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17/3/1388تاریخ پذیرش: 12/11/1387تاریخ دریافت: 

Enghl217@gmail.comپست الکترونیکی: fatemi@ferdowsi.um.ac.ir

1388، تابستان 165پژوهشی، شمارة - علمیمجلّۀ جستارهاي ادبی (دانشکدة ادبیات و علوم انسانی سابق)،

ات فارسی(د حسین فاطمی دکتر سینویسندة مسؤولدانشگاه فردوسی مشهددانشیار زبان و ادبی ،(
(دانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد)احسان قبول

و حدیثقرآنباشاهنامهی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در بررس

چکیده

از جایگاه ممتاز و نیکویی برخـوردار اسـت.   شاهنامهتهایی است که در بوزرجمهر از جمله شخصی
در راسـتاي اخـالق، خـرد،    شـاهنامه اي است که سـخنان منقـولش در   او حکیم خردمند و فرزانه

دسـتورها و قـوانین   ۀنین آیین اسالم آیینی است که همهدایت، رشد، راستی و نیکوییهاست. همچ
ت است. بـا بررسـی   سو با داللتهاي خرد و عقالنیاصیل و حقیقی آن در راستاي کمال انسانی و هم

و احادیث امامـان معصـوم ـ ع ـ کـه دو      قرآنآنها با آیات ۀو مقایسشاهنامهسخنان بوزرجمهر در 
شود میان بسیاري از سـخنان بـوزرجمهر   ص میمشخّ،آیندمیاصیل آیین اسالم به شمار ۀسرچشم

سوییهاي نزدیکی وجود دارد.  و آیات و احادیث، شباهتها و هم
بنـدیهایی از  چـه نـوع تقسـیم   ) ال اساسی در این مقاله مطرح است: الف بر این اساس دو سؤ

علـل ایـن   )د؟ ب تـوان ارائـه دا  و احادیـث مـی  قرآنو شاهنامهشباهتهاي سخنان بوزرجمهر در 
اي اسـت. بـا ایـن توضـیح کـه      مقایسـه شباهتها چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش علّی ـ  

بنـدي انـواع شـباهتها و    سخنان بوزرجمهر با آیات و احادیث به توصیف و طبقهۀنخست با مقایس
ایـن  شود، سپس با در نظر گرفتن دالیـل عقلـی و نقلـی علـل     مشترکات گوناگون آن پرداخته می

د.  گردیابی میشباهتها بررسی و ریشه
.، مقایسهحدیث، نهج البالغه، قرآنجمهر، ر، بوزشاهنامه: هاکلیدواژه
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)دانشکدة ادبی(جستارهاي ادبی70
دوم
1.مهمقد

کـه هـر یـک از    فراوانی را در خود پرورانده است نسرزمین ایران از دیرباز تاکنون حکیمان و دانشمندا
انـد.  و الهی و یا پیشـبرد دانـش بشـري داشـته    ثیر بسزایی در گسترش و ترویج فضایل انسانی أایشان ت

اي اسـت کـه در قبـل از اسـالم در     تهاي فرزانه و حکیم ایرانـی ) از شخصی1» (بزرگمهر یا بوزرجمهر«
زیسته و روایتها و سخنان گوناگونی در کتابهاي متعدد پـیش و  ساسانیان و پادشاهی انوشیروان میدوره

- این روایـات خردمنـدي، روشـن   ) که اصل مشترك در همه2ست (او نقل شده اةپس از اسالم دربار

ایرانی است.  ۀت برجسترایی و فرزانگی این شخصی
از جمله آثاري که بخش قابل توجهی از سخنان و شرح احـوال بـوزرجمهر در آن روایـت شـده،     

شـود او  ن مـی روشـ شـاهنامه ). با بررسی سخنان و زنـدگی بـوزرجمهر در   3فردوسی است (شاهنامه
اي است که گفتار و کردارش پیوسته در راستاي اخالق، خـرد، هـدایت، رشـد،    حکیم خردمند و فرزانه

هاي گوناگونی مانند صفات رفتاري فردي، خانوادگی، اجتمـاعی و الهـی   راستی و نیکوییهاست و حوزه
دوسـی در نقـل سـخنان    ظـاهراً فر گیـرد. مـی هاي زاهدانـه و خردگرایانـه را دربر  انسان و یا نوع نگرشـ 

بوزرجمهر بر مبناي منابع و روایات موجود عمل کرده است.
ش در راسـتاي کمـال   ادستورها و قوانین اصیل و حقیقـی ۀهمچنین آیین اسالم آیینی است که هم

و شـاهنامه ). بـا بررسـی سـخنان بـوزرجمهر در     4ت است (اي خرد و عقالنیهانسانی و همسو با داللت
اصیل آیین اسـالم بـه شـمار    ۀو احادیث امامان معصوم ـ ع ـ که دو سرچشم  قرآننها با آیات آۀمقایس

و شود میان بسیاري از سخنان بوزرجمهر و آیـات و احادیـث اسـالمی، شـباهتها    ص میآیند، مشخّمی
سوییهاي نزدیکی وجود دارد.هم

شـباهتهاي سـخنان بـوزرجمهر در    )اساسی در این مقاله مطرح است: الف سؤالبر این اساس دو 
در چـه  علـل ایـن شـباهتها    )بندي کرد؟ ب توان تقسیمو احادیث را در چه انواعی میقرآنو شاهنامه

؟مواردي می تواند باشد
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71و حدیثقرآنباشاهنامهرجمهر در بررسی تطبیقی سخنان بوزدومچهل و سال 

اي است. بـا ایـن توضـیح کـه نخسـت بـا مقایسـه       روش تحقیق در این مقاله روش علّی ـ مقایسه 
یث اسالمی انـواع شـباهتها و مشـترکات گونـاگون آنهـا توصـیف و       سخنان بوزرجمهر با آیات و احاد

.  گرددیابی میی و علتیابهـریششود، سپس این شباهتهابندي میطبقه
کـه صـرفاً   نشان داده شـود گفتنی است در این مقاله سعی بر آن است که برشی از یک تحقیق کلّی 

ارتبـاطی  ،ت. به طور کلّی ارتبـاط ادیـان آسـمانی   سخنان بوزرجمهر با آیات و احادیث استطبیقشامل 
توحیدي است، بدین معنا که مفاهیم مشترك موجود در میان ادیان ناشی از مبدأ الهی مشترك آنهاسـت  

خاذ یک دین از دین دیگر مطرح نیست. حقایق موجود در آیین مزدیسنی و حقایق قرآنـی از  و بحث اتّ
ز نیـ ، صداقت، نیکویی، بخشش و ... که در آیـین مزدیسـنی   یک منشأ الهی سرچشمه گرفته است. پاکی

آیینهاي الهی مورد ستایش است. سخنان بوزرجمهر نیز حقـایقی عقالنـی اسـت    ۀدر همشودستوده می
نیز نمود دارد.- و حدیثقرآندر –که در اسالم 

و حدیثقرآنهاي بوزرجمهر با مفاهیم بررسی تطبیقی انواع مشترك اندیشه. 2

وگوهـا و پرسـش و   و مفـاهیم مربـوط بـه آن را از رهگـذر گفـت     شـاهنامه سخنان بوزرجمهر در 
هـاي گونـاگونی را   توان دریافت. مفاهیم سخنان بوزرجمهر حوزهپاسخهایش با موبدان و انوشیروان می

بـه  داد؛رائـه بندیهاي متنـوعی نیـز از آن ا  هاي گوناگون تقسیمفهتوان بر اساس مؤلّشود که میشامل می
یـا بـر اسـاس    » صـفات رفتـار فـردي، خـانوادگی، اجتمـاعی و الهـی      «هاي فهعنوان مثال بر اساس مؤلّ

در هـر یـک از ایـن    ». متقابـل مـردم و حـاکم   ۀرابطـ «و یا بر اساس » نگرشهاي زاهدانه و خردگرایانه«
مفـاهیم قرآنـی و   هـاي بـوزرجمهر و  سوییهاي نزدیکی میان سخنان و اندیشـه بندیها، تقارن و همتقسیم

شود.حدیثی یافت می
بندي بر اساس ساحتهاي صفات رفتاريالف) تقسیم

صـفات  .4صـفات رفتـاري اجتمـاعی؛    .3صـفات رفتـاري خـانوادگی؛    .2صفات رفتاري فـردي؛  .1
رفتاري الهی.
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. صفات رفتاري فردي1

لت بـر نـوع ویژگیهـاي    دالتربیشمقصود از صفات رفتاري فردي، ویژگیها و صفات رفتاري است که 
ري با انسانهاي دیگـر دارد. همچنـین   ـیابد و ارتباط کمتدرونی فرد دارد و در ارتباط با خود فرد معنا می

رفتار فردي، صفات ناپسند و رذیلتهـاي مقابـل آن را   صفات پسندیدهتربیشبوزرجمهر گاه براي تبیین 
کند.  بیان می

ط بر گفتار . سکوت و تسل1ّ- 1

اسـت. بـر ایـن اسـاس     »گفتار نیک و سـنجیده «کی از مبانی ارزشی ایران باستان و آیین زرتشتی ی
جایگـاه واالي سـخن سـنجیده و نیـک و همچنـین      ةدربارشاهنامهسخنان گوناگونی از بوزرجمهر در 

