديسنی میبه همين سبب با مطالعة آنها به اطالعاتی جامع درب

آيرد و   بره شرمار مری    دينکررد تنهايی يک شاخص است؛ اين پندنامه ششمين کتا  از مجموعة نه جلدی  به دينکرد ششم

طرور   هرايی هرم بره    شکل مکتو  و بخرش  هايی از آن به آمي  پيشينيان است که شايد بخش ای از سخنان حکمت مجموعه

شفاهی موجود بوده است  آذر فرنبغ، موبدان موبد زمان مأمون عباسی و پسر وی آذر اميدان، ايرن اثرر را در قررن سروم     

(، نخسرتين آموزگراران ديرن،    poryotkesanهجری بازنويسی کردند  بخشی از اندرزهای اين کتا  بره پوريوتکيشران )  

هرای ديگرر    شود که نام آنها در کترا   شاهان نسبت داده میمنسو  است و برخی ديگر، به موبدان و دانايان خاص و پاد

ترين اندرزنامة پهلوی است که شايد قسمت اصرلی آن، ترجمرة    گسترده دينکرد ششمپهلوی ني  آمده است  گفتنی است 

پس بديهی است که جنبة دينی آن برارزتر  1است؛ بوده (baris nask)به نام برش نسک  اوستاهای گمشدة  يکی از بخش

متون ديگر پهلوی باشد  با گذر از اد  پهلوی به اد  پارسی، حجم وسيعی از مضرامين انردرزی و حکمری مشراهده      از

فردوسی در جايگاه چکيدة فرهنگ ايرران   شاهنامةهای اندرزی پيش از اسالم است  در اين ميان،  شود که ادامة انديشه می

طرور   هرايی از آن بره   ، بخشدينکرد ششميش از اسالم است که مانند ها و ذخاير اندرزی ايران پ دار انديشه باستان، ميرا 

خردگرايی يکی از مفراهيم بنيرادی    2هايی ني  به دست گوسانان و سنت شفاهی به حماسة ملی راه يافت  مکتو  و بخش

هرا و   در نقش نمايد و خرد رخ می شاهنامههای آغاز  اين کتا  است که در فرهنگ ايران باستان ريشه دارد  از همان بيت

به اطالعرات ارزشرمندی    شاهنامهو  دينکرد ششمشود؛ بنابراين با مقايسة مفهوم خرد در  گر می کارکردهای گسترده جلوه

 توان دست يافت  های خردگرايی در حماسة ملی ايران می دربارة سرچشمه

هرا يرا    فردوسی دربرارة مفهروم خررد چره همسرانی      شاهنامةو  دينکرد ششمشود که بين  اکنون اين پرسش مطرح می

کوشرند ترا انردازة     ها چيست؟ نگارندگان در اين پرژوهش مری   ها و تفاوت شود و علت اين شباهت هايی ديده می تفاوت

 ها پاسخ دهند   ممکن به اين پرسش

 روش تحقيق 1ـ1

طبيقی بيشتر به يافتن پيونردهای پيييرده و   ادبيات تاست   يیکايمکتب آمر پايةبر و یقيتطبة تحقي  در اين مقاله، ويش

دو مکتب از شرهرت  اين زمينه در پردازد   های آثار ادبی می ها و تفاوت متعدد ادبيات از گذشته تا حال و شناخت شباهت

کره برا    ردير دو زبان متفاوت صورت گ نيب ديبا تنها یقيتطب یبررس ویمکتب فرانسدر برخوردار است؛  یشتريو اعتبار ب

برپاية اصرول  دارد   اهميتتشابه و همانندی  اصل يیکايمکتب آمراما در  ؛(14: 1339 ،ی)کفان دارند یخيبرخورد تار هم

تروان تحليرل کررد؛     اين مکتب و ديدگاه منتقد مشهور، هنری رماک، ادبيات ملل جهان را بدون توجه به اختالف زبان می

ادبيات تطبيقی  اين مکتب،درواقع در  توان پرداخت؛ ای علوم انسانی میه چنين به مطالعة تطبيقی ادبيات با ساير حوزه هم

 ( 55ر  46: 1999 )خطيب، خورده استپيوند با نقد مدرن 

فردوسری در مووروع خررد، در حروزة مکترب       شراهنامة و  دينکرد ششمهای  اين پژوهش با بررسی تطبيقی همانندی
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و مکانی از يکديگر جردا نيسرتند و از آنف فرهنرگ و انديشرة ايرانری      گيرد  اين دو کتا ، ازنظر زبانی  آمريکايی جای می

هرای دو اثرر اسرتوار اسرت؛ امرا باآشکارشردن        به مکتب آمريکايی، بر يافتن همسرانی  توجه هستند  اساس اين پژوهش، با

از بيران   بره اهميرت مووروع، پرس     توجره  شود  به همين سبب تالش شد با های دو کتا  ني  نمايان می ها، تفاوت شباهت

 های دو کتا  در اين باره و داليل آنها ني  بررسی شود   دربارة خرد، تفاوت شاهنامهو  دينکرد ششمهای مشترک  نکته

و شرناخت   دينکررد ششرم  و شراهنامه  هدف اين پژوهش، فقط بررسی تطبيقی مفهوم خرد در دو کترا   گفتنی است 

های ايرانی و زرتشتی اين موووع در حماسة ملی ايران است؛ بنرابراين بره سربب گسرتردگی مفهروم خررد در        خاستگاه

 فايرده دربرارة خررد در    های بسيار در اين زمينه، تالش شرد از تووريحات بری    ها و مقاله چنين تأليف کتا  و هم شاهنامه

 پرهي  شود  شاهنامه

از  بررسی دينکرد ششرم ( و 1392از فرشته آهنگری ) کتا  ششم دينکردهای  تاکنون دو ترجمه با نام دينکرد ششماز 

( از 1979( به چاپ رسيده اسرت  کترا  آهنگرری از روی ترجمرة انگليسری شراکول شراکد )       1392مهشيد ميرفخرايی )

ت و بره  به فارسی برگردانده شده است؛ اما کتا  ميرفخرايی، ترجمة مستقيم از متن پهلوی به فارسری اسر   دينکرد ششم

 همين سبب در اين جستار، متن اساس قرار گرفت   

 پيشينة تحقيق 2ـ1

توان  زير می متونها و  های بسياری نگارش شده است که ازجملة آنها به مقاله ها و مقاله ، کتا شاهنامهخرد در  دربارة

)وجردانی:  « شراهنامه نقرد خررد در   »(، 1333)صررفی:  « فردوسی شاهنامههای آن در  مفهوم خرد و خاستگاه» اشاره کرد:

فرهنرگ خررد در شراهنامه    (، 1395پور:  )سب يان« و منابع عربی شاهنامههای خردورزی ايرانيان باستان در  جلوه»(، 1391

ها نير    (  در برخی از کتا 1339)موسوی و خسروی:  پيوند خرد و اسطوره در شاهنامه (،1393)طالبی و راشد محصل: 

تأليف جهرانگيرکوروجی کويراجی، در دو ترجمره از     هايی در شاهنامه پژوهشمانند  مباحثی دربارة خرد بيان شده است؛

که به کوشرش شراهرخ مسرکو     تن پهلوان و روان خردمند ( و 1371( و جليل دوستخواه )2536/ 1356مهدی غروی )

 ای نگارش نشده است    تاکنون مقاله ششمدينکرد اما دربارة مفهوم خرد در ( به چاپ رسيد؛ 1374)

 

 مفهوم خرد ـ2

: ذيرل خررد(؛   1394)هررن و هوبشرمان،    kratu، در هندی باستان xratuدر اوستايی  xrat، 3صورت  خرد در پهلوی به

: ذيرل خررد(، درک، دريافرت، ادراک،    1362( آمده است، در لغت به معنای عقرل )تبرير ی،   xrat: ذيل 1331وشی،  )فره

 : ذيل خرد( 1377تدبير، فراست، هوش، دانش است )دهخدا، 

و  هرا  هرای مختلرف علمری، بررای خررد تعريرف       چنرين شراخه   هريک از باورها و مکاترب فکرری و فرهنگری و هرم    

(؛ )عنکبروت:  74به معنای فهم و ادراک است )بقره:  قرآن اند  عقل و خرد در آيات های ويژة خود را اراکه کرده بندی طبقه

)آل « افرال تعقلرون  »(؛ 62)يرس:  « افلرم تکونروا تعقلرون   »بودن تعقل و تدبر تأکيد شده است:  بر الزم قرآن کريمدر (  34

ني  عقل ستايش شده است و جايگراه   )ع(( و     در روايات معصومين 16(؛ )يونس: 169(؛ )اعراف: 32(؛ )انعام: 3عمران: 

ق، 1371ر ميان بندگان چي ی بهتر از خرد را تقسيم نکرده اسرت )برقری،   اند: خداوند د فرموده )ص(ای دارد  پيامبر برجسته

 4( 141: 2  ج1373ترين م يت و برتری انسان است )آمدی،  اند: خرد شريف ني  فرموده )ع((  امام علی 353: 1ج

از باطرل و  ها نهاده است تا برا آن حر  را    در عرفان اسالمی عقل موهبتی الهی است که خداوند در فطرت همه انسان
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عقل نوری است فطری که بدان »گويد:  در تعريف خرد می الهدايه مصباحکه مؤلف طاعت را از معصيت بازشناسند؛ چنان

 5( 56: 1339)کاشانی، « صالح از فساد و خير از شر متماي  گردد

اسرت  اصرل وجرود     های متنوع آن، موووع مهمی در مطالعات فلسفی اسالمی و غربی ني  معنا و مفهوم خرد و شاخه

(، فيلسوف نامدار دوران پيش از سرقراطی، اسرت  بره عقيردة او عقرل      Heracliteگانة هراکليت ) عقل يکی از اصول نه

ها به دست ايرن نيروسرت    شد فصل و کند و طلوع و غرو  خورشيد و آمد موجودی است که همة امور عالم را کنترل می

کنرد و معتقرد اسرت عقرل فعرال       را به دو نوع فعال و غيرفعرال تقسريم مری   (  ارسطو ني  عقل 153: 1، ج1377)ملکيان، 

