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  نقد خرد در شاهنامه
   *فريده وجداني

  
  چكيده

دوسـي بـه   تحليلي نشان دهد كه تعلق فر -با استفاده از روش توصيفي خواهد مياين مقاله 
آيد، درخشش خـرد   عصر طاليي تمدن ايراني كه خرد گرايي ويژگي ممتاز آن به شمار مي

دار آن است و جايگاه خـرد در مـذهب تشـيع كـه      در فرهنگ باستاني ايران كه وي ميراث
مذهب مختار اوست، هيچ يك خاطر فرزانة طوس را كه خود نيز بنا بـر اسـتعداد شخصـي    

دة خـرد منصـرف   است، از توجه بـه وجـوه منفـي و ناپسـندي     حكيمي خردباور و خردپذير
بلكـه از   ،رغم باور غالب، شاهنامه تنها عرصة ستايش خرد نيسـت  بهرو  از اين. نساخته است

 .ها دارد هاي آن نيز سخن خرد ناستوده و آسيب
هاي مقالة حاضر، هم چنين ابهام موجود در خوانش و مفهوم بيتي از مقدمة شـاهنامه   يافته

  :   را كه عبارتست از
  ازو شــــادماني و زويــــت غميســــت  

  

  و زويـــت فزونـــي و هـــم زو كميســـت  
  

  . كندسازد و نظر مخاطبان را به آسيب شناسي خرد از منظر فردوسي جلب  مرتفع مي
نگارنده با وجود جست و جو در حاصلِ تتبعات شاهنامه پژوهان، قرائت و معني پيشـنهادي  

را فاقـد پيشـينه يافتـه     »نقد خـرد در شـاهنامه  « ده و نيز بحثمقالة حاضر براي بيت يادش
   .است

  
  .خردي) دژ(دش، خرد مقيد، خرد مطلق، نقد خرد، شاهنامه، فردوسي :كليدي هاي هواژ

                                                 
    Vejdani@znu.ac.ir                                                    .  ننجادانشگاه ز استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *
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   مقدمه

خرد از دير باز در نظـام انديشـة   . اسباب تمايز انسان از ديگر جانداران خرد و خردورزي است 
ايـن  ، انديشـمندان . اسـت  سـتايش شـده  شته و نزد تمـامي اقـوام و ملـل    بشري جايگاه رفيعي دا

ترين گوهر تارك انسانيت را بن ماية حيـات حقيقـي بشـر و سـبب دسـت يـابي وي بـه         درخشان
                                                               .اند معنوي دانسته كماالت و معارف مادي و
 از يك سو سبب تميز ميان خير و شـر گشـته  ، ژگي شناختن و بازداشتنخرد همواره با دو وي

گرداني از خير بازداشته و اسباب سالمتي و سعادت او را فراهم  است و از ديگر سو آدمي را از روي
بلكـه حيـات جوامـع را نيـز از پـويش و       ،هـاي فـردي   غلبةخردورزي نه تنها زندگاني. آورده است

 ،بنـابراين  .مناسبات اجتماعي را بـه سـوي اعتـدال سـوق داده اسـت      بالندگي برخوردار ساخته و
              .سببي نبوده است ارجمندي آن نزد خردمندان عالم بي

در روزگار سرايش شاهنامه كه دوران اعتالي فكري و فرهنگي ايران و نيز عصر طاليي تمـدن  
لي كه بستري مناسب براي شـكوفايي  از عمده دالي. اي ويژه دارد خرد جلوه، ايراني نام گرفته است

                                                   .شيوة حكمراني آلِ سامان است ،آورد خرد وخردورزي فراهم مي
نشـر  ، تساهل و تسامح حاكم بر فلسفة حكومتي امراي ساماني زمينه ساز تعامـل فرهنـگ هـا   

ان را محل حضور نخبگان و سران مذاهب گونـاگون  افكار مختلف و آزاد انديشي گشته و دربار ايش
از رسم سامانيان كه دانشوران را وادار به زمين  مقدسيروايت . ي فكري ساخته بودها هو ديگر نحل
نمايـانگر ميـزان كرامـت    ، گزاردنـد  خود نماز مي يكردند و بر جنازة دانشمندان و فقها بوسي نمي

اين حرمت نهادن كه افـزون بـر برخـورداري    . )238: 1386ناجي، (ارباب فضل نزد اين خاندان است 
محيطـي بـه دور از تعصـب    ، بر سالمت نفس ايشان نيز ناظر اسـت ، آلِ سامان از دانش و فرهنگ

بحـث و ابـراز عقايـد    ، ترجمه، تأليف، آزادانه به تحقيق، مهيا نمود كه در ساية آن صاحبان انديشه
هـاي   ها همه به ظهور شخصيتسابقه رسيد و اين بي يعلوم عقلي و نقلي به رشد. علمي پرداختند