    ـی      ارزش سکوت آمده است. ایـن ویژگـی رفتـاري و شخصـیتی در آیـین اسـالم نیـز از جایگـاه مهم
ـ     ر است به گونهبرخوردا ت و ارزش آن اشـاره کـرده اسـت.    اي که آیـات و احادیـث زیـادي بـه اهمی

توان یافت.هاي محتوایی سخنان بوزرجمهر و آیات و احادیث را در موارد زیر میاشتراکات و تشابه
، 179ص، 7، جشاهنامه(ریابـد و دیـن باشـفراوان سخ/ا که مغزش بود پر شتاب      ـ کسی ر

)1094ب
.)6()406: 1387شهري، (ري،)- ع- (امام صادقالعالم الیتکلّم بالفُضول ؛ )5()71(حکمت من کثر کالمه قلّ عقله 

، 179، ص7، جشاهنامه(گوي در مردمی خوار گشتسخن/ار گشت   ــوده بسیـــ چو گفتار بیه
)1095ب

.)349(حکمت طَؤُه قَلَّ حیاؤُه و منْ کَثُرَ کَالَمه کَثُرَ خَطَؤُه و منْ کَثُرَ خَ

، 181، ص7، جشاهنامه(ت بهره جز دود نیستاکز آن آتشدرو سود نیست  /ـ مگو آن سخن کان
)1118ب

: 1387شـهري،  (ري، )- ص- اکـرم (رسـول کالمه فیمـا الیعنیـه   هلّقالرّجلِمن فقه؛ )31(حج ـ  واجتَنبوا قَولَ الزُّورِ 

406()7(.
، 196، ص7، جشاهنامه(ش بودــی دل به رامـاز آن خامشرد خامش بود   /ـن مــو بر انجمــ چ

)1284ب
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(خطبـه  إِنْ صـمت لَـم یغُمـه صـمتُه     ]المؤمن؛ [)429و 123(حکمت أَمسک اَلْفَضْلَ منْ لسانه... طُوبى لمنْ

193()8(.
گفـتن سـخنان   «، صفت منفـی  »کوت و بیان سخنان سنجیدهس«بوزرجمهر در برابر فضیلت رفتاري 

آن را آسیب رسـیدن بـه   ۀکند که آن را از صفات انسانهاي نادان و نتیجرا بیان می»فایده و ناسنجیدهبی
داند. اسالم نیز این صفت را از رهگذر آیات و احادیث نفی کـرده و از صـفات انسـانهاي    خود وي می

داند.از آن صفت میمؤمن و رستگار، دوري جستن 
، 195، ص7، جشاهنامه(دــش دارد به درد و گزنـتن خوی/به پنجم به گفتار ناسودمند ]نادان[ـ 
)1279ب

ـ (اسروالَ تَقْف ما لَیس لَک بِه علْم إِنَّ السمع والْبصرَ والْفُؤَاد کُلُّ أُولئک کَانَ عنْـه مسـؤُولًا    الجاهـلُ ؛ )37ـا
 هسان9()496: 1387شهري، (ري، )- ع- (امام هادياسیرُ ل(.

پذیري و عمل به سخنان. اصالح2- 1

پذیري فردي از مبانی مشترك فکري در سـخنان بـوزرجمهر و آیـات و احادیـث اسـالمی      اصالح
در .اقـدام کنـد  است. بر این اساس فرد باید با بررسی رفتار و کردار خود و مشاهده عیوبش به رفع آنها 

؛آیات و احادیث اسالمی فرد ابتدا باید به اصالح خود بپردازد و سپس در فکـر اصـالح دیگـران باشـد    
و آیـات و  گیـرد مورد تأکیـد قـرار مـی   »نمود گفتار در کردار«این اصل در سخنان بوزرجمهر در قالب 

با عمل وجود دارد.   عامل بودن آمر به معروف و یا علم همراهاحادیث متعددي نیز درباره
ردـگام ننگ و نبــر چیست هنـهن/رد  ــند مــدر خردمـر گفت کانــ دگ

- 1165، ب185، ص7، جشاهنامه(ببیند بگرداند آیین و کیش/خویش کس که آهوي چنین گفت کان
1166(

، 193همان، ص(یــــدا کند راستـــردار پیـه کـب/ی ـــوب ار هنر خواستـار خــبه گفتـ 
)1252ب

 کُمنَ أَنفُسوتَنسبِالْبِرِّ و رُونَ النَّاس45(بقره ـ أَتَأْم( تَرٍ؛ی بِالَ ولٍ کَالرَّاممی بِالَ عاعحکمت اَلد)10()337(.
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دوم
بلنددوري از آرزوهاينگري و در عین حال آینده.  3- 1

اي بلند مرتبـه آینـده نگـري و عواقـب هـر عمـل و       از دیدگاه بوزرجمهر یکی از فضیلتهاي انسانه
اسـت و یکـی از   این فضیلت در احادیث نیـز مـورد تأکیـد   تصمیمی را از آغاز در نظر گرفتن است که

برده شده است.صفات مومنان نام
، 194، ص7، جشاهنامه(ام راــــاز فرجــی ز آغــببینا کام را     / ــجه ی بــارم که مانـــ چه

)1265ب
(امـام  الظّـن  الحزم مشـکاة  ؛ )87(خطبه فَالَ تَستَعملُوا اَلرَّأْي فیما الَ یدرِك قَعرَه اَلْبصرُ و الَ تَتَغَلْغَلُ إِلَیه اَلْفکَرُ

.)11()146: 1387شهري، (ري، )- ع- صادق
هـایی  از توصـیه نیـافتنی سـت ز از آرزوهـاي دور و دراز و د ـپرهیـ نگري، یه به آیندهـبا وجود توص

بوزرجمهر قرار گرفته است و هم آیات و احادیث. یک دلیل مشـترك در ایـن   است که هم مورد تأکید
کنـد و  ط انسان را بر خویشتن زایل مـی است که پیروي از آرزوها و به تعبیري خواهشهاي نفسانی، تسلّ

رزوهـا اصـالت حقیقـی ندارنـد و باعـث      آورد و اساساً ایـن گونـه آ  صفات ناشایست را در او پدید می
د.  نشوفریب و گمراهی آدمی می

شتنـدام است بر خویـان کــنگهب/ن  ــد دیگر که از انجمـرسیــ بپ
- 1171، ب186، ص7، جشاهنامه(نرفت از کریمی و از نیک خوي/س آرزوي  چنین گفت کان کو پ

1172(
إِنَّ أَخْوف ما أَخَـاف علَـیکُم اثْنَتَـانِ اتِّبـاع     ؛ )3(حجر ـ  ویلْهِهِم األَملُ فَسوف یعلَمونَ ذَرهم یأْکُلُواْ ویتَمتَّعواْ
.)12()42و 28(خطبه اَلْهوى و طُولُ اَلْأَملِ 

)1204، ب189، ص7، جشاهنامه(دــو از باد بیــچنان بگسلد دل چ/  دــــها امییـــ دگر کو زنادیدن

.)13()28: 1387شهري، (ري، )- ع- (امام باقرالدنیا بِقَصرِاألمل تَزَود منَ؛ )100(خطبه فال تطمعوا فی غیر مقبل 
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پرهیزکاري. 4- 1

پرهیزکاري و در تعبیر اسالمی تقوا، از ارکان اساسی تفکرات بوزرجمهر و آیین اسـالم اسـت و آن   
گناهان. از کارکردهاي مشترك پرهیزکاري از نظر بـوزرجمهر و آیـات   عبارت است از دوري جستن از 

آورد.  نام و سرانجام نیکی است که براي انسان پدید می،و احادیث
جـدرد و رنیـد بــد خردمنـاشــنب/ج    ـراي سپنــدر سـی گفت کانـــ یک

مــک آوریــام نیــرجـز فاــدر آغ/م     ــک آوریـام نیـازیم تا نــه ســچ
جهان را همه چون تن خویش خواه/اه      ــاش از گنــو دور بــدو گفت شـب

)1185- 1183، ب187، ص7، جشاهنامه(
- مـنَ ۀلسـالم اوصـیک بتَقـوي اهللا: فـانّ فیهاا   ؛ )223(بقره ـ  واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّکُم مالَقُوه وبشِّرِ الْمؤْمنینَ 

نقَلَب فیۀالتَلَف والغنیم14()604: 1387شهري، (ري، )- ع- (امام باقرالم(.
بردباري. 1-5

رفتـاري مـورد   دانـد و ایـن فضـیلت   بوزرجمهر صبر و بردباري را عامل آرامش شخصی انسان می
حلـم و  ،و سـفارش کیـد تأاوست. در آیات و احادیث اسالمی هم یکی از ویژگیهاي مهم مـورد  تأکید

آن نیز رستگاري و سرافرازي دانسته شده است.صبر است و نتیجه
ج تنـازي که کمتر بود رنــچه س/ن     ـستــدر زیر کهـدیگدــرسیــ بپ