(، Tomas Acoiniپذيرد  فيلسوفانی مانند تومراس آکروکينی )   آورد و عقل منفعل از آن تأثير می معلومات را به وجود می

(  369ر   363انرد )همران:    رشد آن را همان خدا دانسرته  عقل فعال را همان روح جاودانه يا نفس خالده و برخی مانند ابن

اند؛ عقل در الهيات، نخسرتين موجرودی    طورکلی فيلسوفان اسالمی به عقل از دو ديدگاه روانشناسی و الهيات نگريسته به

شود و سلسله مراتبی دارد  عقرل دهرم کره عقرل فعرال خوانرده        است که آفريده شده است و از آن به عقل اول تعبير می

ر مستقيم دارد و همة صور مرکبات، نفوس و اعراض ايرن عرالم از اوسرت  در روانشناسری يرا      شود در عالم ماده تأثي می

کنرد   النفس قديم ني  خرد يکی از مراتب وجودی انسان است که تحت تأثير عالم علوی، خرد بشری را راهنمايی مری  علم

ای  در مرتبرة نهرايی آن، بره درجره    شود  عقل نظری مراتب مختلفری دارد و انسران    و به دو نوع نظری و عملی تقسيم می

گويند  عقل عملی ني  نيرويی است کره   داند  به اين مرحله، عقل يا خرد قدسی می رسد که همه چي  را از ن د خود می می

مختلرف   های بندی نظريه در فرهنگ اصطالح فلسفی جمع 6کند  آدمی با آن احکام عقل نظری را بر امور ج کی تطبي  می

خرد نيرويی است در وجود انسان که خوبی، بدی، نقص و کمال اشريا را  »خوبی بيان شده است:  ة خرد بهفيلسوفان دربار

 : ذيل عقل(   1366)صليبا، « کند درک می

های هنرد دوران ودايری،    شوند و ارزشمند هستند  در انديشه خرد و دانايی در همة باورهای کهن جهان ني  ستايش می

(  65ر   57: 1374شود )برويس،   تدريج در طی زمان فراموش می ماند و به است که ناشناخته مینام  اي د خرد، آسورايی بی

ها سرروری دارد؛ امرا    شود که بر آ  ( ناميده میEnki)النهرين خدای خرد، انکی  های کهن ميان رودان يا بين در اسطوره

(  در 46ر   45: 1372خدای جو و زمرين قررار دارد )نراس،     (Enlil)( خدای آسمان و انليل Anuجايگاه او پس از انو )

(  در 43نام دارد که کار اصلی وی ثبت اعمرال درگذشرتگان اسرت )همران:      (Tothمصر باستان ني  خدای خرد، تو  )

( خدای خردايان قررار   Zeus( دو اي د بانوی خرد، در زير قدرت زکوس )Metisو متيس )( Atenaاساطير يونان آتنا )

در اسراطير   7شرود   آوری از آنران مشراهده مری    هرای شرگفت   و با اينکه خود، خدای خرد هستند، گراهی نرابخردی   دارند

هرای او در مقايسره برا خردايان ديگرر ايرن        النهرين، مصر، هند و يونان، خدای خرد درخور احترام است؛ اما توانرايی  بين

 اهميت است  ها محدود و گاه کم آيين

زرتشتی، جايگاهی محوری دارد؛ زيرا اهورام دا، خدای ب رگ آيين زرتشرتی خرود مظهرر    خرد و خردورزی در باور 

جان کرالم و هسرتة   »نويسد:  می در اين باره تاريخ کيش زرتشتکند  مؤلف  خرد است و کل هستی را با خرد رهبری می

)برويس،  « هسرتی اسرت  اصلی تعاليم زرتشت، معرفت به وجود يک نيکی مينوی است که اربا  خرد و عقل کل جهران  

نمود يافته است؛ در هرم د يشت، اهورام دا خرود را چنرين   اوستا های مختلف  (  اين نقش برجسته در بخش271: 1374

: 1، ج1375کند: منم سرچشمه دانش و آگاهی    منم خرد    منم خردمند    منم دانايی    منم دانا    )دوستخواه،  معرفی می

های زرتشت ن ديرک اسرت؛ در آنجرا نير  خررد نقرش مهمری در         به انديشهاوستا ای ديگر ه (  گاهان بيش از بخش272
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داری که برا   گمان اين ]پاداش آرمانی[ را به تن و جان کسانی ارزانی می ای م دا اهوره! بی»ها دارد؛  سعادت مينوی انسان

آورنرد و   برنرد و خواسرت ترو را برمری    درستی پيش می کنند و در پرتو اشه، آموزش خرد نيک تو را به منش نيک کار می

به ميانجی خررد و  »گويد:  (  در جای ديگر از گاهان، اهورام دا به زرتشت می13)همان: « کوشند برای پيشرفت جهان می

(؛ به بيان ديگر اهورام دا مرتبرة واالی  273)همان: « دانش من، ]دريا  که[ سرانجام زندگی و زندگی آينده چگونه است

مند شرود و آن را در زنردگی    ير ايرانی است؛ اما خرد وی، دست نيافتنی نيست و انسان بايد از خرد او بهرهخرد در اساط

نماد زمينی اهورام دا، مرد پارساست کره انسران   »در اين باره آمده است:  شناخت اساطير ايرانخود به کار برد؛ در کتا  

و مترون پهلروی،    اوستا(  گفتنی است در 31: 1371)هينل ، « او باشدتواند با پيروی از راه و انديشه اهورام دا، شريک  می

و  3به خرد، انواع و کارکردهای آن بسيار پرداخته شده است و همرواره از آن در کنرار ديگرر قروای فکرری انسران )ويرر       

؛ (Anklesaria,1976:12/13شرود )نرک:   هرا( يراد مری    ها از بردی  هوش( در جايگاه گ يننده )نيروی تشخيص خوبی

ترين انواع خرد در متون زرتشرتی هسرتند؛    دو نمونه از مهم« گوش سرود خرد»و « آسن خرد» .(35:1335)راشدمحصل، 

آسن خرد، خرد غري ی انسان است که اورم د آفريدگان مينو و گيتی را با نيررو و کراردانی آن آفريرده اسرت )تفضرلی،      

(  از انواع ديگر خرد در 97ر   96: 1339خرد نام دارد )بهار،  (  خرد اکتسابی و آموزشی انسان ني  گوش سرود64: 1391

خرردی و   خررد، پريش   خرد يا دش آگاه، خرد مينوی، خو  خرد، دژ متون پهلوی به خرد اي دی، خرد اهريمنی، خرد همه

ردگی رسرانند  گسرت   ها با وجود تفاوت ظراهری، مفهروم واحردی را مری     برخی از اين نام 9توان اشاره کرد  خردی می پس

تررين   های پهلوی، بيرانگر آن در براور زرتشرتی اسرت  گفتنری اسرت يکری از مهرم         به خرد در کتا  اصطالحات مربوط

کارکردهای خرد در متون پهلوی، حفظ فردی وباالبردن ابعاد مختلف شخصيت انسان است  مهشيد ميرفخرايری در ايرن   

لوی شده، بيشتر بر وجه مصلحت و منفعرت شخصری تأکيرد    تعاريف گوناگونی که از خرد در منابع په»نويسد:  زمينه می

: 1333)ميرفخرايی، « تواند با ديدگاه حفظ درست سرشت شخصی يا شخصيت هر فرد ني  ارتباط داشته باشد دارد که می

و ذکر شواهدی از متون ديگر اندرزی به زبان پهلروی،   دينکرد ششمهای بعدی مقاله، با بررسی اندرزهای  (  در بخش11

 تر خواهد شد    ها و کارکردهای خرد در اين متون روشن قشن
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طلروع و  ازنظر پرداختن به خررد بسريار ممتراز اسرت؛ مؤلرف کترا         دينکرد ششم،ويژه  ، بهدينکرددر بين متون پهلوی، 
 (Nous)از نظر معنايی اين واژه، معادل دقي  واژه يونانی »نويسد:  می دينکرددرباره مفهوم خرد در  گری غرو  زرتشتی

است؛ يعنی هم به معنای نيروی فهرم و دريافرت و هرم بره معنرای      « عقل سليم»و « خرد»است که دربرگيرندة دو معنای 

، خرد دينکرد ششم(  در 431: 1375)زنر، « کند آفريند و نگهداری می انديشة خداوندی است که از طري  آن جهان را می

ج  معنای اصلی خود، نيرروی فهرم و درک،    و اصطالحات مشابه و مرتبط با آن مانند دانايی، دانش، فرهنگ، فرزانگی به

دهند کره خداونرد از طرير  آنهرا جهران را آفريرده اسرت )ميرفخرايری،          بخشی از نظام جامع دينی اورم د را تشکيل می

ابی ني  بارها سخن رفته است؛ در تمثيلی زيبا برای تببين ايرن دو اصرطالح آمرده    (  از خرد ذاتی و اکتس259: 1392/311

که آسن خرد در ترن هسرت، هسرت و     گوش سرود خرد در نری جای کرده است و آسن خرد در مادگی، چندان»است: 

اگر بدو رسريد،  شود  کسی را که آسن خرد نرسد پس هيچ چي  نداند و  وسيلة آسن خرد دانسته می هرچه دانسته شود به

که دانسته شود از طري  خيم و آسن خرد دانسته شود  آسن خرد که گوش سرود خرد با آن نيست چون ماده  پس چندان



  1396 زمستان (36، )پياپی 4، شمارة نهم سال  ، دورة جديد،و سومه سال پنجا  شناسی اد  فارسی، متن  /   42

 
ای  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 ماده

 199: 262)همران/ « گونه بر ندهد که کسی را که در آغاز نر نيست نپذيرد همان همانند است که نر نپذيرد؛ چه ماده که نر

دار(  ای است که هرکس به آنها جداگانره توجره کنرد، پوريروکتيش )ديرن      اندازه (  وابستگی خرد ذاتی و اکتسابی به255ر 

هرا و گناهران حفرظ     لغر ش (؛ چراکه نگريستن با خرد ذاتی و اکتسرابی، فررد را از   243ت:  45واقعی نيست )همان/   

