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Abstract 

‘Minooye Kherad’ is one of the most significant letters of advice in the Middle Persian 

Period and the Pahlavi literature, including the books of Behdinan. This rather short 

book is full of the wise and beautiful religious and practical advice in diverse fields. 

Shahnameh, the master piece of Ferdowsi is the essence and protector of the ancient 

Persian culture. The research focuses on whether the book ‘Minooye Kherad’ has 

influenced the contents of Shahnameh or not. It also studies whether Ferdowsi has been 

inspired by this book or not. The descriptive-analytic methodology is based on studying 

the books, articles and analyzing different data. The result of this research indicated that 

Shahnameh has been influenced by this short book in the concepts related to moral 

advice. The great role of wisdom in Shahnameh emerges from the culture of Ancient 

Persia. And the book ‘Minooye Kherad’ has had a significant role in transferring this 

valuable characteristic. Ferdowsi is not the creator of these moral concepts, but he has 

added to the richness of these moral concepts by the help of his literal and artistic 

talents and has offered them to his audiences in his Master piece ‘Shahnameh’. 

Keywords: Moral Advice, Wisdom, Culture of Ancient Persia, Minooye Kherad, 

Shahnameh 
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 یفردوس شاهنامةآن بر  ریو تأث خرد  مینویاندرزهای 
 

 سیده زهرا میرنژاد -عبداهلل غالمی -ابراهیم استاجی -محمود مهجوری

 

 دهیچک

 حجمم   کم اثر نیا. است نانید به متونو از  یپهلو اتیو ادب انهیم یفارس دورة یها اندرزنامه نیتر از مهم یکی مینوی خرد

  یفردوسم  بمرر  اثمر   شاهنامهگوناگون است.  یها نهیدر زم یو تجرب ینید خردمدارانةو  بایز یپند و اندرزها از سرشار

 مسمللة اسمت.   یفرهنمگ از خرمر نمابود    نیم ا نگهدارندة ریاز اسالم و ن شیباستان و پ رانیا فرهنگ دار راثیمو  دهیچک

 محمور  خرد اندرزنامة نیا به فردوسی ایآ و  گذاشته ریتأث شاهنامه بر خرد ینویم یپند و اندرزها ایاست که آ نیا پژوهش

 و شماهدها  یگمردآور  نیهمچنم  مقماتت   و متون مرالعة ةیبرپا و یلیتحل -ی فیتوص  پژوهشروش  است؟  داشته توجه

گونماگون پنمد و    یهما   نهیزم در برر  شاهنامةبر  کوتاه ةخردنام نیا ریتأث انگریب اثر  دو یبررس جةینتاست.  راتیتأث انیب

 بمه  موضمو   نیم در انتقال ا خرد ینویمو  دارد شهیرباستان  رانیا فرهنگ در شاهنامهدر  خرد یوات گاهیجااندرز است. 

 یو ادبم  یو ذوق هنر حهیقر با     بلکه ست؛ین یاخالق میمفاه نیا گرارندةتنها  ی. فردوساست  داشته ییسرانقش ب شاهنامه

 .است  کرده عرضه خودرا پرورده و به مخاطبان  هاآن افروده؛ نیمضام نیا یغنا بر خود  اریبس

 

 های کلیدی واژه

 شاهنامه  خرد ینویم  باستان رانیا فرهنگ  خرد  اندرز و پند

 

 مقدمه

 بمرخال     کمه  اسمت  یاصرالحات شمار در         مفهوم نیا. است یرانیا تمدن و فرهنگ در یاصل میاز مفاه یکیخرد 

  یک: صمرف .تمدن و فرهنگ بر محور خرد اسمت رر  یاصل انیبن دیترد    یدارد. ب دهیچیپ اریبس یقتیخود  حق یظاهر آشنا
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1313 :66-67.) 

 مذکر اسم  -xratav ة  واژ اوستا در .شود یباستان بررس رانیزبان و فرهنگ ا ة  حوز درخرد  ة  واژ است   ستهیشادر ابتدا 

 ,Barthlomae) اسمت  رفتمه  کمار  بمه  «عقل و خرد فهم  هوش  پند  مشورت  هد   ر یتدب خواستن » یمعنا به و است

خمرد و   یبمه معنم   xrad ی(. در زبان پهلوKent, 1953:180خرد است ر یبه معن -xraθuباستان  ی. در فارس(1961:335

 (.164: 1379  یمکنر: کرر. است عقل

 یاز متمون پهلمو   سمیاری ب بخمش  کمه  یا گونه به است؛   انهیم یمهم در متون فارس اریو بس یو اندرز از ارکان اساس پند

 شمتر یب یانمدرز  نیمضام نی. ادهد نشان میباستان  انیرانینرد ارا در  للهمس نیا تیاهم و همین  است این موضو  دربارة

 دارند. هیتک یو اصل خردورز یبشر بةتجر برو  اند    گرفته سرچشمه ینید یها شهیاند از

 مختلم   یهما  جنبمه و حکمت و  رسومو  آداب از یا    فشردهو درواقع  است یاجتماع یهنجارها بر یمبتن یاندرز هر

 مختلم   یهما  مکمان  در یبشمر  یهما     فرهنگ ینیب    جهان و برداشت دربردارندة نیبنابرا ؛است یجامعه و تفکر قوم اتیح

 تمر     بمه دوران کهمن   یادبم  نمة گو    نیم ا نگمارش  سمنت . است   یرانیا یاندرز آثار از   یاصل نةنمو یپهلو یها  اندرزنامه. است

 اداممه  یادبم نمة  گو    نیم ا نینچنیا و افتی راه یعرب ریو ن یبه ادب فارس ترجمه با ژهیو    به یپهلو یها    اندرزنامه. گردد    یبازم

 (.16: 1316رمرداپور   افتی

هما   پرسش دربردارندة اثر نیا. دارد یاصل نقش آن در اندرز و پند که است انهیم یفارس یها متون از یکی خرد ینویم

 خمرد  بمه  ژهیم و توجمه  ةیم پابر یممدار اخالقو  ینداریبر د دیکتاب  تأک یاصل ةیتکاست.  خرد  ینویدانا و م یها و پاسخ

توجه به خمرد  در   این مقدار. شود یم ادی آناز  این اثرمتن است و همواره در سراسر  یاصل ةیتکاثر   نیا در خرد. است

 ممة ه در و هممواره  رایم ز اسمت؛   شده نهاده یخردورز و خرد ادیبن بر اثر نیادرواقع  شود؛ یم دهید رین یفردوس شاهنامة

اسمت کمه    رنگچنان پر شاهنامه ةخرد در مقدم  یو توص شیسنجش  خرد است. ستا اریمالک و مع دادهایمسائل و رو

 .دینام توان یم شاهنامه مةخردنامقدمه را  نیا

 رامردااهمو  بما  خمرد   ینمو یم. زنر معتقد اسمت خمرد در   رود یم سخنو ابعاد گوناگون آن  خرددربارة  خرد ینویم در

 آغماز  نشیقمدرت او آفمر   بما و  اهورامرداسمت  باآغاز همراه  از اثر نیا در خرددارد.  ینشدن قخل یتیماهو  است متفاوت

 (.312: 1314 زنر : کرر. شود یم

 رانیا یباورها و ها آموزه که است یا    نهیگنج مانند وشده  رابیسباستان  رانیا یخسروان حکمت از یفردوس شاهنامة

 یانمدرز  یا  هیما با درون انهیم یفارس ناب یها از متن یکی خرد ینویمداشته است.      خود نگاهدرون باستان را پالوده و در 

 یو رهنمودهما  هما  شهیاند انیدر ب یفردوس حکمت بر گمان    یباثر  نی. اگردد    یبرم یساسان دوران به آن نگارش که است

 .است گذاشته یژرف ریتأث  یاندرز -ی اخالق

 پژوهش نةیشیپ

مضامین اندرزی و یا آثاری مرتبط بما ایمن موضمو  نوشمته     توان برشمرد که دربارة  چند اثر از پژوهشگران معاصر می

(  1334  خمرد  ینمو یمر خمرد  مینوی در این باره عبارت است از: ترجمة تفضلی از کتاب  ها ترین پژوهش مهم .شده است

 فرهنمگ   (1393 ارژنه  تدش ییرضار خرد ةها در سنجتیشخص کنش یلیسنجش تحل: یفردوس ةشاهنام در خرد شکوه

 یفردوسم  یفکمر  یهما  هجاذبم (  1330  یعیشمف ر یفردوس خرد و دانش(  1393رطالبی و راشدمحصل   شاهنامه در خرد
( نیمر  1371  یاجیم کو یکوورجر یی در شاهنامهها پژوهشکتاب  در(. 1333 ه یمسکو نابر خرد دانیجاو  (1369 رنجبر ر



 149/    اندرزهای مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

 

 در این زمینه مرالعاتی شده است.

