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در  .ش شـاهنامه يدر سـرا  يز منابع فردوسـ يها و ن زهيا بر عقائد و باورها، اهداف و انگيگو ،است يشاهنامه، سند ةباجيد
 ةثقمرحـوم   ياب الکافباجه، کتين ديم طوس در ايحک يم که از جمله منابع اصليم تا مستنداً آشکار سازين نوشتار برآنيا

است که احتمال هر  يا ن دو کتاب به اندازهيان مضاميها م يگانگيها و در واقع  مشابهت .است) ق ۳۲۹:م( ينياالسالم کل
ـ  يعيم شـ ين حکـ يا يدهد که فردوس ينهد و نشان م يکسو ميآگاهانه و عامدانه را به  يرجز تأثّ يفرض ه چگونـه از  متألّ
ت يـ ن حـال هو يبخش سود بـرده و در عـ   يق و آگاهي، عميهنر يعه، به نحويش يثيعه حدن مجمويتر ن و مهمينخست
 د نه از سر اتفاق و توارد که کامالًيم دير که چنانکه خواهثّأن تيو البته ا .ن ساخته استيش و کتابش را معيخو يفرهنگ

ای داسـتانهای کهـن و   يـ م شاهنامه نـه اح رساند که غرض از نظ ام را میين پيبه مخاطبان ا ،آگاهانه و عامدانه بوده است
ل به مردمـی  ين مظروف اصيات و انتقال اين روايختن فرهنگ ناب اسالمی در ظرف ايبلکه ر ؛گذشتگان دةفرهنگ فسر

اقی ين، سـبک و سـ  يهم و ظاهراً .شان نبودايم سخن گفتن با ياست که در روزگار غلبه نامردمی ها امکان آشکار و مستق
هـا و   ق مطلـوب را در ظـرف قصـه   يسـی جسـتند و دانـه معنـا و حقـا     أسندگان و شاعران بدان تينو گريشد که بعدها د

  .ر صورت داستانها نگردند و مظروف را متوجه باشندير دادند که اسيها آوردند و البته مخاطبان را تحذ تيحکا
  

  هاي كليدي واژه
  .شاهنامه ةباجي، خرد، دي، کافيني، کليفردوس

 
  مقدمه

م طوس سرود و بر تارک آن نهاد تا شاهنامه را ين کتاب سترگ است که حکين بخش از ايهنامه در واقع آخرباجة شايد
ن کـاخ  يـ ک کالم مفتاح فهم ايها و در  زهيعقائد و باورها، منابع کار، اهداف و انگ يايگو يکو بخشد، فرجامين يفرجام

ژه است که با يو يتين و اشارات آن، واجد اهميباجه و مضامين ديق اين فهم دقيبنابرا .د گزنديبلند که از باد و بارانش نا
  .باز سخن ناتمام است ۱ ن راه شدهيکه در ا يا ارزنده يها وجود کوشش
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  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱مارة ش  سال پنجم، سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲

 
ر از ت متـأثّ بشـد  ،شـاهنامه  ةباجـ يدر د يکه فردوسـ  داً آشکار سازهدف اين پژوهش اين است که اين نکته را مستند

ن يو البته ا ۲ ه استيعه اماميث بزرگ شمحد) ق  ۳۲۹:م( يراز ينيعقوب کليدبن االسالم محم ةثقمرحوم  يکتاب الکاف
ام را برساند که غـرض از نظـم   ين پير نه از سر اتفاق و توارد که کامالً آگاهانه و عامدانه بوده است تا به خوانندگان اتأثّ

ات و ين روايدر ظرف ا يهنگ ناب اسالمختن فريبلکه ر ؛کهن و فرهنگ فسردة گذشتگان يها اء داستانيشاهنامه نه اح
م سخن گفتن بـا  يامکان آشکار و مستق ۳ ها، ياست که در روزگار غلبة نامردم يل به دست مردمين مظروف اصيانتقال ا

  :لذا فرمود. شان نبوديا
ــواين را دروغ و فســــانه مــــدان     تــ

  
ــرد     ــا خ ــورد ب ــدر خ ــه ان ــر چ   ازو ه

  

ــدان    ــه مـ ــن زمانـ ــان روشـ ــه يکسـ   بـ
  ) ۱۰۴، ب ۱/۲۲۷: ۱۳۸۲وسي، فرد(        

  دگـــر بـــر ره رمـــز معنـــي بـــرد    
  )۱۰۶، ب ۲۲۸ ،همان(                        

ق مطلوب يجستند و دانة معنا و حقا يسندگان و شاعران بدان تأسيگر نويشد که بعدها د ياقيسبک و سن، يا ييو گو  
ر صورت داستان ها نگردند و مظروف را ير دادند که اسيها آوردند و البته مخاطبان را تحذ تيها و حکا را در ظرف قصه

  :متوجه باشند و آنرا جدا و نامنبعث از ظرف بدانند
  زيــن قــدح هــاي صــورکم بــاش مســت

ــدح ــت  از ق ــه ايس ــذر م ــور بگ ــاي ص   ه
 
  

ــت پرســت    ــراش و ب ــت ت ــا نگــردي ب   ت
ــک از جــام نيســت  ــاده در جامســت لي   ب

  )۸۳۹/ ۳: ۱۳۷۴مولوي، (                     
و بـا   ۶ و هر دو کتاب خود را با بحث عقل آغـاز کـرده انـد    ۵ اند عهيهر دو ش ۴ هر دو هم عصرند، ينيو کل يفردوس

در اصـالح و   يکـه سـع   يانيو چه زردشـت  ۷ ان اشاعره و معتزلهيستند که چه در ميز يم يا توجه به آنکه هر دو در زمانه
ـ اند تا بـا ا  خواسته -ينيو کل يفردوس -هر دو  ييگو شد، يخاص م ين بحث توجهيبد ۸ اء خود داشتند،ياح ـ راد اي ن ي

ان سخن يم ين سازند و هم خط فاصليمع يروشنخود را ب يو اعتقاد يت فرهنگيش، هم هويکتاب خو يشانيبحث در پ
امـان   ر آن درئو نظـا  يگـر  يو زروان يمآب يا زرتشتيو  يگر سخن ها کشند تا از انتساب به فرق ظاهراً اسالميخود و د

  ۹ .مانند و ممتاز شوند
باجه شاهنامه با ين از ديت نخستيو دو ب ين سيمضام ةسيو مقا يمجال تنها به بررس يل تنگين نوشتار به دليالبته در ا
د کـه  يام ۱۰ ،ميسپار يگر ميد يرا به فرصت يم و مابقيدار يرا در پانزده بند عرضه م م و آنيپرداز يم ينيکل يکتاب الکاف

  .د و راهگشا باشد ان شاء اهللاد افتيمف
  

  بحث
۱.  