- 1167، ب185، ص7، جشاهنامه(رد ـدلش بردبار است رامش ب/رد  چنین داد پاسخ که گر با خ
1168(
،)- ص- اکـرم (رسـول الباب یلج الفَرَج و من یدمن قَرَعبِالصبرِ یتَوقّع؛ )47(انفال ـ  رُواْ إِنَّ اللّه مع الصابِرِینَواصبِ

.)15()312: 1387شهري، (ري
ادکامــم زو شـی که باشیـبه گیت/ـ بپرسید دیگر که دانش کدام    

- 1196، ب188، ص7، جشـاهنامه (شـرم خـوار  به نزدیک او مـرد بـی  /ارود بردبـچنین گفت کان کاو ب
1197(

 یهفاَلس امدف لْماَلْح 211(حکمت و( ؛ اَلْغَضَبِ او نْدع لُمنامه ح)69(.
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قناعت. 6- 1

قناعت و رضایت به حقّ خود از مفاهیم مشترك در سخنان بوزرجمهر و آیات و احادیث اسـت و  
و در مقابـل ایـن فضـیلت    نیازي انسان از دیگران و ثروتمند شدن حقیقی اوسترد مشترك آن بیکارک

کشد.  یلت طمع قرار دارد که انسان را به پستی و ذلّت میرفتاري، رذ
کیستبه گیتی پر از رنج و درویش/ر به چیست ــ دگر گفت مرد توانگ

- 1234، ب191، ص7، جشـاهنامه (ونـد چـرخ بلنـد   به بخـش خدا /ن گفت آن کس که هستش بسند  چنی
1235(

)1109، ب 180(همان: تـود گشــار او سـبد و آز و تیم/انگر شد آن کس که خشنود گشت توـ 

 نَ اَلرِّضَى بِالْقُوتلْفَاقَۀِ مل بالَ أَذْهالَ م ۀِ ونَ اَلْقَنَاعالَ کَنْزَ أَغْنَى م اهللاُ لـک و  اقنَع بِم؛ )371(حکمت و ما قَس
ـ نالتنظُر الی ما عند غیرك و ال تَتَمنَّ ما لست نائله: فانّه من قَ ع و خُـذ  ع و مـن لـم یقنـع لـم یشـب     بِع شَ

ظَّک من آخ16()480: 1387شهري، (ري، )- ع- (امام صادقرتکح(.

، ب 191(همان: ز نیستان بدتر از آــست           بدي در جهــاز نیــا بخت انبـی را کجــکسـ 
1236(

 نِ اَللَّهع یضر و بِالْکَفَاف عقَن ابِ وسلْحلَ لمع و ادعنْ ذَکَرَ اَلْممى ل؛ )44(حکمت طُوب]یا ب[نیـاك أن  وای
بِتوجفکطایا الطَممع فتور17()31(نامه الهلکهلَدك مناه(.

تالش و کوشش. 7- 1

رو از دیگـر  ختیهاي پیشـیابی به اهداف و انجام کارها با وجود سراي دستـایی و تالش بگرعمل
مشترکات محتوایی در سخنان بوزرجمهر و آیات و احادیث است.  

)1173، ب186، ص7، جشاهنامه(د روزگارـو دید او فزونی بـچ/ د پیش کارــ دگر کو به سستی نش

ور کنـوش و ز رنج تنت ســبک/ن  کدوری و کاهلی ـانـآستنـ
–1322، ب 191ص(همان:پاسبان گنج نیستهم که بیچنان/ست    رنج نیکایدر تو را سود بی

1323(
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للّـه وأُولَئـک هـم    الَّذینَ آمنُواْ وهاجرُواْ وجاهدواْ فی سبِیلِ اللّه بِـأَموالهِم وأَنفُسـهِم أَعظَـم درجـۀً عنـد ا     
.)492: 1387شهري، (ري، )- ع- (امام صادقالعملِ الکَسلوعد؛ )21(توبه الْفَائزُونَ 

، ب 194ص(همان:دــه بنــا بــر آرزوهـساردـنی/د ـن زورمنـتدـاشـکوشش نبوـچـ 
1266(

.)114(خطبه فَبادروا اَلْعملَ و کَذَّبوا اَلْأَملَ 

. صفات رفتاري خانوادگی2

مقصود از صفات رفتاري خانوادگی ویژگیها و صفات رفتاري است کـه داللـت بـر نـوع تعامـل و      
رفتار فرد با خانواده و خویشاوندان و نزدیکانش دارد.  

. حفظ و مراقبت از اطرافیان1- 2

قـرآن کـه  ،و مراقبت نمایـد تظاویش حفبوزرجمهر معتقد است انسان باید نخست از نزدیکان خ
فراوان قرار داده و آن را اصل نیکویی دانسته است.تأکیداین اصل را مورد 

)1221، ب190، ص7، جشاهنامه(گسستن تن از رنج درویش را/ویش را ـخمردمه داشتنــ نگ

مغْرِبِ ولَکنَّ الْبِرَّ منْ ... آتَى الْمـالَ علَـى حبـه ذَوِي الْقُرْبـى     یس الْبِرَّ أَن تُولُّواْ وجوهکُم قبلَ الْمشْرِقِ والْلَ
أُولُـواْ الْقُرْبـى   هوإِذَا حضَـرَ الْقسـم  ؛)178(بقـره ـ   والْیتَامى والْمساکینَ وابنَ السبِیلِ والسآئلینَ وفی الرِّقَـابِ  

.)18()9(نساء ـ فَارزقُوهم منْه وقُولُواْ لَهم قَولًا معرُوفًا والْیتَامى والْمساکینُ 

و گرامی داشتن آنان. تربیت فرزندان2- 2

آموختن ادب و فرهنگ به فرزندان از رفتارهاي خانوادگی مشترکی اسـت کـه در آراي بـوزرجمهر    
شود.و احادیث اسالمی یافت می

، 190، ص7، جشاهنامه(ردـد سپـی به نادان نشایــکه گیت/رد ــد خـرزنـفردن به فرهنگــ سپ
)1222ب

: 1387شـهري،  (ري، )- ص- اکـرم (رسـول موا اوالدکُـم و أحسـنوا آدابهـم   أکرِ؛ )113(حکمت و الَ میرَاثَ کَالْأَدبِ

614()19(.
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ن فرزندان نیـک و  هاي رفتاري مشترك بوزرجمهر و آیات و احادیث اسالمی گرامی داشتاز توصیه
،مقابل رها کردن فرزندان ناشایست و ناصالح که امکـان هدایتشـان وجـود نـدارد    ۀنقطدرصالح است.

فرزنـدش یافـت   ةـ ع ـ دربـار  به حضـرت نـوح    قرآنخطاب خداوند در قرار دارد که این موضوع در 
.)47- (هودشودمی

استـکجایگاهشـدر جـبه نزد پ/ـ بپرسید دیگر که فرزند راست
)1225- 1224، ب190، ص7، جشاهنامه(گرامی چو جان است فرّخ پسر/نزد پدرهـپاسخ کچنین داد 

)1226، ب191، صهمان(ازیرا پسر خواندش رهنماي/ ـايرگ نامش بماند به جـپس از مـ 

)1223، ب190، صهمان(درـد پـنوازنده باید که باش/ ـرپسفرمان پذیرنده باشدچوـ 

 ... کُمالَدی أَوف اللّه یکُموص12(نساء ـ  ی( غفر لکُـم ؛کم و أحسنوا آدابهم یرسـول أکرموا أوالد) (ري، )- ص- اکـرم -

.)20()16: 1387شهري،

. صفات رفتاري اجتماعی3

شـود. در  صفات رفتاري اجتماعی شامل ویژگیها و صفات رفتاري فرد با مردم و افـراد جامعـه مـی   
بوزرجمهر گاه از صفات ناشایسـت رفتـار اجتمـاعی ـ کـه در برابـر صـفات        ،ات نیزاین بخش از صف

برده است تا ابعاد ویژگی مورد نظر را بهتر تبیین کند.گیرند ـ نامنیکوي مقابل خود قرار می
تعادل در انفاقانفاق به نیازمندان و در عین حال رعایت . 1- 3

)1221، ب190، ص7، جشاهنامه(تن از رنج درویش راگسستن /ویش راـخردمـمنــ نگه داشت

اصل انفاق و سلسله مراتب آن، میان سخنان بوزرجمهر و آیات و احادیث اسالمی مشـترك اسـت.   
به این ترتیب که فرد ملزم است پس از رفع نیاز مادي افراد خانواده و نزدیکانش در پی رفع نیـاز دیگـر   

نیازمندان جامعه باشد.
إِطْع ۀٍأَوغَبسي ممٍ ذوی یف ۀٍ؛ امقْرَبا ذَا میمتـۀٍ  ؛یتْرَبینًا ذَا مکسم ـن    ؛ )16و 15و 14- بلـد (أَوملعـونٌ ملعـونُ م

.)21()568: 1387شهري، (ري، )- ع- (امام صادقم یتَصدق منه بشیءلَالً فَاوهب اهللاُ له م
است و هـم از نظـر اسـالم، امـا اصـل مشـترك       ايانفاق کردن هم از نظر بوزرجمهر عمل شایسته

عمل به این رفتار نیکو، تعادل در آن است که این اصل داللت بـر تقـارن دیـدگاه بـوزرجمهر و     درباره
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توصیف آن نیز از یـک تصـویر و بیـان اسـتفاده     برايحد انفاق دارد که آیات و احادیث اسالمی درباره
شده است.