راندرز  یپهلو اندرزنامة سه یبررسهایی نیر در این باره انجام شده است؛ برای نمونه   نامه بر آنچه بیان شد  پایان افرون
( 1319رهاوشکی   یاسالم دورة یاندرزها با هاآن سةیو خرد( و مقا میو اندرز خ نانیآذرباد مارسپندان  اندرز دستور بهد

 ییمردا فرهنگ و نید بازتاب نامة انیپاه شده است. است که در آن سه اندرزنامة پهلوی با اندرزهای دورة اسالمی مقایس
( کمه  1311پمور     رقاسمم  (پازنمد  و یپهلو متون  اوستا با شاهنامه یاندرزها و ها  نییآ باورها  یقیترب یربررس شاهنامه در

 یفردوسم    شاهنامة در حکمت و موعظهکند.   بررسی می شاهنامهنمودهای اساطیری و دینی و فرهنگی ایران باستان را در 
 نامة دیگری در این موضو  است.  ( نیر پایان1371رنیکدار اصل  

رصمرفی   « فردوسمی  شماهنامة همای آن در    مفهموم خمرد و خاسمتگاه   »های دیگر در این باره عبارت است از:  پژوهش

  یفردوسم  شماهنامة »( و 1311  یصمدرمحمد ر «شاهنامه یپندها و اندرزها»  (1390 ن یرشاه« پندها و اندرزها»(  1313

مقایسمه کمرده    شماهنامه را بما   خمرد  مینوی اثر مستقلی که متن  است یگفتن(. 1316  یگودرز یرمعظم« پندها و اندرزها

 است؛ بنابراین انجام چنین پژوهشی تزم بود. باشد  ارائه نشده 

 ها اندرزنامه نةیشیپ

 یفارسم  زبمان  بمه  ینگارش آثمار  سنت. ردیگ    یم  بر در را یالدیم 661 تا الدیم از شیپ 330 سال از     انهیم یرانیا دورة

در  اکنمون   کمه   انمه یم یفارسم  ارجمنمد  آثار از یاریبساست  یگفتن ؛    یافت ادامه همچنان یاسالم ییابتدا یها    در سده انهیم

 یهما     سمده  در دهنمد      یمم  دسمت  بمه  باسمتان  رانیم ا یها آموزه و باورهاو  نید ة  دربار ییبها    گراناطالعات  و استدست 

 اند. نوشته شده  ین اسالمی نخست

بمه   اوسمتا  یهما     ترجممه : نخسمت ة دست» :شود    ی( به چهار دسته تقسیم میزردشت یپهلو متونر یغربنة ایم یفارس آثار

 «یخیتمار ة چهمارم: آثمار و متمون    دستی؛ اندرز اتیادب و: متون  ة سومدستی؛ نید ریتفاس وة دوم: آثار و متون دستی؛ پهلو

 (.107: 1391رقادری  

و  اسمت...  یزردشمت  ینم ید آثمار  شتریب شده   یتأل یپهلو زبان به که یآثار»نویسد:  ة این آثار می  دربار یتفضل احمد

 باسمتان  انیم رانیا ینم یب جهمان  شناخت و رانیا یباستان یها اسروره به ردنب یپ ی وزمان ساسان یزردشت برای شناخت دین

 بمه  و دهیم گرد اقتبماس  یفارسم  یادبم  یهما     کتماب  در ریم ن آثمار  نیم ا از یبعض مرالب. روند    یم شمار به ییبها گران منابع

 نیم بمه ا  دیم با یپهلمو  یآثمار ادبم   است. برای به دست آوردن اطالعاتی از چگونگی  شده گر    جلوه گوناگون یها    صورت

گونه آثار فارسمی اداممه یافتمه و ممنعکه شمده       نیادر  یپهلو اتیگفت ادب دیبا درواقع. کرد رجو  ها    اقتباس و ها    ترجمه

 (.114: 1377رتفضلی  « است 

 یکم یبمرر    دگاریم آفر وجود با و دارد یمحور و یاصل نقش یزردشتة شیاندخرد در : »سندینو ینژاد م و پاک ندا 

 (.116: 1390نژاد صحنه   رندا  و پاک «شود یم یبا خرد رهبر انیجهان از ابتدا تا پا نشیاست. کل آفر

 نیتمر      اخالقیمات را یکمی از مهمم      هک  چنان؛ است یاندرز یها    نوشته یپهلو اتیادب در پررنگ اریبس یها    جلوه از یکی

اسمت.   handarz  اندرز در فارسی میانمه  یمکنر مةنا هواژ پایة. برآورد شمار بهتوان   فارسی میانه می یها    نوشته یها    بخش

  ؤمنمان مشماگرد    ایم فرزنمد   ییراهنما یبرا یبررگ بیشترکه  شود    یم گفته یا مانهیحک سخنان و ها    این واژه بیشتر بر گفته

بمه اصمرال     ایم  یزرتشمت  نةایم ة فرهنگ نیر در زبان فارسی  واژ مة مردم یا صاحبان شغل و منصبی ویژه فرموده باشد.عا

 (.31: تا    یب  یپهلو یها    متنر« و را( فرهنگ آموزمرت تا من پسر( یرا ریخ»: است رفته کار    این معنی به  در  یپهلو
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. معنمای  اسمت  پنمد ة   واژ  انمدرز رود. متراد   به کار می رین دانشو  کردن تیترب آموختن     دانش یبه معنا فرهنگة   واژ

 یهما     واژه یدر یفارسم  درآنچه بیان شد   جر (. به10: 1316است رمرداپور  « راه»پند در زبان پهلوی ة   دیگر و اصلی واژ

 حت ینصم  ماننمد  یگمر ید یهما     واژه انمدرز   و پنمد  جمر  اسالم  از په دوران در. ابندی    یم کاربرد معنا نیر در این یگرید

 گمرفتن     انمدازه و  زدن داسمتان ند. همچنین اصرالحاتی ماننمد  رسان    یم را یمعن نیا دانش مرلق و حکمت موعظه  ت یوص

 (12شد رهمان:  می کار گرفته      گرفتن نیر به عبرتدادن و  سرمشقنقل اندرز و  یبرا

 یکیییی داسیییتان زد تهمیییت  بیییر اوی   

 

 بییوی زدشییینر زدیییبر یمییکییه  ییر   

 (61: 5، ج6831)فردوسی،                          

 انیییدازه  ییییر تیییو از کیییار کی  یییرو 

 

 کهیی   شییته کییار جهییان نییو ب ییییر      

 (224: 4)همان، ج                                        

با پنمد   همراه کوتاهکلمات  ایمتون و  ها     اندرزنامه. دهد    یم لیتشک را یپهلو اتیادب بخش نیتر    مهم یاخالقهای  بحث 

 یهما  اندرزناممه   اسمت  بموده  یپهلو زبان به کهها  نو  نوشته نیابه  ؛ددار یو تجرب یحکمت عملبة جن کهو اندرز است 

 یهما  یژگم یو سبببه  یادب ةگون نیابه . ردیگ یم  بر در را یپهلو اتیادب از بسیاری بخش . این نو  آثار ندیگو یم یپهلو

 ؛داشمت  قمرار  یادبم  متمون  فراز ربهمچنان  ریاز ورود اسالم ن شد. په می توجه میاز قد رانیمردم ا یو فرهنگ یاجتماع

 اند. گونه نیاز ا ها نامه استیو س نامه قابوس مانند آثاری

  ةدیم آفرامشاسمپند و   نیاشاره کرد کمه نخسمت   بهمنازجمله   به امشاسپندان دیبا اوستاة جایگاه و معنای خرد در دربار

 کنمد  یمم  منمد  بهره ریتدب و عقل از را انسان که اوستة نیک و خرد و دانایی خداوند است. شیانداهورامرداست. او مظهر 

 (.30: 1319حسنی باقری   و یاحمدک: .رر

 ربیشمت در  کمه  یا گونمه  بمه  داشمتند؛  توجمه  اریبس ریکوتاه و پندآم سخنانبه  انهیم ةدور درهای جامعة ایرانی  همة گروه

 تموان دیمد.   نشان آنها را میها  و فرش ها لباس ةکناربرر   ظرو  و  یها  بناها نوشته سنگ ها  وارهیبر د  ینید یها نوشته

بسیار تمأثیر   یو فارس یادب و اخالق عرب یها    کتاب درو  یدوران اسالم اتیادب در هابعد  مجموعة اندرزهای این دوران 

   رود. های این نو  ادبی به شمار می که این تأثیرگذاری از ویژگی ای گونه گذاشت؛ به

 خود از پس آثار بر ها اندرزنامه ریتأث

شده در آغاز دورة اسالمی و رشد زبان فارسی دری  بیشتر تحت تأثیر آثار و فرهنگ ایران پیش از اسمالم   آثار نگارش

 نیآغماز  یهما     سده آثار در باستان رانیا فرهنگ یاندرز یها    است که در آن زمان همچنان استوار و پایدار بود. تأثیر جنبه

 روزگمار  آن در یپهلمو  یانمدرز  آثمار  گونمه     نیا ة  آواز و تیاهم نشانگرو...  نامه    قابوسو  یفردوس مةشاهنامانند  یاسالم

 یفارسم  یادبم  آثار در بلکه ؛ستیاز اسالم ن شیپ رانیو فرهنگ ا یساسان ة  محدود به دور یانعکاس مرالب اندرز»است. 

 یهما     یژگم یادب را از و نمة گو نیم ا کمه  روست نیهم از و شود    یمشاهده م بسیار  یبه زبان عرب انیرانیا یها    نوشته رین و

 سمخنان  گونمه  نیم ا قالمب  و پوشمش  در را دانمش  حکمت و     مشرق  مردم که اند    و گمان برده     دانسته نیزم    مشرق فرهنگ

 .(239 :1310  یریمال یمحمدر «اند    داده    یم میتعل و جیترو ریآم    حکمت

 کمردار  و گفتمار  شه یاند معر  و دهند    یم بازتاب را جامعه یاخالق مرالب که رو آن از اندرزها: »سدینو یمیی رفخرایم

و  دهنمد  یبمه دسمت مم    یرانم یاعة جام نینخست یباورها شناخت یبرا یمساعدتر یها نهیزم دورند  یها گذشته در مردم

 و یاخالقم  مضممون  با ییها    نوشته و سخنان به  یساسانة   دور در ژهیو به انیرانیهستند که ا ریآشکار ن قتیحق نیا یایگو

 (.101: 1391  ییرفخرایمر «اند    داشته فراوان یبستگ  دل یاجتماع
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 ها اندرزنامه سبک

و این  سمبک معممولی    دیگو یم مهربانانهو   یلر یدلسوزانه و پدارنه سخنان یبا لحن یاندرز یها نوشتهدر  نویسنده

هما شمخص    در اندرزناممه است.  یتحکم  نوشته لحن و دارد یامر حالت متون نیا در افعال بیشتر. هاست گونه نوشته این

مثمل بمرر     یعمام  اسم با یگاه وبررگمهر  مثل ای ویژهاسم  بااز او  یگاهتجربه است؛  اندرزدهنده  فردی پیر و دانا و با

 کننمده اندرزنیمر فمرد   هما   نوشمته  یبعضم  در. دیم آ ینم انیم به اواز  یاسم رین یگاه ؛ البتهشود یم ادیمرد دانا  ای رستانیدب

