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چکیده
درست است كه همگان شاهنامه را یک اثر حماسی بدانند و از آن بعنوان اثری قهرمان
پرور یاد كنند ،اما در حقیقت رسالت اصلی فردوسی افزون بر سرایش شاهنامه این است كه
منویات خویش را كه چیزی جز خردگرایی و بیان ارزش دانش و حکمت ،پند و اندرز و تبلیغ
انسانم داری نیست ،به خواننده ابالغ كند .روشن است كه فردوسی زادۀ عصر علم و حکمت
است و به قطع متأثر از آن.
رسالت این پژوهش تبیین جایگاه «خرد» و مفاهیم آن بویژه در «میانفزود»های
شاهنامه است و «میانفزود» اصطالحی است نوپدید كه در این مقاله معادل با اصطالح
«اعتراض» بکار گرفته شده كه نشانگر توانمندی شاعر در بهرهگیری از این عنصر با بسامد
باال بجهت افزودن مفاهیمی درخور به متن شاهنامه است .در این مقاله اشاراتی بسیار كوتاه
بمسأله خرد از دیدگاههای گوناگون در كتب دینی پیش از اسالم و پس از آن بایسته مینمود
و پایان بخشِ كار ارائه نمونههای مناسب از «میانفزود»هاست.
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The wisdom and dimensions of it in the "betweenadded" of
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Abstract
It is true that everyone knows Shahnameh as an epic work and it
is referred to as a heroic work, but in fact, the main mission of
Ferdowsi in writing of Shahnameh is to communicate his
spirituality, which is nothing but self-contemplation and the
expression of the value of knowledge and wisdom, advice and
advice and promotion of humanism. It is clear that Ferdowsi is the
creature of the age of science and wisdom and is influenced by it.
The aim of this research was to explain the place of “wisdom”
and its concepts, especially in “between-parentheses” of
Shahnameh; “pleonasm” is a term used in this paper as equivalent
to the term “between added” that indicates the poet's ability to use
this element with high frequency to add meaningful concepts to the
text of Shahnameh. In this paper, there were very brief references to
the question of self from various perspectives in the pre- and postIslamic religious books, and the end of the work was the proper
influence of the "between-parentheses ".
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 .9مقدمه
اهمیت شاهنامه فردوسی موجب شده است كه در درازنای زمان متفکران و اندیشهورزان
پژوهشهایی ارزنده و قابل تأمل به انجام برسانند و زوایای نهفته و مفاهیم ناگفتهای را در
شاهنامه روشن سازند .فردوسی توانسته است با ژرفنگری و جهانبینی خاص و تأمل و تعمق
و بازنگری در علوم و آداب عصرخویش و پیش از آن ،اثری ارجمند را به جامعه آن روز عرضه
كند كه امروزه پس از گذشت هزار سال از عمر شاهنامه برای خوانندۀ جستجوگر و
پژوهشمحور تازگی دارد و بقول اقبال الهوری هنوز« :هزار بادۀ ناخورده ،در رگ تاک است».
یکی از مفاهیم پركاربرد و بنیادی كه ریشه در اندیشههای پیش از اسالم دارد ،مفهوم «خرد»
و خردورزی است« .خرد» و مفهوم آن در شاهنامه و متون پیش از آن بعنوان پایه اصلی نظام
دینی (زردشتی) معرفی شده است« .خرد» بهترین محک برای سنجش آدمی ،اندیشه ،گفتار
و كردار اوست .فردوسی «خرد» و خردگرایی در دین زردشتی را با تعالیم اسالم تطبیق داده
و جامه ای نو بر آن پوشاینده است كه خوشبختانه محققان آگاه در ادوار مختلف بصورت عام
بدان پرداخته و در آثار متنوعی ،این بخش از شاهنامه را به چالش كشیدهاند ،اما نگارندگان
این پژوهش بنا براین دارند كه «خرد» و مفاهیم مترادف و متضاد آن را در «میانفزود»های
شاهنامه بصورت خاص ،مورد بررسی قرار دهند؛ اما «میانفزود» معادلی است نوپدید ،جامع،
دقیق و فارسی برای اصطالح «اعتراض» 4و با تسامح برای «جمله معترضه» كه در این زمینه
یعنی «میانفزود» و نقش آن در شاهنامه فردوسی دو مقاله با عنوانهای -4 :كاربردهای
فراوان و گوناگون «میانفزود» یکی از ویژگیهای سبکی شاهنامه فردوسی « -1میانفزود»
مجالی برای وصف در شاهنامه فردوسی توسط نگارندگان در همین مجله به چاپ رسیده
است.
اكنون این پرسش مطرح میشود كه :از میان مفاهیم گوناگون موجود در «میانفزود»های
شاهنامه فردوسی ،سهم مفهوم واالی «خرد» و خردگرایی و البته مفاهیم مترادف و متضاد
آن چه اندازه است؟ آنچه مسلم است «خرد» فراگیر سهم بسزایی در شاهنامه دارد .و در این
مجال سعی بر آن است تا با ارائه نمونههای مستند و توضیحات الزم ،این مهم به اثبات رسد.
روش پژوهش حاضر ،روش كتابخانهای همراه با تحلیل و توصیف دادههاست كه از طریق
استخراج «میانفزود»ها از شاهنامه چهار جلدی پیرایش جالل خالقیمطلق چاپ انتشارات
سخن و با استعانت از شاهنامه هشت جلدی پیرایش ایشان ،چاپ دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی
صورت گرفته است كه منابع اصلی این مقاله محسوب میشود.