هــــان آراستــم و اسپــزر و سی/استهن خوروـ چو داري به دست اند
)1115- 1114، ب181، ص7، جشاهنامه(بستبنشاید گشاد و نشاید /رد  ـن که بایدت کـهزینه چنان ک

فسـک مـا   التبذُل الخوانک من ن؛ )68(فرقان ـ  والَّذینَ إِذَا أَنفَقُوا لَم یسرِفُوا ولَم یقْتُرُوا وکَانَ بینَ ذَلک قَواما 
.)22()320: 1387شهري، (ري،)- ع- امام کاظم(ضَرُّه علیک أکثر من منفَعته لهم

دیگراننسبت به. بخشایش و گذشت2. 3

رفتـار اجتمـاعی، بخشـایش    ةهاي مشترك بوزرجمهر و آیات و احادیث اسالمی در حوزاز توصیه
و برتري است.گناه و ستمهاي دیگران بخصوص در هنگام قدرت داشتن

دــود سودمنــا کدامش بـز خوه/دــوید گزنـــ دگر گفت کان کاو نج
- 1198، ب188، ص7، جشاهنامه(کار چشمخشم از گنهوابد بهبخم /خشکه مغزش نجوشد ز بگفت آن

1199(
)1170، ب 186(همان: ارــز و نابردبــش تیــد تنــنباش/ارــود کامگــون شــه چـد گنـببخشـ 

ـ ؛ )134- (آل عمـران المحسنینالناس واهللاُ یحبالغیظ والعافین عنوالکاظمین النّـاس مـن عفـا عنـد     یانّ أعفَ
ه23()388: 1387شهري، (ري، )- ع- (امام حسینقُدرت(.
. منافع دیگران را چون منافع خود دانستن3- 3

و احادیـث اسـالمی اصـل توجـه بـه      از مبانی مشترك رفتار اجتماعی در آراي بوزرجمهر و آیـات  
اي که فرد منـافع انسـانهاي دیگـر را چـون منـافع خـود در نظـر        منافع و مصالح دیگران است؛ به گونه
سویی و تشابه دقیـق میـان آراي بـوزرجمهر و تفکـرات اسـالمی      بگیرد. این اصل مهم نیز حاکی از هم

است.
تن خویش خواهجهان را همه چون/اهاش از گنــ بدو گفت شو دور ب

)1186- 1185، ب187، ص7، جشاهنامه(تن دوست و دشمن در آن برمبند/ د نیاید پسنتآن چیز کانره
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یسرُ حقٍّ منها أن تُحـب لـه مـا تُحـب لنفسـک و      اَ؛ )31(نامه إجعل نفسک میزاناً فیما بینک و بین غیرك 
لنفسکتکره 24()160: 1387شهري، (ري،)- ع- (امام صادقله ما تکره(.

. بازتاب رفتارهاي انسان به خودش4- 3

بـه خـودش  رفتـار و کـردار آدمـی   بازتابیکی دیگر از تفکرات مشترك بوزرجمهر و اسالم، اصلِ 
است. بر این اساس انسان هر عملی را نسبت به دیگران انجام دهد مانند آن را تجربه خواهد کرد.  

دــی است با بار بـان درختـبه سد   ـردار بــه کــخ کـن داد پاســـ چنی
یـاید بســی به گوشش نیــدرشتی         ــکسان ــزبدــویـگرم ــنر ـاگ

چو رنجش نجویی سخن را بسنجان است گوشش به رنج     ــز زبـبدان ک
)1314- 1312، ب198، ص7، جشاهنامه(

ابا أَصمون مهکُم میبیـرٍ  صن کَثفُو ععیو یکُمدأَی تبا کَس؛ )31(شـوري ـ    فَبِم   أن و ال تظلـم کمـا ال تحـب
.)25()31(نامه تظلم و أحسن کما تحب أن یحسن إلیک و ال تقل ما ال تحب أن یقال لک 

دانا و پرهیز از دوستی با نادان. انتخاب دوست5- 3

نشینی با انسانهاي نادان و دوست برگزیـدن ایشـان مـورد    یکو و دانا و پرهیز از همانتخاب دوست ن
بوزرجمهر و اسالم است.تأکیدتوجه و 

، 180، ص7، جشاهنامه(ودـردي که نادان بـمبه از دوست/  ـود و دانا تو را دشمن جان بــ چ
)1108ب

وإِذَا سمعوا اللَّغْـو أَعرَضُـوا عنْـه    ؛ )351، ص78) (بحاراالنوار، ج- ع–(امام علی لٍجاهن صدیقٍمیرٌخَلٌعدو عاقَ
.)26()55(قصص ـ وقَالُوا لَنَا أَعمالُنَا ولَکُم أَعمالُکُم سلَام علَیکُم لَا نَبتَغی الْجاهلینَ 

. راستی و درستی6- 3

بـانی مشـترك فکـري بـوزرجمهر و آیـات و      ن زنـدگی از دیگـر م  ؤوراستی و درستی در تمام شـ 
احادیث اسالمی است.  

)1097، ب179، ص7، جشاهنامه(ریستـژّي بباید گـتاري و کز/ی استــ همه روشنیهاي تو راست
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مـن  ؛ )19(حدیـد ـ   یم إِنَّ الْمصدقینَ والْمصدقَات وأَقْرَضُوا اللَّه قَرْضًا حسنًا یضَاعف لَهـم ولَهـم أَجـرٌ کَـرِ    
.)27()314: 1387شهري، (ري، )- ع- (امام صادقصدقَ لسانه زکا عمله

بـوزرجمهر  ۀگویی قرار دارد که در اندیشـ صفت مذموم دروغ،گوییراستتهـدر برابر صفت شایس
ار انسان از آن به جد نهی شده است و آن صفات انسانهاي گمـراه بـه شـم   ،و آیات و احادیث اسالمی

آمده است.  
، 195، ص7، جشاهنامه(در بجوید فروغـشرمی انبه بی/     در دروغ       ـ به هفتم که بستیهد ان

)1281ب
.)1289، ب 196ص(همان: رد دروغـا نگردي به گـر تـنگ/روغ     ـبه دانش بود جان و دل را فـ 

جانبوا اَلْکَذب فَإِنَّه مجانب للْإِیمانِ اَلصادقُ علَى شَفَا منْجاةٍ و ؛ )4(الزمر ـ ار إِنَّ اللَّه لَا یهدي منْ هو کَاذب کَفَّ
.)28()86(خطبه کَرَامۀٍ و اَلْکَاذب علَى شَرَف مهواةٍ و مهانَۀٍ 

الم اسـت، تجـارت   بوزرجمهر و اسـ تأکیداز رفتارهاي اجتماعی مبتنی بر راستی و درستی که مورد 
راست و درست و تجاوزر نکردن به حقوق دیگران است.

)1169، ب186، ص7، جشاهنامه(یـتـاسـژّي و کـندد در کبی             بـه داد و ستد در کند راستــ ب

 طسیزَانَ بِالْقالْملَ وفُواْ الْکَیأَوواشتَ؛ )152(انعام ـ  و ن باعصمخ ب خَمسنَّ:    ري فلیجتَنشـتَریالٍ، و الّـا فـال ی
 و ک الربا، والحلـف  و الـذم اذا اشـتَ    تمـان العیـب والح 1387شـهري،  (ري، )- ص- اکـرم (رسـول ريمـد اذا بـاع :

90()29(.

نکردنغیبت.7- 3

شـود و هـم مـورد    غیبت نکردن و بازگو نکردن نواقص دیگران هم در آراي بوزرجمهر یافت مـی 
برانگیز است که بـوزرجمهر از آن بـه   ن رفتار از نظر ایشان به حدي زشت و نفرتاسالم است. ایتأکید

داند.خود میةآن را چون خوردن گوشت برادر مردقرآنکند و دریدن پوست دیگران یاد می
د روانــه دارد نرنجــد بستــبز/ـ چنین داد پاسخ که هر کو زبان 

- 1308، ب197، ص7، جشـاهنامه (ود بـر دل انجمـن نیـز دوسـت    ب/ه گفتار پوست   ـی را ندرد بـکس
1309(
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   ـوهتُمتًـا فَکَرِهیم یهأَخ مأْکُلَ لَحأَن ی کُمدأَح بحضًا أَیعضُکُم بعغْتَب بلَا یـانَُ ؛ )13(حجـرات ـ   وأَنْ ...اَلْإِیم
رِكغَی یثدی حف اَللَّه ی30()458(حکمت تَتَّق(.