 ساختارو  شود یم انیب تیدر قالب حکا ها اندرزنامه دراندرز  یگاه. اند موبدان ای نیشیپ انیدانا ایدستوران  مانند یگروه

شمکل   یخمرد و گماه   ینمو یماننمد بررگمهمر و م   ؛اسمت  پاسمخ  و پرسش صورت بهنیر  یگاه دارد؛ ییروا یو چارچوب

 اندرز است. پند و برایآنها  بودن خاصها  نوشته نیا یاصل یها یژگیاز و یکی. ردیگ یبه خود م یا  مناظره

 آنهما  جممالت  و دارنمد  روان و ساده یسبک عموماً یپهلو یاندرزها»گوید:  تفضلی دربارة اندرزهای پهلوی چنین می

از نمو    ایم  یپهلمو  یگرد آمده است. انمدرزها  نکردیداندرزها در کتاب ششم  عةمجمو نیتر مفصل. است روشن و کوتاه

 ریم ن گمر ید ململ  انیم م در را دوم نمو   یاندرزها از یاریبس نیمضام. یتجرب و یعمل کَماز نو  ح ایهستند  ینید حینصا

 ینسمل  از کمه  انمد     یشفاه اتیادب ة  است. اندرزها اساساً از زمر یبشر اتیتجرب حاصل حکَم  گونه    نیا رایز؛ افتی توان    یم

 بیشمتر . اسمت   بمه بررگمان و حکمما نسمبت داده شمده      یپهلمو  یاندرزها شتریب. اند    شده منتقل راتییتغ با همراه ینسل به

 و انمد     داده هما   آن بمه  متمون  نیا مصححان ای برداران نسخه و کاتبان را یکنون یها    ندارند و عنوان یاندرزها عنوانعة مجمو

 (.111-110: 1377  یرتفضل «است ونیروحان ای بررگان ای شاهان به منسوب اندرزها از یبعض

 ها اندرزنامه در خرد

در  ازجملمه  ؛اسمت   شده دیتأکبسیار بر آن  رین یرانیدر متون کهن ا .هاست تمدن و انیاد در مهم میمفاه از یکی خرد

(. 30: 1319  یبماقر  یحسمن  و یاحممد ک: .رر شماهنامه  و اوسمتا  یگاثاهما   بندهشمن   خرد ینویم  زاداسپرم ی ها دهیگر

 :است اصلیبخش  سهدربردارندة  شود     یم داده نانید متون به به نیکه در ا ییپندها و اندرزها عةمجمو

 ی؛زندگ در رتیبص داشتن و مشاهده به مربوط یپندها( 1

 ی؛شیدوراند اط یاحت  یریپندپذ( 2

 (.33: 1391رر.ک: قادری   گرفتن عهده بر تیمسلول و فهیوظ انجام و یاخالق یپندها( 3

خمرد   ارانیم  ةجبهبه دو  ریجهان ن بندی  میتقس نیا برابر با. شود یم میتقس پلیدبه دو نو  مقدس و  بندهشندر  خرد

رخرد  نویانگرم میعظ یروین دو گاثاها  در(. 30: 1319  یباقر یحسن و یاحمد: ک.رر شود یم بخش پلیدمقدس و خرد 

ی کلم  طمور  بمه  ؛انمد  بوده دوقلو و همراد آغاز از روین دو نیا. هستند یهست یاصل گرانیباز( مقدسرخرد  نویسپنتام و( پلید

 (.10: 1316 آموزگار : ک.رراند  دانسته یخرد و فرزانگ یمعنا بهرا  (رلقب اهورا مردا

 خرد ینویم
 یمة ما درون که تیپراهم اریبسکوتاه و  یاست. متن خرد ینویم یپهلو اتیادب ة  حوز در ارزنده و مهم اریبس آثار از یکی

 آن  یتأل خیتار یاحتمال به و باشد نیتر    یمیقد  یمتون اندرز نیدر ب دیشا»است.  یاندرز نیمضام ة  رندیبرگآن در یاصل

 یانمدرز  -ی اخالقم  پرسش دو و شصت دانا. است پاسخ و پرسش صورت به کتاب متن. رسد    یم یساسان ة  دور اواخر به

 حتیو نصم  بیم ترغ بةجن ها    پاسخ شتریب البته. دهد    یم پاسخ ها    پرسش نیا یتمام به خرد ینویم و پرسد    یم خرد ینویم از

 عهمد  در دیم با اثمر  نیم ا یاحتممال  بمه . اسمت  یرفتار -ی اخالقبة جن در یزردشت نید به ة  در حکم آموز خرد ی نویم. دارد
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اثر است  خمرد را کمه    نیدر ا یاصل تینوشته شده باشد. دانا که شخص روانیو مشاور خسرو انوش میحک ریوز بررگمهر 

 آمموزش  ممن  از: دیم گو    یم و شود یم انینما بدو یکالبد در خرد په. ندیگر    یبرم ست     ی اردانی ینمودها نیتر    یدنیپرست

 نیم ا در. یینمو یم روان ییرهما  و یخاک تن ینگهدار یبرا کانین و ردانی یخشنود یسو بهباشم  ییتا تو را راهنما خواه

 ,Boyceر «دیم گو    یمم  پاسخ به آنها نویو آن م کشد یم شیپ گروه گروه ای کی به کیخود را  یها    پرسش دانا مرد آن هنگام

   (131-130: 1333 ا یتاواد ؛1968:54-55

 :دانند یچهار دسته م خرد  ینویمنژاد خرد را در  و پاک ندا 

 ؛نندیب یم چشم با که نندیب یم را گریهمد گونه همان شهیاند دربا آن  مردمکه  یخرد ؛مقدس خرد ای یافرون خرد( 1

 ؛است آن خواستار همواره تن با روان که رکارانیپره خرد (2

 خمرد  اهمورامردا  و اسمت   بموده  اورممرد  با نشیآفر لحظة نیاز نخست ؛است یذات خرد که خرد آسن ای یریغر خرد (3

 ؛بخشد یم کانین به شیخو منش با را یذات

 (.116: 1390نژاد  پاک و ندا : ک.رر ستین ینادان و یکیتار آن در که است یاورمرد خرد آگاه همه خرد( 4

  یزردشمت  نشیآفر ة  اسرورمانند  یگرید نیمضامدربارة   کتاب استنگارش  یمبناکه اندرز  یاصل یةما    درون بر افرون

است که  نیکتاب ا نیمهم در باب ا یها    موضو  از یکی. بحث شده است   ریو مانند آن ن یریاساط یها    تیزروان  شخص

 اسمالم  از شیپم  رانیم ا اتیم ادب خیتمار در کتماب   یاحمد تفضمل  نیر تأثیر پذیرفته است؟ یزروان یها    شهیاند این اثر از ایآ

 یایم دن اممور  بمه  یتموجه     کم» :گوید می نیچن  از آن  یکه در بخش است   داده ارائه یپهلو آثار باب در ای گستردهاطالعات 

 از یبرخم اسمت   شدهموجب  یآدم سرنوشت در ستارگان نقش و ریتقد تیاهم ذکر رین و یمعنو یایدن به توجه و یماد

 و اهرممرد  نکمه یباشمد  ماننمد ا   انیم زروان دیعقا صةمشخ که یمرالب یول ؛بنامند یزروان مهین یاثر را کتاب نیا دانشمندان

بمر   دیم تأک ماننمد  یمرمالب  نیبنابرا است؛ نشده اشارهنیر  یزروان رةاسرو به و امدهین در آن اند    داشته یواحد اصل منیاهر

 به اندرزها یادب نو  مشخصات از دیبا را قسمت به دادن رضا ریو ن یو پرداختن به امور روحان ییایبه امور دن یتوجه    کم

 (.191: 1377  یتفضلر «آورد شمار

 کنمد      یمم  یمعرف یهست جان و خداوند ةدیآفر نینخستخرد را  نکهیخرد و ا موضو  به بسیارتوجه  به سبب خرد ینویم

 شماعر  ایم آ کمه  ردیم انگ    یبرم ذهن در را پرسش و این شمارد    یخرد برم یبرا ارزشی نیچن رین یفردوس. ابدی    یم ویژه یتیاهم

 است؟ برده  بهره یپهلو درخشان اثر نیا از دخودر نگارش شاهکار   داشته شیپ در را خرد ی نویم که توس ة  پرآواز

 شاهنامه

. رود    یمم  شممار  بهنیر  یزبان فارس انیبن کهاست نو  یشاهکار زبان و ادب فارس و یفردوس میحکبرر  اثر      شاهنامه

 .است  داده یخود جا درون  را در  یرانیهای ا تسناز  یاریبس این اثر

بمود و   آگماه  دخمو کمار   تیم و اهم بررگی بر یاست. فردوس یفارس زبان داشتن زنده نگهدر  شاهنامهکارکرد  نینخست

 :دیگشا    یم زبانآن  شیستا به بایز نیچن

 بناهییییای آبییییاد  ییییردد خییییرا    

 

 بییییییاران و از تییییییابش آفتییییییا ز  

 پیییی اف نیییدظ از نییییم کیییاخی بلنییید   

 

 کیییه از بیییاد و بیییاران نیابییید  زنییید    

 بیییر عمرهیییا ب ییی رد   بیییر ایییی  نامیییه 

 

 دارد خیییرد   خوانیییدش هرکیییه   همیییی 

 (664: 4، ج6831)فردوسی، 
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 چییو اییی  نییامور نامییه آییید بییه بیی      

 

 ز میی  روی کشییور شییود پییر سیی       

 اظ  از آن پیییس نمییییرظ کیییه مییی  زنیییده  

 

 اظ  کیییه ت یییم سییی   مییی  پرا نیییده    

 کیس کیه دارد هیش و رای و دیی       هر آن  

 

 پییس از مییر  بییر میی  کننیید آفییری      

 (233: 3)همان، ج                                         

 شماهنامه  در خواننمده  واقمع در ؛ امااست ثبت یرانیا مشهور یها    افسانه و یریاساط یها    ن    از داستا یاریبس شاهنامه در 

 و کمردار  و پهلوانمان  یپهلموان  مانند یلیمسا  پادشاهان داستان بر افرون. کند را مشاهده می یاریبس یها    موضو  و نیمضام