ــرد    ــان و خـ ــد جـ ــام خداونـ ــه نـ   بـ
  

ــذرد     ــر نگـ ــه بـ ــر انديشـ ــزين برتـ   کـ
  )۱،  ب ۱/۲۰۹: ۱۳۸۲فردوسي، (           

  



  ٣/     كليني فردوسي از  پذيريريتأث
  

ز در ين ينيآن است؛ کل يسرور و موال يکند که مالک جان و خرد و به عبارت يآغاز م يرا با نام کسباجه ي، ديفردوس
ع حـق  يـ ز عبد و مطيح دارد که اهللا، خالق عقل و مالک آن است و در برابر، عقل ني، تصريافث از کتاب کين حدينخست
 يلذا اهللا بدو فرمود که مخلوق ؛ت کرديکرد، تبع يده شد و حق با او سخن گفت و بدو امر و نهيچنانکه چون آفر ،است

  .)۲۶، ح ۱/۲۶ز ين ۱، ح ۱/۱۰: ۱۳۶۳، ينيکل( دميافريمحبوبتر از تو ن
 ؛ش از آنيق بيطر يداند و ط يحق م يت و سروريرا فهم و قبول مالک يمعرفت عقالن حد يصراع دوم، فردوسدر م

و : ح داردين امـر تصـر  يبه همـ  يز در مقدمه خود بر کافين ينيکل. را بر عقل، ناممکن يو يستيفهم خود حق و چ يعني
ر يـ ز سـخن ام يـ و ن) ۱۰۰/انعام(م است يب منبعث از قرآن کرن مطليو البته ا). ۳همان، ( ن تبلغ غايه ايتهأذهلت العقول 

 يسـت يقت و چيش، حقياو برتر از آنست که افکار ژرف اند يعني ؛ال يناله غوص الفطن: اهللا فرمود ةبارکه در) ع(نيالمومن
  )۱۳: ۱۳۸۳، البالغه نهج(ابند يرا در يو

، )ع(کار برده و کليني در کافي به نقل از امام صادق را به" انديشه"جالب اينجاست که فردوسي در اين مصراع، تعبير 
  .)۱۲بخشي از حديث  ۱/۱۶: ۱۳۶۳کليني، ( ل العقل التفکر ان لکل شيء دليالً و دلي: عقل برشمرده است نةانديشه را نشا

۲.  
  خداونــــد نــــام و خداونــــد جــــاي
ــپهر    ــردان سـ ــوان و گـ ــد کيـ   خداونـ

  

ــاي    ــد روزي ده و رهنمــــ   خداونــــ
ــد ــد  ةفروزنــ ــاه  ناهيــ ــر مــ   و مهــ

  )۳و ۲، ب ۲۱۰ - ۲۰۹ص/ ۱: ۱۳۸۲فردوسي، (
، آل ۱۶/، رعـد ۱۸۰/م همچـون اعـراف  ياز قـرآن کـر   ياتين آير است با مضامبت مذکور ضمن آنکه براين دو بيمضام  

که ) ع(از امام صادق يث بلندياز حد ين حال مطابقت دارد با بخشيدر ع ؛۴/هيو جاث ۱۲/ ، نحل۱۶۰/ ، بقره۱۸۹/ عمران
ـ  ييعقل را راهنمـا  ،ثين حديدر ا) ع(حضرت ). ۱۲، ح ۱۳/ ۱: همان( آورده است يآن را در کاف ينيلمرحوم ک  يمعرف

خلق و  مةن نکته رهنمون شود که اوست مدبر و کارگردان هيکنند که از جانب اهللا قرار داده شده تا خردمندان را بد يم
حـق و   يبر هست ،ند که داللت داردينما يح ميتصر ۴/ هيثو جا ۷۰/ ، مؤمن۱۲/ م همچون نحلياز قرآن کر ياتيبه نص آ

  .ن و کل عالميآسمان و زم يو مدبر يي، رهنمايده يق روزيخردمندان از طر يت او برايربوب
۳.  

  زنــام و نشــان و گمـــان برتــر اســـت   
  

ــد   ــت  ةنگارنـ ــوهر اسـ ــده گـ ــر شـ   بـ
  )۴ب  ،۲۱۰/ ۱: ۱۳۸۲فردوسي، (          

دانـد و   ياز درک و وصف ما باالتر م يمعرفت ناش يعنيا از نام و نشان وگمان ما حق ر يدر مصراع نخست، فردوس  
 يدارا) مصـور و خـالق  (را کـه او، نگارنـده  يـ د زيـ گو يدهد که چـرا؟ و مـ   ير را مال مقدؤن سيپاسخ ا يدرمصراع ثات

  .تمخلوق از درک و وصف او عاجز اس؛ لذا بر شده و باالتر از گوهر مخلوق است) يذات(= يگوهر
آن  يآورده کـه طـ  "  تعـايل  النهي عن الصفه بغري ما وصف به نفسه" با عنوان  يد بابيدر کتاب التوح يز در کافين ينيکل

توانـد حـق را    ين شرح که مخلـوق نمـ  يبد ،ن شده استييهم السالم تبيت عليث اهل البياحاد ين، بر مبناين مضاميهم
چرا که او خالق است  ؛چه که حق خود را بدان وصف کرده اکتفا کندد بدانين کار ممنوع است و تنها بايکند و ا وصف

/ ۱: ۱۳۶۳کلينـي،  (  انـد  و ادني مشابهتي با مخلوق ندارد و آنان که او را وصف مي کنند در واقع او را شـبيه مخلـوق پنداشـته   



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱مارة ش  سال پنجم، سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴

 
و او خـالق اسـت و   ) ۶، ح ۱۰۲/ ۱، همان( د و اهللا، اعلي و اجل و اعظم است  از اينکه به کنه صفت او توان رسي) ۱، ح ۱۰۰

  .)۱۰، ح ۱۰۳/  ۱ ،همان( نگارد هر آنچه را که بخواهد کند هر آنچه را که بخواهد، و مي و خلق مي ستمخلوق ني
۴.  