. پرهیز از خشم 8- 3

دهــد و آن را از بـوزرجمهر صـفت خشـم و رفتارهـاي خشــمگینانه را مـورد نکـوهش قـرار مـی        
ي تـر بـیش داند. آیات و احادیث اسالمی این صفت ناشایست را با شدت ویژگیهاي انسانهاي نادان می

بر خشـم خـود غلبـه کنـد مـورد      داند و کسی که بتواند کند و آن را از صفات اهریمنی مینکوهش می
گیرد.  لطف و رحمت الهی قرار می

)1275، ب195، ص7، جشاهنامه(گناهم آورد بر بیــکه خشیکی آن/ـم هفت است راهـ زنادان که گفتی

مـن لَـم یملـک غَضَـبه لَـم      ؛)135(آل عمران ـ  والْکَاظمینَ الْغَیظَ والْعافینَ عنِ النَّاسِ واللّه یحب الْمحسنینَ 
.)31()426: 1387شهري، (ري، )- ع- (امام صادقیملک عقلَه

. نگفتن راز خود به هر کسی9- 3

در احادیث اسالمی نیز  ایـن رفتـار   ؛گویدانسان نادان از دیدگاه بوزرجمهر رازش را به هر کسی می
نهی شده است.

، 195، ص7، جشاهنامه(بگوید برافرازد آواز خویشش  /ی راز خویچهارم که با هر کس[نادان] ـ 
)1278ب

 رِّهوقُ سنْدلِ صاقاَلْع رد6(حکمـت  ص( فَ؛ کممن د سرُّكن غَال یجرینَّ م امـام صـادق  یرِ أوداجـک) -(ري، )ع -

.)32()268: 1387شهري،

. عمل نکردن به کارهاي بد دیگران10- 3

)1292، ب196، ص7، جشاهنامه(زو بشنويـنگویی از آن سان ک/ وي ـشکار گویان تو دانایـز بـ 

(قصص ـ غی الْجاهلینَوإِذَا سمعوا اللَّغْو أَعرَضُوا عنْه وقَالُوا لَنَا أَعمالُنَا ولَکُم أَعمالُکُم سلَام علَیکُم لَا نَبتَ
55(.
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. صفات رفتاري الهی4

ات رفتاري الهی، صفاتی است که داللت بر نوع رفتار انسان نسبت به خداونـد خـود   مقصود از صف
دارد. این نوع رفتار نیز در دو بعـد رفتـار مثبـت و منفـی در سـخنان بـوزرجمهر و سـپس در آیـات و         

گیري است.احادیث اسالمی قابل پی

. پرهیزکاري و خشوع در برابر خداوند1. 4

ه سرآغاز هر گونه راستی، خداشناسی است و انسـان پـس از معرفـت بـه     بوزرجمهر معتقد است ک
خداوند اگر نسبت به او خشوع و پرهیزکاري انجام ندهد عمـل ناشایسـتی انجـام داده اسـت. بـر ایـن       

هاي نـادان نسـبت بـه خداونـد     نانسا،کنند و در مقابلعالمان حقیقی در برابر خداوند خشوع می،اساس
اهیم در آیات و احادیث اسالمی نیز وجود دارد.ناسپاس هستند. این مف

)179، ص1099، ب7، جشاهنامه(اش زو نترسی بد استچو دانستی/تـزد اسـر راستی دانش ایــ س

، )- ص- اکـرم (رسـول من کانَ باهللا أعرف کـان مـن اهللا أخـوف   ؛ )29(فاطر ـ  إِنَّما یخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماء

.)33()186: 1387ي، شهر(ري

. حالت خوف و رجا در برابر خداوند2- 4

کـرانش از  یکی از حالتهاي متعالی انسان در برابر خداوند این است که در عین امید به رحمـت بـی  
- هراسد که این وضعیت حالت خوف و رجاي انسان در برابـر خداونـد را شـکل مـی    عذاب او نیز می

دهد.
ریستـوهیده باید گـر بر نکـاگ/کیست ر گفتایش دگــ سزاي ست

- 1190، ب187، ص7، جشـاهنامه (فزون دارد امیـد و هـم بـیم و بـاك    زدان پاك  /و به یـچنین داد پاسخ ک
1191(

ـ  ؛ )57(اسـراء ـ   افُونَ عذَابـه  أُولَئک الَّذینَ یدعونَ یبتَغُونَ إِلَى ربهِم الْوسیلَۀَ أَیهم أَقْرَب ویرْجونَ رحمتَه ویخَ
.)97(خطبه خَوفاً منَ اَلْعقَابِ و رجاء للثَّوابِ ... إِذَا ذُکرَ اَللَّهـ ص ـ]اهللا أصحاب رسول [
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پناه جستن به خداوند جهان. 3- 4

احب همـه انسان باید همواره در پی مقصد پاك الهی و متمسک به درگاه او باشد؛ خداوندي که ص
اجزاي عالم هستی است.

)1157، ب185، ص7، جشاهنامه(در پاك یزدان بدانست جست/خ که او از نخستن داد پاســ چنی

)1218، ب190همان، ص(خداوند روز و شب و هور و ماه/ ـاهبدویت پنکزویت سپاس وـ 

 وءالس فکْشیو اهعضْطَرَّ إِذَا دالْم جِیبن ی34()63(نمل ـ أَم(.

بر اساس نوع اندیشه و نگرشبنديتقسیمب) 

بنـدي بـر اسـاس نـوع     توان ارائه داد، تقسیمبندي که از سخنان بوزرجمهر مینوع دیگري از تقسیم
توان نام برد.انسان است. از این رهگذر دو نوع نگرش زاهدانه و خردگرایانه را مینگرش و اندیشه

زاهدانهۀش. نگرش و اندی1

یعنـی فـرد بـه اصـولی کلّـی و قطعـی       ؛نگرشی قیاسی گونه به دنیـا دارد ،در نگرش زاهدانهانسان 
نگرد و نگرشـهاي  فرضها به هستی میاین جهان و جهان فراسو معتقد است و مبتنی بر این پیشةدربار

دهد.  خود را ارائه می

. افسوس نخوردن بر دنیاي زودگذر1- 1

اي زهدگرا به جهان، زودگذر بـودن آن اسـت کـه خصوصـاً ایـن      هز اصول اساسی در نگرشیکی ا
شـود. بـر ایـن    این جهان با جهان فراسو که از جاودانگی برخوردار است تقویـت مـی  اصل در مقایسه

نخوردن بر امور دنیایی است.اساس اصل مهم این نوع نگرش، غم
)1096، ب179، ص7، جشاهنامه(ی سپنج است و ما برگذرکه گیت/ی مخورـرجوي و تیمار بیشــ هن

فاجعلوهـا طاعـۀ  هالدنیا سـاع ؛ )28و 27- الرحمن(ذُو الْجلَالِ والْإِکْرَامِ ویبقَى وجه ربک ؛کُلُّ منْ علَیها فَانٍ 
.)35()208: 1387شهري، (ري، )- ص- اکرم(رسول
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هاشادان نگشتن بر یافتهها و. غم نخوردن بر از دست رفته2- 1

هـا و شـادان   غم نخوردن بر از دست رفتـه «ي حدید سوره24امام علی ـ ع ـ زهد را بر اساس آیه  
شود.گونه تعریف در سخنان بوزرجمهر نیز یافت میکند. اینتعریف می» هانگشتن بر یافته

دــند را آن پسـردمنـد خــکه آی/ست اي هوشمنددگر گفت کان چی
ذردــزو بگـــم آن کـدارد غــن/ ردر خـچنین گفت کان کاو بود پ

ـاهنامه (نبندد دل اندر غـم و درد پـاك  /     اكـه خـــارد بــدي سپـر ارجمنـدگ - 1200، ب188، ص7، جش
1202(

ذردــزو بگــم آن کـــدارد غـن/کس که دارد خرد ه هرـکنخست آنـ 
)1271- 1270، ب 195ص(همان: ود تافتهـر بگذرد زو شـه گـنه  /   ــتـافـایـه نـدل بدـادان کنـه شـن

 ا آتَاکُموا بِملَا تَفْرَحو ا فَاتَکُملَى ما عولَا تَأْسکَی؛ )24(حدید ـ  ل     ـنَ اَلْقُـرْآنِ قَـالَ اَللَّـهنِ متَیمنَ کَلیب کُلُّه داَلزُّه
کَیل انَهحبلىسا عوی   ال تَأْسبِالْـآت فْـرَحی لَم ی واضلَى اَلْمع أْسی نْ لَمم و وا بِما آتاکُمال تَفْرَح و ما فاتَکُم

 هبِطَرَفَی دأَخَذَ اَلزُّه 439(حکمت فَقَد(.