 -4بنگرید به :مسییعودی آرانی ،عبداهلل ( .)4343دایرۀالمعارف بزرگ اسییالمی ،به سییرپرسییتی كاظم موسییوی
بجنوردی ،ج  .14ذیل مدخل «حشو»
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در باب «خرد» در شاهنامه فردوسی كتابها و مقالههای بسیاری نگارش شده است كه از
جملۀ آنها میتوان به كتابها و مقالههای زیر اشاره كرد:
كتاب پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه (موسوی  -خسروی ،)4394 :كتاب شکوه خرد
در شاهنامه فردوسی (رضایی دشت ارژنه ،)4341 :كتاب مفهوم خرد و خاستگاههای آن در
شاهنامه فردوسی (صرفی )4393 :و مقالههای «بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای
دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی» (دلپذیر و بهنامفر و راشد محصل« ،)4346 :خرد سیاسی
در شاهنامه فردوسی مبانی و ساختارها» (احمدی و باقری )4399 :و بسیار موارد دیگر كه
در این مجال نمیگنجد ،اما دربارۀ جایگاه «خرد» و مفاهیم آن در «میانفزود»های شاهنامه
فردوسی تاكنون پژوهشی مستقل صورت نگرفته است.
 .6مفهوم خرد
 .9. 6مفهوم «خرد» در فرهنگها
خرد در اوستایی – Xratu؛ در پهلوی (vd 19, 47) xratik [tum, xrat؛ در
ارمنی  Xratدر هندی باستان – ( .Krátuفرهنگ ریشهشناسی فارسی  4341ذیل مدخل
«خرد») (فرهنگ پهلوی  :4351ذیل «خرت») در لغت بمعنای عقل ،دانایی ،هوش (همان)
دریافت ،عقل ،ادراک ،تدبیر ،فراست ،هوش ،زیركی ،دها ،ناطقه (فرهنگ متوسط دهخدا
 :4341ذیل مدخل «خرد») آمده است .همانطور كه در لغتنامهها ،فرهنگهای فارسی و عربی
شاهد هستیم «خرد» را مترادف با «عقل» دانستهاند« :العقل ،ج عُقُول - 4 .مص  .عقل - 1
خرد ،عقل  - 3دل ،قلب» (الرائد  :4394ذیل مدخل «عقل»)
 .6 .6مفهوم «خرد» در متون دینی پیش از اسالم و پس از آن
با عنایت بعنوان این بخش از مقاله كه میبایست موضوع «خرد» در متون دینی پیش از
اسالم بررسی شود ،اما به لحاظ قداست و اهمیت قرآن ،این بررسی از قرآن و متون دینی
اسالمی آغاز میشود.
عقل در قرآن بمعنای درک و دریافت است (بقره ( ،)15 /انعام ( ،)31 /اعراف )464 /
(الصافات  )439 /و. ...
مفهوم عقل در قرآن از فهم و علم جدا نیست ،عقل فقط قوهای نیست كه فهمیدن و
دانستن را امکانپذیر كند ،بلکه همهجا با تعقل كردن با فهمیدن توأم و رابطه این دو مفهوم
بیواسطه و بد یهی است ،كسانی كه در كالم خدا ،تعقل كنند ناگزیر آن را میفهمند و بدان
علم پیدا میکنند و راه حق را در مییابند(.چند گفتار در فرهنگ ابران ،مسکوب :ص )41
بیشتر مفسران بین «قلب» و «عقل» فرق نهاده و «قلب» را محل «عقل» دانستهاند و
«عقل» را نیز ،ابزار فهم و درک .كما اینکه در آیۀ  414سورهی اعراف «قلوب» بصورت مجاز
حال و محل بکار رفته ،بدینمعنا كه یکی ،جایگاه دیگری است و «عقل» و «قلب» ارزش
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برابر ندارند .در تأیید این گفته نظر ابنبابویه قابل توجه است« :أَال و مثلُ العقلِ فی القل ِ
ب
كَمَثلِ السّراجِ فی وسطِ البیت( ».عللالشرایع ،ابن بابویه ،ج  : 4ص« )49عالمان ،عارفان،
فیلسوفان و اهل تصوف از خرد بشکل عربی آن (عقل) تعاریف و طبقهبندیهای متفاوت و
متعددی بدست دادهاند» (پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه ،موسوی ،خسروی5 :ص) چنانکه
متصوفه عقل را از دیدگاه خود اینگونه خواندهاند:
عقل نوری است فطری كه بدان صالح از فساد و خیر از شر ممیّز گردد و آن مشترک
است میان مؤمن و كافر [ ]...عقل در ذات خود یک چیز است و لکن دو وجه دارد یکی در
خالق و عبارت از او ،عقل هدایت كه خاصه مؤمنان است و یکی در خلق و آن عقل مشترک
است كه آن را عقل معاش خوانند (مصباحالهدایۀ و مفتاحالکفایۀ ،كرباسچی-خالقی35 :ص)
عارفان نیز برای عقل مراتب و تعاریف خاص خود را دارند و برترین نوع عقل را با صفت كل
همراه دانستهاند كه واالترین مرحله و مرتبۀ عقل است» .عقل كامل رساست كه محیط به همۀ
اشیاء است و حقایق را به شایستگی درک میکند» (مولوی نامه ،همایی :ص  )164برای دستیابی
به آبشخور «خرد» و مفاهیم مرتبط با آن بررسی و مطالعۀ – حتی گذرا  -برخی از متون دینی
پیش از اسالم بایسته است.