ــده را  ــدگان آفريننــــ ــه بيننــــ   بــــ
  

ــده را     ــان دو بيننـــ ــي مرنجـــ   نبينـــ
  )۵، ب ۲۱۰/ ۱: ۱۳۸۲فردوسي، (           

ن حـال  يدر عـ  و عقـل ) ۱۴۳/ و اعـراف  ۱۰۳/  نعام ا(  ميابق است با قرآن کرگذشته از آنکه مط ين سخن فردوسيا  
نکـه خداونـد را بـا چشـم سـر      يبر ا يمبن ،ن گشتدا شد و مدويان مسلمانان پيکه در م ياست به عقائد انحراف يپاسخ

بزرگ  يعلما نکهيو جالب ا) ۱۴۴  -۱۴۳: ۱۳۸۴،يدشت يو مهد ۱۲۴  – ۱۰۸: ۱۳۵۹، يمحمد صادق نجم(د يتوان د يم
: م( يس شـافع يـ و محمد بن ادر) ق۱۷۹: م( ، مالک بن انس)ق ۲۴۱: م( ن همچون احمدبن حنبليمکتب خلفا از متقدم

را بـه   انـد و آن  فشـرده  يوسته پـا ين اعتقاد نادرست، پيبر ا) ق ۱۳۲۳: م(خ محمد عبدهين همچون شيتا متأخر) ق ۲۰۴
ـ  ياز ادبا يبعض يو حت) ۱۲۱ – ۱۱۷: ۱۳۵۹، يممحمد صادق نج( اند ه کردهيانحاء گوناگون توج رو مکتـب  يـ ب پمتعصّ

 ۱۱ .اند ش قرار دادهيخو يت، هدف ناسزاين بيل هميرا به دل يفردوسمذکور، 

ت حق با چشم سر، اختصاص داده و با يناممکن بودن رؤ يعني ؛ن امريرا بد ي، بابيد کافيدر کتاب التوح ينيو اما کل
و عقـل اسـتوار    يات قرآنيآ ين باره که بر مبنايشان را در ايهم، استدالالت ايعلوات اهللا ، صلث از ائمهيذکر هشت حد

  .)۹۸ -۹۵/  ۱: ۱۳۶۳، ينيکل( ان داشته است ياست، ب
۵.  

ــز راه     ــدو نيـ ــد بـ ــه يابـ ــه انديشـ   نـ
  

ــاه     ــام و از جايگـ ــر از نـ ــه او برتـ   کـ
  )۶ب  ،۲۱۰/ ۱: ۱۳۸۲فردوسي، (          

تنهـا تـذکار   م و يگـذر  يلـذا مـ   ؛مين سـخن گفتـ  يش از ايپ ينيبا کل يو موافقت فردوسدر باب مضمون مصراع اول   
 يفردوس يعني ؛ث بالغت، در وقت انکار مخاطب استيد از حيد است و تأکين مضمون، نشانه تأکيم که تکرار ايده يم

 يممکن و ممدوح شمرده م ي، امريسلوک يها افتيا دريت يشه و عقالنيسته که وصف حق به نام انديز يم يا در زمانه
ن ين هم باز بر ايآورد، چنانکه پس از ا يد و تکرار روين تأکين ظلمت متراکم بديشکستن ا يبرا ،بود ناچار يشد و و
  :ورزد يد ميمعنا تأک

ــت   ــو هس ــس او را چ ــد ک ــتودن ندان   س
  خـــرد را و جـــان را همـــي ســـنجد او
ــان    ــان و زبـ ــت راي و جـ ــدين آلـ   بـ
ــوي    ــتو ش ــه خس ــد ک ــتيش باي ــه هس   ب

  
ــت    ــار نيس ــو را ک ــر ت ــرده برت ــن پ   ازي

  
  

  ميـــان بنـــدگي را ببايـــدت بســـت      
ــد او   ــي گنجـ ــخته کـ ــة سـ   در انديشـ
ــوان  ــي تــ ــده را کــ ــتود آفريننــ   ســ
  ز گفتـــار و پيکـــار يکســـو شـــوي   

  )۱۳- ۹ ب،۲۱۱ – ۲۱۰همان، (             
  زهســتي بــر انديشــه ديــدار نيســت     

  )۱۶، ب ۲۱۲همان، (                         
ـ «آورده با عنوان  يدر کاف يم بابيز عالوه بر آنچه گفتين ينيکل   ـ يکل(» هباب النهي عن الکالم  يف الکيفي ) ۱/۹۲: ۱۳۶۳، ين



  ٥/     كليني فردوسي از  پذيريريتأث
  

ناروا، ممنوع و  يامر ،حق يستيدارد که سخن گفتن در باب چ يمعلوم م ،هم السالميعل ،تيث اهل البياحاد يکه بر مبنا
ز سـخن  يـ در بـاب هـر چ   يعني .»ذات اهللا ا يف کل شيء و ال تتکلموا يفتکلمو«: فرمودند) ع(، چنانکه امام باقرمهلک است

اياکم و التفکر يف اهللا ولکن اذا اردمت ان تنظروا «: و  باز فرمودند) ۱ح  ۹۲ص :مانه.(ذات حق يستيمگر در باب چ ،دييگو
 ،ديـ د که  به عظمت او بنگريواستحق و البته اگر خ يستير در چد از تفکّيزيبپره يعني .»عظبم خلقه ايل عظمته فانظروا ايل

حـق منـع    يسـت يکار در بـاب چ يازگفتار و پ حاًيصر) ع(و حضرت) ۷، ح ۹۳ ،همان(نش او يد به عظمت  آفريپس بنگر
کـار در  يبترس از گفتـار و پ  يعني .اياک و اخلصومات فاا تورث الشک و بط العمل و تردي صاحبها" :ودندکردند و فرم

) ۴ح  ۹۲، صهمان(سازد  يشود و صاحبش را هالک م يعمل تو م يآن موجب شک و نابودحق چرا که  يستيباب چ
  ).۳ح  ۹۲ص ،همان( ال اله اال اهللا الواحد الذي ليس کمثله شيءد يبگوئد و يحق را معترف باش يد هستيفقط باو 

  :ن سرودين معنا چنيز همسو باهمين يفردوس
۶.  