انجاميـد كـه بـه لحـاظ ژرفـاي       ...ابوحيـان توحيـدي و  ، ابن سينا، رازي، چون فارابي بديلي هم بي
                     .اند بديل بوده انديشه و توان فكري در طول تاريخ فرهنگي جهان بي

از عمر عزيـز خـويش را صـرف احيـاي      او كه سي سال. حكيم چنين روزگاري است ،فردوسي
توانسته نسبت به جريـان عظـيم فكـري و فرهنگـي      فرهنگ باستاني اين سرزمين كرده است نمي

ازاين روخردگرايي فردوسي جز انديشة انساني و كمال اخالقـي وي از  ، تفاوت باشد روزگار خود بي
ني كه فرزانگانش نه بر فردوسـي  جريا. خردگرايي حاكم بر ايران قرن چهارم نيز اثرپذير بوده است
در مقدمة شاهنامه خرده گرفتنـد   )ص(به سبب مقدم داشتن ستايش خرد بر ستايش پيامبر اسالم

عالم و فقيه شيعي هم عصر او كه در اصول كافي باب توحيـد را دون بـاب عقـل و    ، و نه بر كليني
   .علم جاي داد
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ايش شخصـي فردوسـي و هنجـار اجتمـاعي     توان تنها متأثر از گـر  خردگرايي شاهنامه را نمي 

عصر او دانست؛ زيرا خرد در متون بازمانده از آيين مزدايي نيز حضور چشم گيري دارد و به ظـن  
در روزگـار فردوسـي موجـود    ، هايي كه تا به امروز باقي مانـده  و اندرزنامه ها هقوي بسياري از رسال

باسـتاني و   مأخذ. ن هم دور از انتظار نيستچنداآنها  گيري فردوسي از بوده است و آگاهي و بهره
ازاين رو ، عرصة حكمراني خرد است غالباًها استوار است  اي هم كه شاهنامة فردوسي بدان پهلواني

            .اوراق شاهنامه آيينة تجلي منزلت خرد در آيين مزدايي نيز هست
از آغـاز اسـالم   . تـوس اسـت  خرد باوري شاهنامه عالوه بر آنچه ياد شد وام دار مذهب حكيم  

قرآن كريم همـواره كسـاني را   . هاي كسب معرفت مطرح بوده است خردورزي به عنوان يكي از راه
در ، بجز كالم وحي. نكوهش كرده است، اند كه خرد خويش را به كار نگرفته و از آن پيروي نكرده

ـ . احاديث نبوي و روايات ائمه شيعه نيز از خرد بسيار سخن رفته اسـت  نمونـه خـرد حجـت    راي ب
            .)69، 51: 1372كليني، ( نهان پروردگار و ستون هستي آدمي خوانده شده است

آن و از ديگـر   خـذ Ĥمگيري شـاهنامه و   حال كه از سويي نهضت علمي ـ فرهنگي روزگار شكل 
مطابق آرايد بايد ديد آيا  فروغ خرد را در ديدگان وي مي، ورزي هاي فردوسي سو مذهب و انديشه

فردوسي مفتون خرد است و چنان كه ادعـا شـده اسـت     »فَعينُ الرّضا عن كُل ّعيبٍ كَليلَه« مصراع

يـا خـرد    )43: 1383متينـي،  (سـتايد   خرد را به طور مطلق و بدون داشتن هيچ قيد و شـرطي مـي  
  ؟       ستوده در نظر وي مقيد به قيودي است

  
  خرد مقيد/خرد مطلق

توان به بررسي مقـام خـرد نـزد تمـامي      ستگاه خرد ستوده در شاهنامه نميدر بازجست از خا
پرداخت؛ زيرا هـم  ..معتزله و، اسماعيليه، هاي خردپذير روزگار سرايش آن نظير اخوان الصفا جريان

از اين رو به دو عامل ديگر كه . سازد بحثي دراز دامن است و هم ما را از هدف اصلي مقاله دور مي
يعني آيين مزدايي و مذهب فردوسـي   ،اند هي خرد در شاهنامه نقش مؤثري داشتدر تكوين سيما

بـه تبيـين ميـزان    ، خـذ Ĥمهاي خرد ستايش شـده در آن   گرديم و پس از برشماري ويژگي باز مي
پس آنگاه پاسخ سؤال پـيش  . پردازيم ياد شده مي خذĤمهمانندي ميان خرد ستوده در شاهنامه و 

  .دهيم ستايشگر خرد مطلق است يا مقيد به دست مي گفته را كه آيا فردوسي
  خرد در آيين مزدايي. 1

ها  اورمزد كه سرور دانايي است از منش خويش به انسان. خرد در آيين مزدايي ارج بسيار دارد
آنگاه كه از براي ما تو اي مزدا در آغاز جهـان ديـن آفريـدي و از مـنش خـويش      «: بخشد خرد مي

