
 

 

 
 1396 ستانزمو  پاییز ،2، شمارۀ 7سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

 (82تا ص  67 ص) از 

 

و سنجش آن با متون زرتشتی های حماسی فارسی در منظومهخرد 
 (نامهکوش ونامه نامه، بهمنگرشاسبی: مورد مطالعۀ)

 

 کلثوم غضنفری
 استادیار تاریخ دانشگاه تهران

 1احسان محمدی
 دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان

 15/12/95تاریخ پذیرش مقاله:  ؛5/10/95تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
اینکه ممکن  کنند. با توجه بهمربوط به ایران باستان را نقل می روایات غالباً فارسیهای حماسی منظومه

توان انتظار می نیز به دوران ساسانی برسد، شاهنامهخارج از  پیشینۀ برخی از این روایات حماسیِاست 
این مفاهیم  ترین مهمیکی از  نباشند. تأثیر بی هااین منظومه در هم شتیباورهای زرت مفاهیم وداشت که 

های منظومهاین  دراین نوشته به بررسی استمرار مفهوم خردِ مذکور در متون زردشتی خرد است. 
مفهوم خرد  دربارة د نظرهای مورمتون زرتشتی و منظومه مقایسۀو  بررسی موردی پردازد.حماسی می

ها و خرد، که حتی در توصیف ویژگی فهومدر مورد اهمیت م تنها نه هامنظومه این دهد کهنشان می
هستند.  ،ویژه ادبیات پهلویهزرتشتی، ببرند، پیرو ادبیات که در مورد این مفهوم به کار می تشبیهاتی

 نقش آن از متون زرتشتییت و در مورد مفهوم خرد و اهمّ بررسی موردی هامنظومه پذیریثیرتأ هرچند
-به دنبال کرد، ها آنتوان در می پای متون زرتشتی را فردوسی نیست، ولی باز هم ردّ شاهنامهبه اندازة 

دهد و تشبیهات نزدیکتری به متون بیشتری را به خرد اختصاص میهای بیت که نامهگرشاسبویژه در 
 .کند می را نقل پهلوی

 

-کوش ،نامهگرشاسب ،نامهبهمن متون زرتشتی، فارسی، حماسی های منظومه ،خرد های کلیدی:واژه

 نامه

                                                           
 ehsan3490@yahoo.com                                                                  نویسنده مسئول: ۀ. رایانام1

mailto:ehsan3490@yahoo.com
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 مقدمه

-شکوو  نامهبهمن، نامهبگرشاس سه منظومۀ جستجوی مفهوم خرد در این پژوهش به
 سه منظومه که با فاصلۀاین  .پردازدمی از متون زرتشتی ها آنو بررسی تأثیرپذیری  نامه

های حماسیِ منظومه ترین مهماز  اندپدید آمدهشاهنامه کمی پس از سروده شدن 
 10000. هر یک از این سه منظومه حدوداً (67: ب 1370خالقی مطلق،  رک.) فارسی هستند

دو شود.  هاآنای میان داوریِ عادالنه تواند سببِشوند و این میرا شامل می بیت
از شاعری دیگر. این  نامهگرشاسباز یک شاعرند و  نامهکوشو  نامهبهمنی منظومه

دهد که میزان دخالت شاعر در آوردنِ باورهای مختلف در نکته به پژوهشگر امکان می
روایات دوران  نامهگرشاسبو  نامهکوشقرار دهد. همچنین  بررسی موردرا  منظومه

-به پادشاهی بهمن می نامهبهمنولی  ،کنندپادشاهیِ ضحاک و فریدون را بازگو می

ن در دهد که میزان تأثیرگذاریِ موضوعِ داستاپردازد. این نکته نیز به پژوهشگر اجازه می
 ها را بررسی کند.در منظومه گیریِ باورهای مذکورشکل
 به گفتۀ که است احمد اسدی طوسی، علی ابن ،گاثر ادیب بزر گرشاسب نامه      

بسیاری از  ه است.برده.ق. به پایان  458را در سال  نامهگرشاسبخودش نظم 
از جمله ) دانندمی شاهنامهحماسی پس از  منظومۀ ترین مهمرا نامه گرشاسب نپژوهشگرا

دلیل زودتر از دیگر  ؛ به همین(67: ب 1370 مطلق، خالقی ؛283: 1363، صفا ؛5: 1389یغمایی، 
است که  یغمایی حبیب. معتبرترین تصحیح تصحیح تصحیح شد های حماسیمنظومه

الخیر ابی ابن (6)ایرانشان؟() اثر حکیم ایرانشاه نامهبهمن (1) .به چاپ رسید 1317در سال 
سروده  ه.ق 496یا نخستین روزهای سال  ه.ق. 495سال پایانی  های ماهدر که  است
به 1370عفیفی در سال  رحیم این منظومه به تصحیح (7).(113: 1394ورهرام، ) است هشد

 است نامهبهمناز همان شاعر بر گفتۀ شاعرش  نیز بنا نامهکوش .چاپ رسیده است
ه.ق. سروده  501 و 500 هایدر سال نامهکوشکه  رسد می. به نظر (152 -151 ،نامهکوش)