ــوي    ــتو ش ــه خس ــد ک ــتيش باي ــه هس   ب
  و جوينـــــده راه پرســـــتنده باشـــــي

  

  زگفتــــار و پيکــــار يکســــو شــــوي  
  بژرفــــي يفرمــــانش کــــردن نگــــاه

  )۱۴، ب ۲۱۱: ۱۳۸۲فردوسي، (             
 يحق و جست و جو ي، مخاطب را به اطاعت و بندگيو مقدمات ياصول ين و بحث هايات نخستيپس از اب يفردوس  

ر قدم بردارد و در امر ين مسيرت در ايبصکه انسان با  خواهد يژه ميبو ؛کند يآنگونه که حق فرمود، دعوت م يراه بندگ
ـ ذار(م ياز قـرآن کـر   ياتيمفاد آضمن آنکه مطابق است با  ين معانيا. ش باشديعبادت، ژرف اند ـ ، انب۵۶/ اتي و  ۲۵/ اءي

ـ يکل(م ينقل کرد ينيکل يش از کافيکه در بند پ يثين حال مطابق است با مضمون حديدر ع) ۱۰۸/ وسفي / ۱: ۱۳۶۳، ين
چ يهـ  ،ديآگـاه باشـ  ! هان: رها تفکّيس فيعباده ل ير فياال الخ: " فرمودند) ع(نير المؤمنيت که امين روايز  ايو ن) ۳، ح ۹۲
  .)۳، ح ۳۶/ ۱ ،همان( نباشد  يشيکه در آن ژرف  اند يست در عبادتين يريخ

۷.  
  توانــــا بــــود هرکــــه دانــــا بــــود 

  
ــا بــــود      ــش دل پيــــر برنــ   ز دانــ

  )۱۵، ب ۲۱۱/ ۱: ۱۳۸۲فردوسي، (         
ـ يکل(آورده اسـت  ) ع(ن يرالمـؤمن ياز ام يدر کاف ينيکه کل يثيت باال تطابق تام دارد با حديمصراع اول از ب   : ۱۳۶۳، ين

ار يبسـ  يهـا يهـا و توانائ  يد که علم موجب فزونيفرما يمؤکّد خطاب به طالب علم م يانيبا ب) ع(حضرت). ۲ح , ۱/۴۸
ـ از حسد، فهم، صدق، معرفت، رحمت، سـالمت، ورع، نجـات، عاف   ي، دوراز جمله تواضع ؛گردد يم يمعنو ت، وفـا،  ي

  .کوانين نيکو تريت و دوست داشتن نياز گناهان، هدا يرضا، مدارا، دور
ن يالمـؤمن ريآن ام ياد شده آمده است کـه طـ  يث يش  از حديپ اًقياست که دق يثيمضمون حد يايگوز يمصراع دوم ن

ها، خسته  ز مانند بدنيها ن چرا که جان ؛ديبخش يع جکمت، نشاط و طراوت و تازگيرا به بدش يخو يها جان: نديفرما يم
: کـه فرمودنـد  ) ص(از رسـول خـدا   يثيز مطابق است با حديو ن) ۱، ح ۴۸/ ۱ ،همان( ۱۲گردد ير ميو فرسوده و کند و پ

و درخشـش و   يرد و پـاک يگ يگار مر زنيز همچون شمشيگرداند، همانا دل ها ن يو درخشان مسخن ما، دل ها را تازه 
  .)۹، ح ۴۱/ ۱ ،همان(ه واسطه سخن ماست آن ب يو جوان يتازگ
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۸.  

ــرد  ــرد از خ ــخنگوي م ــت آن س ــه گف   چ
ــزدت داد    ــه ايـ ــر از هرچـ ــرد بهتـ   خـ

  
  

ــورد     ــر خـ ــار او بـ ــا ز گفتـ ــه دانـ   کـ
  ســــتايش خــــرد را بــــه از راه داد  

  )۱۸و  ۱۷، ب ۲۱۲/ ۱: ۱۳۸۲فردوسي، (  
او . ميعظـ  يان امـر يب ياست برا يديکند که بس مهم است و در واقع تمه يرا مطرح م يالؤس يت اول، فردوسيدر ب  

  مند خواهد شد؟ وسته از گفتار او بهرهيرا گفت که شخص دانا پ يزيخرد چه چ ةمرد، دربار يآن سخنگو: پرسد يم
ـ  يا زهيال، در خواننده شوق و انگؤن سيبا طرح ا ـ آ يوافر بوجود م . ابـد يرا در يمـرد سـخنگو   د تـا مفـاد سـخن آن   ي

ـ پردازد و در ب ي، ميان مقول قول آن مرد سخنگويب يو به عبارت ير سخن وياز را پاسخ داده به تقرين ني، ايفردوس ت ي
  .است يش خرد، دادورزين راه حمد و ستايو بهتر را داده است، خرد استو زد تيکه ا يزين چيبهتر: ديگو يبعد م

د خواهـد بـود،   يـ وسـته مف يپ ييهر انسان دانا يدر باب خرد گفت که برا يد سخنگونجا است که آنچه مريو جالب ا
قسم بـه عـزت و   : ديفرما يکه خداوند خطاب به عقل م يث از کتاب العقل و الجهل کافين حديبرابر است با مفاد نخست

: ۱۳۶۳کلينـي،  ( دوست بدارمرا  را مگر در وجود کسي که اوو جاللم که مخلوقي محبوب تر از تو نيافريدم و کامل نمي کنم ت
است که عقل را در مقابله با جـور   هم عدل و نيز حديثي که طي آن جنود عقل شمرده شده که  از آن جمله يکي) ۱، ح ۱/۱۰

  ).۱۴، ح ۱/۲۱، همان( سازد ياري مي کند و به عبارتي ديگر بزرگداشت عقل را از طريق دادورزي ممکن مي
از آن  يتواند باشد؟ به گمان ما انسـب آن اسـت کـه مـراد فردوسـ      يم يمرد چه کس ين توجه، آن سخنگويحال با ا

ـ دانا مةکه ه ياست، کس ينياالسالم کل ةثقبزرگوار مرحوم ) يسخنگو(= ت خاص، محدث ين بيمرد در ا يسخنگو ان ي
از ثمـرات آن   ،است يکتاب باقن يف کرده تا به امروز و تا هر زمان که ايرا تأل يکتاب کاف يت از آن هنگام که ون اميا