( و کسی که با هر دو خرد بنگرد و بينديشد، هر چي ی را که بود و باشد، خو  بداند )همان/ 215: 11کند )همان/   می

و  اوسرتا البته خرد ذاتی جايگاه واالتری از خرد اکتسابی دارد؛ زيرا نگريستن با خررد اکتسرابی  بره درک     11( 215: 13 

 ( 215: 12شود )همان/   ، بهتر دريافته میشدنی نيست ن چي هايی که با خرد اکتسابی درکچني انجامد؛ هم می زند

: 2دهرد )همران/    سو در کنار وير و هوش، قوای فکری انسان را تشکيل می از يک دينکرد ششمگفتنی است خرد در  

نيست و خرد در خيم هست و ديرن  خيم در خرد »رابطة مستقيم دارد: 13و دين 12های خيم ( و از سوی ديگر با واژه155

در هر دو، خرد و خيم، هست  امور مينوی با ويراستن خيم داشته شود  تن با خرد حفظ شود  روان با همی )اتحاد( هرر  

(  در جای ديگر برای بيان ارتباط خيم و خرد از تمثيلی زيبا اسرتفاده شرده   156: 6)همان/ « دو )خيم و خرد( نجات يابد

کند و آن خيمری کره    در آن خرد نيست به چشمة روشن و پاکی مانند است که بسته است و کار نمی است: آن خيمی که

گيرد و بره ورز   کند و آن را به کار می خرد با آن است به چشمة زالل و پاکی مانند است که مرد کوشا بر آن کار آغاز می

اندرزهای مختلف اين کتا ، گاهی خررد برر ديرن     (  در215: 314دهد )همان/  بندد و بر و ميوه به جهان می و کشت می

(؛ )همران/  243پ: 45(؛ )همران/   156: 4(؛ )همران/  156: 3(؛ )همران/  157: 1(؛ )همران/  233: 3تقدم دارد )همان/  

( که از منرابع متفراوت ايرن اندرزنامرة     245الف:  33(؛ )همان/  175:  115(  و گاهی دين بر خرد )همان/ 233پ: 1ت

دارد  برای بيان چيستی و ماهيّت خرد، تمثيلی دينی به کار رفته است: گوهر خرد مانند آتش است؛ زيررا در  پهلوی نشان 

شود، کامل نيست و آتش را ني  هرجا بيفروزنرد، مرردی را کره از     جهان کاری چنين، مانند آن کاری که با خرد انجام می

وسيلة آترش براکرت يافرت، جراودان براکرت       شکار کند  کسی که بهگناه( يا محکوم )گناهکار(، آ يافته )بی دور بيند، براکت

 ( 215ر  259: 313يابد و کسی که با آتش محکوم شود، جاويدان محکوم است )همان/  می

( کره  164: 64کرداری و دوری از گناه است )همران/   ( و ماية نيکی، درست227: 43خرد خاستگاه خوبی )همان/ پ 

(  در مقابل، گناه و پليدی و کردارهای ناشايست، نتيجة خرد برد  227: 49تی است )همان/ پشدن ديو از گي پيامد آن دور

(  برترين خرد ني  در گرو حفظ تعادل بين جان و ترن  227: 55شود )همان/ پ است که موجب اف ايش ديو در جهان می

گونره نگراه دارد کره     د و روان را آنخاطر روان هيچ بدی بره ترن نرسر    گونه نگاه دارد که به کسی بتواند تن را آن»است: 

 ( 159: 25)همان/ « کردن، تن را رها کنيد و روان را نگاه داريد خاطر تن هيچ بدی به روان نرسد و اگر ج  اين نتوان به
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که واژة خرد و مشتقات آن بيش از نهصد بار در ايرن   طوری است؛ به شاهنامهخرد و خردورزی از مفاهيم مهم و محوری 

شرود    به نقش بارز خرد در زندگی دنيايی و مينوی انسان اشاره مری  شاهنامهاثر سترگ تکرار شده است  در ابيات متعدد 

رين ای است که ديباچة آن، ستايش خرد است؛ در اين ابيات، خرد نخستين آفريده و برتر  گونه بهشاهنامه اهميت خرد در 

هرای   (  در بخش3: 1/ 1336گير آدمی است )فردوسی،  شود که در هر دو جهان راهنما و دست نعمت خداوند معرفی می

شود کره برر مبنرای سر اواری بره       ( و موهبتی اي دی معرفی می45: 2ني  بارها خرد دادة آفريدگار )همان/  شاهنامه ديگر
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داری نير  از   ( و ديرن 93: 2خداوند، اطاعت از دستورات او )همان/  (  پرستش215و 197: 7گيرد )همان/  انسان تعل  می

 شراهنامه کاربرد خررد در   تن پهلوان، روان خردمند(  شاهرخ مسکو  در کتا  35: 5های خردمندی است )همان/  نشانه

توانرد   خدا مری (؛ اما اين خرد و دانش، با همة کارکردهای خود فقط  به وجود 56: 1374داند )مسکو ،  را کل کيهان می

 (   3: 1/ 1336اعتراف کند و از شناخت آفرينندة هستی، ناتوان است )فردوسی، 

را به انواع مختلفی مانند خرد سياسی، دينی، اخالقی، اقتصادی، علمی و منطقری تقسريم    شاهنامهپژوهشگران خرد در 

هرای مختلرف زنردگی فرردی و      جنبره  ای (  به سخن ديگر، خرد شراهنامه 25ر   24: 1339اند )موسوی و خسروی،  کرده

خررد در  »نويسرد:   مری حماسره سررايی در ايرران     که مؤلف گيرد؛ چنان ويژه از جنبة عملی در بر می اجتماعی انسان را به

اعم از عقل نظری و عملی است؛ اما در غالب موارد منقسم بر قسم اخير است، مگر در آغاز کتا  کره عقرل بره     شاهنامه

 ( 253: 1363)صفا، « شود تاً و فعالً مفهوم میمعنای جوهر مجرد ذا

: 7/ 1336کرداری معرفی شده اسرت )فردوسری،    چنين برترين چي  در عالم و مصدر نيکی و نيک هم شاهنامهخرد در 

آزاری،  خرواهی، آهسرتگی، اميردواری، بخشرندگی، بردبراری، بری       های پسنديده اخالقی ماننرد آشرتی   (  همة ويژگی455

خلقی، دادگری، دليری، دورانديشری، دوسرتی، رازداری، راسرتی و     ي گاری، جوانمردی، خرسندی، خوشپاکدامنی و پره

خرويی از   روی و نررم  گويی، شادی و غم نيامده را نخوردن، شرم، فروتنی، کوشايی، گويايی، مدارا، مردمری، ميانره   راست

شرمی، تکبر، حسد، خشرم،   و تفريط، بيداد، بی های خردمندی است  صفات ناپسند اخالقی مثل آز، آزاردهی، افراط نشانه

خرردی   گری، شتا ، شهوت، کينه، نااميدی و ناسازگاری، از آفات خرد و نشرانة بری   تنبلی، خست، دروغ، دشمنی، ستي ه

 دانسته شده است 

(  4ر   3: 3ن/ با هنر )فضيلت اکتسابی(، گوهر ) فضيلت ذاتی( و نژاد )تبار( ارتباط مستقيم دارد )هما شاهنامهخرد در 

دانرد بره شررط اينکره هرر چهرار        مری  شاهنامههای اساسی انسان در  شارل هانری دوفوشکور اين چهار عنصر را فضيلت

تر بره   طور عمي  به دينکردو شاهنامه (  در مبحث بررسی تطبيقی 16: 1374کور،  ويژگی در کنار هم قرار گيرند )دوفوشه

 شود  خردورزی در حماسه ملی ايران پرداخته میهای  و ريشه شاهنامهمفهوم خرد در 

 

 شاهنامهو  دينکرد ششمـ بررسی تطيقی خرد در 5

شرود کره    هرای بسرياری مشراهده مری     فردوسی نکات مشرترک و همسرانی   شاهنامهو  دينکرد ششمبا بررسی اندرزهای 

 از متون دينی پيش از اسالم است   شاهنامه پذيری  دهندة تأثير نشان

 خرد و جان و تن   1ـ5

هرر  »آمده است:  دينکرد سومبنابر متون پهلوی، خرد با جان ارتباط مستقيمی دارد و درواقع زيرمجموعة آن است؛ در 

های حسی احساس نشود، اما با بينش )قردرت بينرايی( جران ديرده شرود، مينوسرت و آن کره مينرو را          چي ی که با اندام

سيار دارد: وير، هوش و خرد کره با هرم نيروهرای مينروی جران و روان را تشرکيل      بيند خرد است  روان نيروهای ب مری

در متون دينی زرتشتی به تن ني  در کنار جان ارزش داده  .(279: 1392(؛ )ميرفخرايی، (Madan,1911:122« دهند می

نگهبران کرل هسرتی،    خرد مبنا و سرچشمة آفررينش و   دينکرد ششمتوجهی به آن خردمندانه نيست  در  شده است و بی

« وسيلة دانرايی آفريرد و برا فرزانگری و همرت نگراه دارد       اورم د خدای، اين جهان را به»ازجمله تن و روان آدمی است: 

(  اين اندرز همانند انديشة م دايی است که اهورام دا خرد اول است و جهان را برا خررد   259: 311/ 1392)ميرفخرايی، 
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وسيلة خررد آفريرد و    برا خررد نگراه       آمده است: اهورام دا    اين آفريدگان را به يسنار که د کند؛ چنان خود نگهداری می

 ني  خرد نخستين آفريدة خدا و نگهبان جان و تن معرفی شده است: شاهنامه(  در 55: 1، ج1377دارد )دوستخواه،  می

ــنا     ــرد را شـ ــرينر خـ ــف يفـ  نخسـ

 

 نگهبــان جــان اســف و ين ســه پــا      

 (3: 1/ 1331)فردوسی،                        

امرا آشرنايی برا     15داننرد؛  برخی از پژوهشگران، بينش فردوسی در ايرن ابيرات را برگرفتره از حکمرت اسرماعيلی مری       

 دهندة ارتباط اين ابيات با باور زرتشتی است  های کهن ايران باستان نشان انديشه

تن با خرد حفظ شرود  روان  »آمده است:  دينکرد ششمدربارة نقش خرد در نگاهداری جان و تن در اندرزی ديگر از 