خطی باقی  از این منظومه تنها یک نسخۀ .(627 :1362متینی،؛ 300 :1363صفا،رک. ) شده است
 .چاپ کرده است 1377در سال  تصحیح و جالل متینیاست و همان را مانده 

گرشاسب های ضحاک و فریدون است و به شرح نبردشامل پادشاهی  نامهگرشاسب     
و البته داستان  هاستنیز شامل همین دوره نامهکوشپردازد. فریقا و چین میدر هند و ا

-و شرح زندگی پرماجرای کوش پیل کند میهم ادامه پیدا  کیکاووستا دورة  نامهکوش

و  شود میپادشاهی بهمن را شامل  دورة کلی به نامهبهمناست.  ،برادرزادة ضحاک ،دندان
 ،خاندان رستم هایش باویژه دشمنیهکیانی، ب تماماً به ماجراهای زندگی این شاه

 اختصاص دارد.
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به بررسی مفهوم خرد در این سه منظومه در سنجش با متون  پژوهش حاضر     
 پردازد.یزرتشتی م

است و ممکن است ریشۀ « کردن، عمل کردن»به معنی  -karاز ریشۀ  خردواژة        
در معنای آن نیز بر اثر خلط « سپردن خاطر آوردن و به یاد به»مشابه با آن به معنای 

در متون  .(9: 1388میرفخرایی، قس )است  -krátu آن سنسکریت بی اثر نبوده باشد. معادل
، به کار وی و یاران ان پهلوان، مخصوصاً ایندرهایزد در مورد بیشتر -krátu لفظ هندی
است. نخستین معنی   و احتماالً منظور از آن نیروی درونی و فطری جنگجویان بودهرفته 

ی در جنگ و مسابقه است؛ در مورد دلیری و پیروزی و زبردستاحتماالً ثانویۀ لفظ 
. از سوی در مورد آدمیان قدرت و فضیلت آنان وآنان برتری و تسلط و شکوه  خدایان

بر  ، این واژه در مورد بعضی ایزدان دیگر معنای دیگر دارد. در مورد ایزد اگنیدیگر
ویژه در عباراتی بهمراسم داللت دارد و  آوردن جای دستی آن ایزد در به چیرهمهارت و 

د. لفظ آی کاری بر میاز آن پارسایی و درست ایزدان میتره و ورونه است، که در وصف
xratu-  نشینی ، همهمه  این باتر است.  ن معنی ثانویۀ دوم نزدیکبه ایدر اوستای گاهانی

د که این واژه با عقل، معنایی ده در گاهان نشان می چیستیو  وهومنهو ارتباط خرد با 
که آن ایزدان  است از آنِ ای  قوهو  است  ارتباط نبودهشود، بی فهمیده میامروزه از آن  که
مقامی،  قس قائم) گزینند درست را برمی واسطۀ آن راهِبخشند و آدمیان به به آدمیان می را

 مزدا گفته است: سخن خرد از زرتشت گاهان، بندهای از یبعض در (.152-155: 1387
جهان و مردم و تن و جان و دین و منش نیک )وهومنه( و  که است خرد وسیلۀبهظاهراً 

آفریند  را می خرد خویش اندیشۀ واسطۀظاهراً به  مزدا ؛ یا(31/7یسن ) کردهخلق  راستی را
اراده و قصد  یِتجلّبه یک معنا توان گفت که در گاهان خرد ب . شاید (31/11 یسن)

گونه معرفی  خود را ایندر هرمزد یشت  مزدااهوره .(10: 1388)میرفخرایی، ست مزدا اهوره
یگر اوستای متأخر خرد به های د در بخش .(1/7یشت )« منم خردمند. منم خرد،: »کند می

 یشتمثالً )شود  می تقسیم خرد( و خرد اکتسابی )گوشوسرود خرد( خرد ذاتی )آسن

 .(156 :1387 مقامی، )قائمشود  میی پهلوی نیز دیده ها خرد در نوشته . این دوگانگیِ(10/107
گیرد و آنچه به قوای عقالنی  حوزة معنایی وسیعی را در بر می در متون پهلوی خرد      

بر عالوه . شود را شامل می ها اینعقل، شعور، تمیز، قوة استدالل و مانند مربوط است، 
در  .(10: 1388، میرفخرایی)توان آن را با مصلحت و منفعت شخصی نیز ارتباط داد  می ،این

هنر  ،هر که او را خرد هست» شود:کارهای نیک دانسته می ۀهم ۀمایخرد بن این متون
زیرا هر کار نیک را بن به خرد  ، خواسته نیز هست،... هر که او را خرد هست نیز هست



 (مطالعۀ موردی: گرشاسب نامه، بهمن نامه و کوش نامه)های حماسی فارسی و سنجش آن با متون زرتشتی در منظومهخرد  /70

 

 

 این . پیوستگیِ دین زرتشتی با مفهوم خرد در(18بند  ،پیروز فرخبهزاد  اندرز)« نهاده شود.
 شود:روشنی دیده میبه سرودة دقیقی ابیاتِ