هرمزد بـه مشـي و   «: آفريند و آنان را با برترين عقل سليم مي) 464: 1384ود، پوردا( »خرد بخشيدي
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جريـان كارهـا بـه عقـل سـليم بـه انجـام        . گفت كه شما را با برترين عقل سليم آفريدم )1(مشيانه
  .منبعي است پاك و پالودهها  خاستگاه خرد انسان ،بنابراين. )81: 1385دادگي، فرنبغ، ( »رسانيد

و مالزمت آن با خير و نيكي ويژگي تفكيك ناپذير خرد در متون مزدايـي اسـت   پالودگي خرد 
خردي كه بـا آن نيكـي نيسـت آن را خـرد     «: آيد اي كه خرد فاقد نيكي خرد به شمار نمي به گونه

با بهره مندي . )2( ي مزديسنا خرد از مقولة نيكي استها هدر آموز. )33: 1385تفضـلي،  ( »نبايد شمرد
و  )4(گـردد  كار نيك آغـاز و بـدي دفـع مـي    . )3(شود ال نيك و شايسته از آنِ آدمي مياعم، از خرد

   .)5(گرايد به ثواب مي، گناه و آلودگيِ روان دور گشته، انسان از بدكرداري
بهتر را كردن ) كار(بهتر را از بدتر تميز دادن و آن «: شود چنين تعريف مياش  هخرد كه وظيف

خردي ديني است كه هم در انجام فرايض ماننـد ردان  ) 484، 1361رگمهر، بز( »رهاكردن )را(و بدتر 
و هركـه   )7(كند و هم با نيروي خويش مينو را از آن انسان مي )6(و سروران ديني سرآمدترين است

  .)8(يابد بهرة بيشتري از آن داشته باشد بهرة افزون تري از مينو مي
گاه تحـت تـأثير عـواملي سـر از      ،ر و نيكي استكه خرد در آيين مزدايي همواره قرين خيبا آن

در ايـن حالـت وجهـة ديگـر خـرد كـه دژ       . زند چنبر نيكي برون آورده و از مالزمت آن سر باز مي
  .نمايد خردي يا بد خردي نام دارد روي مي

  خردي يا بد خردي) دژ(دش   

 شـكل  بـه  ر پهلـوي و د )752 :1961، بارتولومـه ( -dušxratavصورت  به در اوستا دژخردي كه
duš.xrad ) ،خردي است؛ يعنـي حـالتي كـه     آمده است نقطة مقابل نيك) 243، 233: 1383مكنزي

گيرد و نيروي خويش را در رسيدن بـه اهـداف ناشايسـت بـه كـار       مي  خرد از خير و نيكي فاصله
ـ   آنچه اسباب آلودگي خرد و از ميان رفتن ارزش آن را فراهم مي. بندد مي ه بـدي و  آورد گـرايش ب

فرجام جاني كه بـه  . )122: 1384پـورداود،  (اعمال ناپسنديده و دوري از بهي و كردارهاي نيك است 
... كينـه تـوزي و  ، آزمندي، ستمگري، دروغ، گناه، جنگ. سپارد جز تاريكي نيست دژخردي راه مي

  .هاست خردي بر وجود انسان هايي از چيرگي دش جلوه
منـاظرة  در . شده اسـت  واژگاني ندارد در گذشته استعمال ميبدخردي كه امروزه ديگر كاربرد 

بـز درخـت را    .كننـد  وگو مـي  شان با هم گفت بز و درخت خرما بر سر سودمندي ،درخت آسوريك
  : دهد چنين دشنام مي

ــدخرد  ــدبختي و بــــــ ــه بــــــ   كــــــ
  

ــان    ــود درختــــــ ــي ســــــ   اي بــــــ
  

  )122: 1382عريان، (    
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  خرد در مذهب تشيع .2

خرد ، خداوند. دارد هاي مزديسنا مقام خرد را بزرگ مي چون آموزه ز همتعاليم مذهب تشيع ني
از  )ص(و پيـامبر اسـالم  ) 34: 1378محمدي ري شهري، (خواند  ترين مخلوق خود مي را دوست داشتني

اي  ائمـة شـيعه خـرد را وسـيله    . )51 و 31: همـان (كند  ت نور و ارمغان پروردگار ياد مياخرد با عبار
. )34: 1372كلينـي،  (داننـد   آوري توشـة آخـرت و كسـب بهشـت مـي      فـراهم ، براي پرسـتش حـق  
و وظيفـة  ) 146: 1380، آمدي(شود  نيكوكارِ ترسان از خداي سبحان معرفي مي، خردمندترين مردم

هدايت انسان به سوي مكـارم اخـالق و اعمـال شايسـته و در يـك جملـه       ، اصلي خرد روشنگري
، ي بسيار ماننـد آن ها هاينها و نمون. )60-31: حمدي ري شهريم(گردد  رساندن او به كمال تعيين مي