(  برترين خرد ني  آن است که ترن را  156: 6/ 1392)ميرفخرايی، « با همی )اتحاد( هر دو )خرد و خيم( نجات يافته شود

نرسد و به خاطر روان هيچ بدی به تن نرسد و اگر حفاظت از هرر  گونه نگاه داشت که به خاطر تن هيچ بدی به روان  آن

(  از ايرن انردرز اهميرت پيمران )اعتردال( در      159: 25دو ممکن نبود بايد تن را رها کرد و جان را نگاه داشت )همران/  

جان مقرام   شود؛ البته با وجود اينکه برای تن در کنار جان ارزش گذاشته شده است، ولی حفاظت جان و تن دريافت می

 عمرل  تن طري  از است مقدر که ونهگهمان روان و است روان جامة يا اب ار که روان مقدم بر تن و تن، باالتری دارد؛ چرا

 پريش  را روان مرن  گفت هرم د تن؟ يا روان بود، پيش کدام که دين به شود گفته چنين»آمده است:  بندهشندر   کند می

)فرنبرغ   «شرد  آفريرده  خويشرکاری  برای او تن  آورد پديد خويشکاری تا دادم تن آفريده،[ فراز] روان بدان پس آفريدم،

 ( 27: 1369دادگی، 

را با نام خداوند جان و شاهنامه اند؛ حتی فردوسی نخستين بيت  ني  بارها خرد و جان همراه يکديگر آمده شاهنامهدر 

شم جان دانسته شده است که بردون آن زنردگی شرادان    ( چند بيت بعد خرد چ3: 1/ 1336کند )فردوسی،  خرد آغاز می

برر آنکره    نيست )همان(  در ابيات مختلف ني  جان به اشاره، آنف خرد ناميده شده است کره بايرد نگاهبرانش برود، افر ون     

که گشتاسب در پاسخ به نامة اسفنديار، پس از گشايش رويرين دز   نگهداری از جسم ني  در کنار جان اهميت دارد؛ چنان

 گويد:   کشتن ارجاسپ تورانی می و

ـــرد  ـــدار تـــن بـــاش و ين خـــ  نگهــ

 

ــرورد      ــرد پ ــر خ ــه دان ــان را ب ــه ج  ک

ــو    ـــدار ت ــه ديـ ـــا را ب ـــف مـ ــاز اس  ني

 

ــو     ـــدار ت ـــان بيـ ـــرد جـ ــدان پرخـ  ب

 (233: 5)همان/                                 

با تأکيد بر اعتدال بين بخش مادی و معنوی وجود انسان )تن و جان(، جران   دينکرد ششممانند  شاهنامهدر اين ابيات  

 ارزش بيشتری دارد و اين موووع از منبع يکسان اندرزی آنها نشان دارد 

 خرد و خواسته 2ـ5

خررد را   مينوی خررد، خرد در متون پهلوی جايگاه وااليی دارد و بارها برترين خواستة گيتی شمرده شده است؛ کتا  

ني  گنجينرة خررد، بهتررين دارايری      مرد خيم و خرد فرخ(  در 46: 1391داند )تفضلی،  های مادی می ر از همة خواستهبهت

شود:    و مردمان  مشاهده می دينکرد ششم(  شبيه اين مضمون در اندرزهای 75: 1335انسان دانسته شده است )م داپور، 

هرای   ني  سرو، شاه يمن، يکری از ويژگری   شاهنامه(  در 213پ: 6لف/ ا1392را خرد بهترين خواسته   است )ميرفخرايی، 

 داند: پروردة پادشاه را گ ينش خرد بر مال و خواستة گيتی می



 45/    بررسی تطبيقی مفهوم خرد در اندرزهای دينکرد ششم  و شاهنامه فردوسی 

 
ـــته   ـــتی را بريراســـ ـــان راســــ  زبـ

 

 خـــرد را نـــدين کـــرده بـــر خواســــته 

 (99: 1/ 1331)فردوسی،                       

دهرد  در جرای ديگرر،     هرا برترری مری    کند و آن را بر همة دارايی را به ثروت تشبيه میطور پنهان، خرد  شاعر در اين بيت به 

(  253: 2گويد: دلی که با خرد آراسته گردد هميون گنجی پر از خواسته اسرت )همران/   سياوخش در پيام خود به افرسيا  می

 دهد  نشان می کرد ششمدينطور دقي  ارتباط خرد و خواسته را در متون پهلوی ازجمله  اين تشبيهات به

 خرد و دانر و فرهنگ 3ـ5

سو فرهنگ و دانش نتيجة خررد اسرت:    با خرد ارتباطی دوسويه دارند؛ از يک16بنابر متون پهلوی، دانش، فرهنگ و هنر

ر   64: 1391)تفضرلی،  « دانش و کاردانی گيتی، فرهنگ و آموزش در هر پيشه و همة امور مردم روزگار بره خررد باشرد   »

به فرهنگ خواستاری کوشا باشيد چه فرهنگ تخم دانرش و  »آيد:  سوی ديگر فرهنگ سرچشمة خرد به شمار می (؛ از65

دانش فرد به خرد او وابسته است:  دينکرد ششم(  در 531: 1339)ماهيار نوابی، « بر آن خرد و خرد راهبر دو جهان است

ترر   گونه باشد که نتواند بداند چه بهتر و درست ديگری آناز مردم کسی نيست که بر اين دو چي  ايستد و نيازش به چي  »

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   

 ني  آمده است: شاهنامه(  در 163: 33/ 1392به آگاهی رسد )ميرفخرايی، 

ــان دان کــه هــر کــد کــه دارد خــرد   چن

 

ــه  ــی  بـ ــر روان را همـ ـــرورد دانـ  پــ

 (141:  3/ 1331)فردوسی،                     

گونه که زمين کردة   همان»برای بيان ارتباط خرد و دانش، تمثيل زيبای زمين و آ  به کار رفته است:  دينکرد ششمدر  

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

ني  آمرده اسرت؛    شاهنامه(  شبيه اين تمثيل در 231الف:  33/ پ1392)ميرفخرايی، « تن خرد و خرد اف ايندة جهان است

 دهد: درباريان چنين پند می گذاری به که اورم د هنگام تاج چنان

ــين   ــر زم ــف و دان ــو يت اس ــرد هم   خ

 

 بــدان کــين جــدا و ين جــدا نيســف زيــن 

 (251: 1/ 1331)فردوسی،                     

هرای   يرک از کترا    در هريچ  دينکرد ششمج   گفتنی است کاربرد تمثيل آ  و زمين برای بيان ارتباط خرد و دانايی به 

 کند  يا منبع يکسان آنها را ثابت می دينکرد ششماز  شاهنامهپذيری  ديگر پهلوی يافت نشد و اين موووع تأثير

در معنای دانش، آموزش، فرهيختگی و فضايل اکتسابی به کار رفتره اسرت     شاهنامهو  دينکرد ششمفرهنگ و هنر در 

تررين چي هرا بررای مردمران يراد شرده اسرت         در جايگراه نيرک  از خرد و هنر در کنار دين، خيم و فرّه  دينکرد ششمدر 

های فرامرز، در داستان کين سياوخش، هنر، گروهر،   ني  رستم با ديدن دليری شاهنامه(  در 175: 115/ 1392)ميرفخرايی، 

گ (  ديدگاه دوم دربارة ارتبراط فرهنر  395: 2/ 1336داند )فردوسی،  خرد و فرهنگ را علت برتری شخص بر انجمن می

(  227: 49/ پ1392)ميرفخرايری،  « از فرهنگ نيک، خرد نيک باشرد »توان ديد:  می دينکرد ششمبا خرد را در اين اندرز 

گويرد دختررم را    که خاقان چين در نامه به انوشريروان مری   شود؛ چنان ني  ابياتی شبيه اين مضمون مشاهده می شاهنامهدر 

 (   273-272: 7/ 1336از فرّ و فرهنگ او خرد بياموزد )فردوسی، برای همسری شاه به دربار ايران فرستادم تا 

 خرد و دين 4ـ5

دهنرد؛   خرد و اصطالحات مشابه آن بخشی از نظام جامع اورمر د را تشرکيل مری    دينکرد ششم،پيشتر بيان شد که در 
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: 1375د )زنرر،  شرو  صورت کرالم الهری متجلری مری     زيرا دين زرتشتی درواقع همان خرد جاويدان خداوندی است که به

داری معرفری شرده    نيراز و عامرل ديرن    که خرد پيش توان ناميد؛ طوری (؛ بنابراين در اين کتا  خرد را خرد دينی می437

شود؛ وقتی زرتشت، گشتاسب را بره   ني  شبيه اين مضمون مشاهده می شاهنامه(  در 233: 3/  1392است )ميرفخرايی، 

برين   دينکرد ششرم ای از اين مضمون است  در  (، نمونه35: 5/ 1336خواند تا دين بهی را برگ يند )فردوسی، خرد فرامی

خريم در خررد نيسرت و خررد در     »سو و خيم، دين و خرد از سوی ديگر ارتباطی متقابل وجود دارد:  خرد و دين از يک

دار هم هست  (  بنابراين فرد خردمند، دين156: 6/ 1392)ميرفخرايی، « خيم هست و دين در هردو )خرد و خيم( هست

زمانی که خرد اصالح شد دين آمد و زمانی که دين رسريد ]شرخص[ گنراه نکنرد     »جويد:  و از کردار زشت ني  دوری می

دانرد   راه ديرن و خررد را يکری مری     دينکررد ششرم  نير  ماننرد    شاهنامه(  233: 3)همان/  « پس هرگ  او را بدی نباشد

(  بازگشتن از راه ديرن و خررد   153: 7توجه است )همان/  خرد به دين نياکان خود بی (  فرد بی153: 2/ 1336)فردوسی، 

(  در جای ديگر کيخسرو، دين و خرد و کرردار  73: 6ني  گناهی نابخشودنی است و پادافره اي دی به همراه دارد )همان/ 

دربرارة   دينکررد ششرم  زيرنويس( که گفترار   365: 4داند )همان/ نيک لهراسپ را علت گ ينش او برای جانشينی خود می