 داشمتن     نگاه مانیپ زمان  شمردن متیغن  یتیگ یاعتبار    یب و ییگذرا ن یسرزم از یپاسدار راه در یفشان    جان شان یا یخو

: گویمد  ممی    نیچنم  شاهنامه گاهیارج و جا ة  دربار یوسفی نیغالمحس. وجود دارد شاهنامهنیر در    گرید نیمضام یاریو بس

 بلکمه ؛ سمت ین رسمتم  یهما     یروزیم پ و هما     جنمگ  داسمتان  فقمط  م  پندارند یم انیناآشنا آنچه برخال ی م  فردوس شاهنامة»

 درخور است یکتاب همه  از برتر. است آنان یها    آرمان و شهیاند و فرهنگ نمودار و قرون طول در است یملت سرگذشت

 هما  یتالش و مبمارزه کمرده  مردانگم     لتیفض و شرافت و یآزادگ راه در که دهد    یم نشان را یمردم یعنی ؛انسان تیثیح

 رویم ن را یآزادمنشم  و ممروت  و یدادگمر  یآرزو مرگشمان  بما  یحتم  انمد      خورده شکست ای شده ابیکام اگر و اند    نموده

 را یدوسمت     وطن و یکوکارین و است یآزادگ و یمردم و خرد و یدادگر تیحما در همه... یفردوس ةشاهنام. اند    دهیبخش

 ممة ه حاصمل  ییگمو . قیم عم و پرمغر نیچن است یامیپ مبشر خود ریانگ    دل یها    در خالل داستان شاهنامه. دهد    یم میتعل

در را  چمه کمه آن  رسمد  یقرون بمه گموش مما مم     واریاز په د اتیح بیدر فراز و نش نفوس ها    ونیلیم تفکرات و ها    تجربه

 یشگیدادپ  یآزادمرد  یشیاند    کین به را همگان و نهند     یم انیم در ما با مانهیصم اند     و آزموده افتهیدر اتیح ة  ثمر جایگاه

 .است شاهنامه ة  دربار   فاتیتوص نیباتریز از یکی نیا(. 6-7: 1372  یوسفیر «شوند یم رهنمون ییدانا و

 نیمضمام  نیم دارد. ا ژهیم و ینممود  شود و دیده می  در سراسر آن  کهاست  شاهنامه یها    هیما درون گرید از  پند و اندرز 

بما   لیمسما  نیم ا شاهنامه در  . شوند    یم گر    جلوه موضو  و داستان فراخور و انیپا و آغاز در ها     داستان یت    در تبه یاندرز

؛ ندینشم  یمم  دل بمر  نماگریر  د یم آ یو آنچه از دل برم بخشد    یمای  ویژه ییرایگ کالم به ؛ردیآم    یشاعر درم قیاحساسات عم

 در مقایسه با آثار دیگر اندرزی است. شاهنامههمین موضو  موجب برجستگی 

است که استاد بررگوار طموس بمه خواننمدگان     یحیو نصا یاشارات اخالق شاهنامهقسمت  نیبهتر»معتقد است:  صفا

 نیا (.231: 1362رصفا  « آشکار است یکین به یفردوس حینظر در نصا یطبع و عظمت فکر و روشن تقوّ. کند یمعرضه 

و بمر جمان شمنونده     دارد ای ویمژه  یمی رایگ جمه یدرنت شموند      یم انیب داستان از ویژه یا    لحظه در یفردوس ریپندآم سخنان

 .نندینش یم

 از شیبم  و خردمنمد  و خمرد  ة  واژ بمار  300 از شیبدر آن است و  یاندرز نیسرشار از پند و مضام یفردوس مةشاهنا

 کمه  پنداشت نیچن توان    ؛ بنابراین آیا می(روان روشن و خرد واژه لیذ: 1377 ول  ر است آمده روان    روشن ة  واژ بار 130

 یرگمذار یتأث نیم ا شمته گذا ریو اگمر تمأث   ؟شته اسمت   گذا ریبر آن تأث خرد ی نویم یپهلو متن در موجود یپندها و اندرزها

 است؟  بوده چگونه

دانشممندان ایرانمی   بازشمناخت.   تموان     یم را هااز آن یاصل بعض است؛ رفته بیناز  ها    اندرزنامه از یاریبس یپهلو اصل

 و کردنمد ترجممه   یبه عرب  خیادب و اخالق و تار یها    کتاب درآنها را  وکردند  توجه متون   نیابه از اسالم  پهمسلمان 

 هیمسمکو  ابمن  خمرد  دانیم جاوکتاب  درطور دقیق  به بررگمهر یاندرزهانمونه  ی. برا  افتیراه  یفارس بهنیر از آنها  یبعض
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 یهما     کتماب  یاسام»با عنوان  یدر فصل میند . ابنتربیق داد توان می یمتن اصل با جمله به جملهآن را  کمابیشو است آمده 

 یمم یو تعل یاخالقم  یهما     از کتماب  یتعمداد  «انیم تاز و انیهند و انیروم و انیرانیا حکَم و آداب و مواعظ در شده  یتأل

 یو گماه  اسمت      ترجمه شمده  یبه زبان عرب یگاه یپهلو یها    اندرزنامه. بود شده ترجمه یعرب به که برد نام میرا  یپهلو

 .است   افتهیراه  یاسالم ة  دور آثار در هاآن نیمضام ایو    شده برگردانده یفارس به آن از هایی هقرع

 با واست  خاص کیهر ةفیوظ و یشکاریخو اما؛ اهورامرداست ةدیبخش وی دارد مختلف یها گونه کهن متون درخرد 

 یمتعمدد  یهما  مفهموم  امما  ؛کند یم یمعرف «خرد» عنوان ریزدر  را انوا  نیا ةهم یفردوس. دارد وندیپ یمشخص دگانیآفر

 یشمکار یخوآگماهی از   و ویمژه  یهما  گونمه  نیم ا از او کاممل  شمناخت  انگرینما که ردیگ یم کار به ییخدا ةداد نیا یبرا

 آن همای  توانمایی  شناسمندگان  و زبان پاسداران ی وفارس ادب کوشندگان انیم در را او  دقت و ینیب ژر  نیهم. آنهاست

 (مقدمه: 1393 راشدمحصل  و یطالبر است کرده ممتاز

 شاهنامهو  خرد ینویم یاندرزها  ةیمقا

در اداممه  شمد    بیمان  شماهنامه  ة  حموز  و باسمتان  رانیم ا فرهنمگ  و ادب  اندرز در  خاستگاهاصل و  دربارة آنچه از په

 .شود یم یو بررس قیترب شاهنامهو  خرد ینویم یاندرزها

 شاهنامه و خردی نویم مقدمة

 ةمقدمم  بما  خمرد  وضمو  م به توجهنظر از ژهیو    به مقدمه نیا. شود بیان می خرد ی نویم ةمقدم ةترجم از یبخش در ابتدا

  .سازگار و مشابه است شاهنامه
و  -3 یتم یگ و نمو یم در دهیم آفر ردانیم ا ةهمم و  -2 ؛سودهاست ةهم ةدهند که اورمرد دگاریآفر شیستا و نامبه  -1»

 جهمان   دو مقدسمان  کمام  و فمره بمه   -3 است آن از صیتشخ و ییدانا ةسرچشمکه  -4 یسنیمرد نید ها     فرهنگ فرهنگ

 انیم دانا ردان یا یسو از فراوان شیآسا ةدربردارند توجهو  -7 رومندین اریبس ردانیا ةهمو  -6 اورمرد دگاریآفر ماتیتعل

 یفراوانم   بمه  یجهان دو سود افتنی راهاز  -9ررسد(  خرد ةبه دارندنو      به نو یها    پاداش -1 است یمنرق کارشان که یخاص

 گممان   از منمره  معجمرات   ةمعجر سنان یمرد پاک نید به در نکهچنا -10 روان و تن یبرا است نیتر    شفابخشرخرد(  که

 اریبس دگاریآفرکه  -11 است شده داده یفتو یاریبس یجاها در تمانیسپ زرتشت و اورمرد دگاریآفر گفتار بنابر مثال     یب

 کمه خمرد   ر=قمدرت(  افمرار  سمبب  بمه و  -13 دارد    یمم  نگماه  خمرد  به را     آنانو  -12 دیآفر خرد به را مخلوقات نیا کین

 (.2: 1334  خرد ینویمر« کنند خود آن از یشگیهم یجاودانگ به دشمن    یب و داریپا را  آنان است نیتر    بخش سود

 :عبارت است از شاهنامه نیآغاز یها    تیب

 بیییه نیییاظ خداونییید جیییان و خیییرد    

 

 کیییزی  برتیییر اندیشیییه بیییر ن ییی رد    

 خداونیییید نییییاظ و خداونیییید جییییای  

 

 ده و رهنمیییییییای  خداونییییییید روزی 

 سیییی هر خداونیییید کیییییوان و  ییییردان 

 

 فروزنییییده مییییاه و ناهییییید و مهییییر   

 ز نیییاظ و نشیییان و  میییان برتیییر اسییی  

 

 ن ارنییییده برشییییده  ییییوهر اسیییی    

 (8: 6ج ، 6831)فردوسی،                       

 

 
مقدممة  و  خمرد  ی نمو یم ةمقدمم  در رود. ممی آن سمخن   شیخداوند  از خمرد و سمتا   شیپه از ستا شاهنامه ةمقدم در

 و مقمام  زشار دربمارة  مقدممه  دو همر  انیم بن بسامد بسمیاری دارد. درحقیقمت   خرد وضو خدا  م شیپه از ستا شاهنامه

 «یتم یگ و نمو یم در دهیم آفر ردانیا ةهم و سودهاست ةهم ةدهند که اورمرد دگاریآفر شیستا و نام به». است خرد گاهیجا
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اسمت و   ده    یکمه روز  یخداونمد  یعنم ی سازگار است؛ شاهنامهابیات  نیبا نخست خرد  ینویم ةمقدمدر آغاز  جمالت نیا