  . نمايد مقارنة خرد و خير و نيكي را در مذهب تشيع امري مسلّم و انكار ناشدني مي
خوريم و در تعاليم بزرگان اين مذهب نيز به آنچه در آيين مزدايي دژخردي خوانده شد بازمي

... دوسـتي دنيـا و  ، آز، خشـم ، نخـوت ، نـد از گنـاه  ا رتزماني است كه غلبة آفات خرد كه عبـا ، آن
گرانـه بـه كـار     ور باطـل و حيلـه  نيروي تدبير آدمـي را در امـ  ) 233-213: 1378محمدي ري شهري، (

شـود كـه انسـان را بـه كارهـاي ناشايسـت        در اين حالت خرد به شعور مرموزي بدل مي. گيرد مي
شود كـه هـيچ ارزشـي     ناميده مي »نكراء و شيطنت« اين استعداد در كالم ائمة شيعه .خواند فرامي

بهره اسـت و   ماند؛ اما از حقيقت خرد بي ؛ زيرا شعوري است كه به خرد مي)34: 1372كليني، (ندارد 
  .سپارد در مسير باطل راه مي

آيد كه خرد ستوده در مذهب تشيع خردي رها شده  از مجموع سخنان ائمة شيعه چنين برمي
  .گراست و نه عقالنيتي سودجو قالنيت مطلوب آن عقالنيتي ارزشو ع از بند نفس است

حال كه با خصوصيات خرد در منابعي كه به احتمال قريب به يقين تلقيِ فردوسـي از خـرد را   
گرديم تا ببينيم خرد ستوده از منظـر وي  به شاهنامه بازمي، آشنا شديم اند هتحت تأثير خود داشت

  .خواني دارد شده در اين منابع همازه با خرد ستايش اند هتا چ
  

  خرد بد در شاهنامه خرد نيك و

هـا ارج   تـرين آن ارزش  يكي از نمايان ،هاي قوم ايراني بناميم ينة تجلي ارزشياگر شاهنامه را آ
در قدر و منزلت خرد همين بس كه اين حماسة جاويـد بـا   . نهادن به مقام خرد و خردمندي است

پس از ستايش خدا نخستين ابيـات در سـتايش هـوش و    « شود و از مينام خداوند جان و خرد آغ

پاس داشت جانب خرد در شاهنامه تا به جايي است كـه سـرايندة   . )296: 1350ماسـه،  ( »خرد است

نماينـد بـاب معـاني رمـزي را      و اساطيري كه به ظاهر با خرد ناسازگار مي ها هحكيمش براي افسان
  .انگارد از پرتو خرد نمي گشايد و آن عرصه را نيز خالي مي
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او خـرد را برتـر آفريـدة پروردگـار     . هاي اصلي شعر فردوسي ستايش خرد است مايه بنيكي از 
  : رساني به انسان را بر عهده دارد داند كه وظيفة خطير راهنمايي و ياري مي

  خـــرد بهتـــر از هـــر چـــه ايـــزدت بـــداد
  

ــه از راه داد     ـــرد را بــ ـــش خــ   ستــايــ
  

  رد دلگــــشايخـــرد رهنــــماي و خـــ  
  

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

    )1/4/17/181(  
چون خرد در آيين مزدايي و مذهب تشيع خردي است قرين خير  خرد ستوده در شاهنامه هم

  : نيكي و
ــدي    ــرد بـ ــه گـ ــه بـ ــچ گونـ ــرد ايـ   مگـ

  

ــاراي اگــــر بخــــردي      بــــه نيكــــي بيــ
  

    )7 /212 /1489(  
در شاهنامه نيز خرد از مقولة  ،شد لة نيكي دانسته ميچنان كه در آيين مزدايي خرد از مقو هم

  : )9(نيكي و مصدر بسياري از خصال نيك است
ــت     ــرد برترس ــز خ ــدان ك ــزي م ــو چي   ت

  

  هـــا سرســـت خـــرد بـــر همـــه نيكـــوي  
  

  

  )7 /405 /1762(  
ـــرم  ــرد داد و شـ ــروت خـ ــا را مـ ــه مـ   كـ

  

ـــرم   ـــردي و راي و آواز نـــــ   جـوانمـــــ
  

    )6  /281 /5(  
جويد از كردار بد و بدي دوري  چنان كه به خير و نيكي تقرب مي فردوسي همخرد در حماسة 

  : )10(گزيند مي
ــرد    ــد از خ ــاد ش ــه او ش ــس ك ــر آن ك   ه

  

ـــرد      ــد نسپـ ــردار بـ ــه كـ ــان را بـ   ...جهـ
  

ـــود  ـــرد آن بـ ـــان خـ ـــن نـشـ   نخستـيـ
  

ــاله ترســـان بـــود      كـــه از بـــد همـــه سـ
  

    )6  /558 /1895 ،1898(  
اي است كه هركس كـه از خـرد دوري گزينـد بـه      ازهاند هنيكي ب ير ومقارنة خرد شاهنامه با خ