م و چه آنها که يديچنانکه د ،ت آمدهين بيش از ايشاهنامه چه آنها که پ جةباين ديو مضام ۱۳ مند گشته و خواهند شد بهره
ست ين ين همه قرائن، گواه روشنيا ايد همه از کتاب سترگ او برگرفته شده است و آيم دين آمده چنانکه خواهيپس از ا

  ما است؟  يدعابر آنچه که م
ــاي    ــرد دلگشـ ــاي و خـ ــرد رهنمـ   خـ

  
ــراي     ــر دو س ــه ه ــرد ب ــت گي ــرد دس   خ

  )۱۹، ب ۲۱۲/ ۱: ۱۳۸۲فردوسي، (         
گـر  يد يثيز احاديو ن) ۲۴، ح ۱/۲۵: ۱۳۶۳، ينيکل( العقل دليل املؤمنث که ين حدي؛ مطابقت تام دارد با ايخرد رهنما

و ان هللا علي الناس حجتني حجه  ظاهره و حجه باطنـه  ) ۴، ح ۱۱/ ۱ ،همان(ه جهله ق کل امرء عقله و عدويصد :همچون
 ).۱۲از ح  ي، بخش۱/۱۶ ،همان( فاما الظاهره فالرسل و االنبياء و االئمه عليهم السالم و اما الباطنه فالعقول

ظرف علـم   مگر ،شود يمظروفش پر م ةواسطه ب يهر ظرفند که يفرما ين در نهج البالغه ميرالمؤمني؛ اميخرد دلگشا
همـا  يعل ،بـن جعفـر   ياز امام موس يکاف ز درين ينيکل .)۵۰۵ص : ۱۳۸۳، البالغه نهج(ابدي يش ميعلم، گشا ةواسطه که ب

علـم   يبـر مبنـا   يطاعت و بندگ يعني ؛الطاعة بالعلم والعلم  بالتعلم و التعلم بالعقل يعتقد: ت کرده که فرمودنديروا ،السالم
رد  يپذ يز به سبب عقل صورت مين يو علم آموز يريادگيو . شود يحاصل م يريادگيق ياز طر ن علميه است و ايااله

و شـرح   ييدلگشـا  تـاً يو نها يجه تا عقـل نباشـد، تعلمـ   يدر نت) ۱۲از ح  يبخش ۱۷/ ۱: ۱۳۸۳، ينيکل(گردد  يو منعقد م
  .ودش يحاصل نم يصدر



  ٧/     كليني فردوسي از  پذيريريتأث
  

ـ ي »ما العقـل «د که يپرس) ع(از امام صادق ي؛ شخصيرد به هر دو سرايخرد دست گ : سـت؟ فرمودنـد  يخـرد چ  يعن
 ياست که خداونـد بـه سـبب آن اطاعـت و بنـدگ      يزيخرد آن چ يعني. »بد به الرحمان و اکتسب به الجنانالعقل ما ع«
  ).۶همان، ح  ؛ ۳ح  ،۱۱/ ۱ ،همان). (در آخرت( شود يدست آورده مه و بهشت کامأل ب) ايدندر (شود يم

  
۱۰.  

ــت   ــت غميســ ــادماني وزويــ   ازو شــ
  

ــت .وز   ــت کميسـ ــي وزويـ ــت فزونـ   يـ
  )۳ پانوشت ۱/۲۱۲: ۱۳۸۲، فردوسي(     

ن يم و بـه همـ  يياگـر خـرد را تـرک گـو     ،شود يجه ميم و غم نتيرا به کار بند اگر آن ،است يخرد سبب شادمان يعني  
و جالب است  مياگر خرد را کنار نه ،م بوديان خواهيم و در خسران و زياگر خردورز باش ،م بوديخواه يب در فزونيترت

، جنود عقل و جهـل  )ع(ت شده که حضرتيروا) ع(از امام صادق يثيدر ضمن حد ينيکل يکاف ن معنا دريکه مطابق هم
و  استجهل که ضد عقل  يعقل و در برابر، حزن است برا ياست برا يجمله فرح و شادمان شمرند که از آن يرا بر م

  ).۱۴، ح ۲۳و  ۲۲/ ۱: ۱۳۶۳، ينيکل(جهل  يبرا ير است و کمعقل و فق يبرا ،است يو توانگر يز غنا و فزونين
۱۱.  

  ازويـــي بـــه هـــردو ســـراي ارجمنـــد
  

ــد    ــه بنـ ــاي دارد بـ ــرد پـ ــته خـ   گسسـ
  )۲۳، ب۲۱۴/ ۱: ۱۳۸۲فردوسي، (          

ـ ي »ا واآلخـره اکملهم عقالً ارفعهم درجه يف الدني«: که فرمودند)ع(ث از امام کاظمين حديمصراع اول، برابر است با ا    يعن
ـ يکل(ت از همه باالتر و ارجمند تر اسـت  ا و آخرياو در دن ةتر است، درج گران کامليث عقل از ديکه از ح يآن کس ، ين
  .)۱۲از ح  ي، بخش۱۶/ ۱: ۱۳۶۳

شـه کنـد و در اثـر    يکه خرد ورزد، قناعت پ يکس: که فرمودند) ع(ن سخن امام کاظميو مصراع دوم، مطابق است با ا
  ).۱۲از ح  ي، بخش۱/۱۸ ،همان(در بند فقر خواهد داشت يکه خرد را رها کند، هماره پا يابد و کسي يازين يقناعت، ب

۱۲.  
ــون بنگــري     ــت چ ــم جانس ــرد چش   خ

  
ــپري     ــان نس ــادان جه ــم ش ــي چش ــه ب   ک

  )۲۴، ب ۲۱۴/ ۱: ۱۳۸۲فردوسي، (         
وند براي بندگان، دو حجـت قـرار داده   مضمون مصراع اول مطابق است با حديثي که پيش ازين در بند نهم آورديم که خدا  

  .)۱۲، بخشي از ح ۱۶/ ۱: ۱۳۶۳کليني، (که عقل است  و حجت باطني ،عليهم السالم ،است، حجت ظاهري که انبياء اند و ائمه
  .است که دربند دهم گذشت يثيادآور حديکه دارد  يلياس تمثي، گذشته از جنبه قيو مصراع ثان

۱۳.  
ــناس   ــرد را شـ ــرينش خـ ــت آفـ   نخسـ
  سه پاس تو چشم اسـت و گـوش و زبـان   