شناس گشتاسرپ، از شراه دربرارة     آورد  جاماسپ، موبدان موبد و ستاره ارتباط خرد و دين با کردار شايسته را به ذهن می

 خواهد خرد و دين را راهنمای خود قرار دهد:  دهد و از او می عواقب جنگ با تورانيان، به شاه هشدار می

ــو بــ   ــر ين ک ــرود  ه ــرد نگ ــن و خ  ه دي

 

 بـــدی بـــر بکـــارد کـــــه ين بــــدرود 

 (115: 5)همان/                                   

 خرد و کردار 5ـ5 

خردی و دژخردی اسرت  ايرن    کرداری است، بدی و بدکرداری ني  نشانة بی خرد در آيين زرتشتی از نوع نيکی و نيک

بينی ايرانی است  خرد ني  همان نيرروی   جايگاه نماد نيکی و بدی در جهاندوگانگی بيانگر نقش اهورام دا و اهريمن در 

ای م دا! آن کس کره  »باستانی است که بايد به ياری آن عمل اهريمنی را از اهورايی تشخيص داد  در گاهان، آمده است: 

هش او پيرو گ ينش آزادانه وی گمان، دين، گفتار و کردار خود را ني  ]چنان خواهد کرد[ و خوا انديشد يا بد، بی نيک می

(  در مترون  66: 1، ج1375خواهد بود  سرانجام خرد توست که ]نيک و بد را از يکديگر[ جدا خواهد کرد )دوسرتخواه،  

کره آذربراد    آمده است که همة کارهای نيک و شايسته به يراری خررد ممکرن اسرت؛ چنران     اوستا پهلوی ني  به پيروی از 

)ماهيار نوابی، « دادگری گردد دينی و خرد، بی وير، بی ؛مرد بسياردان چون با نيکی همراه نباشدخرد »گويد:  مارسپندان می

به اين موووع بسريار پرداختره شرده     -که يک اندرزنامة دينی زرتشتی است -دينکرد ششم(  بديهی است در 29: 1345

« کرردن و خرو  و برد را شرناختن، کرار خرو  را کرردن و کرار برد را رهراکردن           کار خرد اين است؛ گ ينش»    است:

در ايرن  »نويسد:  با تأکيد بر اين اندرز می از ايران زرتشتی تا اسالم(  شاکول شاکد در کتا  164: 64/ 1392)ميرفخرايی، 

« درآيرد توصريف شرده اسرت     بايست به عمرل  که می گونه با بازشناخت ويژگی اخالقی، آن مثابة چي ی مرتبط متن خرد به

کره در يکری از    کنرد؛ چنران   (  به بيان ديگر نحوة کردار و عمل ماست که مي ان خرد ما را مشخص می27: 1331)شاکد، 

(  در انردرزی ديگرر از   159: 24/ 1392شود )ميرفخرايی،  آمده است:     خرد در کار    آشکار می دينکرد ششماندرزهای 

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

کند  اين مضمون در ابيات بسياری تکررار شرده اسرت؛     ها دوری می نيکوکار است و از بدی شاهنامهيکديگرند  خردمند 

 ا سر بنهد و باژ پردازد:  خواند که نافرمانی ر بهرام گور در نامه به شنگل، شاه هند، او را به خرد فرامی
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ــرد   ــد از خ ــاد ش ــه او ش ــد ک ــر ين ک  ه

 

ــپرد         ـــد نس ـــردار ب ــه کـ ــان را ب  جه

 بدانــد بــد و نيـــــر مـــــرد خــرد     

 

ـــد    ــد ز بـ ــه داد و بپي ـ ـــوشد بـ  بکــ

 (559 -553: 1/ 1331)فردوسی،              

از خرد نيک، خروی  »    ها بستگی دارد:  اف ايش يا کاهش ديوان در جهان ني  به خرد و کردار انسان دينکرد ششمبنابر 

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    

و از خرد برد، خروی   »   های اف ايش ديوان بيان شده است:  (  در اندرز بعدی علت227: 49/ پ1392)ميرفخرايی، « شود

خيم بد و از خيم بد، کردار نادرست باشد و به سبب کردار نادرست ديو در جهان بيشتر باشد )همران/   بد و از خوی بد،

و متون پهلوی، پس از اينکه اهورام دا جهان مينوی و مادی و امشاسپندان، اوستا (  گفتنی است که به روايت 227: 55پ

آورد؛ نخسرت کماريکران )سرر     کار را پديد می جودات زياننشيند و مو اي دان و فروهرها را آفريد، اهريمن ني  بيکار نمی

دهد؛ بنابراين در مقابل هر اي دی ديروی گمرارده    ديوان( را در برابر امشاسپندان و سپس ديوان را در برابر اي دان قرار می

های جهان اهرورايی   شود  در متون کهن ايرانی از ديوان بسياری نام برده شده است که وظيفة آنها فساد و تباهی پديده می

کينره، تنبلری،   13نيراز، خشرم، رشرک، ننرگ، شرهوت،     17است  فهرست اين ديوان تقريباً در متون پهلوی مشترک است: آز،

ويرژه   ني  مبارزه با ديوان غيرمادی بره  دينکرد ششمبنابر يکی از اندرزهای 19( 269دروغگويی، آشموغی )بدعت( )همان: 

 ( 159: 23آيد )همان/  فضيلت به شمار میآز، رشک، شهوت، خشم و ننگ برترين 

کره در داسرتان   خردی باشد کار ديوان اسرت؛ چنران   ني  آنيه بر خرد استوار است اي دی و آنيه برپاية بی شاهنامهدر 

/ 1336دانرد )فردوسری،    خردی اسفنديار می رستم و اسفنديار، پشوتن که درپی به بندکشيدن رستم است، ديو را علت بی

گفرتن   انردر سرخن  »دربرارة تقابرل خررد برا ديروان، در گفترار        دينکرد ششمضمونی بسيار شبيه به اندرزهای (  م237: 5

گويد: ده ديو هستند که جان و خررد آدمری را بره     شود: ب رگمهر به انوشيروان می مشاهده می« بوزجمهر پيش انوشيروان

، نياز، خشم، رشک، ننگ، کرين، نمرامی، دورويری،    کند: آز سپس به درخواست کسری آنها را معرفی می 25آورند  زير می

های پروردگار به بندة خويش، دست ديوان را کوتراه   پرسد کدام يک از داده در ادامه شهريار می 21ناپاک دينی و ناسپاسی 

 دهد: کند و ب رگمهر چنين پاسخ می می

 ز شمشـــير ديـــوان خـــــرد جوشنســـف

 

ــف       ــدو روشنسـ ــا بـ ــان دانـ  دل و جـ

ـــوی   ــر خـ ـــم  دن ــوانيم خيــ ــر خ  ين

 

 کـــــه بـــا او نـــدارد دل از ديـــو بـــيم 

ــر    ــر دل ني ــود ب ــوش ب ــان خ ــوی جه  خ

 

 نگــــــردد بـــه نـــــــرد در يرزوی   

 (292: 7)همان/                                   

نيکو را  پرسد، برترين نيکويی چيست و ب رگمهر، خرد و پس از آن خوی چند بيت بعد انوشيروان باز از ب رگمهر می 

را در  دينکررد ششرم  چنرين مرتن    و هرم  شاهنامه(  مضمونی بسيار ن ديک به اين ابيات 293داند )همان:  برترين نيکی می

بری  خويشکاری آسن خرد، تن از بيم کنش گناه پرهيختنی و رنج بی»   آمده است؛  اندرزنامه ب رگمهر 54تا  43بندهای 

به ياد داشرتن و از هرر چير  آن جهرانی )فرشرگردی( خرويش نکاسرتن و بره         پاييدن و فرسايش چي  گيتی و فرجام تن 

کارهای بد خويش نيف ودن  خويشکاری گوشان سرود خرد، پند و روش خو  را شناختن و به کار بسرتن )در( چير ی   

رن( که پيش گذشته درنگريدن و از آنيه از پس آيد آگاه بودن    خويشکاری خيم، تن از خوی بد و آرزو و شرهوت )و 

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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(  315ر   359: 1333)ماهيرار نروابی،   « تر تر و خيم شکوهمندتر و خوی پيراينده تر و هوش نگهدارنده يا  بيناتر و انديشه

 شراهنامه از منابع  کهاست  روانينوشا یدانا رياز ب رگمهر بختکان، وز یزبان پهلوبه ای  اندرزنامه»گفتنی است اين کتا  

آمده،  يادگار ب رگمهرهای آسن خرد و گوش سرود خرد که در  جای واژه به ( 135: 1376 ،ی)تفضل« بوده است یفردوس

دهد که فردوسی با وجود وفاداری به متن مرجع خود، از کراربرد   تنها کلمة خرد به کار رفته است و نشان می شاهنامهدر 

يرک منظومرة    شراهنامه پرهي د تا شعرش برای همگان دريرافتنی باشرد؛ برديهی اسرت      اصطالحات تخصصی زرتشتی می

يک اندرزنامة دينی است که هدف از  دينکرد ششمنماياند؛ اما  حماسی طوالنی است که فراز و فرودهای يک ملت را می

هرای برين دو کترا  طبيعری      أليف آن آموزش اصول دينی و اخالقی آيين زرتشت به خوانندگان است؛ بنابراين تفراوت ت

با يکديگر ارتبراط و پيوسرتگی مترون     اندرزنامه ب رگمهرو  شاهنامه، دينکرد ششماست  از سوی ديگر مقايسة اندرزهای 

 کند  میخوبی ثابت  را به شاهنامهپهلوی با هم و تأثير آنها در 

هرای   ني  بارها آز، شهوت، دروغ، خشم و   در جايگاه ويژگی شاهنامهو  دينکرد ششمگفتنی است در اندرزهای ديگر 

 دينکرد ششرم ناشايست اخالقی معارض با خرد نکوهش شده است؛ آز يکی از ناپسندترين ديوان م ديسنی است که در 

کننردة آز در حماسرة ملری ايرران نير  نقرش        (  کارکرد ويران197: 246/ 1392رقيب خرد دانسته شده است )ميرفخرايی، 