  : گردد گرايد و از تبعات فعلِ بد خويش گرفتار رنج و عذاب مي بدي مي
ــرد  ــردد ز راه خـ ــه گـ ــس كـ ــر آن كـ   هـ

  

ــد    ــردار بـــ ــد ز كـــ ــرانجام پيچـــ   ســـ
  

    )3 /366 /829(  
كـه همـواره بـه سـوي      خـردي . بنـدد  مي هاي خرد باز شاهنامه سعادت انسان را به روشنگري

  . دارد باز ميها  ها و پلشتي خواند و از پستي مي فرا ها  فضيلت

                                                 
  :به صورت زير است ،تمام ارجاعات به متن شاهنامه به ترتيب.  1
  )شماره بيت/ شماره صفحه / جلد(
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. دينـي بـودن آن اسـت    -همانند متون مزدايـي  - هاي خرد ستوده در شاهنامه ديگر از ويژگي

سـازد   خرد ديني با خرد غير ديني كه تنها برخورداري از جهان مادي را وجهـة همـت خـود مـي    
تفاوت ماهوي دارد و اقرار به وجـود پروردگـار و داللـت انسـان بـه سـوي تنهـا خـالق هسـتي از          

  : هاي آن است ترين ويژگي مهم
  تو خستو شـو آن را كـه هسـت و يكيسـت    

  

  زين راه نيســـــتروان و خـــــرد را جـــــ  
  

  

  )3 /287 /4(  
  

  به نـــام خـداونـــد خـورشيـــد و مـــاه    
  

  كــــه دل را بــــه نــــامش خــــرد داد راه  
  

    )3 /105 /1(  
گردانـي از   چـون روي  هـم ، ازاين رو بازگشتن از خـرد . داند شاهنامه راه دين و خرد را يكي مي

اسـباب ارجمنـدي انسـان را در هـر دو     اقبال به خرد ، در مقابل. دين پادافرة ايزدي به دنبال دارد
  : آورد جهان فراهم مي

ـــرست   ــي ديگـ ــن را رهـ ــرد را و ديـ   خـ
  

  هـــاي نيكـــو بـــه بنـــد اندرســـت ســـخن  
  

  

  )2 /103 /6(  
ـــزدي   ـــرة ايــ ـــاد افـ ـــد پــ   بــديــدنــ

  

  چـــــو گشـــتند بـــاز از ره بـــــخردي     
  

    )6 /78 /1131(  
ــي ــد    )11(از اوي ــراي ارجمن ــر دو س ــه ه   ب

  

ــ    ــرد پـ ــته خـ ـــدگسسـ ـــه بنـ   اي دارد بـ
  

    )1 /4 /24(  
مناسـب و مطلـوب بـراي حفـظ      هـاي  زمينـه از ايجـاد  ، حكيم توس در كنار بزرگداشت خـرد 

ها سـالمتي را از كالبـد آدمـي دور     چنان كه بيماري به زعم وي هم. ماند هاي آن غافل نمي توانايي
  : كند كه ين رو سفارش ميازا ؛گذارند مي آفات خرد هم آن را از عمل و تأثير باز ،سازند مي

ــرد  ــاش و آن خـــ   نگهـــــدار تـــــن بـــ
  

ــذرد      ــد نگ ــه ب ــه روزت ب ــواهي ك ــو خ   چ
  

    )7 /187 557(  
... بيـداد و  ، آز، كين، آرزو، ناراستي، تكبر، تندي، شتاب، كرداربد: چون يي همها هفردوسي پتيار
، پيچيـدن خـرد  ، دزدگي خرد را با عباراتي نظير به خواب رفتن خـر  شمارد و آفت را آفات خرد مي

گم شدن خـرد و فـريفتن آن روايـت    ، دوختن چشم خرد، گسستن خرد، كُشتن خرد، راندن خرد
همـان آفتـي   . اسـت  »هواي نفس« توان ذيل عنواني كلي جمع آورد و آن آفات خرد را مي. كند مي

جه به بزرگترين دشمن انسان خوانده شده است و فردوسي نيز با تو، ي غالب اديانها هكه در آموز
  : داند رهايي از چنگالش را ناممكن مي، قدرت و نفوذ آن

ــو     ــردد ه ــره گ ــرد چي ــر خ ــون ب ــه چ   اك
  

ــا    ــس رهــ ــوا كــ ــگ هــ ــد ز چنــ   نيابــ
  

    )5 /90 /33(  
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اش بـاز   گـردد و آن را از ايفـاي نقـش اصـلي     با چيرگي هوا آفات ياد شـده سـد راه خـرد مـي    
بر وجود آدمي نيسـت؛ زيـرا خـود مغلـوب و      در اين حالت ديگر خرد را توان فرمانروايي. دارند مي