 از ایوان گشتاسپ بمیانِ کاخ
 

  بیخِ بسیارشاخدرختی گشن 
 

 د و بارش خردهمه برگ او پن
 

  کسی کز خرد برخورد کی مرد 
 

 پیی نام او زردهشتخجسته
 

 کز آهرمنی دست گیتی بشست 
 

 پیغامبرم به شاه کیان گفت
 

 سوی تو خرد رهنمون آورم  
 

 (80-5/79، شاهنامه) 
 

است  بالیدهکه در طول زمان در دین زرتشتی  ای است پیچیدهمفهوم  خرد ،بنابراین      
 دیگر شده است. ما نیز مفاهیم شامل و دربرگیرندةخود  شده وتر و هر زمان گسترده

 بر های آن را بنامورد ویژگی به و مورد (4)کنیماش تهی نمیخرد را از معانی گسترده
ذکر شده در متون زرتشتی های رسید و با ویژگی ها آمده برخواهیمآنچه در منظومه

 سنجید. خواهیم
 
 نامهکوشو  نامهگرشاسب ،نامهبهمن های منظومههای خرد در . ویژگی1
 برترین خواسته خرد. 1-1

این  زرتشتی در موضع متونبرتر است.  چیز  همهکه خرد از است  این نخستین ویژگی
بر  چیز مربوط به مینو و کنش گیتی خرد بهترین است. هر»مورد کامالً روشن است: 

رد از خ» آورد:می خرد مینویدر  .(مقدمه، پیروز فرخبهزاد  اندرز) «ر شده استخرد مقد پایۀ
 روانانوشه اندرز در .(46/6، مینوی خرد) «ایی که در جهان است بهتر است.هخواسته همۀ

روان اندرز انوشه) «مردمان است.خرد بهترین خوشبختی برای »آمده:  آذرباد مارسپندان

من که )از( و ترا گویم پسر »: آمده جایی دیگر از همین متن و در (154 ،آذرباد مارسپندان
یا د خدای ناکرده( خواسته بشو =پرگست ))ها در مورد( مردم خرد بهتر، چه اگر موهبت

 (104 ،روان آذرباد مارسپنداننوشهاندرز ا) «چهارپای بمیرد، خرد بماند.
 :شوددیده می نامهکوشو  نامهبگرشاسهای در منظومه هااینمواضعی مشابه      

 بهین گوهری هست روشن خرد
 

 

 که بر هرچه دانی خرد بگذرد
 

 
 

 (148،  نامهگرشاسب)
 خرد هدیۀ کردگار است نیز

 

 

 مرا بازگو کز خرد به چه چیز؟
 

 
 

 (5)(148، نامهکوش)
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یان ن و برترین شدن انسان در میبهتر و هم مایۀاست چیز  خرد هم بهترین      
-بهمن هیچ جانوری دارای آن نیست. منظومۀانسان است و  خرد ویژة چراکه ،جانوران

 دارد: تأکیدبر این مسئله  نامه
 ای جانور را نژاد ز هر گونه

 

 

 خرد مر ترا دیگران را نداد
 

 
 

 (6  ،بهمن نامه)

تواند به جایگاه و منزلت خداوندی برسد. در نمی گاه هیچ البته این بهترین گوهر     
 :برتر است جز یزدان چیز  همهبار اشاره شده است که خرد از  چند نامهگرشاسب

 چیز زیر و خرد از بر است همه
 

 

 جز ایزد که او از خرد برتر است
 

 
 

 (283، نامهگرشاسب)

 :و در جایی دیگر
 خدای از خرد برتر است و روان

 

 

 به چه چیز دانستن او را توان؟
 

 
 

 (136 ، همان)

خرد فردی نیست و عقل مفارق و به یک معنا عقل ظاهراً البته مقصود از خرد در اینجا 
ارتباط میان خرد و  شویم و بهفعال است. با این حال، ما در اینجا وارد این مطلب نمی

و  نامهگرشاسب  .شویمآید میکه از بعضی ابیات دیگر برمی ها منظومهدر  شناسی یزدان
 :دانند میشناخت خدا خرد را ابزار  نامهبهمن

 چراغی است در پیش چشم خرد
 

 

 که دل ره به نورش به یزدان برد
 

 
 

 (6)( 31، نامهگرشاسب)

 :آمدهنامه بهمن در
 همی بازجویی ز یزدان تو راز

 

 

 نخست از خرد مایۀ خویش ساز ...
 

 کسی کو خرد مایه دارد فزون
 

 

 به یزدان مر او را بود رهنمون
 

 (6،  نامهبهمن)  

 دا.ـیدن به خـراه رسرهنمون انسان است در  خرد ،شودکه دیده می طور همان
 :ن شناختتوادارد که خداوند را از راه خرد می تأکید نامهگرشاسب

 خداوند دانای پروردگار
 

 

 ز دیده نهان وز خرد آشکار
 

 
1 

 (323، نامهگرشاسب) 

 مورد هایمنظومه در خرد جایگاه دهندمی نشان که نیستند هانمونه همین تنها      
 وجود هایینمونه. زرتشتی استدین در خرد جایگاه با قیاس قابل پژوهش این بررسی

 یکی ،دین راه با خرد راه یا دین، با خرد هامنظومه این در دهد نشان تواندمی که دارد
 و دین راه فرجام اگر .است زرتشتی اصول با آواهم کامالً ه است و این نیزشدمی دانسته