«خرد» در باور زردشتی جایگاهی بنیادی و محوری دارد ،زیرا آن را بعنوان هستۀ اصلی
هستی میشناسند .در هرمزدیشت ،اهورامزدا چنین میگوید« :ای زردشتِ اَشَوَن! منم
سرچشمه دانش و آگاهی .منم بخشنده گله و رمه .منم توانا .منم بهترین اَشَه .منم نشان
همۀ دهشهای نیک اَشَه نژاد مزدا آفریده .منم خرد .منم خردمند .منم دانایی .منم دانا».
(اوستا ،دوستخواه ،ج  :4ص  )111گاهان در اوستا بیشتر از سایر بخشهای آن به اندیشههای
زرتشت نزدیک است و نقش بسزایی در سعادت مینوی انسان دارد:
بی گمان این [پاداش آرمانی] را به تن و جان كسانی ارزانی میداری كه با ̓ مَنش نیک‘
كار میکنند و در پرتو ̓ اَشَه̒ .آموزش خرد نیک ترا بدرستی به پیش میبرند و خواست ترا
برمیآورند و برای پیشرفت جهان میکوشند( .همان)35 :
مینوی خرد سخن را با ستایش ایزد و خرد آغاز كرده است:
به نام و ستایش آفریدگار اورمزد كه دهندۀ همۀ سودهاست [ ]...كه سرچشمۀ دانایی و
تشخیص از آن است [ ]...پاداشهای نونو به دارندۀ خرد (رسد) ،از راهیافتن سود دو جهانی
به فراوانی (كه = خرد) شفابخشترین است برای تن و روان( .مینوی خرد ،تفضلی :ص )1
همچنین در ستایش خرد در دیباچۀ بندهش اینگونه میخوانیم« :سپاس (بر» دادار هرمزد
باشکوه ،فرهمند ،همه  -آگاه ،دانا ،توانا (دارندۀ) برترین اندیشۀ نیک ،گفتار نیک و كردار
نیک [ ]...نیک خواهم نبشت (این) نوشتۀ بندهشی را( ».بندهشن ،بهار :ص)34
در بخش چهارم بندهشن ضمن چگونگی و علت آفرینش آفریدگان آمده است:
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بهنگام یزش كردن همۀ آفریدگان را بیافرید و با بوی و فروهر مردمان بسگالید و خرد
همه  -آگاه را به مردمان فراز برد ....ایشان بدان خرد همه  -آگاه (آن) بدی را (كه) از اهریمن
دروج به فروهرهای مردمان در جهان رسد ،دیدند( .همان.)51 :
در اینکه «خرد» ( = عقل) نخستین آفریده است ،ظاهراً اختالفی در روایت اسالمی و
پیش از اسالمی – چه اندیشۀ نوافالطونی (یونان) و چه در تفکر مزدیسنایی (ایران)  -وجود
ندارد ،تنها اختالف در این سه نوع نگرش این است كه:
عقل اول در فلسفۀ اسالمی برگرفته از دستگاه فلوطین (نوافالطونی) و صادر اول از
احد  ،یادآور خرد (= عقل) اهورایی است .منتها [ ]...با این تفاوت كه خرد در اهورامزدا
ذات ̓ ̒
ذاتی است و در اندیشه فلوطین صادر اول و نخستین است در سلسله مراتب آفرینش (ارمغان
مور ،مسکوب :ص  ،14حاشیه .)1
در روایات اسالمی نیز به هر صورت عقل نخستین پدیدۀ آفرینش ،بحساب آمده است:
« و عقل [ ]...اشرف و اكرم مخلوقات است و در صدر آفرینش ،منصب تصدّر و تفوّق دارد؛
چنانکه در خبر است كه ̓اوّلُ ما خَلَقَ اهللُ العقل( »̒...مصباحالهدایۀ و مفتاحالکفایۀ ،كرباسچی-
خالقی:صص )11 - 14
آنچه روشن است این است كه خرد (عقل) در تمام ادیان الهی و در تفکر اندیشمندان
جهان از قدیم و جدید جایگاهی بس واال داشته و دارد ،همچنین این مفهوم در كتاب آسمانی
مسلمانان دارای جایگاهی بایسته است .بنابر نظر عالمه طباطبایی:
تنها در قرآن مجید ،بیش از  311آیه وجود دارد كه انسانها را به بخردانه نگریستن و
ژرفنگری در آیات تشریعی و تکوینی فرا میخواند و حتی در قرآن یکی از دالیل فروغلتیدن
به دوزخ سرپیچی از خرد عنوان شده است̓ :و قالو لو كنّا نسمَعُ أَو نَعقِلُ ما كُنّا فی اصحابِ
السّعیر (ملک (.)41 /شکوه خرد در شاهنامه فردوسی ،رضایی دشت ارژنه :ص سی و پنج).