 یباورهما  داسمت یپ اسمت؛ چنانکمه   یتیگ و نویم در دهیآفرو  ردانیای از نمود رین مهر و دیناه و ماه سپهر  و گردان وانیک

را  شاهنامه اتیاب نینخست نیو ا شود    یم پالوده یاسالم یها    آموزه با تقابل در عناصر از یاسالم ةدور به گذار در یزرتشت

و  یراحممد  «دانسمت  یفردوسم  ةشاهنامشده در  مفهوم مرر  نیتر مهم توان یخرد را م»آورد.  شمار     دست به نیاز ا دیبا

 (.21: 1319  یباقر یحسن

خمود از آنهما    ةو فلسف شناخت ردانیدر  یکه فردوس یپهلو یمنابع خاص ادب ةدربار»معتقد است:  یاجیکو یکوورج

اسمت.   شمناخته  یمم  راخمرد   ینمو یو م دانما  یکتاب پهلمو  یو اد یز اریگفت که به احتمال بس توان یالهام گرفته است  م

 دهیم شده است  د انیب شکن گرارش گمان و ینید دادستانو آنچه در  یفردوس یگفتارها انیم یاریبس یها نهیقر نیهمچن

 (.4: 1371  یاجیکو یرکوورج «شود یم

 خرد

 «اسمت  نیتر    شفابخش خرد که یفراوان به یجهان دو سود افتنی راهاز  -9 ؛رسد خرد ةدارند به نو به نو یها    پاداش -1»

 (.2: 1334  خرد ینویمر

 خیییرد رهنمیییای و خیییرد د  شیییای   

 

 خییرد دسیی   یییرد بییه هییردو سییرای     

 سییی   ازو شیییادمانی و زویییی  غمیییی ا 

 

 سیی   وزوییی  فزونییی و زوییی  کمییی ا   

 ارجمنیییدازوییییی بیییه هیییر دو سیییرای  

 

 خیییییرد پیییای دارد بیییه بنییید     یییته 

 (4: 6، ج6831)فردوسی،                       

... ر؟( را    و آنان  دیمخلوقات را به خرد آفر نیا کین اریبس دگاریاست که آفر آمده  خرد  ینویم مقدمة 12و  11در بند  

 دهیم آفر موجمودات  و هما     دهیپد ریسا آن  سبب     به که است خداوند یها    دهیآفر نیبرتر خرد نیبنابرا ؛دارد    یم نگاه خرد به

 است: یردیا ةدیآفر نیخرد برتر رین شاهنامه(. در 2: 1334  خرد ینویمر شوند     یم

 خیییرد بهتیییر از هرچیییه اییییزد  داد   

 

 سیییییتایش خیییییرد را بیییییه از راه داد 

 (4: 6، ج6831)فردوسی،                       

 سخن «خرد» از که ییسخنگو از او شدنبرخوردارهمچنین  ووجود دارد  «دانا» به ییها    اشاره شاهنامهدر این میان در  

 است: خرد ی نویمخرد در کتاب  ینویدانا و م تیشخص ادآورای ی گونه به گوید؛ این می

 مییرد از خییرد     فیی  آن سیی ن وی   چییه

 

 کییییه دانییییا ز  فتییییار او بییییییرخورد 

 )همان(                                            

 ةمقدمم  از گمر ید بنمد  چنددر ادامه . است شده نهاده خرد ینویم یها    پاسخ و دانا یها    بر محور پرسش رین خرد ی نویم 

 :شود بیان می خرد ی نویم

 برتر و بهتر ریچ چه روان نجات و تن یارهدنگا یبراکه  -44؛ دیپرس بودند  تر    آگاه نید در که یدستوران ازو  -43»

 خمرد  رسمد      یمم  مردممان  بمه  که ها    یکین رهمه( ازکه  -46 گفتند  است شده معلوم نید در نچهآ بنابرآنان  و -43 است؟

 «کمرد  خود آن از توان    یم خرد یروین به هم را نویمو  -41 کرد اداره توان    یم خرد یروین به را یتیگ رایز -47؛ است بهتر

 (.4: 1334  خرد ینویمر

 :شود دیده می رین اتیاب نیا در مضمون نیا
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  شیییای  خیییرد رهنمیییای و خیییرد د   

 

 هییر دو سییرای  خییرد دسیی   یییرد بییه   

 خیییرد بهتیییر از هرچیییه اییییزد  داد    

 

 سییییتایش خییییییرد را بییییه از راه داد  

 منیییدارج یبیییه هیییر دو سیییرا یییییازو 

 

 خیییرد پیییییای دارد بیییه بنییید     یییته 

 (4: 6، ج6831)فردوسی،                              

خمرد   یرویم به ن یتیرا در گ دگانیآفر  که خداوند شده استنکته اشاره  نیبه ا خرد ی نویم از مقدمة 30و  49در بند  

 خمرد  بمه  را یتم یگ در دگانیم آفر نیم ا اورممرد  کمه  داستیپ رین نیا -49» :است خرد به یتیگ و نویم ةادار و است دهیآفر

 (.4: 1334  خرد  ینویمر «است خرد به نویم و یتیگ ةادارو  -30 است دهیآفر یریغر

 اهلل خلمق  مما  اول»حمدیث   ؛اسمت  یمماد  جهان خلق ةواسر و خداوند ةدیآفر نیخرد نخست یرانیو باور ا     شهیاند در

 یاسمالم  ةفلسف در. به همین نکته اشاره دارد (97: 1  جق1376  یرمجلس بود عقل د یآفر خدا که یریچ نینخست «العقل

 .است موضو  نیهم کنندة بیان  یهست شیدایپ

 هسمتم  یریم غر خرد که من  نخست از -36پرسش » :شود    ینکته اشاره م نیبه هم گریدبار خرد ی نویم 36پرسش  در

 قدرت و روین به را دگانیآفر گرید و یتیگ و نویم در دهیآفر ردانیا اورمرد دگاریآفر و بودم اورمرد با ها    یتیگ و نوهایم از

 فرشمگرد  سمر  در و کنمد     یمم  اداره و دارد    یمم  نگماه  و کرد خلق و دی( آفریریغرر=خرد  «خردآسن » یکاردان و ییدانا و

 نیپس تن که آنان و خسرو    یک با انهیسوش و برد انیم از و کرد نابود توان    یم شتریب خرد یروین به را فرزندانش و اهرمن

 (.72: 1334  خرد  ینویمر «انجام دهند توانند    یم بهتر( را کار     نیرا خرد یاری و روین سبب به کنند

 :کند می انیب شاهنامهرا در  یمضمون نیچن رین یفردوس

 ن  یی  آفییرینش خییییییییرد را شیینا  

 

 پییا   ن هبییان جییان اسیی  و آن سییه     

 سه پا  تو  یوش اسی  وچشیم و زبیان     

 

 

 

  مییان  کییزی  سییه رسیید نیییک و بیید بییی  

 (4: 6، ج6831)فردوسی،                              

آن نهماده   همر دو اثمر بمر    انیبن و رود یم شمار به شاهنامه ةو مقدم خردی نویم ةمقدم وضو م نیتر    مهم خرد نیبنابرا 

 بمر باره  نیا در را ریتأث نیشتریب دیشا و اهمیت بسیاری داردمباحث مربوط به خرد   نظراز خرد ی نویمشده است. کتاب 

و ایمن   اند    آمده هم کنار در شاهنامه در بارها دانا و خرد که کند یم دییتأ را نکته نیا رین راشدمحصل. است داشته شاهنامه

 اسمت  ممکمن  یآگماه  نیم ا البتمه  .(1: 1393 راشدمحصل  و یطالبر است خرد ینویم متن از یفردوس یآگاه دهندة نشان

 .باشد میرمستقیغ ای میمستق

 خرد ینویم از دانا دیپرس -1» :کند را بررسی می یکیبا هنر و ن وندیخرد در پ گاهیجا  خرد    ی نویمدر متن  10پرسش 

 دیم نبا خمرد  را     آن سمت  ین یکم ین آن با که یخردکه  -4 داد پاسخ خرد ینویم -3 ؟یکین ای هنر ای است بهتر خردکه  -2

 (.23: 1334  خرد ینویمر «شمرد دینبا هنر را     آن ست ین آن با خرد که یهنرو  -3 شمرد

 :وجود دارد رین شاهنامهمضمون در  نیا

 باشیییید و راسییییتی هنییییر مردمییییی  

 

 ز کییییژی بییییود کمییییی و کاسییییتی   

 (266: 8، ج6831)فردوسی،                         

 خیییرد در د  میییرد تنییید    هنیییر بیییی 

 

 چییو تی ییی کییه  ییردد ز زن ییار کنیید     

 (55)همان:                                                    
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 و موهبمت  نیبرتمر  را خمرد  سمت  یچ خواسمته  نیبرتمر  کمه  دانما  پرسش نیا به پاسخ در خرد    ی نویم  46 پرسش در

 پاسمخ  خرد ینویم -3 است؟ برتر خواسته هر از که ستیچکه  -2 خرد ینویم از دانا دیپرس -1» :کند می یمعرف خواسته

 نیم ا ریم ن شماهنامه در (. 64: 1334  خرد  ینویمر «است جهان که است ییها    خواسته ةهم از بهتر که است خردکه  -4 داد

 :شده است انیبارها ب وضو م

 خیییرد بهتیییر از هرچیییه اییییزد  داد   

 

 سیییییتایش خیییییرد را بیییییه از راه داد 

 (4: 6، ج6831)فردوسی،                             
 فیییزون از خیییرد نی ییی  انیییدر جهیییان

 

 کهتیییییییران و مهییییییان فروزنیییییده  

 (553: 1)همان، ج                                         

 اشماره  نکتمه  نیم ا بمه  42 پرسش. کند    یم یمعرف منیاهر و وانید برابر در سال  نیبهتررا  خرد گرفتن یبانیپشت  خرد     ینویم 

 اهمرمن  و کمردن  شیخمو  آن از را خمرم  یبو    خوش بهشت و امشاسپندان و خدا اورمردکه  -3 داد پاسخ خرد ینویم -4» .دارد

 یبانیپشمت  بمه  را خمرد     ی نمو یکمه م  یوقتم  -6 :اسمت  ممکن نیچن رستن بها    یب کیتار دوزخ از و دادن شکست را وانید و بدکار