وجهـة منفـي    وضـعيتي در چنـين  . گرايد بلكه بدان مي ،هراسد تابع هواست و نه تنها از بدي نمي
از خيـر و نيكـي   . شود كه از سـتودگي و شايسـتگي بـدور اسـت     خرد يا همان خرد بد پديدار مي

كشاند و فرجامي جز كاسـتي   ها مي انسان را به كژي دستورهايشدارد و گوش سپاري به  ها هفاصل
  .و تيرگي جان ندارد

تـا روزگـار او متـروك     كه احتمـاالً  -خرد يا بدخرد را فردوسي براي ابالغ اين مفاهيم واژة دش
. گزينـد  را برمـي  »بـد گمـان  « يا »بد انديشه«، »بد انديش« بلكه واژة ،گيرد به كار نمي -اند بوده شده

ايـن واژه  . نمايـد  ضروري مي »گمان« حي مختصر دربارة مفهوم واژةتوضي، پيش از نقل ابيات شاهد

ذيـل  : برهـان قـاطع  (نيـز دارد   »انديشـه « به كار رفته اسـت معنـي   guman كه در پهلوي به صورت

بـراي  . كنـد  را تأييـد مـي   »انديشه« شاهنامه هم ابياتي دارد كه به كار رفتن گمان در معني. )گمانه

، گويـد  گاه كه رستم در پي تندي كاووس درگاه را ترك مـي  آن، رابسه نمونه در داستان رستم و
از رويـارويي بـا   ، گودرز با اين سخن كه مردم و دليران فكر خواهند كرد كه رستم به دليـل تـرس  

  : گرداند سهراب تن زده است او را باز مي
ــان   ـــر گمـ ــران لشكـ ــهر و دليـ ــه شـ   كـ

  

ـــگر سخـــن   ــه دي ــان  ب ــن زم ـــد اي ــا برن   ه
  

ــرك ت ــزين تـ ــرفراز كـ ــد سـ ــنده شـ   رسـ
  

ــي   ــه راز   هم ــركس ب ــه ه ــن گفت ــد اي   گوي
  

    )2 /150 /396-397(  
از درك ذات پروردگـار چنـين بـه عبـارت     هـا   ناتواني انديشـة انسـان  ، در داستان سياوش هم

  : آيد درمي
ــان   ــان و زمــ ــت از مكــ ــا برترســ   كجــ

  

ــان      ــدگان را گمـ ــد بنـ ــي رسـ ــدو كـ   بـ
  

    )2 /278/1159(  
او بدي خرد را در جامة بدي فكـر  . به واژة بدخرد تصريحي ندارد چنان كه اشاره شد فردوسي

در شـاهنامه   »بدانـديش «، رغم تصور غالب  بهاز اين رو ، نمايد و انديشه كه زاييدة خرد است باز مي

نيز  »يشة بد و پليد دارداند هكسي ك« نيست بلكه به مفهوم )مقابل دوست(همواره به معني دشمن 
چنين كسي را لزوماً نمي توان دشمن خواند؛ زيرا بسـا كـه صـاحب ايـن     هست و معلوم است كه 

  . خصوصيت دوست انسان باشد
هـاي بسـيار    گرسيوز كه بـا بـدگويي  ، در بخشي از داستان سياوش. كنيم حال به شواهد توجه 

دربارة سياوش و فرنگيس دشمني خود با آن دو را به اثبات رسانيده است بـا عبـارت بدانـديش و    
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هاي پليدي است كه قصـد   شود كه هم ناظر بر دشمني او و هم نمايانگر انديشه وصف مي بدگمان

  : به افراسياب را داردآنها  القاي
ـــان    ــا زمـ ـــان تـ ــي زمـ ــاه رفتـ ــر شـ   بـ

  

  بدانـــــديش گرســـــيوز بـــــد گمـــــان  
  

  ز هـــر گونـــه رنـــگ انـــدر آميختـــي    
  

ـــي   ـــوران برانگيختــــ ــاه تــــ   دل شــــ
  

    )2 /322/192 -193(  
اش كـه   در پايـان روزگـار شـاهي   ، دارداي  شاهنامه سيماي بسيار پسنديدهكيخسرو نيز كه در 

اش بـه بـدي گرايـد     يشـه اند هاز اين ك، سخن از جنگ و دشمني با كس يا كساني در ميان نيست
  : راند بر زبان مي »بد انديشي« هراسد و اين معنا را با واژة مي

  روانـــــم نبايـــــد كـــــه آرد منـــــي   
  

  بــــد انديشــــي و كــــيش آهرمنــــي     
  

    )4/327 /2444(  
فردوسي گشتاسپ را هم كه براي حفظ سلطنت خويش فرزند را به قربانگاه سيسـتان گسـيل   