 .3مراتب خرد
در اوستا و متون پهلوی  -همچون بندهشن و مینوی خرد  -به «خرد» و انواع آن بسیار
اشاره شده است و آن كس به زندگی نیک میرسد كه از «خرد» بشکل كامل آن برخوردار
باشد .از انواع «خرد» در متون زردشتی به دو نوع شاخص آن اشاره شده است آسن  -خرد
(خرد غریزی) و گوش  -سرود  -خرد (خرد اكتسابی:)4
پرسید دانا از مینوی خرد كه چرا بند دانش و كاردانی مینو و گیتی هر دو به تو پیوسته
است؟ مینوی خرد پاسخ داد كه به این علت كه از نخست من كه ̓خرد غریزی̒ هستم از
مینوها و گیتی ها با اورمزد بودم و آفریدگار اورمزد ایزدان آفریده در مینو و گیتی و دیگر
 -4بنگرید به:تفضلی ،احمد ( ،)4361مینوی خرد .تهران :توس .ص  1پانوشت.1
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خرد (= خرد غریزی) آفرید و خلق كرد
كاردانی آسن ̒ -
̓
آفریدگان را به نیرو و قدرت و دانایی و
و نگاه میدارد و اداره میکند( .مینوی خرد ،تفضلی :ص .)11
و اما خرد اكتسابی گوش  -سرود  -خرد نام دارد كه از طریق آموزش حاصل میشود
(بندهشن بهار :صص.)46 - 41
آسن  -خرد و گوش  -سرود  -خرد نخست بر بهمن 4پیدا شود .او را كه این هر دو است،
بدان برترین زندگی رسد .اگر او را این هر دو نیست بدان بدترین زندگی رسد .آن را كه آسن
 خرد نیست گوش  -سرود  -خرد آموخته نشود .او را كه آسن  -خرد هست و گوش -سرود  -خرد نیست ،آسن  -خرد به كار نداند بردن (همان :ص .)441
خرد انواع دیگری همچون :خرد ایزدی ،خرد اهریمنی ،خرد هم-آگاه ،خوب خرد و دژخرد
و ...دارد كه در متون پهلوی از جمله :بندهشن و مینو خرد و ...بدان اشاره شده است (همان
و مینوی خرد ،تفضلی).
 .5خرد و مفاهیم و اقسام آن در شاهنامه فردوسی
آنچه شاهنامه را از سایر میتولوژیهای ملل دیگر متمایز میکند ،بیان فلسفی و اخالقی
فردوسی در شاهنامه است دلیل آن هم این است كه عصر فردوسی ،عصر فلسفه و علوم بوده
است و در كنار آن دین جدید نیز بنای بسیاری از اعتقادات را دگرگون كرده بود (سخنهای
دیرینه ،خالقیمطلق :صص.)44 - 411
عصر فردوسی [ ]...دورۀ زكریای رازی و ابومعشر بلخی و ابونصرفارابی و ابوعلیسینا و
ابوریحان بیرونی و دهها دانشمند و فیلسوف دیگر است .در یک چنین دورهای كه روح علمی
بر جامعه تسلط دارد ،ادبیات و هنر نیز نمیتواند خود را از نفوذ آن بیرون كشد (همان.)411 :
فردوسی نیز كه زاده و پرورش یافته چنین عصری است بعنوان شاعری متعهد و همه
سونگر كوشیده است ،هم عرض با عالمان و محققان عصر خود كاخ ادب پارسی را با زیر
ساخت «خرد»  -آنچه كه در حماسههای سایر ملل دیده نمیشود – بنا نهد و خویشکاری
خویش را به بهترین وجه به انجام برساند.
فردوسی در آغاز پادشاهی كیخسرو نیز كمال انسان را وقتی میسر میداند كه عالوه بر
سه پیرایۀ هنر ،نژاد و گوهر به زیور و خرد نیز آراسته باشد و در واقع با وجود عنصر خرد
است كه مراتب كمال كامل میشود( .شکوه خرد در شاهنامه فردوسی ،رضایی دشت ارژنه:
ص بیست و شش).

 -4بنگرید به :بویس ،مری ( ،)4343تاریخ كیش زرتشییت (صیینعتیزاده ،همایون) تهران :گسییتره .ص ،144
 111و  131و نیز بهار ،مهرداد ( ،)4341بندهشن ،تهران :توس .ص .441
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«در شاهنامه خرد برترین هدیۀ خداست و بزرگترین فضیلت آدمی .كتاب با ̓به نام خداوند
جان و خرد‘ آغاز میشود» (سوگ سیاوش ،مسکوب :ص« )55بعقیدهی بسیاری از
پژوهشگران فراوانی كاربست عنصر خرد در شاهنامه موجب گردیده كه بسیاری از آن بعنوان
’خردنامه‘ یاد كنند» (خردگرایی در شاهنامه فردوسی ،صفینیا :ص« )44این اثر در عین
اینکه حماسه ملی ایران است خردنامۀ حکمی فرهنگ ایرانی نیز بشمار میآید» (دفتر
خسروان ،آیدینلو :ص ) 111آنچه از منابع بر میاید این است كه فردوسی در نامه ورجاوند
خود كه سراسر پند و اندرز خردمندانه است ،از متون پهلوی ،خردنامهها ،قرآن ،روایات
اسالمی و علوم اسالمی بهره بسیار برده است و مفاهیم بلند در شاهنامه تلفیقی است از منابع
یاد شده (شکوه خرد در شاهنامه فردوسی ،رضایی دشتارژنه :صص بیست و هشت تا سی و
پنج) و افزون بر آن «پرداخت داستانها و آرایش و پیرایش صحنهها و گفتگوهای میان
قهرمانان حاصل آفرینندگی هنری و تخیل شاعرانه خود فردوسی است( ».سرچشمههای
فردوسی شناسی ،ریاحی :ص )54و یکی دیگر از جلوههای آفرینندگی و هنرمندی فردوسی،
كاربست «میانفزود»ها بعنوان یک پدیدۀ ابداعی در متن شاهنامه است.