 :آیدبرمی خرد از این است، بهشت به رسیدن اصولش به پایبندی



 (مطالعۀ موردی: گرشاسب نامه، بهمن نامه و کوش نامه)های حماسی فارسی و سنجش آن با متون زرتشتی در منظومهخرد  /72

 

 

 خرد راه ز و دین راه از جز
 

 

 بد کار همه بگردد آمدمی
 

 (374 ،نامهبهمن)   

 نامهگرشاسب .(24/30) است آمده هم پنجم دینکرد در دین راه با خرد راه همسوییِ
 :دهدمی قرار هم کنار در را خرد فرمان و یزدان فرمان

 خرد و شاه فرمان و یزدان ز
 

 

 خورد اندر نه بن کز مگردید
 

 (401  نامه،گرشاسب)  
        

 :گزیندمی بر را راه این خرد است، راست راه دین راه اگر    
 راست راه کردارها ز گزیند

 

 

 نخواست کس گمان بی کج راه کجا
 

 
 

 (381،نامهکوش)

 در. شودمی اشاره خرد گریِشگزین ویژگیِ به (30/36) زادسپرم های وزیدگی در     
 :شودمی دیده دین راه کنار در خرد راه نیز نامهکوش

 چنین گفتن بیهوده هایسخن
 

 

 دین و آیین و نیست خرد راه ز
 

 (457 ،همان)  

راه داد  به یک معنا همان راه ، و آیدمی داد راه همراه به خرد راه هم مورد یک در و 
 های پهلوی گفته شده:دین است، همچنانکه در کتاب

 خرد راه و داد ره از بگشت
 

 

 بد کردار و آیین از سیر نشد
 

 (412 ،همان)  

 دینی هر گفت تواننمی که است چنان آن هامنظومه این در خرد و دین پیوستگی      
 دینی با تنها توانمی را حالت این ؛کند می تبلیغ پسندیده امری عنوان به را خردورزی

 معرفی خود اصول ترین مهم از یکی یا ترین مهم عنوان به را خرد مبحث که کرد مقایسه
 بر را فضایی چنین که زرتشتی است باورهای مستقیم تأثیر نگارندگان دید از و کند می

 .است کرده حاکم هامنظومه

 معنی این به ،است خرد بودنشناسنده هادر این منظومه های خردویژگی از دیگر       
 :دارد را بد و خوب تشخیص توانایی که

 نیز کار هر و پیش پس  ببیند
 

 

 پشیز از پاک زرّ سره شناسد
 

 (381  ،نامهکوش)  
 نخست بد او شد آفریده هرچ ز

 

 

 درست شناسد او چیزها همه
 

(282 ،نامه گرشاسب)    

 شایست زرتشتی متن توان با عبارتی ازخرد را می شناسندگی و تشخیص ویژگیِ این
 این در چه،. <است> آتش چونان جوهر را خرد که این نیز: »مقایسه کرد ناشایست

 کرده خرد با که چیز آن چون شود، <نیکو> ایدون که نیست چیز <هیچ> جهان
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 و برائت <و>( دهد تشخیص)= بیند دور از افروزند، کجا هر را آتش نیز و شود؛( انجام)=
 شد، تبرئه آتش <آزمایش>( طریق از)= با که هر و ؛کند( معلوم)= پیدا را محکومیت

 شده محکوم جاودان شد، محکوم آتش <آزمایش> با که هر و است، شده تبرئه جاودان
 شناسندگیِ قوة به 62 بند ،بزرگمهر یادگار در همچنین. (2/ 20 ،ناشایست شایست).« است
 :گزیند برمی را راست راه خرد ناسره، از سره شناخت از پس .شودمی اشاره خرد

 راست راه کردارها ز گزیند
 

 

 نخواست کس گمان بی کج راه کجا
 

 (381 ،نامهکوش)  

: 1388 میرفخرایی،) است بد از نیک کردن جدا و گزینش خرد کار که آمدهنیز  دینکرد در

  شود. ست منتهی میدرست و دین دره . این تشخیص به شناخت را(12
 
 خرد در برابر دیو -2 -1

با سپاه  ره در تضاد هموا ست؛ سپاه ایزدیاجزای سپاه ایزدی ا ترین مهمخرد یکی از  
که در این متون گسترة  ،در متون پهلوی خرد با ورن .ستاهریمنی و در حال نبرد با او

یت گیرد، در ضدّ بر می خردی را در بیپرستی تا دروغ و  آز و نفسمعنایی وسیعی از 
ات کرّست با های باور زرتشتیاز ویژگیتقابل خرد با دیو که  (157: 1387مقامی،  )قائماست 

 شود:دیده می بحث موردهای در منظومه
 خرد دور دارد ز تو کار دیو

 

 

 خرد بشکند تیز بازار دیو
 

 (148، نامهکوش)  

خرد که آفریدگار اورمزد در گیتی هیچ  دانا از مینویپرسید »: آمده خرد مینویدر 
خرد پاسخ داد  ای خلق کرده است که اهریمن نتواند بدو آسیب برساند؟ مینویآفریده

 (4-1 /33 ،مینوی خرد) «تواند آسیب برساند.که به مردم خردمند و خرسند کمتر می
 آمده است: نامهبهمندر 