 :است  آمدهنیر چنین  شاهنامه در(. 60: 1334  خرد ینویمر «پوشند تن بر زره مانند را یخرسند ینویم و -7 رند یگ

 ز شمشیییر دیییوان، خییرد جوشیی  اسیی   

 

 د  و جیییان داننیییده زو روشییی  اسییی   

 (656: 3، ج6831)فردوسی،                         

ی نویم کند؛ همچنین میاستفاده  اریو از آن بس رددا ای ویژه توجه خرد ی نویمبه  یمعتقد است فردوس یاجیکو یکوورج 

هنگمام سمرودن    یفردوسم : »سمد ینو یمم او  (.7-9: 1371  یاجیم کو یکموورج ک: .رر داشته اسمت  ییسرا به ریتأثبر آن  خرد 

چشمم داشمته و    شیرا در پم  خمرد  ینمو یم و دانما کم کتماب   در حضور بهرام گور  دست یاخالق ةمباحث و شاهنامه شگفتاریپ

و  «دکتمر آ.د. مرتممان  ... »آورده اسمت  شماهنامه کمرده و در   لیم تأو دانسته یم شیخو ةاز آن را که درخور حماس ییها بخش

 ةاز حملم  شیپم  یچنمد  احتمماتً  خمرد  ی نویم و دانامفروض نگارش  خیبودند که تار دهیعق نیهر دو بر ا «وستدکتر ا.و. »

 (.23: همانر «است بوده برخوردار یکاف شهرت از یفردوس از شیپ خرد ی نویمکتاب  نیبنابرا ؛عرب بوده است

 یتی  یاعتبار یب و یی  را

رفمت؛ بمرای    خواهمد  انیم م از و ندارد ادیبن رایز ؛است جهان یکین به اعتمادنکردن  خرد  ینویمدر آمده  لیمسا گریداز 

 -99؛ مکمن  هیتک یتیگ یکین چیهبه  -91» :آمده است نیچن 111 و 110  101  100  99  91 یبندها ک ی پرسش در نمونه

 ممرد چه  -101؛ مباش یآرا یتیگ اریبس -100 .دینپا کوه چیه به که دیآ یبهار روز در که است یابر همچون یتیگ یکینچه 

-11: 1334  خمرد   ینمو یمر «رسمد  تو بر مر  سرانجامچه  -111؛ مکن هیتک یزندگبه  -110 .باشد نویم ةکنند    تباه آرا  یتیگ

رسمیدن  فرا بمه  توجمه  لمروم  و یویدن یزندگ یاعتبار    یب و ییگذرا. شود    یم یادآورینکته همواره  نیهم رین شاهنامه در (.12

 :کند    یمجرو پربسامدترین مضامینی است که فردوسی پیوسته به آن توجه  نبود ایگذشتن از دن آمادة و مر 

 مبیییر خیییود بیییه مهیییر زمانیییه  میییان 

 

 نیییه نیکیییو بیییود راسیییتی در کمیییان    

 چیییو دشیییمنش  ییییری نمایییید  مهیییر 

 

 و یییر دوسییی  خیییوانی نبینییییش چهیییر 

 یکییی پنیید  ییویم تییو را میی  درسیی      

 

 د  از مهیییر  یتیییی ببایییید  ش ییی    

 (542-545: 6، ج6831)فردوسی،             
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 مانییید اییییدر ب یییی   ن واهییید همیییی 

 

 ب واننییید ا رچیییه بمییییییاند ب یییی    

 (25: 2)همان، ج                                  

 سییییرانجاظ نیییییک و بییییدش ب یییی رد

 

 بشیییکرد  شیییکار اسییی  میییر ش همیییی 

 (35)همان:                                       

 کییه کییس در جهییان جاودانییه نمانیید     

 

 ز یییردون میییرا خیییود بهانیییه نمانییید   

 (663)همان:                                      

 همیییه میییییر  رایییییم پییییر و جیییوان 

 

 بیییه  یتیییی نمانییید ک یییی جیییاودان    

 (665)همان:                                      

 چییو پیوسییته شیید مهییر د  بییر جهییان    

 

 بیییه خیییا  انیییدر آرد همیییی نا هیییان  

 (861)همان:                                      

 مییرا و تیییو را روز هییم ب ییییییییی رد  

 

 بشیییمرد دمییی  چیییرن  یییردان همیییی  

 (28: 8)همان، ج                                  

 آز 

 در آز. دهمد     یمم  هشدار آن به گرفتارشدن از را یآدم وستهیپ که است خرد  ینویمپربسامد در  یها    موضو  گرید ازآز 

 ریم ن شماهنامه اسمت. در   ییاهمورا  نشیرساندن به آفر انیز یپ و همواره در آید میشمار      به منیاهر رومندین اورانی شمار

 .دهد رخ میناگوار بر اثر دخالت آز  یدادهایاز رو یاریبس

تا دیو آز تو را فریب ندهمد   -14 مباش لیمتما آزبه  -13»: خواند    یاز آز فرا م یهمواره انسان را به دور خرد ی نویم

 (.7: 1334  خرد ینویمر «نشود تباه نویم یرهایچ و مره    یب تو یبرا یتیگ یرهایچو  -13

 در رانیم ا یباسمتان  فرهنمگ  عناصمر  شمدن  پالوده نیادرواقع  .ودر میاز آز سخن  یبر لروم دوربسیار  رین شاهنامهدر 

در . شمد  وارد یاسمالم  ةدوربمه   دسمت  نیا از متونی و شاهنامه با باستان رانیا فرهنگ یعن؛ یاست یاسالم رانیا فرهنگ

 :شود بیان می یآزمند و آز ةدربار شاهنامه از ییها نمونه ادامه

 ایییییا دانشییییی مییییرد ب یییییارهوش  

 

 همییییه چییییادر آزمنییییدی م ییییوش   

 (865: 6، ج6831)فردوسی،                    

 اسییی  انیییدوه و رنییی      در آزمنیییدی

 

 د  در سییییرای سیییی ن   شییییدن تنیییی  

 (865)همان:                                      

 و ییییر آز  یییییرد سییییر  را بییییه داظ

 

 بیییرآری یکیییی تیییین تییییز از نییییاظ     

 (856)همان:                                    

 چنیییی  اسییی  رسیییم سیییرای سییی ن   

 

 همییییه از پییییی آز ورزنیییید رنییییییی  

 (35: 2)همان، ج                                          

 چنیییی  اسییی   یتیییی پیییر آز و رنییی  

 

 ازو تیییا تیییوانی  یییرد بیشیییی م یییرد   

 (685: 8)همان، ج                                        

 :ندیب    یم ناگوار دادیرو نیا یاصل عاملآزمندی را   سهراب و رستمداستان  درفردوسی  



 139/    اندرزهای مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

 

 همیییه تل یییی ازبهیییر بیشیییی بیییود    

 

 مبیییادا کیییه بیییا آز خویشیییی بیییود     

 (665: 2)همان، ج                                        

 یداد ر 

 سمفارش  ه آنب خرد ینویماست که در  یداشتن انصا  و گرفتن جانب حق  چه با دوستان و چه با دشمنان  از نکات

 در(. 1: 1334  خمرد   ینمو یمر «کمن  رفتمار  دوستان پسند به دوستبا  -33 .کن رهیست انصا  با دشمنانبا  -32» :شود     یم

 یاصمل  یها    یژگیو از یکدرواقع داد و دادگری ی. است حماسه یاصل ارکان از یکی انصا  جانب داشت    نگاهنیر  شاهنامه

 :شود    یاره ستوده موکه هماست  کانیپهلوانان و شاهان و نق اخال

  ییر از دشییمن  بیید رسیید  ییر ز دوسیی  

 

 دادن نکوسییی بیییه هییییییر کیییار داد   

 (264: 8، ج6831)فردوسی،                       

 سرنوش  و س هر 

نسمبت داده   بمرج  دوازده و ارهیسم  هفمت  واردشده به انسان را بمه  یبد و یکینها   در بسیاری از قسمت خردی نویم

 بمه  ریم ن و مردممان  بمه  کمه  یبد و یکینهر  -17» :شود ذکر می کی و     ستیب تا هفده یبندها 7 پرسش نمونه یبرا است؛

 نیم د در بمرج  دوازده آنو  -11 .رسمد     یمم  (برجر=دوازده  دوازدهان و( ارهیسر=هفت  هفتان از رسد    یم گرید دگانیآفر

 -20 اند    شده خوانده اهرمن جانب از سپاهبد هفت ةمنرل به ارهیس هفتآن  و -19 اورمرد جانب از سپاهبد دوازده ةمنرل به

 آن کمه     یطمور     بمه  -21؛ سمپارند  یمم  آزار هرگونه و مر  دست به و دهند    یم شکست ارهیس هفت آن را دگانیآفر ةهمو 

 (.23: 1334  خرد ینویمر «اند    جهان مدَبر و سرنوشت ةکنند    نییتع ارهیس هفت و برج دوازده

 واقمع     در. وجمود دارد  انمه یم یفارسم  متون شتریب در خورد     یم رقم ها    آسمان در سرنوشت که نگرش نیا است گفتنی

 ریدوره تمأث  نیم ا یآثمار ادبم   ةعرص در و باور و شهیاند در دادند     یرواج مبسیار را  ییرگرایتقد که یزروان یباورها ریتأث

 یبماق  شیقموت خمو   هبم  نمان مچه رین بعد یها    دوره در یهست جهان نگرش دربارة نیا که ای گونه شته است؛ بهگذا     ژرفی

 :دارد اشاره نکته نیا به رین یفردوس ةشاهنامرا حفظ کرده است.  دخوهستی  رینکنون تا یو حت است

 پدییییید آمیییید اییییی   نبیییید تیییییزرو

 

 نییییو بییییه شیییی فتی نماینییییده نییییو  

 درو ده و دو بیییییرج آمییییید پدیییییید  

 

 بب شییییید داننییییده چونییییان سییییزید  

 ابیییر ده و دو هفییی  شییید کدخیییدای   

 