  
  

ــاس     ــه پـ ــت و آن سـ ــان جانسـ   نگهبـ
  کــزين ســه بــود نيــک و بــد بــي گمــان 

  )۲۶و  ۲۵، ب ۲۱۴/ ۱: ۱۳۸۲فردوسي، (  
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  .)۱۴، ح ۲۱/ ۱: ۱۳۶۳کليني، ( لعقل و هو اول خلق من الروحانيين عز و جل خلق ات کرده که ان اهللا کليني نيز چنين رواي

حـافظ و نگهـدار انسـان، عقـل اوسـت و عقـل،        يعني. له و مبصره و مفتاح امرهيدلو هو ... ن العقلسادعامة االنز يو ن
  .)۲۳ ، ح۲۵/ ۱ ،همان(  نده کار اوستيبخش و گشا ينائيراهنما و ب

۱۴.  
  بـــــدانش ز داننـــــدگان راه جـــــوي

  
  بگيتـــي بپـــوي و بهـــر کـــس بگـــوي  

  )۳۰، ب ۲۱۵/ ۱۳۸۲:۱فردوسي، (         

راه  ،دانشـي کـه از ايشـان فراگرفتـه مـي شـود       ةواسطه اين دانندگان کيانند که ب: ل اساسي را برمي انگيزداين بيت، دو سؤا
  م؟يم و به هر کس بگوئيم و ابالغ کنييآشکار مي شود؟ و اين چه دانشي است که بايد پس از تحصيل آن، درجهان بپوت هداي

: انـد  مردم بر سه دسته: فرمودند) ع(امام صادق: است يردوسکه به گمان ما، مراد ف يپاسخدهد،  يپاسخ ما را م ينيکل
ـ  ليکه س يو زباله ا) متعلم(رندهيادگي، )عالم(داننده آن ) هميائمـه صـلوات اهللا علـ   ( ميپـس مـائ  ). غثـاء (آورد يبا خود م

ـ يکل(ز غثاءيرندگان و سائر مردم نيادگيند آن يان مايعيدانندگان و ش ـ و ا) ۴، ح ۳۴/ ۱: ۱۳۶۳، ين ، اسـالم و بـه   ن دانـش ي
م که پـس از  يمند فهيد فراگرفته شود و وظينش باياء طاهريامبر اکرم و و اوصيق پياست که فقط از طر يهالاعلم  يعبارت

اختصـاص داده   »باب بذل العلـم «با عنوان  يرا در کتاب فضل العلم کاف يباب ينيچنانکه کل ،ميموزايان بيبه جهان يريادگي
از  يدانـش االهـ   يريادگيـ زکـات   يعني ؛»العلم ان تعلمه عباداهللا ةزکا«فرموده اند که  ،هميعل صلوات اهللا ،آن ائمه يکه ط

  ).۳، ح ۶۱/ ۱ ،همان(د ياد دهين دانش را به بندگان اهللا يق ما، آنست که ايطر
۱۵.  

ــخن   ــاخ سـ ــابي بشـ ــدار يـ ــو ديـ   چـ
  

  بـــداني کـــه دانـــش نيايـــد بـــه بـــن  
  )۳۲، ب ۲۱۵/ ۱۳۸۲:۱فردوسي، (        

شه در نامحدود دارد؟ يگر سو، ريکسو با رو ثمرش، دانش است و از دين درخت سخن است که از ين کداميا يراست  
ن يـ ن حـال محـدود اسـت، پـس ا    يبر دانش دارد و گاه جهل و باطل و در ع يم گاهيدان ياگر سخن مخلوق باشد که م

ث است، يسخن، حد يم که برابر عربيريبگن توجه اگر در نظر يبا ا. د درخت سخن خالق باشد و نه مخلوقيدرخت، با
کسو علم يکه از  ،هميصلوات اهللا عل ،ث ائمهيث است، حديشود که مراد از شاخ سخن، درخت حد يگر معنا روشن ميد

ل بـه  يـ ل و از جبرئيـ شان به جبرئيرسد و از ا يم) ص(امبر اکرميگر به پيد يدارد و از سو يرا عرضه م يو حکمت االه
  .ز نامحدود خواهد بودين درخت نيوه ايپس بار و م ؛نامحدود است اهللا و چون اهللا

سخن مـن،  : فرمودند) ع(ن آورده که حضرتيچن) ع(از امام صادق يثيت حدين معنا را با روايهم ينيو اما مرحوم کل
ن، سخن حسن و سخن او، سخن ين است و سخن حسيسخن پدرم و سخن پدرم سخن جدم و سخن جدم سخن حس

ـ يکل(۱۴ اسـت  جـلّ و، قول اهللا عزّ)ص(ن، سخن رسول اهللا است و سخن رسول اهللايرالمؤمنين و سخن امينر المؤميام ، ين
  .)۱۴، ح ۵۳/ ۱: ۱۳۶۳

  

   نتيجه
ا توارد را عامل آن دانست يتوان اتفاق  ياست که نم يقدره ب ينيو کل يان سخن فردوسيم يگانگي ،چنانکه مشاهده شد

را کـامالٌ   م آنيخوانده و مفاه ،دهيرا د ينيمرحوم کل ي، کتاب کافيرساند که فردوس يمجه يک نتيو خرد و متن ما را به 
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را رقم زده که با بحـث   يب  تنها اثر حماسين ترتي، عرضه داشته است و بديهنر يانيکرده و آنگاه در ب يجذب فرهنگ
گر آثار يف ديکه شاهنامه را هم ردبر سخن آنان  ،کشد يم يب خط بطالنين ترتيشود و بد يآغاز م يهخرد و دانش اال

ن يـ عالوه بر ا ۱۵ .دانند يو نظائر آن م ييو ذهن بشر ابتدا ين ناخودآگاه جمعيا مبي، دروغ و فسانه يريو اساط يحماس
 احلجـة و در کتـاب   ۱۶ ن مکتب استيپرچمدار ا ينيچرا که کل ؛ه استيه اثنا عشريامام ةعيش يشود که فردوس يمعلوم م

  .کرده است ين بزرگواران را معرفيخ آن، اين ساخته و باز در ابواب التاريمبرهن و مب يروشنلب را بن مطي، ايکاف
  :که فرمود ين معنيو نکته آخر آنکه، سر ا