 مکش گردن از راه گیهان خدیو
 

 

 خرد را رهایی ده از دست دیو
 

 (498، نامهبهمن)  

 :نامهکوش درو 
 نگهبان جان و تن آمد خرد

 

 

 نماند که بفریبدش دیو بد
 

 (672، نامهکوش)  

 :خرد ضد کین نیز هست ،نامهبهمندر      
 دل رستم تور بر وی بسوخت

 

 

 به دست خرد چشم کین را بدوخت
 

 (565، نامهبهمن)  
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 :خرد در برابر هوای نفس ،نامهگرشاسبدر و 
 دگر رهش پرسید گرد دلیر

 

 

 که ای از خرد بر هوا گشته چیر
 

 (134، نامهگرشاسب)  

 :گیرند میدر همین منظومه، خرد و رشک در برابر هم قرار  
 بود خیره دل سال و مه مرد آز

 

 

 کفش بسته همواره و چشم باز
 

 خورد بر خرد دهد رشگ را چیرگی
 

 

 چیز خود هر کس او غم خورد
 

 (175،  همان)  

 آمده دینکرد ششم بینیم و این از جمله دررا هم میتقابل خرد و آز ها بیت این در
 (246 ،دینکرد ششم)« خرد دروغ و رقیب آن آزمندی است.آفت »است: 

 است: نامهگرشاسب ی اشاره موردبا دروغ نیز تقابل خرد      
 آبروی از بنه بسترد دروغ

 

 

 که دارد خرد نگوید دروغ آن
 

 (224، نامهگرشاسپ)  

 در کنار نیکی خرد -3 -1

منی بگیریم، خرد در ـو بدی را برابر جبهۀ اهری اگر نیکی را برابر با جبهۀ ایزدی
 آورد:می نامهبهمن. در کند میو از بدی نهی  کند میهای ما همواره به نیکی امر منظومه

 خرد گویدش تخم نیکی بکار
 

 

 که آید یکی روز نیکی به بار
 

 (6، نامهبهمن)  

 :نامهگرشاسبدر 
 بود دوری از بد ره بخردی

 

 

 بهی نیکی و دوریَست از بدی
 

 (370، نامهگرشاسب)  

 :نامهکوشدر 
 جهان را به نیکی گذارد همه

 

 

 بد و نیک او بازداند همه
 

 (381، نامهکوش)  

 ؛ دو مفهوم ایزدی:بینیم می به خدا امید، این بار خرد را در کنار نامهگرشاسبباز هم در  
 ز دادار امید و فرمان و پند

 

 

 مندراست کو از خرد بهرهمر آن
 

 (283،نامهگرشاسب)  

مینو را  هرچند است. شده تأکیدهای دنیا گیری از خوشیبه بهرهدر دین زرتشتی       
و توجهِ باعتدال به دنیا  دنیاگریز نیستنباید به گیتی فروخت، ولی دین زرتشتی دینی 

 بینیم:می نامهگرشاسب. باز هم در مطابق با دستور خرد است
 خوری و بپوشی ز روی خرد

 

 

 از آن به که بنهی و دشمن خورد
 

 (202)همان،   
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رونق و آبادانی جهان با خرد مرتبط است و حتی این مفاهیم را  دینکرداساس  بر     
 .(12 :1388)میرفخرایی، یف خرد جای داد در دل تعر ای گونه بهتوان  می

این است که خرد  داستان هستندآن هم از نکاتی که هر سه منظومه دربارة یکی      
 .دارد میهمچون جوشنی است که انسان را از گزند دور نگه 

 :نامهبهمندر 
 تن تیرة ما به جان روشن است

 

 

 خرد پیش تن چون یکی جوشن است
 

 خرد دور دارد ترا از گزند
 

 خرد شاد دارد روان نژند 
 

 (6،نامهبهمن)  

 :نامهگرشاسبدر 
 خرد جوشن و بازوام خنجر است

 

 

 هنر گنج و تیر و سنان لشگرست
 

 
 

 (211، نامهگرشاسب)

 :نامهکوشدر 
 جوشن آمد تن مرد راخرد 

 

 

 خرد داروی آمد همه درد را
 

 (148، نامه)کوش  

اندرز دارد با اشارة  یه همانندیی. این تشبهاستان در برابر آسیبانس محافظجوشن 
در بیت  .(8 ،اندرز بهزاد فرخ پیروز)داند که خرد را نگاهدار و نگاهبان تن می بهزاد فرخ پیروز

ائل شده و آن اینکه خرد داروی ویژگی دیگری را نیز برای خرد ق نامهکوششاعر  باال
 دردهاست. همۀ

معموالً از آن  روشنایی آن است که های مشترک خردویژگی ترین مهمیکی دیگر از       
چه در این  ،آتش است آمده که گوهر خرد مانند دینکرددر  شود.به چراغ تعبیر می

شود و آتش  جهان کاری نیست که چنان کامل باشد چون آن کاری که با خرد انجام می
کار آشکار  گناه و گناه بی عنوان بهنیز هرجا که افروخته شود، کسی را که از دور بیند، 