  رفتنیییید هریییییک سییییزاوار جییییای  

 (3: 6، ج6831)فردوسی،                             

 

 

 یرو گانمه  هفمت  اختمران  و گانه    دوازده یها    برج نیاا میانجیگری ب رسد     یم مردمان به که یروز    هیس ای و یبهروز هر

 :دهد    یم

 چنیییی  اسییی   یهیییان آسیییی  سیییی  

 

 پیییس هییییییر فیییرازی نهیییاده نشیییی  

 (628: 4)همان، ج                                         
 چییو مییا چییرن  ییردان فییراوان سرشیی   

 

 درود آن کجیییا بیییورزو خیییود بکشییی   

 (655)همان:                                                  
 را چنییی  اسیی  آیییی  و دییی      جهییان 

 

  یییزی   سییی  همیییواره در بیییه  نمانیییده ا 

 یکیییی را زخییییییا  سییییه بیییییرکشد  

 

 را ز ت ییی  کییییان درکشییید یکیییییی  
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 نییه زان شییاد باشیید نییه زییی  دردمنیید    

 

 چنیییی  اسییی  رسیییم سیییرای  ییییزند  

 (866)همان:                                                  

 هیییم بیییدرود پییییر و برنیییا بیییه   همیییی

 

 ازو داد بیییییینم و زو هیییییم سیییییتم   

 نبینییییید کییییی  چییییرن ناپیییییییایدار 

 

 نیییه پیییرورده دانییید نیییه پرورد یییار    

 (882: 8)همان، ج                                         

 چنیییی  اسییی  رسیییم سیییرای فریییی  

 

  هییی بییا فییراز اسیی  و  ییه بییا نشییی    

 ازو شادمیییییییییانی و زو م ییییییتمند  

 

  هییی بییر زمییی ،  ییه بییه ابییر بلیییییند   

 (654)همان:                                                  

 تو  یتی چه سازی که خیود سیاخته اسی    

 

 ازییی  کییار پرداختییه اسیی      جهانبییان 

 زمیییییییانه نبشیییته د ییییر ونه داشییی  

 

 چنیییان کیییو  یییزارد ببایییید   اشییی   

 (618: 2)همان، ج                                         

 است. اریبس شاهنامهدر  دانند     یم روزگار چرخ و سپهر از را بد و کین که اشارات گونه    نیا از 

 خداوند شیستا و یراد و یراست

در  یاز بمد  یو دور در کارهما  یراد گمرفتن  شمه یخداوند و پ شیتوجه به ستا  دارد ر آن تأکیدب شاهنامهکه  یلیاز مسا یکی

ی رادکمه   -2 خمرد  ینمو یم از دانما  دیپرسم  -1» نکتمه اشماره دارد:   نیم در پرسمش دوم بمه ا   خمرد  ی نمو یمکنش و رفتار است. 

 پاسمخ  خمرد  ینویم -3 ر=قناعت(؟ی خرسند ای یشیاند    کامل ای -4 خرد ای یدار    سپاس ای -3ی راست ای است بهتر (یر=بخشندگ

 ةهمم  در و -1 خمرد   ممرد  تمن  در و یدار    سمپاس  ردانیا به نسبت و -7ی راست  جهان ةهم یبرا و یراد  روان یبراکه  -6 داد

 (.17: 1334  خردی نویمر «است بهتر یخرسند  وانید و منیاهر زدن و روان و تن شیآسا یبرا و یشیاند    کامل  کارها

 نمونه یبرا شود؛ دیده می شاهنامه های مختل  بخش در ای ستودنی و ویژه زیبایی با یانسان و یاخالق یها    ارزش نیا

 :گوید یم سخن نیچن یکشان کاموس داستان در پهلوانان حضور در رستم

 ایییم  ز یییزدان بییود زور مییا خییود کییه   

 

 ایییم  چییهخییا  انییدرون بییر    بییری  تیییره 

 نبایییید کشییییدن کمییییییان بیییییدی    

 

 ره اییییزدی بییییییییاید و ب یییییییردی  

 کیییه  یتیییی نمانییید همیییی بیییر ک یییی 

 

 

 بیییودن ب یییییی نبایییید بییییییدو شیییاد 

 هنییییییر مردمیییی باشییید و راسیییتی    

 

 کمییییی و کاسییییتی  ز کییییژی بییییود  

 (266: 8، ج6831)فردوسی،                         

 :آمده است انیرانیا به خراب خسرو    یو از زبان ک 

 ز ییییزدان شناسییییید یک یییر سیییی ا   

 

 شییینا  مباشیییید جیییز پیییا  و ییییزدان 

 (811: 4)همان، ج                               

 بییه  یتییی بییه از راسییتی پیشییه نی یی    

 

 بیییه از راسیییتی هیییین اندیشیییه نی ییی  

 (811)همان:                                      
 بییه هییر کییار در پیشییه کیی  راسییتی     

 

 خییواهی کییه ن زاییید  کاسییتی   چییو  

 (653: 2)همان، ج                               
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 یخوار باده

. در پرسمش پمانردهم   آمده اسمت  رین شاهنامهدر  ها    یژگیو نیشده که هم انیب خردی نویمدر  یم ةدربار     یژگیوچند 

 «یم» به بد و کین گوهر که داستیپ «یم» دربارة -20» :رود    یم سخن نیچن «یم» ة( دربار33تا  20 یربندها خردی نویم

 و تمازد  او بمر  خشمم  هرکمه چمه   -22؛ ریم انگ  یبمد  شمهوت  در ممرد  خرد و خشم در مرد یکینو  -21 شد تواند آشکار

 -24 خردش در دارد  نگاه بتواند را شتنیخو و تازد او بر شهوت هرکه و -23 اش یکین در دارد  نگاه بتواند را شتنیخو

چمه ممرد    -26؛ سمت ین تزم کمردن  پمژوهش  -23 گموهرش  در دارد  نگماه  بتوانمد  را شتنیخو و تازد او بر «یم» هرکه و

 و تمر       پماک (  دهند قلیر=ص افروزندیبرا آن  شتریاست که هرچه ب نیمیو س نیخورد  مانند جام زر «یم»گوهر چون  کین

 همماتن  و فرزنمد  و زن بمه  نسمبت و  -21 دارد تمر     کیم ن( را شیرخمو  کمردار  و گفتار و شهیاندو  -27 شود    یم تر    روشن

 چمون  بمدگوهر  ممرد و  -30 شود کوشاتر کین کار هر بهو  -29 شود تر    نیریش و تر    چرب و تر    دوست( ارانیر=دوستان  

 افسموس  و دهمد  نشمان  یرگم یچ و کنمد  نبمرد  هماتن باو  -31 پندارد و شدیاند شتریب اندازه از را     شتنیخو خورد  «یم»

 آزار شیخمو  پرسمتار  و بنمده  و ممردور  و فرزند و زن بهو  -33 کند ریتحق را کین مردو  -32 کند استهراء ور=مسخره( 

 .(32-33: 1334  خرد ینویمر «را ببرد و قهر آورد یو آشت -33 زند برهم را کانین یمهمانو  -34 رساند

 :دیسرا    یم نیچن یم ةدربار شاهنامهدر  رین یفردوس

 ز د  زنییی  و از روی آژنییی  و ژنییی  

 

 نبیییرد ز بییی  جیییز نبیییید چیییو زنییی   

 خیییورده ز تل یییی سییی     د  زنییی  

 

 زداییییید ازو زنیییی  بییییاده کهیییی     

 چیییو پییییری درآرد زمانیییه بیییه میییرد   

 

 جییییوانش کنیییید بییییاده سییییا  ورد   

 بیییه میییرد انیییدرون بیییاده آرد پدیییید   

 

 کیییه فرزانیییه  یییوهر بیییود  یییر پلیییید 

 بیییال بلنیییدرا  یییوهرش پ ییی  و   کیییه  

 

 کنییید بیییاده او را چیییو خیییم کمنییید   

 را  ییوهرش بییرز و بییالش پ یی     کییه  

 

 م یی  بییه کیییوان بییرد چییون شییود نیییم   

 د  خییورد مییرد،  ییردد د یییر    چییو بییی  

 

 چییو روبییه خییورد  ییردد او نییره شیییر    

 چیییو پژمیییان خیییورد شیییادمانه شیییود  

 

 بیییه رخ یییار چیییون ناردانیییه شیییود   

 

 

 اییییا آنیییک  یییوهر تیییو آری پدیییید   

 

 ز انیییده تیییو باشیییی کلیییید  در ب یییته 

 (8-4: 5، ج6831)فردوسی،                    

 

 
  یری نتیجه

 ةعرصم  در همم  ونمد یپ نیم ا نممود . است یاسالم ةدور به اسالم از شیپ ةاز دور یرانیفرهنگ ا ة  ونددهندیپ یفردوس ةشاهنام

 در آن نممود  نینخسمت  شود؛ مشاهده می یرانیا فرهنگ یکل طور به و ها    داستان و ها هرواسر و باورها ةعرص در هم و یفارس زبان

 توجمه  تموان دریافمت در همر دو اثمر     ممی  خمرد  ی نویم ةمقدم با یفردوس ةشاهنام ةمقدم ةسی. با مقاآشکار است شاهنامه ةباچید

 ادیم کمه از آن  اسمت   یموضموع  نیخمرد نخسمت    خداوند شیپه از ستا شاهنامه ةمقدم در. است  شده خرد ای به موضو  ویژه

 .شود نیر دیده می خرد ی نویم ةمقدم در رویکرد نیهم دادن به خرد آشکار است؛ اهمیت و ارزش اثرآغاز  نیاز هم ؛شود یم

 و متنمو   همای  داقمصم  خمود  یآشنا ظاهر برخال  خرد  کهدریافت  توان یم مقاله نیا در آمده دست     به اطالعات از

 خرد ةفیوظ و نقش و کارکردها   یتعر یجا به و اند دانسته ریناپذ  یتعر را آنبرخی  که ای گونه به ؛دارد یا دهیچیپ مفهوم