کليدی دارد و در ابيات مختلف به تضاد آن با خرد اشاره شده است؛ گرديه، خواهر بهرام چوبينه، به برادر که آز نشسرتن  

 دهد: پرورد، چنين پند می بر تخت شاهی ايران را در سر می

ــا   ـــرد پادشــ ــر خــ ــن يز را بــ  مکــ

 

ــا    ــه دانـ ــا  کـ ــو را پارسـ ــد تـ  نخوانـ

 (124: 7/ 1331)فردوسی،                       

(  263: 4يکی از پندهای کيخسرو به ايرانيان، پس از تصرف گنگ دژ، رفتار خردپسرند و دوری از آز اسرت )همران/     

: 246/ 1392 آيرد )ميرفخرايری،   آفت خرد به شمار می دينکرد ششمدروغ ني  از ديگر ديوان غيرمادی م ديسنی است در 

که در جايی رستم با ديدن اسفنديار کره بره زابلسرتان آمرده      ني  به اين مضمون اشاره شده است؛ چنان شاهنامه(  در 197

 داند: کند و خرد را گواه راستی خود می است، ابراز شادی می

ــن اســف  ــوای م ــددان ن ــه ي ــان دان ک  چن

 

ــف    ــن اس ــای م ــخن رهنم ــن س ــرد زي  خ

 نجــويم فــــرو هــا کــه مــن زيــن ســخن 

 

ـــرد درو     ــار نـ ــر ک ــه ه ـــردم ب  نگـــ

 (332: 5/ 1331)فردوسی،                       

کسی که آنيه را که بداند گناه است و بکند آن شهوت »شهوت ني  از ديگر ديوهای ناشايست ناسازگار با خرد است:  

(  خرد پاک ني  آن است که برا آن شرهوت را بتروان دور    156: 5/ 1392)ميرفخرايی، « است  شهوت دشمن خرد است   

اندر سخن گفتن ب رگمهر پريش  »بل با خرد است  در گفتار ني  شهوت پيوسته در تقا شاهنامه(  در 233: 3کرد )همان/  

پرسد؛ ب رگمهر اطاعت از ي دان را بهترين راه و برتری جرويی   ، شاه از ب رگمهر دربارة راه جهاندار و راه ديو می«کسری

(  در 239: 7/ 1336کنرد )فردوسری،    داند و در پايان، راه خرد را مخالف راه هوا و شهوت معرفری مری   را راه اهريمن می

 گويد:  پرسد، چنين می مجلس ششم ب رگمهر ني  در پاسخ به موبدان موبد دربار که از راه درست می

ــرد  ــير رای و خــ ــر پــ ــوا را مبــ  هــ

 

ــرد   ــو ننگـ ــرد روی تـ ــد خـ ــدان پـ  کـ

 (212: 7)همان/                                   

، دوری از آن تأکيد شده است: دينکرد ششماست که در  های ناپسند اخالقیخشم ني  از ديگر ديوان م دايی و ويژگی 
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: 3/  1392)ميرفخرايری،  « کردن و زدن تروان     آن خردی پاک است که زمانی که خشم و شهوت فراز رسد آنها را دور»

 گويد: ني  ب رگمهر در مجلس چهارم خود با موبدان می شاهنامه(  در 233

 خــــرد را کنــــد بــــر هــــوا پادشــــا

 

ــدان  ــه   بـ ــه کـ ــا نـ ــم يورد پادشـ  خشـ

 (222: 7/ 1331)فردوسی،                       

 دهد: اورم دِ شاپور هنگام مرگ به فرزندش بهرام چنين پند می 

 خـــرد را مـــه و خشـــم را بنـــده دار   

 

 مشـــو تيـــد بـــا مــــرد پرهيدنـــار     

 (257: 1)همان/                                 

بر اينکه خررد جر و    اف ون دينکرد ششمبرپاية متون زرتشتی کردارهای نيک ني  ارتباط مستقيمی با خرد فرد دارد؛ در  

/ 1392شرود )ميرفخرايری،    های زندگی شمرده شده است، بردباری ني  بهترين نشانة خردمندی معرفی می برترين فضيلت

 31باری آمده است:     زندگی خرد از بردباری است    )همران/ پ (  در اندرزی ديگر دربارة ارتباط خرد و برد177: 127

 گويد: گذاری به موبدان می ني  قباد هنگام تاج شاهنامه(  در 231:

ــود   ــاری بــ ـــرد بردبــ ــتون خـــ  ســ

 

ــود    ــواری ب ــه خ ــن ب ــد ت ــدی کن ــو تن  چ

 (52: 7/ 1331)فردوسی،                       

گراه،   آمده است: همه دينکرد ششماخالقی است که نشان از خرد دارد؛ در  شايستههای ديگر  دورانديشی ني  از ويژگی 

رستم در پاسخ بره نامرة اسرفنديار     شاهنامه(  در 139-133: 1392/199فرجام گيتی در ياد مرد پرخرد است )ميرفخرايی، 

 کند: که در پی بندکشيدن اوست، اين شاه اده کيانی را به دورانديشی دعوت می

 کــه دارد روانــر خــرد   هــر ين کــد 

 

 

ــرد    ـــا بنگـ ـــه کارهـــ ـــر مايــ  ســـ

 (323: 5/ 1331)فردوسی،                       

از راستی و راستگويی خردمندانه، فرهمنردی اف ايرد و   »های ديگر خردمند است:  راستی در رفتار و گفتار ني  از نشانه 

، انوشيروان، خرد را بهترين پيشروا  شاهنامه(  در 229: 69/ پ1392)ميرفخرايی، « اف ايش و پيشرفت مردمان بدان باشد   

در پاسخ بره قرابوس ر فرسرتادة      (  در جای ديگر، لهراسپ263: 7/ 1336داند )فردوسی،  برای راهنمايی به راه راست می

 گويد: خردمند قيصر روم که نامة تهديد شهريار خود را به دربار ايران آورده است ر می

 بپرســـم تـــو را راســـف پاســـ  نـــذار

 

ــار   ــ ی مخـ ــام کـ ـــردی کـ ــر بخــ  انـ

 (5:12)همان/                                     

خررد آن باشرد کره    »    اشاره شده است:  دينکرد ششمخردمند ني  در چند اندرز  22ناپذيری به ويژگی زيرکی و فريب 

پرسد چه کسی به نيکی  ني  موبد از کسری می شاهنامه(  در 233پ: 1/ ت1392)ميرفخرايی، « کسی نتواند او را بفريبد   

 دهد:ي دان گراينده است و شاه چنين پاسخ می

ــار  ــر دل يموزنــ ــی بــ ــرد را کنــ  خــ

 

 نفريبــــدز روزنــــار بکوشــــی کــــه 

 (423: 7/ 1331)فردوسی،                       

کسی که همواره به يکی از اين پنج کار » های خداوند ني  از معيارهای سنجش خرد است: سپاس و ناسپاسی به نعمت 

/ 1392)ميرفخرايری،  « گ ار باشرد  ننگرد ربوده شده و هوش و خرد از او دور شده است: قانون و شگفتی اي دان تا سپاس

کند و سرپس   نوشيروان در نامه به کارداران باژ و خراج، سخن خود را با ستايش خدا آغاز می شاهنامه(  در 255ر: 45 
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 نويسد: می

 خردمنــــد و بينــــادل ين را شــــنا   

 

 کـــــه دارد ز دادار نيتـــــی ســـــپا  

 (91: 7/ 1331)فردوسی،                       

ني  ب رگمهرر   شاهنامه(  در 231: 31/ پ1392های خردمندی است )ميرفخرايی،  از نشانه 23، فروتنیدينکرد ششمبنابر  

 داند: در مجلس سوم خود با موبدان فروتنی را علت خرد می

ـــرکه دارد خـــرد    ــر بـــود هـــ  فروتـ

 

 ســــپهرش همــــی در خــــرد پــــرورد 

 (193: 7/ 1331)فردوسی،                       

ای را کره ]برر او[ رسريده     آن خردی بهتر است که کسی بر )ميوه( نيکری »    خورد:  غم گذشته و آينده را نمیخردمند  

شربيه ايرن مضرمون در     24(  155: 132/ 1392)ميرفخرايری،  « است خوردن داند و برای بدی که نرسيده است باک نبرد   

 شود  رگمهر با موبدان دربار انوشيروان مشاهده می( ب 139-133( و سوم )همان: 195: 7/ 1336مجلس دوم )فردوسی، 

ني  ب رگمهرر در   شاهنامه(  در 177: 127/ 1392های خردمندی است )ميرفخرايی،  ترين نشانه مدارا با مردم ني  از مهم

 دهد: مجلس اول خود با موبدان چنين پند می

ــود    ــر بـ ـــرد را برابـ ـــدارا خــــ  مــ

 

ــود     ــر ب ــو افس ــان چ ــر ج ــر س ـــرد ب  خ

 (132: 7/ 1331)فردوسی،                     

تنهرا در مفهروم    ای شبيه يکديگر است؛ اما برخری از انردرزها، نره    گاهی مضمون اندرزها تااندازهکه مشاهده شد،  چنان 

 شراهنامه ها اشاره شد، در بخش تاريخی  که در مثال طور دقي  همانند هستند؛ اين همانندی، چنان بلکه در شيوة بيان ني  به

از منرابع مکترو     دينکرد ششم»رسد؛ زيرا  های ب رگمهر با انوشيروان و موبدان دربار وی به اوج خود می ويژه داستان به

ويژه در  های آنها به ( پس بديهی است که شباهتTavadia,1956:65« )تر تأثير پذيرفته است دوره ساسانی و گاه قديم

 به دوره ساسانيان است ر بسيار باشد  ربوط که م شاهنامه راندرزهای بخش تاريخی 

 ندينی خرد و ميانه 1ـ5

بيران کررد     تروان  مری ( به معنای نگاهداشتن انردازه و اعتردال   Paymanچکيدة اخالق م ديسنايی را در واژة پيمان )

بيران   مترون پهلروی  طور گسترده در  عدول از پيمان ني  مساوی با افراط و تفريط و گناهی نابخشودنی است  اين مسئله به