و اما «میانفزود» كه موضوع اصلی این مقاله بعنوان ظرفی برای مظروف خود كه «خرد»
و مفاهیم مرتبط با آن است ،چیست؟ و چه نقشی دارد؟
«میانفزود» اصطالح جدیدی است كه دقیقاً مفهوم و معنای «اعتراض» دارد و آن مجالی
برای القای مفاهیمی همچون :خردگرایی ،تقدیرباوری ،تحذیر و تنبیه ،وصف ،مبالغه ،دعا و
نفرین و ...است .در شاهنامه فردوسی این مفاهیم به عمد در قالب «میانفزود»  -كه با تسامح
همان «جمله معترضه» است -آورده شده كه بسامد بسیار باالیی دارد .از میان مفاهیم یاد
شده نقش «خرد» و مفاهیم مرتبط با آن بسیار پررنگتر از سایر است .دلیل اصلی بهرهگیری
فردوسی از «میانفزود»ها ،نخست رهایی از تنگنای موجود در بحرمتقارب  -كه میدان برای
گفتن تنگ است -و دوم ابزاری برای انتقال مفاهیم واالی برخاسته از ذهن زایای او است.
از آنجا كه خرد در شاهنامه جلوه های گوناگون دارد ،بایسته است تا از مناظر مختلف و
با اختصار تمام به این جلوهها و نمودها اشاره شود.
«فردوسی قائل به خردمندی قشرهای مختلف فعال در شاهنامه است ،چنانکه در داستان
خسروپر ویز از زبان یکی از موبدان خرد را به چهار بخش تقسیم میکند كه هر طبقهای به
فراخور اهمیت و جایگاه خود از آن بهرهمند است( ».شکوه خرد در شاهنامه فردوسی ،رضایی
دشتارژنه :ص بیست و هشت)
چو پیییدا شیییید ا ین راز گردنییده د هر خییرد را بییبییخشییییییید بییر چییار بییهییر
چو ن ی می ازو ب هره ی پییادشییییاسییییت  -كه فرّ و خرد پادشیییا را سیییزاسیییت!،-
دگیییر بیییهیییرۀ میییردم پیییارسییییا سییییدیییگییر پییرسییییتیینییدۀ پییادشییییا
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چو نزدیییک بییاشیییید بییه شییییاهِ جهییان خییرد خییویشییییتیین زو نییدارد نییهییان
كیینییون از خییرد پییاره ای مییانیید خییُرد كییه دانییا ورا بییهییر دهییقییان شییییمییرد
(شاهنامه خالقی مطلق ،ج ،9ابیات )93 - 91

پژوهندگان ظاهراً «خرد» موجود در شاهنامه فردوسی را با توجه به بیتهای یاد شده به:
خرد سیاسی ،دینی ،اخالقی ،اقتصادی ،علمی ،منطقی و ...تقسیم كردهاند كه خرد
سیاسی با تأكید بر داد و دادگری ،خرد دینی با یزدانپرستی و دینداری ،خرد اقتصادی با
توصیه بتعادل و دوری از افراط و تفریط ،خرد علمی با تکیه بر كسب علم و دانش ،خرد
اخالقی با تأكید بر گذشت [ ]...و خرد منطقی با قبول و تأیید استداللهای درست و خردمندانه
در شاهنامه جایگاه خاص خود را دارند( .پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه ،موسوی  -خسروی:
ص .)11
همچنین:
خرد در شاهنامه معناهای متعددی از جمله :داد ،فر ،دانش و میانهروی ،مهر و وفا ،راستی،
زیركی ،بردباری و رازداری بکار رفته است [ ]...و فردوسی برای تبیین بیشتر چارچوب خرد،
ده دیو را از دشمنان اصلی خرد بشمار آورده است كه این امر بخوبی حدود و ثغور خرد را
در دیدگاه فردوسی بازمینماید( .شکوه خرد در شاهنامه فردوسی ،رضایی دشتارژنه :ص
بیست و نه).
كییه آرنیید جییان و خییرد را بییه زیییر
ده انییداهرمن هم بییه نیروی شییییر
كزیشییییان خرد را ب با ید گریسییییت؟
بدو گفت كسییری كه ده دیو چیسییت
دو دیییونیید بییا زور و گییردن فییراز
چ ن ین داد پییاسیییخ كییه آز و نیییاز
دگر خ شم و ر شک ا ست و ننگ ا ست و كین
چو نم یّام و دوروی و نییاپییاک د ین
د هم آنییک از كس نییدارد سییییپییاس
به نیکی و هم نیسیییت یزدان سیییپاس
(شاهنامه خالقیمطلق ،ج ،1ابیات )1115 - 1114

وقتی فردوسی در ابیات باال از دیو آز و خشم و دروغ و كین و ...میگوید بنظر میرسد
نیمنگاهی به ادبیات قبل از اسالم از جمله :اوستا ،بندهشن ،مینوی خرد و ...داشته است .در
اوستا آمده[ ...« :چگونه] نیرویی ،نیروهای دهگانۀ مرا راهبر و روشنگرخواهد شد تا با
آنها ̓رسایی̒ و ̓جاودانگی̒ را دریابم( ».اوستا ،دوستخواه :ص )14
این بند یکی از دشوارترین و پررمز و رازترین پارههای گاهان است .آنچه از آن در این
گزارش به ̓نیروهای دهگانه̒ و ̓نیرویی راهبر و روشنگر̒ تعبیر شده در برگردان واژه به واژهی
متن[ ،به] ̓ده مادیان با نریان و اشتری̒ درمیآید ...مفسرانی از قبیل ̓ كانگا ̒ و ̓ تاراپورواال ̒
برآنند كه نام این جانوران در این بند كنایی و رمزی است ،ده مادیان اشاره به ده حس
سرك ش و گمراه كننده در وجود آدمی و ده نریان یا اسبِ نر ،كنایه از اندیشهی انسان است