. ارزش دانستن ثروت در انفاق آن3- 1

- تمند سودمند است که آن را انفاق کنـد و از تنـگ  بر اساس تفکرات زاهدانه ثروت زمانی براي ثرو

اصیلی براي فرد ندارد.ورت ثروت هیچ فایدهصدستی و بخل بپرهیزد، در غیر این

زــت نیـست و چیز خوار اسگرامیز     ــردم به چیــخ که مـن داد پاسـچنی
ويـــخی نیکــدا کنــز هستیش پیدو آرزوي    ـــی بــه یابــکت آنـنخس
وارــــم گوهر شاهـهمان سنگ و هار  ـــاري به کــاید نیــر چون ببــو گ

)1230- 1227، ب191، ص7، جشاهنامه(
ـ ؛ )123(حکمت أَنْفَقَ اَلْفَضْلَ منْ ماله ... طُوبى لمنْ  قۀ خیرُ مالِ المـدذخائرُالص شـهري،  (ري، )- ع- ضـا (امـام ر رء

1387 :524()36(.
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. نگرش خردگرایانه2

- گیري مـی نگرد و نتیجهتقراگونه به جهان میـتی با نگاهی اسـان در نگرش خردگرایانه به هسـانس

تحلیل و تحقیق عقالنی و منطقی از جهان هسـتی و  این اساس فرد مبتنی بر مشاهدات، تجربه،کند. بر
دهد.  شکل می،او را به هستیخردگرایانهنگرش ل آن، یابد که حاصست میامور آن به نتایجی د

دانایان ارزشمندترین افراد جامعه.1- 2

بر اساس تفکر خردگرا ارزش واقعی و اصیل انسانها در دانش و معرفت ایشان است. ایـن نگـرش   
،یابنـد، تـاریخ  شـینیان درمـی  شود که با بررسـی تـاریخ پی  خصوصاً آن زمان براي خردگرایان قطعی می

- کـه نتـایج و دسـت   کنـد و دیگـر آن  دانشمندان و خردمندان را در باالترین جایگاه ارزشی حفـظ مـی  

ین ارزش، تـاثیر و ثبـوت   تـر بـیش آوردهاي دانشمندان و خردمندان نسبت به دیگـر اقشـار جامعـه از    
برخوردار است.

ام است و بیشی که را در خور است؟کد/تر است ز کافزونــر گفت کان چیـدگـ 
، 179، ص7، جشاهنامه(رـبه ببه نیکی که را دانش آید /ـر   تندهـچنین گفت کان کس که دان

)1095ب
ن داوريــدیــد بــا ببایــرهـهن/  هر آن کس که جوید همی برتري    ـ 
- 1259، ب193همان، ص(تـد درسـایـش ببـدوم آزمایت     /ـد نخسـی راي و فرهنگ بایـیک

1260(
)1289، ب196همان، ص(رد دروغـردي به گــا نگـر تــنگ/روغ      ـبه دانش بود جان و دل را فـ 

س قیمـۀ ناسِ قیمۀ أکثرهم علمـاً و أقـلُّ النـا   أکثَرُال؛ )10(زمر ـ  قُلْ هلْ یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا یعلَمونَ 
.)37()396: 1387شهري، (ري، )- ص- اکرم(رسولأقلّهم علماً

.حفظ عقل در فضاي عقالنی و منطقی2- 2

اي صـحیح  هتوانـد تحلیلهـا و اسـتنباطها و اسـتنتاج    بر اساس تفکر خردگرا خرد آدمی زمـانی مـی  
ـ      یی منطقـی و غیـر   دور باشـد و در فضـا  ه عقالنی را ارائه دهد کـه از آسـیبهاي شـناختی و انحرافـی ب
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اي جـدي تفکـر عقالنـی آمیختگـی احساسـات بـا       هاحساسی به تحلیل و بررسی بپردازد. یکی از آسیب
کننده خواهد بود.آن استنتاجها و تفسیرها و برداشتهاي نادرست و گمراهتحلیل منطقی است که نتیجه

، 190، ص7، جشاهنامه(ر هواـهبکردن زدورخرد/ روا  ه داردـردم کـد مـردمنــ خ
.)1215ب

ـ    :علیکم إثنتانأخاف إنّ أخوف ما  عبـاد اهللا ال ترکنـوا الـی    ؛ )42و 28(خطبـه  لَاتّبـاع الهـوي و طـول األم
.)38()105(خطبه جهالتکم و التنقادوا ألهوائکم 

بندي بر اساس نوع و جایگاه مخاطبتقسیم) پ

حاکمـان و پادشـاهان و   )ب مـردم؛  )وزرجمهر بر اساس  الـف از سخنان ببندي نوع دیگر تقسیم
تواند باشد.و وظایف و کارکردهاي ایشان میرابطه

. مردم1

. مطیع حاکم بودن1. 1

ی تبعیـت مـردم از   یکی از اصول مشترك فکـري در آراي بـوزرجمهر و آیـات و احادیـث اسـالم     
پرهـرج  شود و در جامعـه کم دچار هرج و مرج میبدون حاخویش است؛ زیرا جامعهمان شایستهحاک

و مرج هیچ کمال و پیشرفتی قابل تصور نیست.
، 190، ص7، جشاهنامه(اه جهانـردن به فرمان شـسپ/  ان    ــکار و نهــویش را آشــخـ دل

)1219ب

ـاء   یا ایها الذین آمنوا أطیعوا اهللا و أطیعوا الرّسول و أولی األمر مـنکم   أمـا حقّـی علـیکم فالوفـاء     و ؛ )59ـ (نس
.)34(خطبهحین آمرکم عوکم و الطاعۀ... و اإلجابه حین أدبالبیعۀ 
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. پادشاهان2

کاران و امنیت راستکاران از حکومتش. هراس خالف1- 2

ض بـه حـدود و   ت تعـرّ بدکاران از او هراسـان باشـند و جـرأ   اي باشد که حاکم باید به گونهدافعه
را نداشته باشند.حقوق مردم

روان سودمندـکه را خوانی از خس/د بلنـ دگر گفت با تاج و نام
زکارـــرد پرهیــود مــن بـکه ایم/ ار ن داد پاسخ کزان شهریـچنی

- 1231، ب191، ص7، جشـاهنامه (زمین زیـر تخـتش تـن آسـان بـود     /   ود   بهراسان او بدو از آواز
1233(

فی ذلک تزهیداً ألهل اإلحسـان فـی   و ال یکوننّ المحسن و المسیء عندك بمنزله السواء فإنّ[یا مالک]
).52(نامه اإلحسان و تدریباً ألهل اإلسائه لإلسائه 

. دانش اندوزي2- 2

نیـاز بدانـد و پیوسـته بایـد در پـی ترفیـع دانـش و        اندوزي بـی گاه نباید خود را از دانشحاکم هیچ
باشد.معرفت خویش

)1294، ب196، ص7، جشاهنامه(وانــاتـننـوختـآمادا زـمبروان   /  ننوشیاهـه دل شــ همیش

.]78: 1379، حلبیبه نقل از: ) [29:؛ کیمیاي سعادت51/ 1(غزالی، احیا، خیر االمراء من زار العلماء 

. بخشش و بخشایش3- 2

کند و بـه ایـن   ایشان را جذب خود و حکومتش میمردم، نسبت بهپادشاه با بخشش و بخشایش
کند.وسیله در راستاي حاکمیت مردمی و با ثبات حرکت می

، 189، ص7، جشاهنامه(و دیگر که دارد دل از بخش تنگ/که ترسد ز دشمن به جنگ ـ یکی آن
)1206ب

ـ أفضَلُ؛)131(خطبـه  انّه الینبغی أن یکون الوالی ... البخیل فتکون فی اموالهم نهمه  الث الملوك من اعطی ثَ
ۀُأفصالٍ: الرّخو الجود39()514: 1387شهري، (ري، )- ع- (امام صادقدلُو الع(.
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. مشورت با خردمندان و دوري از استبداد راي4- 2

گیریهایش با خردمندان مشورت کند تا تصـمیم او از هـر گونـه نقـص و     حاکم باید پیش از تصمیم
ور باشد و تصمیمهاي او حاصل خرد جمعی آگاهان باشد.داشتباهی به
، 189، ص7، جشاهنامه(ردـبه یک سو نهد روز ننگ و نب/ ـرد  د مـردمنـه راي خـکـ دگر آن

)1207ب
و الَ ؛ )38(شـوري ـ   هم ینفقُـونَ  والَّذینَ استَجابوا لرَبهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرُهم شُـورى بیـنَهم وممـا رزقْنَـا    

.)40()113(حکمت مظَاهرَةَ أَوثَقُ منَ اَلْمشَاورةِ

. صبور بودن و دوري جستن از شتاب و عجله5. 2

- زدگـی بـه  هایش از شتابیگیرکه در تصمیمصبور بودن اوست و این،اي مهم حاکمهیکی از ویژگی

دور باشد.
)1208، ب189، ص7، جشاهنامه(بجوید به کام اندر آرام و خواب/ابش پرشتد سرـچهارم که باشـ 

و ایـاك و العجلـه بـاألمور    [یا مالک]؛ )11(اسـراء ـ   ویدع اإلِنسانُ بِالشَّرِّ دعاءه بِالْخَیرِ وکَانَ اإلِنسانُ عجولًا 
.)52(نامه قبل أوانها 

و حدیثقرآن مفاهیمهاي بوزرجمهر و. علل تشابهات اندیشه3

و آیـات  شـاهنامه هـاي بـوزرجمهر در   سوییهاي سخنان و اندیشهاز تحلیل و بررسی شباهتها و هم
ا را در مـوارد  هدالیل ایـن شـباهت  ،هاي عقلی و نقلیفهمؤلّۀقرآنی و احادیث امامان معصوم ـ ع ـ بر پای  

توان دانست:   زیر می

نهاي الهیسویی آییهم.1- 3

نَّإ«که آل عمرانةسور19ۀه به آیبا توجو این موضـوع اساسـی در دیـن   » ین عند اهللا االسالمالد -

ترك در میان آنهـا وجـود دارد و   ـتند و مفاهیم بنیادین مشـشناسی که ادیان الهی همه در یک مسیر هس
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الهـی بـوده کـه داراي    توان دریافت که آیین بوزرجمهر (زرتشتی) آیینیاوت در تکامل آنهاست، میـتف