 ،دهد که تشبیه خرد به روشنایی و چراغ . این جمالت نشان می(12: 1388)میرفخرایی، سازد 
همین مفهوم در بندی از  عامل تمیز میان خیر و شر داللت دارد. عنوان بهبر نقش آن 

همین  نامه گرشاسببیتی از  .است آمده (20/2)تر نقل شد  نیز که پیش نشایست شایست
 :کند میدیگر بیان  ای گونه بهمفهوم را 

 چراغی است از فرّه کردگار
 

 

 به هر نیک و بد داور راست کار
 

 (282، نامهگرشاسب)  
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 :و در جایی دیگر 
 چراغی است در پیش چشم خرد

 

 

 که دل ره به نورش به یزدان برد
 

 (31، همان)  

 و در جایی دیگر:
 بد و نیک را هر دو پاداشن است

 

 

 خنک آنک جانش از خرد روشن است
 

 (32، همان)  
 چراغ خرد در دل افروختم

 

 آموختمفراوان ز هر دانش  
 

 (148، همان)  

 :نامهبهمندر  
 خرد پیش تو همچو باغی بود

 

 خرد پیش دل چون چراغی بود 
 

 (6، نامهبهمن)  

دین  سوی بهت ویژگیِ رهبری و رهنمونیِ آن اس منظور از تشبیه خرد به چراغ در اینجا
 .(رک. ادامۀ مقاله) و یزدان و بهشت

 تیره هم بشود: ممکن استبخش است، که خرد روشنایی طور همان     
 ترا شد خرد تیره و پشت کوز

 

 

 کجا رأی و کامم ندانی هنوز
 

 (202، همان)  

گوهر آن است که خرد را  روشنایی خرد است دهندةکی دیگر از اشاراتی که نشانی     
 اند:ی نورانی شمرده

 بهین گوهری هست روشن خرد
 

 که بر هر چه دانی خرد بگذرد 
 

 (148، نامهگرشاسب)  

 همچنین:
 خرد مایه ور گوهری روشن است

 

 

 چو جان او و جان مر ورا چو تن است
 

 (282، همان)  

ارتباط آن است با مفاهیمی همچون روان، جان، دانش، دل  خرد مبحث دیگر دربارة     
 و فرهنگ.

 خرد و روان -4 -1

 خرد دستگیر و رهبر و رهنمون روان است:
 پیش است تاریک و بدیکی راه 

 

 مگر دست گیرد روان را خرد 
 

 (6 ،نامهبهمن)  
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 بهشت است: سوی بهرهنمون روان      
 بپرهیزد از کار و کردار زشت

 

 

 رساند روان را به خرّم بهشت
 

 (672، نامهکوش)  

مینوی در  .(17/26 ،بندهش) رساندکه خرد روان را به بهشت می کند میتصریح  بندهش
 اش از بهشتوری بیشتری دارد، بهرههر انسانی که از خرد بهره» آمده است که خرد

 .(19/56، مینوی خرد)« بیشتر است.
 دانش است: سوی بههمچنین رهنمون روان       

 خرد مر جهان را سر گوهر است
 

 

 روان را به دانش خرد رهبر است
 

 (148، نامهگرشاسب)  
 پیرچنین پاسخ آراست داننده 

 

 پذیر که روح از خرد گشت دانش 
 

 (281، همان)  

و  نامهبهمندستگیر و رهنمون روان است؛  آنند که خردبنابراین هر سه منظومه بر
مقصد این راه را  نامهگرشاسب ،دانند میبهشت  سوی بهان خرد را رهبر رو نامهکوش

بر آن است که روان باید با خرد جفت و سازگار  نامهگرشاسبهمچنین  .داند میدانش 
 باشد:

 از آن کش روان با خرد بود جفت
 

 

 دستی ز رادی نگفت کسی باد
 

 (242 ،همان)  

 خرد و دانش. 5 -1

ولی  ،های بسیار برای دانش قائل استراه امهنگرشاسباط خرد با دانش، اما در باب ارتب 
 برای خرد: راه  یکتنها 

 دانش افزون و کاستبسی دان ره 
 

 

 نداند خرد جز یکی راه راست
 

 (148، همان)  

 :داند میارزش بدون خرد را بی دانشِ نامهکوش
 چو همراه دانش نباشد خرد

 

 

 نه نیک آید از دانش تو نه بد
 

 (148، نامهکوش)  

 
 «تر.خرد کاری دانش بر پایۀ» :آمده است 17، بند اندرز بهزاد فرخ پیروزدر 

به » راه خرد را پیدا کرد: توان میدانش  وسیلۀ بهکه  شدهتصریح  نامهکوشدر همچنین 
 .(672، نامهکوش) «دانش توان یافت راه خرد
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 خرد و جان -6 -1

-میمعموالً در کنار یکدیگر دیده  باید گفت که این دو جاندر باب ارتباط خرد با  

 :آمده است نامهکوش در دیباچۀ (7)شوند.
 داد و جان داد و پاکیزه هوش خرد

 

 

 دل روشن و چشم بینای و گوش
 

 (145، نامهکوش)  

-می امهنبهمنهر سه منظومه است. در  تأکیداری و جفت بودن خرد و جان مورد سازگ

 :آید
 بر او آفرین خواند فرزانه گفت

 

 