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كه بر آن حسهای دهگانه چیرگی مییابد و آنها را راهبری میکند و اشتر مرحلهی نهایی این
سیر و سلوک و رسیدن به فروغ ایزدی و روشنایی ابدی است( .همان :پانوشت .)1
بجهت رعایت اختصار تنها دو نمونه از بندهشن و مینوی خرد در خصوص دیو آز ،گواه
گونه ذكر میشود ،در مینوی خرد اینگونه آمده است كه« :به آز متمایل مباش تا دیوآز تو را
نفریبد و چیزهای گیتی برای تو بیمزه و چیزهای مینو تباه نشود» (مینوی خرد ،تفضلی :ص
 )1در بندهشن نیز میخوانیم:
آزدیو آن اس ت كه (هر) چیز را بیوبارد و چون نیاز را چیزی نرسد ،از تن خورد (او) آن
دروجی است كه چون همۀ خواسته گیتی را بدو دهند ،انباشته نشود و سیر نگردد .چنین
گوید كه ̓چشم آزمندان هامونی است كه او را سامان نیست̒ ( .بندهشن ،بهار :ص .)414
 .4خرد و نمودهای آن در «میانفزود»های شاهنامه فردوسی
فردوسی با بهرهگیری از «میانفزود»ها كه بجهت كاربست فراوان بنوعی مختصه سبکی
شعر اوست ،افکار واالی خویش را در نامۀ ماندگار خود جای داده ،و تعادلی و توازنی میان
لفظ و معنا برقرار و معانی حکمتآمیز خود را در قالب «میانفزود»ها به ذهن خوانندۀ شعرش
منتقل كرده است .منظور از معانی حکمتآمیز:
آن سخنانی است كه شاعر از زبان خود یا زبان اشخاص كتاب در فرصتهای مناسب در
موعظه و حکمت و عبرت میآورد ...موضوع این پندها نکوهش روزگار است و هشدار مردمان
از ناپایداری و بیوفایی جهان و ترغیب آنها بکار نیک و پرهیز از آز و نصیحت فرمانروایان به
سرمشق گرفتن از كار و رفتار گذشتگان و عبرت گرفتن از سرنوشت آنها و روی گردانی از
بیداد و خونریزی و تشویق آنها به آبادانی و دادگستری( .شاهنامه ،خالقیمطلق ،ج :4صص
چهل نه و پنجاه).
اكنون نمونههایی چند از «میانفزود»های با احتوای مفاهیم  -مترادف و متضاد -
خردگرایی مطابق با منابع پهلونی شاهنامه ارائه میشود .الزم به یادآوری است كه نمونههای
مزبور داخل دو خط تیره قرار داده شده و شمارههای ذكر شده در ذیل نمونهها ،از سمت
راست بترتیب بیانگر :شماره جلد ،شماره صفحه و شماره بیتهاست و منبع آنها شاهنامه
چهارجلدی چاپ سخن پیرایش جالل خالقیمطلق (و البته شاهنامه هشت جلدی ایشان
چاپ دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی) است.
درختی گشییین بیخ و بسییییار شیییاخِ!
الف) از ایوان گشیییتاسیییب بِمیان كاخ
 كسیییی كز خرد برخورد كی مِرَد! -همییه برگ او پنیید و بییارش خرد
()11-14 / 14 :3
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مفهوم این میان فزود ،ستایش خرد و تبیین جایگاه آن بعنوان مایۀ اصلی حیات آدمی
است.
 چو باشیید درم ،دل نباشیید به غم! -ب) گهر هسیییت و دینار و گنج و درم
()1153 / 563 :3
مفهوم این نمونه میتواند اشارهای روشن به خرد اقتصادی داشته باشد .یک نمونه دیگر از خرد
اقتصادی را میتوان اقدام خردمندانه انوشیروان در پرداخت وام به كشاورزان و كاستن از مالیات
آنان دانست (شکوه خرد در شاهنامه فردوسی ،رضایی دشتارژنه:ص )13
شییین ید آن سیییخن های خودكامه را،
پ) زن چاره گر بسییی تد آن نا مه را
 فرسیییتییاده زن بود نزدیییک زن -همی تییاخییت تییا بیشییییه ی نییارون
()1415 - 1416 / 446 :1
مفهوم میانفزود ظاهراً به كاردانی جنس زن اشاره دارد كه كاردانی او نتیجۀ خردمندی
اوست.
نکته « :دیدار سیندخت با سام و شایستگی و لیاقتی كه این بانوی ارجمند از خود نشان
میدهد سام را به پیوند زال و رودابه همداستان میکند( ».پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه،
موسوی  -خسروی :ص )491
 فیزون تیر بیود رنیج نیفیزایییدت ،-ت) گر ایدون كه لشیییگر فزون بایدت
()4495 / 919 :1
مفهوم میانفزود اشاره به خرد سیاسی بهرام دارد و نمونۀ مشابه دیگر صفآرایی شگرف
و منسجم گودرز است در جریان كینخواهی سیاوش( .شکوه خرد در شاهنامه فردوسی ،رضایی
دشتارژنه :ص)144
 نشیییاید كه بر بنده باشییید سیییتم!،-ث) چ نان كو به رفتن ب نا شییید دژم
()115 /163 :3
مفهوم این میانفزود به اصلی مهم از اصول اخالقی اشاره داد .بویژه اینکه نمونۀ باال از
زبان اسکندر است كه در متون پهلوی او را ویرانكاره دانستهاند درحالی كه در شاهنامه
مردی بزرگ و اصیل معرفی شده است( .حماسه سرایی در ایران ،صفا :ص )511این حاصل
نگاه دور از تعصب فردوسی است.