ــد  ــم کـــاخي بلنـ   پـــي افکنـــدم از نظـ
  

  کـــه از بـــاد و بـــارانش نايـــد گزنـــد  
خته شده است، ير) اسالم( يهانش االکهن، مظروف  علم و د ين داستان هايشود که چون در ظرف ا يروشن مز ين  

/ قصص(» ء هالک اال وجههکل شي«: زش فرموديز در کتاب عزيچنانکه خداوند ن. رديپذ ينم يشود و سست يلذا کهنه نم
امبر اکرم و ائمه يپ( و صاحبان آن) اسالم(ن خدايشود جز د ينابود م يزيهر چ: آن فرمودند يدر معنا) ع(امام باقر .)۸۸
  ).۱۵۰و  ۱۴۹ص : ق ۱۳۹۸صدوق، (  و هر کس که بدان عامل باشد) همياهللا علصلوات  يهد

  
  ها  پي نوشت

بوسه بـر  : ۱۳۷۸، )منذر(؛ ابوالحسني۳۷۰ -۳۵۷ص : ۱۳۸۱؛ مهدوي دامغاني، ۱۲۱ -۱۰۶ص : ۱۳۸۱اميد ساالر،  :رك از جمله .۱
خداونـد  : ۱۳۷۲ ،؛مهاجراني۱۱۹و  ۱۱۸گاه مشهد، ش مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانش: ۱۳۷۶خاک پي حيدر؛ فاطمي، 
  .۴۹ -۲۹ص : ۱۳۸۸يادنامه استاد ايرج افشار؛ رزمجو، : ۱۳۷۷جان و خرد؛ جهانبخش، 

فرقـه پـذير    ،بود و اال شـيعه و تشـيع  ) ع(اگر تعبير شيعه اماميه به کار برديم تنها از باب تأکيد بر پيروي از امامت ائمه اثنا عشر .۲
 >--جهـت تفصـيل   . نارواسـت نسبت داده اند اندکي صحت دارد و بيشتر آن ) ع(ف هايي که به پيروان اهل البيتنيست و اختال

 .۱۳۷ -۱۱۱/ ۲: ۱۳۸۸عسکري، 

 ۳۳۱ -۲/۳۲۷: ۱۳۷۵جعفريان،  :رك جهت تفصيل .۳

اغلـب پژوهنـدگان،    و اين دقيقاً همان سالي اسـت کـه از نظـر   ) ۳۹مقدمه ص : ۱۳۶۳کليني، (هجري در گذشته ۳۲۹کليني در  .۴
 ).۱/۹: ۱۳۸۸رزمجو، .( فردوسي پا به عرصه خاک نهاده است

در باره مذهب فردوسي که تشيع اثنا عشري است مقاالتي متعدد نوشته شده که به گمان بنده حقير اقواي همه، مقاله ممتع استاد  .۵
 -۵۵۷به اهتمام سيد علي محمـد سـجادي، ص   ، .)مجموعه اي از مقاالت استاد(حاصل اوقات :رك احمد مهدوي دامغاني است 

 .۱۳۸۱سروش، : ، تهران۶۰۰

اين مطلب گذشته از آنکه قرينه اي است بر تأثر فردوسي از کليني در عين حال بيانگر اين نکته اساسي است کـه اسـالم حـق    . ٦
امـري کـه در   . وحه کار قرار داردمبتني بر عقالنيت است و لذا از کتب حديثي آن تا منظومه هاي حماسيش، توجه به عقل در سرل

ساير منظومه هاي حماسي جهان نشاني از آن نمي بينيم و البته اين عقلي است که خالق عقل آنرا تبيين و معرفي کـرده و حاصـل   
  .بافته هاي بشري در باب عقل نيست

 به بعد ۲/۲۲۹: ۱۳۷۸سبحاني،  :رك براي نمونه .۷

  . داناي مينوگ خرد ةم، ترج۱۳۵۴تفضلي، : رك براي نمونه .۸
برخي را بدين اشتباه انداخته که مطالب ) ذيل داناي مينوگ خرد:معين(اسالمي است ةق به دوراين کتاب که صورت کنوني آن متعلّ



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱مارة ش  سال پنجم، سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰

 
مينوي خرد ! شاهنامه در باب خرد متأثر از آن است، پاسخ بدين نظر اشتباه، مجالي ديگر مي طلبد تنها بدين نکته از مطالب عقالني

که البته بعـداً  ! ؟ و افراسياب را مانند ضحاک و اسکندر، جاويدان وبي مرگ خلق کرده است!تفا مي کند که اهريمن، خالق استاک
  ). ۶، پانوشت۱۲۹به نقل از کيانيان، ص  ۳۰ -۲۹بندهاي  ۸مينوگ خرت، فصل ( ؟!اورمزد آنان را فناپذير مي سازد

اند تا فردوسي را منتسب به هر گروه و فرقه اي از معتزلي و اسماعيلي گرفتـه تـا    مع الوصف در دوره معاصر، بسياري کوشيده .۹
: رك :زرتشتي گري و نظائر آن بنمايند اال تشيع اثناعشري، براي آشنايي با صاحبان ايـن سـخنان و پاسـخي بـه توهمـات ايشـان      

 .۴۹ -۲/۳۷: ۱۳۸۸, رزمجو

ز مطالبي که به هنگام تدريس شاهنامه در مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه آنچه در اين مقاله عرضه مي شود تنها بخشي است ا .۱۰
 .ام داشته عالمه طباطبايي، توفيق ايراد آن

ضمن تصريح به رؤيت حق با چشم سر بـه فردوسـي نيـز    که در منظومه مخزن االسرار خويش مقصود، نظامي گنجوي است  .۱۱
  "کنايه چنين تاخته

  ديــــدنش از ديــــده نبايــــد نهفــــت
  پيمبـــر نـــه بـــه چشـــمي دگـــر ديـــد

  

  کــوري آن کــس کــه بــداده نگفــت      
  بلکه بـدين چشـم سـر، ايـن چشـم سـر      

 )۳و  ۲ب  ۱۹ص : ۱۳۷۶نظامي، (          

  .روحوا انفسکم ببديع الحکمه فانها تکل کما تکل االبدان: يقول) ع(کان اميرالمؤمنين  .۱۲  
: ق ۱۴۰۵فيـومي،  . (ةً بالکسر و کلوالً فهو کليل و کال اي غيـر قـاطع  تعب و اعيا و کلّ السيف کال و کل: کلّ يکلّ من باب ضرب