 که با جان پاکت خرد باد جفت
 

 
 

 (423، نامهبهمن)

 :نامهگرشاسبدر 
 دار گفتنامه نام جهانسر 

 

 

 که با جان دانا خرد ساخت جفت
 

 (409، نامهگرشاسب)  

 :نامهکوشدر 
 سکندر بر او آفرین کرد و گفت

 

 

 که با جان پاکت خرد باد جفت
 

 (184، نامهکوش)  

 که خرد روشنی بخش جان است: کند میتصریح  نامهگرشاسب
 بدو نیک را هر دو پاداشن است

 

 جانش از خرد روشن استخنک آنک  
 

 (32، نامهگرشاسب)  

 جایگاهی را دارد که جان در مورد تن دارد: خرد در مورد جان همان
 خرد مایه ور گوهری روشن است

 

 

 چو جان او و جان مر ورا چو تن است
 

 (282، همان)  

 ست:، اخرد ساالر تن و جان، هر دو
 تن و جان ما را به هم یار کرد

 

 

 بدین هر دو ساالر کردخرد را 
 

 (353،  همان)  

 
 ای که ما را به یاد جوشنکه خرد نگهبان جان و تن است. نکته کند میاشاره  نامهکوش
 که در سطور قبل ذکر آن گذشت. اندازد میخرد بودن 

 نگهبان جان و تن آمد خرد
 

 

 نماند که بفریبدش دیو بد
 

 (672، نامهکوش)  
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 خرد و سخن -7 -1

آن با  ارتباط کنند میهای ما آن را مطرح یکی از مسائل مهم در مورد خرد که منظومه
دیگر است. مسئله این  بیش از دو منظومۀ نامهگرشاسبرات هم اشا سخن است. باز

 است که سخن باید از خرد سرچشمه بگیرد:
 خرد آتش تیز و دل بوته ساز

 

 

 پاک بر هم گداز سخن زرّ کن
 

 (40، نامهگرشاسب)  

 یهی مشابه:تشب در
 به کورة خرد در دبیر کهن

 

 

 همی کرد پالوده سیم سخن
 

 (324، همان)  

 در جایی دیگر:
 از آهو سخن پاک و پردخته گوی

 

 

 ترازو خرد سازش و سخته گوی
 

 (52، همان)  

 و در جایی دیگر:
 چنین گفت دانا که با خشم و جوش

 

 

 شیر است زوشزبانم یکی بسته 
 

 به بند خرد در همی بایمش
 

 

 که بکشدم ترسم چو بگشایمش
 

 (260، همان)  

 خرد دانسته شده است: بندِ کلیدِ سخن نامهکوشدر       
 سپاه خرد را سخن پیشرو

 

 

 که راند همی از سخن نو به نو
 

 ها پدید خرد کرد اندر سخن
 

 

 دان تو بند خرد را کلید سخن
 

 (148 ،نامهکوش)  

 و پیدا کرد: است که گوهر سخن را باید در دریای خرد جست آمده نامهمنبه در
 خرد همچو دریا سخن گوهر است

 

 

 چنان دان که گوهر به دریا در است
 

 (303 ،نامهبهمن)  

 نتیجه
بسیاری بر اهمیت خرد دارند؛ تأکیدی که  تأکیداین پژوهش  بررسی موردهای منظومه 

هایی که دربارة خرد شود. همچنین توصیفات و ویژگیزرتشتی هم دیده میدر متون 
منظومه خرد  هر سه آورند شباهت بسیاری به توصیفات متون زرتشتی از خرد دارد.می

خرد در این با عناصر و مفاهیم اهریمنی در نبرد است.  دانند کهمی را چیزی ایزدی
رشک،  فاهیم اهریمنی همچون آز، کین،برابر م ها، همچون متون زرتشتی، درمنظومه

دانند و بر این خرد را بهترین و برترین گوهر می هر سهگیرد. دروغ و هوای نفس قرار می
و روان  جان و  دلباورند که همچون چراغ روشنایی دارد و کارش رهنمونی و رهبری 
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های ویژگیراه دین و راه خرد یکی دانسته شده است. یزدان و بهشت است.  سوی به
ها همچون شناسنده بودن، دل به دنیا نبستن و شده برای خرد در این منظومهذکر

اشارات درست است که  .ز هستمورد اشارة متون زرتشتی نی ،نگهبان تن و جان بودن
لّی هر سه ولی موضع ک، دربارة خرد بیش از دو منظومۀ دیگر است نامهگرشاسب

پود خرد در تار و  چنان آن سیار نزدیک ارزیابی کرد.ب توان می منظومه را در مورد خرد
، همچون متون زرتشتی که جای جای آن سخن از خرد بافته شده است هااین منظومه

ت گرفته باورهای زرتشتی نشأ غیراز بهگری دی از سرچشمۀ توان گمان بردکه نمی ،است
اند بسیار تحت تأثیر با این همه، هر سه متن در مفاهیمی که دربارة خرد پرداخته باشد.