به شیییرم و به پوزش ن یا ید ن یاز!-
ج)  -خرد چون بود با دالور به راز
()361 / 635 :1
«فردوسی در اثر ارزشمند خود با دستمایهای از خرد و اسطوره ،پهلوانانی را میپرورد كه
با وجود ناسازگاری ظاهری ،با علم و منطق و غیرمعمول بودن بسیاری از ویژگیها و اعمال و
حوادث مربوط به آنها الگوهای خرد ،كمال و تعالی محسوب میشوند( ».پیوند خرد و اسطوره

/ 91سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) /شماره پیاپی /51آبان 4344

در شاهنامه ،موسوی  -خسروی :ص )413در شاهنامه خرد بعنوان یک اصل اساسی در موزد
فرمانروایان مطرح شده است( .فردوسی و شاهنامه ،مرتضوی :ص .)16
چ)......................
 كه فر و خرد پادشییا را سییزاسییت! ،-چو نیمی از او بهره ی پادشیییاسیییت
()91 / 991 :1
«در فرهنگ كهن ایرانی فرّه و خرد رابطهای تنگاتنگ و ناگستنی دارند ...در شاهنامه به
این رابطهی ناگستنی بارها به روشی اشاره شده است( ».پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه،
موسوی-خسروی :ص  )151 -159در این نمونه ارتباط تنگاتنگ فرّ پادشاهی و خرد كامالً
مشهود است.
نه از گنج و مردان و ت ختِ بل ند -
ح)  -به دانش بود شیییهر یار ارجم ند
()1131 / 114 :1
«فردوسی نظام شهریاری مبتنی بر خرد و لوازم آن از جمله داد ،دهش ،خردمندپروری،
میانهروی ،نیرومندی ،راستی و ...را میپسندد و در نظامی كه بر بیخردی یا بدخردی استوار
است و درنتیجه به بیداد و بخل ،و سفلهپروری ،افراط و تفریط ،ناراستی و ...میانجامد،
میشورد و میآشوبد( ».همان :ص .)51
كه این راز در پرده ی ایزد اسیییت! -
خ)  -ازین دانش ار یادگیری بد اسییت
()313 / 169 :3
باتوجه :به بیتهای پیشین ،این نمونه میگوید كه دانش ستاره شمری یا پیشگویی
خوشایند نیست ،زیراكه این راز و درک آن از اسرار الهی است «روشنفکر باید تا آنجا كه در
توان دارد ،از نیروهای باوراننده بهره بجوید تا بتواند ،بصورتی مستمر و دیالکتیکی ،باورهای
درست تر را به آستانه آگاهی بکشاند و آنها را جانشین باورهای نادرستتر سازد».
(جامعهشناسی تحریفات عاشورا ،ضیایی :ص« )13گرچه فردوسی اساس جهاننگری خود را
بر خردورزی نهاده[ ،اما] به محدودیت و ناتوانی خرد انسانی در شناخت و درک هستی آگاه
است( ».پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه ،موسوی  -خسروی :ص )11
 ج ها ندار پی مان شیییکن خود م باد!د)...........................................................
كه پی چد خرد ،چون بپی چد ز داد!-
مسییی یح پیییا م بر چ ن ین كرد یییاد
()4141 - 4149 / 431 :1
در این «میانفزود» به سه اصل خرد ،پیمانشکنی پادشاه و داد اشاره شده است.
«[ فردوسی ،مسیح] را شخصی درویش و پرهیزكار ...دانسته كه بمردم راه و رسم مهر و
نیکی آموخته و ستیزهجویی و كینه توزی را نکوهش كرده و بردباری را ستوده است( ».هزاره
فردوسی ،رضازاده شفق :ص )441شاهنامه برای فرمانروایان درس كشورداری توأم با عدالت،
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و برای عامه مردم درس زندگی توأم با كار و كوشش و رسیدن به بهروزی است( ».فردوسی،
ریاحی :ص)315
ز هییا مون بییدا بر انییدر ا فراشییی تنیید
ذ) ز روی زمین تخییت برداشیییتنیید
 چنین باشییید آن را كه گیردش آز! -پریییدنیید بسیییییییار و مییانییدنیید بییاز
()391 - 395 / 151 :4
مفهوم «میانفزود» نکوهش آزمندی و افزون طلبی و دنیاخواهی است و اشاره دارد به
آز انسان عموماً و داستان كیکاووس ،خصوصاً كه نتیجۀ این آزمندیها  -چه مادی و چه
معنوی  -جز سقوط به ورطۀ هالكت و فالكت نیست« .در شاهنامه نیز به پیروی از مایههای
كهن فرهنگی ،نوعی تدبیر و خرد دیده میشود كه بداندیشان و بیدینان را ...یاری میکند كه
این خرد در آز و خودخواهی ریشه دارد( ».فردوسی ،ریاحی :ص.)15
 گواه خواسیییتن دادگر را بدسیییت ،-ر) گواه من ا ندر ج هان ایزد اسییییت
شیییینیییییدم بسییییی پیینییدآمییوزگییار،
كییه ا ك نون برآمیید بسییییی روزگییار
()4614 - 4691 / 593 :1
مفهوم این «میانفزود»  ،اشاره دارد به قداست نام ایزد كه پیران گواه گرفتن خدا و
سوگند خوردن بنام خدا را ناپسند میدارد.
درآیۀ  111سورۀ بقره نیز به نکوهش سوگند خوردن اشاره شده است.
نمییانیید از بیید بخییت مییانیییده چیز!