.مفاهیم مشترك با دین اسالم است

سویی آن با دینبوزرجمهر و همۀخردگرایی اندیش.2- 3

به تعقّل و تدبر به صورتهاي گوناگون سفارش شده اسـت؛ از طرفـی نـام لقمـان در     قرآن کریمدر 
سـوره 19تـا 13هـاي پسرش آیهبه نام اوست و از پندهاي لقمان به قرآنةآمده و یک سورقرآن مجید
آمیـز آن  به ویژه کلمات قصار و حکمت- ع- ل در سخنان امیرالمؤمنین علیباشد. همچنین تأملقمان می

کننـده  دریایی ژرف و عظیمی از حکمت و خـرد در پـیش چشـم مطالعـه    البالغهنهجحضرت در آخر 
کتـاب عقـل و جهـل    اصول کافیدر همین بس که ،گستراند و در اهمیت عقل در اسالم و در تشیعمی
التوحید آمده است.حدیث و کتاب برتري علم در آغاز و پس از این دو، کتاب34با 

ت بوزرجمهرها و شخصیاسالمی شدن بخشی از اندیشه.3- 3

ۀقولهـایی کـه ترجمـ   ایی که میان متون پهلوي و پس از اسالم تفاوت دارد و یـا نقـل  هبخشبه ویژه
ت او در متنی چـون تـاریخ بیهقـی مسـلمان بـه      آیات و احادیث است و یا این که شخصیلفظ به لفظ

).  514- 1376:510کند (بیهقی، آیین پیامبر دانسته شده که جان در این راه نیز فدا می

نیکو بودن ذاتی رفتارهاي نیک و ناپسند بودن ذاتی رفتارهاي زشت در طول تاریخ.4- 3

»النّـاس علیهـا التبـدیل لخلـق اهللا    اهللا التـی فطـر  هفطـر : «آمده استقرآن کریمفطرت الهی که در 
؛ بنـابراین انسـانها بـا فطـرت الهـی بـه       »کلّ مولود یولد علی الفطرة«گوید: ) و حدیثی که می30- (روم

از دیگـر علـل وجـود مفـاهیم     دهنـد.  کنند و کارهاي نیک انجـام مـی  سوي کارهاي خوب حرکت می
توان این اصل مهم کالمـی را دانسـت کـه    ان بوزرجمهر و آیات و احادیث اسالمی میمشترك در سخن

ات قبح؛ بنـابراین فطـرت و خـرد پـاك انسـانی در طـول تـاریخ        ات حسن است و قبح بالذّحسن بالذّ
یلتها بوده است و بوزرجمهر بر بنیان فطـرت پـاك خـود بـه     دور از زشتیها و رذکوییها و بهمتمایل به نی

هایش پرداخته است.یدگاهبیان د
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گیرينتیجه- 4

و بر اساس معیارهـاي گونـاگون   ي مختلفهااز جنبهشاهنامههاي بوزرجمهر در سخنان و اندیشه
بنـدي  توان تقسـیم سو و سازگار است. این شباهتها را در ابعاد گوناگون میبا مفاهیم قرآنی و حدیثی هم

بر اسـاس نـوع نگـرش    خالق فردي، خانوادگی و اجتماعی و الهی؛ هاي افهاز جمله بر اساس مؤلّ:کرد
تـوان مـی پادشاه و مردم. با در نظر گرفتن عوامل عقلی و متنـی ۀزاهدانه و خردگرایانه و بر اساس رابط

خردگرایـی اندیشـه  )سـویی آیینهـاي الهـی؛ ب    هـم )ا را در این موارد دانست: الـف  هعلل این شباهت
)ت بـوزرجمهر؛ ت ها و شخصـی ز اندیشهاسالمی شدن بخشی ا)آن با دین؛ پ سوییبوزرجمهر و هم

ات بودن تشخیص رفتار نیک از شر.ذّبال
یادداشتها

جـایی  نیز نام بوزرجمهر آمـده اسـت. از آن  شاهنامهاست که در » بزرگمهر«ب صورت معرّ» بوزرجمهر«.1
بریم.ب آن را به کار میورت معرّـپردازیم صمیمهشاهناخنان بوزرجمهر در ـکه در این مقاله ما به بررسی س

(گفتـار انـدر   خردنامه؛ شرح یادگار بزرگمهر؛ شاهنامه: فردوسیبرخی از آثار مهم در این باره عبارتند از: .2
ـ کلیله و دمنه؛ جاویدان خرد (الحکمه الخالده)؛ مهظفرناسؤاالت نوشروان عادل از بزرگمهر حکیم)؛  ع و : ابن مقفّ

: عـامري؛  السـعاده و االسـعاد  : ابـن قتیبـه؛   عیـون االخبـار  : طبري؛ تاریخ طبري؛ دكاندرزهاي مزا... منشی؛ نصر 
: هبمـروج الـذّ  : ثعـالبی؛  االعجاز و االیجـاز ؛ نهایه االرب فی اخبار فرس و العرب: جاحظ؛ المحاسن و االضداد

: راغب اصفهانی.محاضرات االدباءقی؛ : ابوالفضل بیهتاریخ بیهقی: بیهقی؛ المحاسن و المساويالمسعودي؛ 
جلد چهارم در ذیل پادشاهی کسري نوشیروان داستان بوزرجمهر، سـخن گفـتن او   فردوسیشاهنامهدر .3

پیش کسري و سبب آزار نوشیروان از وي به تفصیل آمده است.
کننـد؟ چـرا   عقّل نمـی چرا ت«گوید: است که بارها میقرآن کریمسویی و پیوند عقل و شرع به استناد هم.4

.»کنندتدبر نمی
است.نهج البالغهگانهها در این مقاله، بخشهاي سهها، حکمتها و نامهمقصود از خطبه.5
6.اَلْکَالَم قْلُ نَقَصاَلْع 71(حکمت إِذَا تَم(.
7.) من ظُللِ إِالَّ منَ الْقَوم ءورَ بِالسهالْج اللّه بح؛)149نساء ـ  الَّ ی     لَـمـا تَعإِنْ قَـلَّ م و لَـما الَ تَعالَ تَقُلْ م و
: 1387شـهري، (ري، )- ص- اکـرم أکثرالناس ذنوباً یوم القیامه اکثـرهم کالمـاً فیمـا ال یعنیـه (رسـول     ؛)31(نامه
496(.
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.)182،471حکمت (ولِ بِالْجهلِالَ خَیرَ فی اَلصمت عنِ اَلْحکْمِ کَما أَنَّه الَ خَیرَ فی اَلْقَ.8
و ؛ )87(خطبـه  فَالَ تَقُولُوا بِما الَ تَعرِفُونَ فَإِنَّ أَکْثَـرَ اَلْحـقِّ فیمـا تُنْکـرُونَ    ؛)55- (قصص)؛ 4(مؤمنون ـ  .9

 انَهسا لهلَیرَ عنْ أَمم هنَفْس هلَیع انَت486: 1387شهري،)(ري- ص- اکرم(رسول؛ )2(حکمت ه(.
حاسبوا انفسکم قبل أن تحاسبوا (خواجه توسی، اوصـاف  ؛)2(صف ـ  ؛)161، 160، 12،13(بقره ـ .10

]؛ یا ایها الناس طوبی لمن شغله عیبه مـن عیـوب النـاس    97: 1379، حلبیبه نقل از: [،/ اسالمیه)21االشراف، 
من کانَت فیه ثالثُ خصالٍ: عاملٌ بِما یأمرُ بِه و تارك لما انّما یامرُ بِالمعروف و ینهی عنِ المنکر؛)؛ 176(خطبه 

.)458، 366، 349، 150؛ (حکمت)376: 1387شهري، (ري، )- ع- ینهی عنه...(امام صادق
؛ منـادي،  184/ 2المؤمن کیس فطن عاقل (سیوطی، جامع صـغیر،  ؛ )113(حکمت و الَ عقْلَ کَالتَّدبِیرِ.11

من تفکّر فی العواقب لم یشجع (ابن عبد ربـه، عقـد   ؛]80: 1379به نقل از: حلبی، [،، هند)136کنوز الحقایق 
.]110–109: 1379، [به نقل ازدامادي،)17، 1الفرید، ج
.)36(حکمت منْ أَطَالَ اَلْأَملَ أَساء اَلْعملَ؛)211(حکمت و أَشْرَف اَلْغنَى تَرْك اَلْمنَى.12
.)86(حکمت )؛ 81(خطبه یها اَلنَّاس اَلزَّهادةُ قصرُ اَلْأَملِ و اَلشُّکْرُ عنْد اَلنِّعمِ أَ.13
(توبـه ـ   ؛)45و انّما هی نفسی أروضها بالتقوي لتأتی آمنـه یـوم الخـوف األکبـر (نامـه     )؛ 197(بقره ـ  .14