روی  شده است؛ در يکی از اندرزهای پهلوی منسو  به به اد فرخ پيروز، ومن بيان م ايای خردمندی آمده است: ميانره 

هرای   گ ينی ارتبراط مسرتقيمی دارد و جنبره    خرد با ميانهني   دينکرد ششم(  در 144: 1371به خرد پيداتر   است )عريان، 

پيمان برا خررد يکری     دينکرددر »نويسد:  می گری طلوع و غرو  زرتشتیگيرد  مؤلف کتا   گوناگون زندگی را در بر می

« آينرد  که افراط و تفريط دو جنبرة آز بره شرمار مری     شود؛ درحالی است و بيشتر برای تعادل ميان افراط و تفريط تلقی می

کننرد کره    ای راهنمايی مری  و خردمندانه انسان را به زندگی نيک دينکرد ششم(  به بيان ديگر اندرزهای 473: 1375)زنر، 

بودن آن است و پيمان ني  مساوی است با  عيب که در اندرزی آمده است: پيمان هر چي  بی روی است؛ چنان اصل آن ميانه

(  از سروی ديگرر ايرن سره اصرل )کرردار، گفترار و        161: 45/ 1392انديشة نيک، گفتار نيک و کردار نيک )ميرفخرايی، 

آيند در اندرزهای گوناگون، مترادف با خرد دانسته شده است  گانة دين زرتشت به شمار می که از اصول سهانديشة نيک( 

(  در 229: 63(  بين گفتار خردمندانه و سرخن بجرا و بهنگرام ارتبراطی متقابرل وجرود دارد )همران/ پ       164: 64)همان/ 

دگی، يکری از اصرول اخالقری اسرت و در انردرزهای      های گونراگون زنر   روی و رعايت اعتدال در جنبه ني  ميانه شاهنامه



 51/    بررسی تطبيقی مفهوم خرد در اندرزهای دينکرد ششم  و شاهنامه فردوسی 

 
 دهد: که اورم د هنگام مرگ به فرزندش بهرام، چنين اندرز می مختلف بر آن تأکيد شده است؛ چنان

ــاه    ــد ن ــد خداون ــه باش ــد ک ــر ين ک  ه

 

 ميـــانجی خـــرد را کنـــد بـــر دو راه    

ــدرون    ــار ان ــه ک ــتی ب ــه سس ــدی ن ــه تي  ن

 

ــون   ــو را رهنمـ ــان تـ ــاد جـ ـــرد بـ  خــ

 (253: 1/ 1331)فردوسی،                     

 گ ينی در کارها نشانة خردمندی است: دهد که ميانه اردشير ني  به ايرانيان پند می 

 ميانـــه ندينـــی بمـــانی بـــه جـــای    

 

ــاکيده   ــی و پـــ ــد باشـــ  رای خردمنـــ

 (221: 1)همان/                                   

(  به 259: 6داند )همان/  فرزندش بهرام، خرد را معيار سنجش انديشه و گفتار نيک میاورم د شاپور ني  در وصيت به  

 است    دينکرد ششمبيان ديگر خرد مساوی با پيمان )اعتدال( به شمار آمده که يادآور اندرز 

 نيری نتيجهـ 1

در هرای بسرياری دارد؛    همسرانی  شراهنامه و  دينکررد ششرم  در پايان و در يک اظهار نظر کلی بايد گفت: مفهوم خرد در 

ج  معنای اصلی خود، نيروی فهم و درک، بخشی از نظام جامع دينی اورم د است کره خداونرد از    ، خرد بهدينکرد ششم

شود  ايرن نگراه    ها برپاية آن سنجيده می ها و بدی کند؛ بنابراين همة نيکی طري  آن جهان را آفريده است و نگاهداری می

تنهرا ازنظرر    برخی از اندرزهای ايرن دو کترا ، نره   طور کامل آشکار است  گفتنی است  ني  به شاهنامهبه مفهوم خرد، در 

شيوة بيان و صور خيالی مانند تشبيه و تمثيل ني  به يکديگر شباهت دارنرد  نکترة درخرور توجره اينکره      معنايی، بلکه در 

در کره   ، دربارة خرد، شاهدی در متون ديگر پهلوی يافت نشد؛ چنران شاهنامهو د ششم دينکرهای  برای برخی از همسانی

گونه که زمين کدة )جرای(   برای بيان ارتباط خرد و دانش، تمثيل زيبای زمين و آ  به کار رفته است: همان دينکرد ششم

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

نير  آمرده اسرت؛     شراهنامه (  شبيه ايرن تمثيرل در   231الف:  33/پ1392خرد و خرد، اف ايندة جهان است )ميرفخرايی، 

 دهد: گذاری به درباريان چنين پند می که اورم د هنگام تاج چنان

ــين   ــر زم ــف و دان ــو يت اس ــرد هم   خ

 

 بــدان کــين جــدا و ين جــدا نيســف زيــن 

 (251: 1/ 1331)فردوسی،                       

کنرد  گفتنری اسرت     يا منبع يکسان و ناشناس آنها را ثابت مری  دينکرد ششماز  شاهنامهتأثيرپذيری مستقيم اين تمثيل،  

 هرای ب رگمهرر برا    ويرژه داسرتان   ر بهدر اين باره   شاهنامهبخش تاريخی دربارة خرد با اندرزهای  دينکرد ششماندرزهای 

ای به زبان  اندرزنامه دينکرد ششمپرسيدن موبدان از کسری ر تطاب  بيشتری دارد؛ زيرا   انوشيروان و موبدان دربار و سخن

هرای دورة   نامره  در اين بخش ني  خدای شاهنامهپهلوی است که يکی از منابع آن متون مکتو  دورة ساسانی است، منابع 

 های پهلوی هستند    ساسانی و برخی کتا 

نگاه دينری آشرکار    دينکرد ششم، در زمينة خرد، ني  اندک ولی برجسته است؛ در شاهنامهو  دينکرد ششمهای  اوتتف

حتری آنجرا کره     شاهنامهشود؛ اما  است و اصطالحات تخصصی آيين زرتشتی دربارة خرد و انواع آن، فراوان مشاهده می

پرهي د  علت اين مسئله را ني  بايرد در ماهيرت    چنين تعابيری میکند، از کاربرد  طور مستقيم از منابع پهلوی استفاده می به

يک کتا  مختصر دينی است که هردف از نگرارش آن    دينکرد ششم،و نوع هر اثر و هدف از نگارش آنها جستجو کرد؛ 

 يک منظومة حماسری طروالنی اسرت کره فرراز و فرودهرای       شاهنامه تبيين و تعليم مباحث دينی به خوانندگان است؛ اما



  1396 زمستان (36، )پياپی 4، شمارة نهم سال  ، دورة جديد،و سومه سال پنجا  شناسی اد  فارسی، متن  /   52

 
 متفاوت باشد  دينکرد ششمنماياند؛ پس بديهی است که در اين زمينه با  حيات و تمدن يک ملت را می

 ها نوشف پی

 (Safa & Shaked, 1985: 15  (؛ )21: 1336(؛ )م داپور، 135: 1376تفضلی، ) ک:.برای اطالع بيشتر ن  1

 ( 75ر  3: 1337  رک: )خالقی مطل ، 2

کنرد و   ترتيب به معنای خردمند، کسی که از روی خرد کرار مری   به xratormand ،xaat kartar ،xrat fzarهای پهلوی    واژه3

 ( xat: ذيل 1331وشی،  نيروی خرد، همه از همين ريشه هستند )فره

 ( 155ر  9: 1391(؛ )کرمانی، 359ر  21: 1333  برای اطالع بيشتر دربارة جايگاه عقل در آيات و روايات: ر ک: )غفاری ساروی، 4

 ( 261ر  257: 1337فر،   برای اطالع بيشتر دربارة مبحث عقل در عرفان اسالمی: )رک: بهنام5

 ( 71ر  69: 1333 ،یصرف: ذيل عقل(؛ )1361)سجادی،  :نک  6

 ( 222ر  219: 1336  برای اطالع بيشتر در اين زمينه ن ک: )آموزگار، 7

  ( 263: 1392کننده و يابنده در نهاد آدمی است )ميرفخرايی،  به معنای نيروی جستجو (wir)  وير 3

 : مقدمه(  1393  برای اطالع بيشتر ن ک: )طالبی، راشد محصل،  9

ترجمه و تصحيح مهشيد ميرفخرايی اسرت و بره ترتيرب از سرمت     بررسی دينکرد ششم، برپاية کتا   دينکرد ششم  اندرزهای 15

 سال چاپ، شمارة اندرز و صفحة آن ذکر شده است  راست پس از نام خانوادگی نويسنده و

چون آسن خرد نيست، گوش سرود خرد آموخته نشرود   »دربارة ارتباط آسن خرد و گوشو سرود خرد آمده است:  بندهش  در 11

 ( 115: 1369)فرنبغ دادگی، « او را که آسن خرد هست و گوش سرود خرد نيست، آسن خرد به کار نداند بردن

خيم و دژخيم از همرين ريشره    های بدخيم، دش به معنای خوی، طبيعت، خصلت آمده است  واژه xemدر پهلوی   xim  خيم12

 : ذيل خيم( 1394هستند )هرن و هوبشمان، 

 زندو متون  اوستا  دين در متون متون پهلوی به دين م ديسنی، آموزه، نظم و ترتيب دينی و ني  متون دينی اشاره دارد که شامل 13

 ( 261: 1392ود )ميرفخرايی، ش می

 برپاية ويرايش جالل خالقی مطل  است و در کنار هر بيت، شمارة جلد و صفحه ذکر شده است  شاهنامه  ابيات 14

 ( 21: 1374خويی،    برای اطالع بيشتر ن ک: )زريا 15

 ( 33: 1391)تفضلی، « بايد هنر شمردهنری که با آن خرد نيست را ن»  در مينوی خرد دربارة ارتباط هنر و خرد آمده است: 16

به کار رفته اسرت   az شهياز ر aziو  azay ةبارها واژ اوستامعارض با خرد است است  در  یاز صفات ناپسند اخالق یکيآز   17