هممواره    یانمدرز  میمفاه انیو در ب بسیار کاربرد دارد شاهنامهمفهوم در  نی. ااند را شر  و تفسیر کرده انیآدم یزندگ در
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در دو فرهنمگ بمرر    است آن آورده  ةباردر یفردوس که هایی توصی  و شهیاند یهاستگاها. خردیگیاصل و مبنا قرار م

 تیم از اهم خمرد  ی نمو یم انیم م نیم دارد. در ا شهیر ها    اندرزنامه ژهیو    به و انهیم    یفارس متوندر  نیهمچن و یاسالم -یرانیا

 برخوردار است. بسیاری

ی نمو یماز ممتن   یفردوسم  یآگاه دهندة نشان نیا و خرد و دانا در کنار هم آمده است واژةبارها  یفردوس ةشاهنام در
 است: خرد 

 ز دانییییا شیییینیدظ یکییییی داسییییتان   

 

 خییرد شیید بییر آن نیییز هییم داسییتان      

 :اسمت  گرفتمه  سرچشممه  خاسمتگاه  دو از آن یخداشمناخت  یهما  هیسمو  که دارد کتاپرستانهی یروح یفردوس ةشاهنام 

 از یاریبسم البتمه   .(مسملمان  شماعر  کیم  جایگماه در ر ندهیسرا یمذهب دیعقا و( یپهلو اتیرادب اثر شیسرا منابع یباورها

 .اند شده اصال  و پالوده کهن یها فرهنگ و انیاد به ربوطم ای رورهاس یها هیما بن

 اسمت  یو حکممت عملم   یاخالق یها و پندها از ارزش یا مجموعه  یپهلو یها مانند اندرزنامه شاهنامه یعمل اخالق

 یو اسمالم  یرانم یدر فرهنمگ ا  نش یآفر ة. خرد در فلسفشود دیده میها و سخنان پادشاهان و پهلوانان  در خربه شتریب که

 اهلل خلمق  مما  اول» ثیحمد ؛ اسمت  یخلق جهان ماد ةخداوند و واسر ةدیآفر نیدارد. خرد نخست ژهیو یگاهینقش و جا

 .استکنندة همین موضو   بیان (97ق: 1376  یرمجلس «العقل

  خمرد   ینمو یمر «بمودم  اورمرد با ها یتیگ و نوهایم از هستم یریغر خرد که من نخست از»: است آمده خرد ینویم در

 :کند یم بیان را لهلمس نیهم رین یفردوس (.72: 1334

 ن  ییی  آفیییرینش خیییرد را شییینا    

 

 ن هبییان جییان اسیی  و آن سییه پییا      

 (4: 6، ج6831)فردوسی،                              

گذاشمته   یفردوسم  ةشاهنامرا بر  ریتأث نیشتریو ب بسیاری دارد تیمباحث مربوط به خرد اهم نظراز خرد ی نویمکتاب  

 یخرد و دانش خمود را بمرا   فردی است که  یفردوس یاست و انسان آرمان ییها  دانا گنج نیواتتر یاست. ازنظر فردوس 

 ینم یب    انمدرزها و جهمان   همای  از تفماوت  یکم ی نیارد و اد یجهان جنبة  شاهنامهدر  شده ی بیاناندرزها همة. ندیبرگر یبه

 یو اخالقم  یاندرز میمفاه انیدر ب یفردوس گفت توان    یم شده انجام یها    یبررس پایة. براستبه متون کهن  نسبت شاهنامه

از  شماهنامه  شیدر سمرا  یفردوسم  گریو منابع د یابومنصور ةشاهنام نکهیا ایبهره برده است و  خرد ی نویماز کتاب  دخو

 و با بیمانی بسمیار شمیوا ایمن مضمامین را     استفاده کرده این اثر با واسره از  رینشاهنامه ؛ درنتیجه اند بهره برده خرد ینویم

از متون کهن است که  یاریبس ةرندیدربرگ یفردوس ةشاهنام شی. منابع سراکرده استعرضه  دده و به مخاطب خوانپرور

 دارد. ژهیو یگاهیجا انیم نیدر ا رین خرد  ینویم

 

 منابع

  (سممت ر هما     دانشگاه یانسان علوم کتب نیتدو و مرالعه سازمان: تهران  رانیا یریاساط خیتار(. 1316ر ژاله آموزگار  -1

 .نهم چاپ

 ان یم ثروت بهمروز  حیتصمح   یشوشمتر  محممد  نیالد یتق ترجمة  خرد دانیجاو(. 1333ر محمد  بن احمد ه یمسکو ابن -2

 .تهران دانشگاه یاسالم مرالعات مؤسسة ل یگ مک دانشگاه: تهران

  «سماختارها  و یمبمان   یفردوسم  شماهنامة  در یاسیس خرد(. »1319ر یمهد آباد   یشر یباقر یحسن د؛یحم  یاحمد -3



 163/    اندرزهای مینوی خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

 

 .40-21  3شمارة  40دورة  یاسیس علوم و حقوق دانشکدة مجلة است یس فصلنامة

 دانشمگاه : تهمران   یآبماد  نجمم  نیالد  یس ةترجم  (انهیم یفارسر یپهلو اتیادب و زبان(. 1333ری س ریجهانگ ا یتاواد -4

 .تهران

 .دوم چاپ سخن : تهران آموزگار  ژاله کوشش به  اسالم از شیپ رانیا اتیادب خیتار(. 1377ر احمد  یتفضل -3

هما در سمنجة    کنش شخصمیت  : سنجش تحلیلییفردوس شاهنامه در خرد شکوه(. 1393ارژنه  محمود ر رضایی دشت -6

 خرد  تهران: علمی و فرهنگی.

 .ریرکبیام: تهران  یفردوس یفکر یها جاذبه(. 1369ر احمد رنجبر  -7

 .ریرکبیام: تهران  یقادر موریت ترجمة  یگر یزرتشت یمعما ای زروان(. 1314ر یس. آر زنر  -1

 .لیتحص: تهران  اندرزها و پندها(. 1390ر نیغالمحس ن یشاه -9

 .یمل آثار انجمن: تهران  یفردوس خرد و دانش(. 1330ر محمود  یعیشف -10

 .نیراست: تهران  شاهنامه یاندرزها و پندها(. 1311ر عصمت  یصدرمحمد -11

 دانشمگاه   یرانم یا مرالعات لةمج  «یفردوس مةشاهنا در آن یها    خاستگاه و خرد مفهوم»(. 1313ر محمدرضا  یصرف -12

 .92-63 پنجم  شماره سوم  سال  کرمان باهنر دیشه

 .چهارم چاپ ر یرکبیام: تهران  رانیا در ییسرا حماسه(. 1362ر اهلل حیذب صفاء  -13

 کار به اصرالحات و میمفاه در یپژوهش: شاهنامه در خرد فرهنگ(. 1393ر محمدرضا راشدمحصل  بهروز؛  یطالب -14
 .قلم آهنگ: مشهد  شاهنامه در شده گرفته

 .یاسالم برر  المعار     رهیدا مرکر: تهران مرلق  یخالق جالل حیتصح  شاهنامه(. 1316ر ابوالقاسم  یفردوس -13

 .مهتاب: تهران  انهیم یرانیا اتیادب و کهن رانیا اتیادب خیتار(. 1391ر موریت  یقادر -16

 یانمدرزها  و هما  نیمی آ باورها  یقیترب یبررسر شاهنامه در ییمردا فرهنگ و نید بازتاب(. 1311ر محدثه پور  قاسم -17

 .کاشان دانشگاه  (ارشد یکارشناس نامة انی( رپاپازند و یپهلو متون  اوستا با شاهنامه

 .رود زنده نشر: تهران  شاهنامه در ییها پژوهش(. 1371ر ریجهانگ  یاجیکو یکوورج -11

ای از بهمرام گمور    جمی جاماسمب ااسمانا  مقدممه    جی  دسمتور منموچهر    تا(. گردآورندة جاماسب ربی های پهلوی متن -19

 انگلساریا؛ دیباچة ماهیار نوابی  تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 .اتسالمیه المعار : تهران یک جلد بحاراتنوارق(. 1376ر محمدباقر  یمجلس -20

  4ج  یاسمالم  عصمر  بمه  یساسمان  عهمد  از انتقال دوران در رانیا فرهنگ و خیتار(. 1310ر محمد  یریمال یمحمد -21
 .توس انتشارات: تهران

 .یفرهنگ یها    پژوهش دفتر: تهران  یرانیا یها    اندرزنامه(. 1316ر ونیکتا مرداپور  -22

 .فر یشمیابر: تهران  اندرزها و پندها  یفردوس شاهنامة(. 1316ر اهلل عرت  یگودرز یمعظم -23

 یانسمان  علوم پژوهشگاه: تهران  ییرفخرایم دیمهش مةترج  یپهلو زبان کوچک فرهنگ(. 1379ر لین دیوید  یمکنر -24

 .یفرهنگ مرالعات و

 ةشممار  سوم  سال. یفرهنگ مرالعات و یانسان علوم پژوهشگاه  «یپارس ادب مةنا    کهن»(. 1391ر دیمهش  ییرفخرایم -23

 .119-107  اول
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 .رانیا فرهنگ ادیبن: تهران  یتفضل احمد ترجمة(. 1334ر خرد ینویم -26

 و زبمان  یپژوهشم  یعلمم  فصملنامه   «خرد  ینویم پازند در خرد مفهوم»(. 1390ر شعله صحنه  نژاد پاک دا؛یو ندا   -27
 .109-120  عرفان و ادب ؛یفارس ادب

 دانشمگاه   (ارشمد  یکارشناسم  نامه انیپار یفردوس شاهنامة در حکمت و موعظه(. 1371ر نیحس محمد اصل  کدارین -21

 .رازیش

 .ریاساط: تهران  یفردوس شاهنامه فرهنگ(. 1377ر تهیفر ول   -29

 و میخ اندرز و نانیدبه دستور اندرز ماراسپندان  آذرباد اندرزر یپهلو اندرزنامة سه یبررس(. 1319ر آرزو  یهاوشک -30

 .ریتبر دانشگاه  (ارشد یکارشناس نامه انیپار یاسالم ةدور یاندرزها با آنها سةیمقا و( خرد
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