واسطۀ اند و تأثیر عقاید و مفاهیم زردشتی در آنها تا حدود زیادی بهفردوسی شاهنامۀ
 فردوسی است. شاهنامۀ

 

 ها نوشت پی
ای اشکاالت نیاز به یک تصحیح که نواقص قبل را هایی که این تصحیح دارد، ولی به دلیل پارهتمام ارزش با .1

 مقدمۀ رک. ،نامهگرشاسب دربارةبرای اطالعات بیشتر . 67 :ب1370 مطلق،برطرف کند، وجود دارد. نک به خالقی 
 Khāleghi-Motlagh, 1987: 699و  ؛283-289: 1363 ،صفا کر . همچنینامهنگرشاسبحبیب یغمایی بر 

 .de Blois, 2000: 318 & 319 ؛ و700 &

مطمئن نیستیم.  ایرانشاه. درمورد نام 4، پاورقی 92، التواریخمجملتوضیحات ملک الشعرای بهار در  رک. .2
 رک. ،به ایرانشاه امهنبهمندر مورد انتساب  .289 :1363 ،صفا رک.همچنین 

de Blois, 2011: 474. 

ر آن زنیم که شاعحدس می التواریخمجملکند. براساس اشارة ای به نام خود نمیشاعر در اثر خویش هیچ اشاره
 .(92 :1383، التواریخمجمل) ایرانشاه ابن ابی الخیر است

مقدمۀ  (؛50: 1369 مول،) شاهنامهتوضیحات مول در دیباچۀ ؛ 292: 1363 صفا، در این باره همچنین رک. .3
 .Hanaway, 1988: 499 ، شانزده؛نامهبهمنعفیفی بر 

 هایی از شاهنامه نشانگر همین پیچیدگی و گستردگی مفهوم خرد است؛بیت .4 
 خرد، دارد ای پیر بسیار نام

 

 رساند خرد پارسا را به کام!
 

 

 یکی مهر خوانند و دیگر وفا
 

 خرد دور شد، درد مانَد به جا!
 

 زبان آوری راستی خوانَدَش
 

 بلند اختری زیرکی داندش!
 

 گهی بردبار و گهی رازدار
 

 که باشد سخن نزد او استوار!
 

 پراگنده این است نام خرد
 

 از اندازه ها کام او بگذرد!
 

 (549-548: 6،شاهنامه) 

 (1/4/17) خرد بهتر از هرچه ایزدت داد :بینیم یمنیز  شاهنامهرا نیز در  همین .5
 گوید:می شاهنامهفردوسی در  .6

 به نام خداوند خورشید و ماه
 

 

 نامش خرد داد راهکه دل را به 
 

 (105: 3، شاهنامه )  
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 به نام خداوند جان و خرد ست:افردوسی  شاهنامهبارزش نخستین بیت  نمونۀ .7

 پیوست
 اند. خرد به کار برده این پژوهش در مورد بررسی موردهای که منظومهآوریم میرا  ای تشبیهاتپارهدر پایان 

 :نامهبهمن

 اندر تنتخرد کدخدا آمد  «:کدخدا»
 

 (7)ص  که تا داند او دوست از دشمنت 
 

 سالح تو هوش است و فرهنگ رنج «:کان گنج»
 

 (7)ص  هنر دانش است و خرد کان گنج 
 

 خرد پیش تو همچو باغی بود «:باغ»
 

 (6)ص  خرد پیش دل چون چراغی بود 
 

 :نامهگرشاسب
 گاهچو شاهی است، دین تاجش و داد «:شاه»

 

 (283ص) سپاه دانش و دستور پاک دل 
 

 شاه همچو خرد دل شد دستور چو
 

 (380ص) سپاه چون سخن سپهبد چون زبان 
 

 بارور مه و سال بدی درختی: «ریشه»
 

 (409 ص) هنر بارش و برگ دین و بیخ خرد 
 

 بهشت درخت دانا مرد بود
 

 (281 ص)   سرشت پاکی و بیخ خرد را مرو 
 

 دان توشه دهش و دین کشتیش تو: «بادبان»
 

 (38 ص) بادبان خرد و باد راست ره 
 

 ساز بوته دل و تیز آتش خرد: «آتش»
 

 (40ص) گداز هم بر پاک کن زرّ سخن 
 

 گوی پردخته و پاک سخن آهو از: «ترازو»
 

 (52 ص)  گوی سخته و سازش خرد ترازو 
 

 ماست تخم کشتن بد و نیک ره: «کشتی»
 

 (144 ص) راست راه مان توشه و کشتی خرد 
 

 هنر اسپ بر دانش میدان به: «کمان»
 

 کمر ستایش از ببند و نشین 
 

 بپوش رادی درع کن ترگ وفا
 

 (218 ص) هوش ز خنجر و ساز خرد از کمان 
 

 پدر هش مرا مادر هست خرد: «مادر»
 

 (280 ص) پسر دانش و جفت هم پاک دل 
 

 کهن دبیر در خرد کورة به: «کوره»
 

 (324 ص) سخن سیم پالوده کرد همی 
 

 خوبتر و بهتر من نامه این از: «پدر»
 

 دگر ندیدم خدمت تو سزای 
 

 شمار از بیش فرزند زاده زجان
 

 نگار چون یکی هر بیاراستم 
 

 نوش خورده هنر دست ز سراسر
 

 (415 ص) هوش دایه و بوده خرد پدرشان 
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