۵۳۸ (  
 ٣٨-٢٦براي آشنايي تفصيلي يا اين معنا بنگريد به مقدمه کافي، ص  .١٣

است که در نيشابور ايراد کردند و مردمان آنرا نوشـتند و در  ) ع(اين سخن يادآور حديث معروف  سلسله الذهب از امام رضا .۱۴
حدثني ابي الصـادق  : حدثني ابي العبد الصالح موسي بن جعفر قال :آنرا با اين مقدمه آغاز کردند که) ع(بط شد و حضرتکتابها ض

: حدثني ابي علي بن الحسـين سـيد العابـدين قـال    : حدثني ابي ابو جعفر محمد بن علي باقر علم االنبيا، قال: قال ،جعفر بن محمد
قال اهللا : يقول) ص(سمعت النبي: حدثني ابي علي بن ابي طالب عليهم السالم، قال: ن، قالحدثني ابي سيد شباب اهل الجنه الحسي

جل جالله اني انا اهللا ال اله اال انا فاعبدوني من جاء منکم بشهادة ان ال اله اال اهللا باالخالص دخل فـي حصـني و مـن دخـل  فـي      
 .)۲۵ص : ه۱۳۹۸, صدوق. (حصني امن من عذابي

  . صفحات يازده تا نوزده: ۱۳۸۲زمردي،  :رك! با نمونه هايي از اين اظهارات بديعبراي آشنايي  .۱۵
ـ : " مرحوم کليني مي نويسد ةابن اثير مورخ معروف اهل سنت دربار .۱۶ از  ۲۱ص : ۱۳۶۳کلينـي،  " (تاالمام علي مذهب اهل البي

 .)علي محفوظنحسي مۀمقدم

  
  منابع 

  .چ پنجماسوه، : ايران). ش ۱۳۸۳(.البالغه نهج -۱
  .عبرت، چ اول: تهران ،بوسه بر خاک پي حيدر). ۱۳۷۸(.، علي)منذر(ابوالحسني -۲
بنياد موقوفات دکتر محمود افشـار،  : ، تهرانجستارهاي شاهنامه شناسي و مباحث ادبي). ۱۳۸۱(.اميد ساالر، محمود -۳

  .چ اول
  .گ ايران، چ اولبنياد فرهن: تهران ،داناي مينوگ خرد مةترج). ۱۳۵۴(.تفضلي، احمد -۴
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  .انصاريان، چ اول: تهران ،تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجري). ۱۳۷۵(.جعفريان، رسول -۵
جشـن  (ايـرج   مة، به کوشش محسن باقرزاده، ارج نا"شاهنامه جةديبا ةيادداشتهايي دربار) "۱۳۷۷(.جهانبخش، جويا  -۶
  .۱۵۱ - ۱۳۹توس، ص : ، تهران)ايرج افشار مةنا
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و نشر کنگره، چ دوم: ، تهرانتوحيد در ادب فارسي). ۱۳۸۶(.دشتي، مهدي -۷
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ اول: تهران ،قلمرو ادبيات حماسي ايران). ۱۳۸۸(.رزمجو، حسين -۸
زوار، : ، تهـران خمسه نظامي و منطق الطير، ه فردوسينقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنام).۱۳۸۸(.زمردي،حميرا -۹

  .چ سوم
  .اخالق: ، قمفرهنگ عقايد و مذاهب اسالمي).۱۳۷۸(.سبحاني، جعفر -۱۰
حه و علق عليه السيد هاشم الحسيني ، صحالتوحيد). ق ۱۳۹۸(.صدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي -۱۱

  .لمکتبه الصدوق، چ او: تهران ،الطهراني
علمـي    ةاصول الدين با همکاري مؤسسـ  ةدانشکد: ، تهراننقش ائمه در احياء دين). ۱۳۸۸(.عسکري، سيد مرتضي -۱۲

  .فرهنگي عالمه عسکري، چ اول
ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه      ةدانشکد ة، مجل"شاهنامه تأثير قرآن و حديث بر مقدمة). "۱۳۷۶(.فاطمي، حسين -۱۳

 .۴۰۸ - ۳۹۷، ص ۱۱۹و  ۱۱۸فردوسي مشهد، ش 

  .دانشگاه تهران، چ اول: ، تهرانشاهنامه از دستنويسي موزه فلورانس). ۱۳۸۲(.فردوسي، ابوالقاسم -۱۴
  .، چ اولهدارالهجر: ، قمالمصباح المنير). ق ۱۴۰۵(.فيومي، احمد بن محمدبن علي -۱۵
  . علمي و فرهنگي، چ پنجم: تهران ،)مترجم(.صفاح اهللا ، ذبيکيانيان). ۱۳۶۸(.رتورآکريستن سن،  -۱۶
  .دارالکتب االسالميه، چ پنجم: تهران ،)مصحح(اکبر الغفاري ، عليالکافي). ۱۳۶۳(.کليني، محمدبن يعقوب -۱۷
، توفيـق ه  )نشـر و شـرح  (، عبـدالباقي گولپينـارلي  مثنـوي شـريف  ). ۱۳۷۴(.بن محمـد مولوي، جالل الدين محمـد  -۱۸

  .شاد اسالمي، چ  اولوزارت فرهنگ و ار: تهران ،)مترجم(سبحاني
  العات، چ اولاطّ: تهران ،خداوند جان و خرد). ۱۳۷۲(.اهللامهاجراني، عطاء  -۱۹
سـروش، ص  : ، تهرانحاصل اوقات، سيد علي محمد سجادي، "مذهب فردوسي). "۱۳۸۱(.مهدوي دامغاني، احمد . ۲۰

۵۵۷ - ۶۰۰.  
 ةمدرسـين حـوز   ةارات اسالمي وابسته بـه جامعـ  دفتر انتش: ، قمسيري در صحيحين). ۱۳۵۹(.نجمي، محمد صادق -۲۱

  .علميه قم، چ سوم
، بـه کوشـش سـعيد    )مصحح و محشي( حسن وحيد دستگردي  مخزن االسرار،). ۱۳۷۶(.نظامي، الياس بن يوسف -۲۲

  .قطره، چ دوم: حميديان،تهران



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱مارة ش  سال پنجم، سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲

 
  