و حررص   د،يشرد  یخواهنردگ  ،يیجرو  ادهير ز ،یخرواه  اف ون یبه معن az  ين انهيم ی(  در فارس955-399: 2ج، 1375)دوستخواه، 

(  255ر   254: 1377 ،همران ) دارد اريزبان کاربرد بسر  نيبازمانده از ا های تبهکار است که در متن یوينام د چنين است؛ همشهوت 

آز  اسرت،  بردان اشراره شرده     ير ن زادسرپرم  های دهيگ که در  یزروان شناخت  دانيدر »کهن است؛  اريبس وانياست آز از د یگفتن

 ؛اسرت  یهرر گنراه   ةديير و زا وانير د مادرآز  ، ين یزروان یمتن پارت کي ادياست  بر بن وانيگروه د ةدارد و سرکرد یاريبس تياهم

 ( 275)همان: « کند یمی و روان را در آن زندان بخشد یرا شکل م آدمی تن که گونه آن

 ادير  وير د کي گاهيدر جا از اواوستا است  در  یرماديغ وانياز د یکي varəna يیو در اوستا waran انهيم یشهوت در پارس  13

  است ياد شده ويد در جايگاهفراوان از او  یپهلو های اما در متن ؛(96: 1339)بهار،  شود ینم

سرن،   (؛ )کريسرتين 46ر   41: 1393  برای اطالع بيشتر از فهرست ديوان و کارکردهای آنها در مترون زرتشرتی ن ک )آموزگرار،    19

 ( 91ر  71: 2535/ 1355

خويش، در قطعه سخنان ب رگمهر، اين ديوان را دشمنان طبايع و آرزوهرای آدمری دانسرته اسرت:      جاودان خرددر  مسکويه   ابن25



 53/    بررسی تطبيقی مفهوم خرد در اندرزهای دينکرد ششم  و شاهنامه فردوسی 

 
 ( 57ر  56: 1355مسکويه،  حرص، فاقه، غضب، حد، حميّت، شهوت، کينه، خوا  گران و ريا )ابن

رسد منظرور از ايرن ديرو، ديرو تهمرت و       و متون ديگر پهلوی نامی نيامده است؛ به نظر می يادگار ب رگمهر  از ديو ناسپاسی در 21

صورت ديو ناسپاسی درآمده است  بررای   های حماسی فارسی به نويسان در منظومه افترا يا ديو غيبت باشد که به سبب اشتباه نسخه

 (  179: 1395اطالع بيشتر ر ک: )نحوی، 

« ی اهوره م دای اشون! ای آن که از هر آنيه پرسم آگراهی و فريفتره نشروی! ای خررد فريرب ناپرذير!      ا»آمده است:  اوستادر   22

 ( 397: 1، ج1375)دوستخواه، 

آمده است: فروتنی آن باشرد کره کهترر را همرال و همرال را بهترر و مهترر را خردای بره شرمار آورد            روايت پهلویدر کتا    23

 ( 277: 1367)ميرفخرايی، 

: 1373داند )ميررزای نراظر،    های خردمند می نخوردن به چي  گذشته و خرسندی به آنيه آمده است را از ويژگی دانا، غم  اوشنر 24

27 ) 
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 (، تهران: مرک  نشر دانشگاهی 14

 : بيروت: دارالفکر معاصر آفاق االد  المقارن(  1999خطيب، حسام ) -15

 ، تهران: مرواريد 1، جاوستا(  1375دوستخواه، جليل ) -16

  235ر  254، تهران: نشر ثاقب، اهلل صفا نامه استاد ذبيح جشن، «آز و نياز دو ديو گردن فراز(  »1377) ---------- -17



  1396 زمستان (36، )پياپی 4، شمارة نهم سال  ، دورة جديد،و سومه سال پنجا  شناسی اد  فارسی، متن  /   54

 
ر   15، ويراسته شاهرخ مسرکو ، تهرران: طررح نرو،     تن پهلوان و روان خردمند(  1374کور، شارل هانری ) دوفوشه -13

16  

 نامه دهخدا، چاپ دوم  ، تهران: مؤسسه لغتلغت نامه(  1377اکبر ) دهخدا، علی -19

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چراپ  های زادسپرم وزيدگی(  1335راشدمحصل، محمدتقی ) -25

 دوم 

، ويراسرته شراهرخ   ترن پهلروان و روان خردمنرد   ، «شراهنامه نگاهی تازه بره مقدمره   (  »1374خويی، عباس )  زريا  -21

  29ر  17مسکو ، تهران: طرح نو، 

 ، ترجمه تيمور قادری، تهران: فکر روز گری طلوع و غرو  زردشتی(  1375زنر، آر  سی ) -22

، فصلنامه نقد و ادبيات تطبيقی، «های خردورزی ايرانيان در شاهنامه و منابع عربی جلوه(  »1395پور، وحيد ) سب يان -23

  51ر  23، 3سال اول، ش

 ، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ايران عقلیفرهنگ علوم (  1361سجادی، سيد جعفر ) -24

 فر، تهران: ققنوس  ، ترجمه مرتضی ثاقباز ايران زرتشتی تا اسالم(  1331شاکد، شاکول ) -25

سرال   ی،رانر يمجلره مطالعرات ا   ،«یفردوسر  شاهنامهآن در  های مفهوم خرد و خاستگاه(  »1333) محمدروای، صرف -26

  91ر  65 ،5شسوم، 

 تهران: اميرکبير، چاپ چهارم  سرايی در ايران، حماسه(  1363اهلل ) صفا، ذبيح -27

 تهران: حکمت  ی،ديدره ب یترجمه منوچهر صانع ،یفرهنگ فلسف(  1366) ليجم با،يصل -23

 ، مشهد: آهنگ قلم فرهنگ خرد در شاهنامه(  1393طالبی، بهروز؛ راشد محصل، محمدروا ) -29

 تهران: کتابخانه ملی  پهلوی،متون (  1371عريان، سعيد ) -35

 ، تهران: هنر و مردم   پژوهش در شاهنامه(  1356/2536غروی، مهدی ) -31

  : شوقیسار ،نقل نهييعقل در آ(  1333) نيحس ،یسارو یغفار -32

 اسالمی المعارف ب رگ  ج، تهران: مرک  دايرة3تصحيح جالل خالقی مطل ، شاهنامه، (  1336فردوسی، ابوالقاسم ) -33

 تهران: توس  ،به کوشش مهرداد بهار ،بندهش(  1369)دادگی  فرنبغ -34

 ، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران: چاپ چهارم فرهنگ زبان پهلوی(  1331وشی، بهرام ) فره -35

 چهارم ، تهران: زوار، چاپ الهدايه و مفتاح الکفايه مصباح(  1339کاشانی، ع الدين محمود بن علی ) -36

 تهران: دانشگاه امام صادق  شناسی عقل در قرآن کريم، معنی(  1391کرمانی، سعيد ) -37

 ، تبري : مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران آفرينش زيانکار در روايات ايرانی(  1355/2535سن، آرتور ) کريستين -33

 چاپ دوم  ،نشر مشهد: به ،ترجمه سيد حسين سيدی ،ادبيات تطبيقی(  1339) کفانی، محمّد عبداالسالم -39

 رود  ، گ ارش از جليل دوستخواه، اصفهان: زندههايی در شاهنامه پژوهش(  1371کوياجی، جهانگير کوروجی ) -45

دانشرکده   هينشرر  ،«یفردوسر  شراهنامه آن برا   سره يو مقا ی، متن پهلوب رگمهر ادگاري(  »1333)يی حي ،ینواب اريماه -41
  333ر  352   ييپا ،55ش ،ازدهميسال  ، يدانشگاه تبر اتيادب

 513، 56، سال دوازدهم، ش يدانشگاه تبر اتيدانشکده ادب هينشر، «اندرز پوريوکتيشان(  »1339) ------------ -42

  535ر 



 55/    بررسی تطبيقی مفهوم خرد در اندرزهای دينکرد ششم  و شاهنامه فردوسی 

 
سال سري دهم،   ، يدانشگاه تبر اتيدانشکده ادب هينشر، «ای چند از آذرباد مارسپندان واژه(  »1345) ----------- -43

  35ر  11، 57ش

  92ر  69، 33و  37ش فرهنگ،، «خيم و خرد فرخ مرد(  »1335م داپور، کتايون ) -44

 های فرهنگی  تهران: دفتر پژوهشهای ايرانی،  اندرزنامه(  1336) ---------- -45

، تهران: طرح نرو،  خردمندتن پهلوان و روان ، «بخت و کار پهلوان در آزمون هفت خان(  »1374مسکو ، شاهرخ ) -46

  63ر  35

 ، تهران: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تاريخ فلسفه غر (  1377ملکيان، مصطفی ) -47

  یو فرهنگ یتهران: علم ،خرد و اسطوره در شاهنامه ونديپ(  1339) اشرف ،یخسرو ؛کاظم ،یموسو -43

 تهران: هيرمند ، اندرز اوشنر دانا(  1373ميرزای ناظر، ابراهيم ) -49

 ، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی روايت پهلوی، متنی به فارسی ميانه(  1367ميرفخرايی، مهشيد ) -55

    13 - 9، 7سال دوم، شپاژ، ، «خرد بهتر از هر چه اي دت داد(  »1333) ------------ -51

 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران: پژوهشگبررسی دينکرد ششم(  1392) ------------ -52

 ی، چاپ سوم تهران: آموزش انقال  اسالم، اصغر حکمت یترجمه عل ،انيجامع اد خيتار(  1372) ناس، جان -53

  136ر  167، 15، سال سوم، شبوستان اد ، «ده ديو از فارسی ميانه تا منظومه فرامرزنامه(  »1395نحوی، اکبر ) -54

    54ر  41، 24، سال ششم، شپژوهش زبان و ادبيات فارسی، «نقد خرد در شاهنامه(  »1391وجدانی، فريده ) -55

، ترجمه و شواهد فارسری و پهلروی از جرالل    شناسی فارسی فرهنگ ريشه(  1394هرن، پاول؛ هوبشمان، هانريش ) -56

 خالقی مطل ، تهران: مهرافروز 

 ، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: چشمه، چاپ دوم اساطير ايرانشناخت (  1371هينل ، جان ) -57
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