  : خواند بدانديشه مي، دارد مي
  انديشـــــه و گـــــردش روزگـــــار بـــــد

  

  همـــي بـــر بـــدي بـــودش آموزگـــار       
  

    )5 /298 /75(  
ت بر به كار رفـتن  تأييد ديگري اس، نتيجة حاصل از مقايسه ميان دو بيت از شاهنامة فردوسي

در اين ابيات بدانديش و بـدگمان در  . در مفهوم مورد ادعاي اين مقاله »بدگمان« و »بدانديش« واژة

  : يشة خردمند همواره قرين خير و نيكي استاند هدانيم ك نشينند و مي مقابل واژة خردمند مي
ــر  ــد نزديكتـــ ــزدان خردمنـــ   بـــــه يـــ

  

ــاريكتر    ــديش را روز تــــــــ   بدانــــــــ
  

       )6 /546 /1737(  
ــدگمان  ـــردم بـــ ــا مـــ ــد بـــ   خردمنـــ

  

ــمان     ــارة آســـ ــي چـــ ــد كســـ   ندانـــ
  

    )2/353 /2234(  
در  »نيكي گمـان « در معني صاحب انديشة بد در مقابل »بدانديش« چنين است در بيتي كه هم

  :رود به كار مي، اي نيك در سر دارد يشهاند همفهوم كسي ك
ــمان   ــا آسـ ــه بـ ــتم كـ ــت رسـ ــدو گفـ   بـ

  

ــي گ     ــديش و نيكــ ــد بدانــ ــاننتابــ   مــ
  

    )5/424 /1517(  
كنـد كـه فردوسـي     گويـد و معلـوم مـي    آنچه تاكنون گفته شد سؤال ابتداي مقاله را پاسخ مي

خـرد سـتايش شـده در    . شناسي آن غفلت نورزيده اسـت  فريفتة خرد نبوده و از نقد خرد و آسيب
و ، ونيكـي بلكه خردي است محصور در حريم شريعت و مقيد به خير  ،شاهنامه خرد مطلق نيست

امعـان  . مدار است يا عقالنيت ارزشها  عقالنيت ستوده از سوي فردوسي عقالنيت معطوف به ارزش
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تحـت تـأثير   ، سـازد  هايي كه خرد ناستوده متوجه آدمـي مـي   نظر نمايندة خرد قوم ايراني به زيان
اي  انگر جلـوه به هر روي نمايـ ، ي مذهبي وي و يا هردوها هفرهنگ ايران باستان بوده باشد يا آموز

  .از انديشة حكيمانة اوست
  

  تأمل در بيتي از شاهنامه

در سـتايش  « توان در تبيين بيتي از مقدمه شاهنامه كه ذيل عنـوان  ي اين مقاله را ميها هيافت

جاي گرفته است نيز به كار بست و نقد خـرد از منظـر فردوسـي را در آن بيـت بـه نظـاره        »خرد

  : بيت چنين است. نشست
ــت  )12(ازو ــت غميســ ــادماني و زويــ   شــ

  

ــت      ــم زو كميسـ ــي و هـ ــت فزونـ   و زويـ
  

    )1 /4 /19(  
دشواري خوانش مصراع نخست در كنار ابهام مفهوم مصراع اول و دوم كه دو امر متضاد را بـه  

بـراي درك معنـاي   . دهد اين بيت را از ابيات بحث برانگيز شاهنامه سـاخته اسـت   خرد نسبت مي
. وسي هر دو وجه پسنديده و ناپسند خرد را پيش چشم داشته استبيت بايد توجه داشت كه فرد
تواند انسان را به معني حقيقي شادمان سـازد و هـم انـدوهي بـس      او بر آن است كه خرد هم مي

بهـره داشـتن از   . چنان كه قادر است سبب فزوني يا كاستي جان آدمي گردد هم. گران بدو رساند
شـود؛ امـا چنانچـه دژخـردي      و سرور حقيقي انسان مي فزايش جان، خرد نيك سبب تعالي وجود

و ، نمايـد  آيـد و وضـعيتي غـم بـار رخ مـي      نصيب وي باشد اسباب نقص و كاهش روان فراهم مـي 
  ؟شود تر از اينكه آدمي به بدخردي گرفتار آمده باشد يافت مي حقيقتاً آيا اندوهي گران

در پايـان   »ي« سـازد  اول نيز زايل مي براي دريافت چنين معنايي كه ابهام را از خوانش مصراع

را  »شـادمان هسـتي  « شود كه مفهـوم  واژة شادمان ضمير متصل فاعلي يا همان شناسه دانسته مي

و شـاعر   )13(اي كه مفيد معناي تفخيم اسـت  نكره »ي« افزوده شده به واژة غم »ي« كند و افاده مي
  .از آن بهره برده است، گردد انسان ميبراي القاي مفهوم گراني غمي كه از قبل دژخردي متوجه 