ز) ز تنییدی گر فتییار شیییید ر یو ن یز
چو تیغی كه گردد به زن گار ك ند!-
 ه نر بی خرد در دلِ مرد تنیید()545 - 546 / 191 :4
مفهوم این «میانفزود» برگرفته از خردورزی و حکمت فردوسی است كه هنر مرد بیخرد
را بویژه كه از صفت خشم برخوردار باشد همچون تیغی میداند كه از زنگار كند میشود.
از دیدگاه فردوسی برترین انسان ،كسی است كه از خرد توأم با خودشناسی برخوردار
باشد .او در ایران سدۀ چهارم یعنی قرنها پیش از دورۀ رُنسانس در اروپا ،طالیهدار تفکر
خردگرایانه بوده است .در نکوهش خشم از زبان قشیری میخوانیم« :صبر اندر اول كار باید،
چون خشم گیرد یا مصیبتی رسد یا مکروهی ،بصبر استقبال آن باز شود( ».رساله قشیریه،
فروزانفر :ص.)119
 ز سییییاالر زور و ز دادار بخییت!-ژ) هم از شیییاه یاب ید دیهیم و ت خت؛
()533 / 93 :4
در این مصراع «میانفزود» مفهوم ضربالمثل« :از تو حركت از خدا بركت» بهروشنی
دریافت میشود.
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مثل یا داستانزد یا ضربالمثل یعنی بیان یک آزمون زندگی در یک جمله كوتاه كه
میان مردم شهرت دارد ،ولی گاه نخست از قلم سخنوری تراوش میکند و شهرت مییابد و یا
او به آنچه هست بیان بهتر و رساتری میدهد .در میان منظومههای فارسی [ ]…..ویس و
رامین و خمسه نظامی به نسبت بیشتر از بقیه مثل دارد ،ولی شاهنامه نیز از این بابت غنی
است و مثلهای آن كه برخی مثل سایرند عنصر مهمی در ساخت زبان مصوّر آنند( .شاهنامه
خالقی مطلق ،ج :4ص چهل و هشت).
اوج خردورزی و بینش در این ضربالمثل كه چیزی نیست مگر مالزمۀ تالش آدمی و
مسأله تقدیرباوری مشهود است كه بعنوان یکی از زیرمجموعههای خردگرایی جایگاهی خاص
در شاهنامه دارد.
اگر بیتهایی را كه در شاهنامه در تبلیغ و تهذیب اخالق و شرح حکمت عملی و تدبیر
منزل آمده است ،بیرون كشیم ،كتابی بیش و كم به حجم بوستان خواهد شد .برخی از شعائر
اخالقی این كتاب كه برای همۀ مردم از مرد و زن و از هر طبقه و هر قوم معتبرند ،عبارتند
از :خداشناسی و خداترسی ،پارسایی ،راستی و درستی ،دادگری؛ دوری از آز ،خشم ،دورویی،
دروغ ،رشک و سخنچینی؛ رویکرد به بردباری ،آهستگی ،خرسندی ،امیدواری ،بخشندگی و
رادی؛ نگهداشت پیمان؛ شناختن رفتار درست با دوست و دشمن؛ خوشرفتاری با زن و فرزند
و كشور و اسیران جنگی و غیره .اینها نکاتی است كه هنگام مطالعۀ شاهنامه نظر هر كس را
جلب میکند( .همان :شصت و سه)
نتیجه:
هدف از این پژوهش بررسی عنصر «خرد» و ابعاد گوناگون و جایگاه و بسامد آن در
«میانفزود»های شاهنامه فردوسی است ،و اما «میانفزود» اصطالحی بکر و بدیع است كه
معنا و مفهوم «اعتراض» را دارد و با تسامح و تساهل معادلی است برای «جمله معترضه».
برای نیل به هدف پژوهش ،ابتدا «خرد» در فرهنگها و لغتنامهها بررسی و در ادامه این
بررسی به برخی متون دینی پیش از اسالم و پس از آن مراجعه شد .در این بررسیها روشن
شد كه «خرد» مفاهیم و معانی و مراتب و انواعی دارد كه نمود آنها در كل شاهنامه فردوسی
و بویژه در «میانفزود»های آن بخوبی مشهود است و نیز روشن شد كه فردوسی بجهت
احاطه به علوم عصرخویش و همچنین آگاهی به آثار دینی و غیردینی پیش از اسالم  -كه
خرد و خردورزی در آن آثار جایگاه ویژهای داشته است  -این عنصر ضدحماسی (خرد) را به
عمد و آگاهانه به متن حماسی شاهنامه  -با بسامد بسیار باال -افزوده است.
مسلم است برای شاعری با این وسعت آگاهی ،خانۀ بیت  -آن هم در بحر عروضی تنگ
متقارب  -محدود است و او «میانفزود» و كاربرد آن را راهکاری مناسب برای رهایی از
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تنگنای این بحر و البته القای مفاهیم واالی موجود در ذهن خود بکار گرفته است .از میان
مفاهیم متعددی كه در خالل «میانفزود»ها مطرح شده ،سهم «خرد» و خردگرایی و هر
آنچه بدان مرتبط است ،بسیار بیشتر از سایر مفاهیم بوده است .او این مفهوم واال را حتا در
«میانفزود»ها به تناسب معرفی ،تقسیم و تبیین كرده است بهطوری كه خواننده با مطالعۀ
همین «میانفزود»ها میتواند با «خرد» ،مترادفها و متضادها و انواع دیگر آن آشنا شود.
مطالب یاد شده بیانگر اهمیت «خرد» است و نمونههای بدست داده شده در مقاله گواهی
است روشن بر این مدعا.
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