.)371(حکمت ؛)183(خطبه...وى و أَوصاکُم بِالتَّقْ؛)371خیر الزاد التقوي (حکمت؛)110
.)94،113(حکمتو الَ عزَّ کَالْحلْمِ )؛ 201(آل عمران ـ ؛ )25(رعد ـ ؛)11(زمر ـ .15
.)349(حکمتو اَلْقَنَاعۀُ مالٌ الَ ینْفَد ؛ )229(حکمت کَفَى بِالْقَنَاعۀِ ملْکاً ؛)31(اعراف ـ .16
17.نِ ام هى بِنَفْسرأَزعرَ اَلطَّمتَشْع2(حکمت س( ؛دؤَبرِقٌّ م عحکمت اَلطَّم)226(حکمت ؛ )180(.
.)37(نساءـ ؛ )38(روم ـ )؛ 22ـ (نور .18
.)399(حکمت یحسنَ أَدبه و یعلِّمه اَلْقُرْآنَ...و حقُّ اَلْولَد علَى اَلْوالد أَنْ .19
20.ی بضعب تُکدجی  ونَـانی فَعأَتَان أَتَاك لَو توکَأَنَّ اَلْم ی ونابأَص کابأَص ئاً لَوتَّى کَأَنَّ شَیکُلِّی ح تُکدجلْ و

.)47لحٍ (هود ـ قَالَ یا نُوح إِنَّه لَیس منْ أَهلک إِنَّه عملٌ غَیرُ صا؛)31(نامه منْ أَمرِك ما یعنینی منْ أَمرِ نَفْسی 
)؛ (حکمـت 123(حکمـت  أَنْفَقَ اَلْفَضْـلَ مـنْ مالـه    ... طُوبى لمنْ)؛ 75(نحل ـ  ؛)274، 178(بقره ـ  .21

429(.
انّ ؛)320: 1387شـهري،  (ري،)- ص- اکـرم (رسـول هـا نعالصـدقه کَما المعتـدي فـی  ؛ )30(إسراء ـ .22

.)268:همان(، )- ع- للسخاء مقداراً(امام عسکري
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93و حدیثقرآنباشاهنامهرجمهر در بررسی تطبیقی سخنان بوزدومچهل و سال 

ـ  (.23 ـ  ؛)150نسا  ـ  )؛ 200(اعراف  ـ  ؛)22(نور  ـ  ؛)22(رعد  ـیظَ و تَجـاوز عنْـد     )؛ 41(شوري  و اکْظـمِ اَلْغَ
؛)211(حکمـت  لظَّفَـرِ و اَلْعفْـو زکَـاةُ اَ  ؛)69(نامـه  اَلْمقْدرةِ و اُحلُم عنْد اَلْغَضَبِ و اصفَح مع اَلدولَۀِ تَکُـنْ لَـک اَلْعاقبـۀُ   

- اکـرم انّ اهللا عفـو یحـب العفئ(رسـول   ؛)193(خطبـه  یعفُو عمنْ ظَلَمه و یعطی منْ حرَمه و یصلُ منْ قَطَعه[المومن]
.)52، 11(حکمت ؛)386: 1387شهري، (ري، )- ص

ک و بینَ غَیرِك فَأَحبِب لغَیرِك ما تُحب لنَفْسک و اکْرَه لَه ما تَکْرَه لَهـا  یا بنَی اجعلْ نَفْسک میزَاناً فیما بینَ.24
  ـکنَ إِلَیسحأَنْ ی با تُحنْ کَمسأَح و أَنْ تُظْلَم با الَ تُحکَم مالَ تَظْل وو ...      قَـالَ لَـکأَنْ ی ـبـا الَ تُحالَ تَقُـلْ م

.)31مه(نا
25 .ثْقَالَ ذَرلْ ممعن یموزلزال ـه) رَها ی9شَر(.
یا بنَی إِیـاك و مصـادقَۀَ اَلْـأَحمقِ    ؛)316: 1387شهري، (ري، )- ع- الجاهلِ فی تَعبٍ(امام رضاصدیقُ.26

ضُرَّكفَی کنْفَعأَنْ ی رِیدی ؛ )38(حکمت فَإِنَّهص ذَرحا ونْ یۀَ مابـرٌ     قحتَبعم بـاحفَـإِنَّ اَلص لُـهمنْکَرُ عی و هأْییلُ ر
بِهاح31الخیر فی معین مهین و ال فی صدیق ظنین (نامه ؛ )69(نامه بِص(.
اَلْإِیمـانُ أَنْ  ؛ )36یما (احـزاب ـ   وأَجرًا عظه)... والصادقینَ والصادقَات ... أَعد اللَّه لَهم مغْفر119َ(توبه ـ  .27

 کنْفَعثُ ییبِ حلَى اَلْکَذع ضُرُّكثُ ییقَ حدرَ اَلص38،458(حکمتتُؤْث(.
.)384: 1387شهري، (ري، )- ع- انّ العاقلَ الیکذب و إن کانَ فیه هواه(امام کاظم؛)106(نحل ـ - 28
.)52، 11(حکمت )؛10و9(الرحمن ـ؛)182و 181(شعراء ـ )؛ 34(اسراء ـ .29
30.یباَلْغاجِزِهاَلْع ده461(حکمت ج( ؛ هدی و هانسنْ لونَ مملساَلْم ملنْ سم ملسخطبه فَالْم)167(.
.)69(نامه ود إِبلیس و احذَرِ اَلْغَضَب فَإِنَّه جنْد عظیم منْ جنُ... و اُحلُم عنْد اَلْغَضَبِ .31
شـهري،  (ري، )- ع- افشـاء السـر سـقوطٌ(امام صـادق    ؛ )162(حکمت بِیدههمنْ کَتَم سرَّه کَانَت اَلْخیرَ.32
.)31و المرء أحفظ لسرّه (نامه ؛ )268: 1387
إذا سمعتم بجبل ؛ )126ه و لم یضع امرؤ ماله فی خیر حقّه و ال عند غیر أهله الّا حرمه اهللا شکره (خطب.33

زال عن مکانه فصدقوه و إذا سمعتم برجل زال عن خلقه فالتصدقوه فإنّه سیعود الـی مـا جبـل علیـه (حـاجی      
].97: 1379) [به نقل از: حلبی، ، آستانه67–66/ 1خلیفه، کشف الظنون، 

.)5(زمر ـ ؛)103عمران ـ (آل؛)26(یونس ـ ؛)13(نحل ـ .34
و أحذّرکم الدنیا فإنّهـا  ؛)99اوصیکم بالرفض لهذه الدنیا التّارکه لکم (خطبه ؛ )38(توبه ـ  )؛ 32(انعام ـ  .35

.)133(حکمت ؛)132، 114)؛ (خطبه 45الدنیا دار منی لها الفناء (خطبه؛)113منزل قلعه (خطبه 
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)دانشکدة ادبی(جستارهاي ادبی94
دوم

36.هوها حیثُ وجهها و لَم یعطعموها لتَکنزوها(امام صـادق انّما اعطاکم اهللا هذه الفضولَ من االموالِ لتوج -
.)126(حکمت ؛)183و أنفقوا أموالکم (خطبه ؛ )524: 1387شهري، (ري، )- ع

و الَ شَـرَف  ؛ )398: 1387شهري، (ري، )- ص- اکرماالموات(رسولالجهال کالحی بینطالب العلم بینَ.37
.)147، 113(حکمت الَ مالَ أَعود منَ اَلْعقْلِ؛ )113(حکمت کَالْعلْمِ 
.)211(حکمت و کَم منْ عقْلٍ أَسیرٍ تَحت هوى أَمیرٍ.38
فـأعطهم مـن عفـوك و    لهـم و اللطـف بهـم ...   و أشـعر قلبـک الرّحمـه للرّعیـه و المحبـه      [یا مالک].39

.)52صفحک(نامه 
40.اَال وشَارتسایهنُ اَلْهِدیتَهعسنِ اخَاطَرَ م قَد و و أکثـر مدارسـۀ   یـا مالـک  [؛ )211(حکمـت  غْنَى بِرَأْیِـه [

.)52الحکماء فی تثبیت ما صلح علیه أمر بالدك (نامه هالعلماء و مناقش
نامهکتاب

قرآن کریم- 
نهج البالغه- 
.1376دانشگاه فردوسی مشهد؛ : مشهد،؛ چاپ دومتصحیح دکتر علی اکبر فیاضتاریخ بیهقی؛ابوالفضل؛ بیهقی،- 
.1379تهران: اساطیر؛ ؛ چاپ اول،تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسیعلی اصغر؛ ، حلبی- 
.1379تهران: دانشگاه تهران؛ ؛ چاپ اول،مضامین مشترك در ادب فارسی و عربمحمد، ،دامادي- 
.1376تهران: سمت، چاپ اول،؛ تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی؛راستگو، محمد- 
المعـارف بـزرگ   تهـران: مرکـز دایـره   چـاپ اول، جلد، 8،تصحیح جالل خالقی مطلق؛شاهنامه؛فردوسی، ابوالقاسم- 

.1386اسالمی،
.ق1392، تهران: دارالکتب االسالمیهمجلد، 110؛حاراالنوارب؛محمدباقرمجلسی،- 
ـیخی  تلخیص سید حمید حسینی و ترجمه؛الحکمهمنتخب میزان؛شهري، محمدريمحمدي -  ، چـاپ  حمیدرضـا ش

.1387، دارالحدیث:هفتم، قم
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