  
   گيري نتيجه

. ارجمندي و ستودگي خرد در شاهنامة فردوسي سخني نيست كه در محل ترديد قـرار گيـرد  
، سـخنان بزرگـان  ، خرد در معنا بخشيدن به اين مجموعة عظـيم نقـش بسـزايي دارد و رويـدادها    

  .گردد مي همه وهمه بر محور خرد، نصايح شاعر، توصيف پهلوانان
هاي فرهنگـي روزگـار او و    جريان، مذهب مختار وي، عوامل بسياري از جمله خردباوري شاعر 

فرهنگ ايران باستان موجبات درخشش خرد در شاهنامه را فراهم مي آورد؛ اما اين همه را يـاراي  



   51 / نقد خرد در شاهنامه
تون آن نيست كه بصيرت فردوسي را خيره سازد و او را از توجه به وجوه ناپسنديدة خرد كه در م

بـه   ؛بـازدارد ، خوانده شده اسـت  »نكراء« ي پيشوايان مذهب تشيعها هو در آموز »دژخردي« مزدايي
بلكه خرد سـتوده از ديـدگاه    ،ستايد همين سبب او به طور مطلق و بدون چون و چرا خرد را نمي

ة وي مقيد به خير و نيكي و پاسدار حريم شريعت است و اگر ايـن قيـود را بگسـلد ديگـر شايسـت     
  .ستايش نخواهد بود

نقادي كه با منقاش انصاف سره از . نقاد خرد است  ،فردوسي بيش از آنكه ستايشگر خرد باشد
  .راند خرد ستوده را بر صدر مي نشاند و خرد ناستوده را مي. شناسد ناسرة خرد باز مي

گشـايي از قرائـت    ما را در گره، آگاهي از وجوه ستوده و ناستودة خرد در نامور نامة ايران زمين
  .كند كه در متن مقاله به تفصيل دربارة آن سخن گفتيم و معناي بيتي از مقدمة آن نيز ياري مي

  

   نوشت پي
خارج شد، به واسطة اشعة خورشيد تصفيه گرديد و در جوف اي  هنگام مرگ از صلب كيومرس نطفه. 1

ساقة ريباس به هم چسبيده  پس از چهل سال از آن نطفه گياهي به شكل دو. خاك محفوظ بماند
پس از آن شكل نباتي، به صـورت دو انسـان تبـديل يافتنـد كـه در      . در مهرگان از زمين بروئيدند

قامت و چهره شبيه به همديگر بودند، يكي موسوم به مشـيه و ديگـري مـاده موسـوم بـه مشـيانه       
  ).دانشنامة مزديسنا، ذيل مشيه و مشيانه(

  ).18: مينوي خرد(مان مي رسد خرد بهتر است ها كه به مرد از همه نيكي. 2
  ).19: مينوي خرد(توان از آن خود كرد  همة كارهاي نيك و اعمال خوب را به نيروي خرد مي. 3
از همه آفريـدگان از خـرد اسـت    ) ي(هر بد) دفع كردن(بردن . هر كار نيك را بن به خرد نهاده شود. 4

  ).86: هاي پهلوي متن(
بـه وسـيلة   . تـوان از بـدكرداري دوري گزيـد    خداداد بس زورمند اسـت كـه مـي    در همراهي با خرد. 5

كتـاب سـوم   ( بخشـند  ها رهايي مـي  روان را از آلودگي. اند گرايان به ثواب خردخداداد، مردم از گناه
  ). 137: دينكرد

: همـان (ها سرآمدترين، چونان ردان و سـروران دينـي باشـد     خردي توانگر است كه در انجام فريضه. 6
82.(  

  ).19: مينوي خرد(توان از آن خود كرد  مينو را هم به نيروي خرد مي .7
شان از بهشت بيشتر است، به سبب آن است كه خرد بـه آنـان بيشـتر رسـيده      ديگر كساني كه بهره. 8

  ).66: همان(است 
خـواهي،   شود و صفات ديگري نظير نيك هاي ياد شده در اين ابيات محدود نمي خصال نيك به نمونه. 9

 3/3/9 ؛2/202/15؛ 2/71/136: بنگريد به. گيرد را دربرمي... نامي و  بي آزاري، داد، نكوخويي، نيك
  . 8/24/284 ؛7/220/1586؛ 6/257/34؛ 6/244/38؛ 6/236/631؛ 6/234/598؛ 5/82/63؛

ــه . 10 ــد ب ــز بنگري  2504- 7/292/2503؛ 6/559/1901؛ 6/232/566؛ 5/329/451؛ 1/355/141: ني
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  . 7/294/2533؛
  .خرد است »او«مرجع ضمير . 11
  .خرد است »او«مرجع ضمير   .12
   ).27-26: اسم جنس و معرفه نكره( نكره بنگريد به »ي«براي مطالعة معاني  . 13
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