مالحظاتی دربارۀ دانش ،آموزش و کتاب در
شاهنامۀ فردوسی و ایران باستان
وحیـد سبزیـانپور

*

شاهنامه کتاب خردورزی است؛ با ستایش خرد و دانش شروع
میشود ،خردگرایی چون خونی حیاتبخش پیکر آن را سیراب
میکند و ب��ا خردورزی پایان مییابد .ب��ا اینکه دربارۀ خرد و
دانش در ش��اهنامه پژوهشهای مفصل و ارزش��مند بسیاری
صورت گرفته اس��ت ،در این نوشتار با رویکردی جدید به این
موضوع میپردازیم و آن تطبیق ابیات شاهنامه با مطالبی است
«س��ر دلبران در
که در منابع عربی از ایرانیان باس��تان به منزلۀ
ّ
حدیث دیگران» نقل شده است.
در مناب��ع عرب��ی اخبار بس��یاری وجود دارد که نش��ان از
دانشدوس��تی ایرانیان و توصیۀ بس��یار ایش��ان به فراگرفتن
دانش و ارج و مقام واالی دانش و دانشمند دارد .مشابهت این
مضامین در منابع عربی با برخی ابیات شاهنامه ،از یک سو هر
گون��ه تردید در رواج دانش و عش��ق ایرانیان به دانشورزی را
برطرف کرده ،از دیگر س��و تأییدی است بر دیدگاه آن دسته از
محققان که ش��اهنامه را اثری ایرانی و فردوس��ی را روایتگری
امانتدار در نقل فرهنگ و ادب ایرانیان قبل از اس�لام میدانند
 اگرچه س��یرابی فردوس��ی از سرچش��مههای زالل اندیشۀاسالمی و قرآنی  -به هیچ روی نمیتوان انکار کرد.

ُ
العبد فِي الدنيا الحكم ُة و في االخر ِة الرحمةُ.
أفضل ما أعطي ُ
بهترین چیزی که در دنیا به آدمی داده ش��ده حکمت و در
آخرت رحمت است.

از پندهای آذرباد:

(ابنمسکویه ،بیتا6 :؛ نیز :زمخشري)42 /4 :1412 ،

العلم َ
أحظي االشيا ِء و أكر ُمها عليك.
َو لْ ِ
يكن ُ
باید که بهترین و گرامیترین چیز نزد تو دانش باشد.

از بزرگمهر نقل شده است:

(ابنمسكويه ،بيتا)26 :

العل��م أن کال يدعيه و إن ْلم ُ
حس��ب َ
 يک ْن م ِْن
ک م ِْن جالل ِة
ِ
ُ
َ
الجهل أن کال ينتفي منه و إن
حسبک م ِْن خساس ِة
ِ
أهلِ ِه و ُ
کان م ِْن اهلهِ.
َ
ب��رای درک ارزش دان��ش همین کافی اس��ت که همگی
مدعی آن هستند حتی اگر اهل آن نباشند و برای بیارزشی
نادانی همین کافی است که همگی منکر آنند اگرچه نادان
باشند.
(ماوردی)152 :1988 ،

آن
از نظ��ر بزرگمه��ر ،باالتری��ن مرتبۀ ش��رف و بزرگ��ی ،از ِ
دانشمندان است .وی گفته است:

ارزش دانش و ادب

أرفع
األدب.
العلم و
منازل الشَّ ِ
ِ
ُ
ُ
رف ألهلِ ِه ُ
باالترين جايگاه شرف ،دانش و ادب است.

فردوسی دانش و خرد را برتر از هر چیزی میداند:
چنی��ن داد پاس��خ که دانش به اس��ت
خردمن��د خود ب��ر جهان بر مه اس��ت
خ��رد بهت��ر از ه��ر چ��ه ای��زد ب��داد
س��تــایش خ��رد را ب��ه از راه داد

همو گفته است:

(قرطبي ،بيتا)110/1 :

الجاهل صغير و إن كان كبيرا ً
ُ
العال ُِم كبير و إن كان صغيراً و
دانشمند بزرگ است اگرچه كوچك باشد ،نادان حقير است
اگرچه به ظاهر بزرگ باشد.

(فردوسی)1 :1387 ،

در فرهنگ ایرانیان باس��تان ،دانش بهتری��ن موهبت الهی به
بندگان است:
از حکمتهای ایرانی:

(وطواط ،بيتا)124 :

همچنی��ن از نصای��ح بزرگمهر به فرزندش بروش��نی میتوان
جایگاه واالی دانش را فهمید:

* دانشیار دانشگاه رازیwsabzianpoor@yahoo.com  /
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تشبیه دانش به نور و چراغ

العلم و
ني عليک ب ِاس��تنباطِ ِ
َ
أوصي بزرجمهر اب َن ُه فقال :يا بُ َّ
ب ّث ِه تجد به الع َّز فِي العاجل ِة و الشَّ َ
تکونن
رف فِي اآلجل ِة و ال
َّ
إن شبعت نامت.
کالبهائم إن جا َع ْت رعت و ْ
بزرگمهر به پسرش وصیت کرد :ای پسرم وظیفۀ تو کسب
علم و انتش��ار آن است تا در حال و آینده به عزت و بزرگی
دس��ت یابی .مبادا چون چارپایان باش��ی که چون گرسنه
شوند میچرند و چون سیر شوند میخوابند.
تشبیه دانش و خرد به گنج

فردوسی در ابیات زیر دانش را مایۀ روشنی دل دانسته است:
ز دان��ش ب��ود ج��ان و دل را ف��روغ
نگ��ر ت��ا نگ��ردی ب��ه گ��رد دروغ
ز دان��ش در ِد بینی��ازی مج��وی
وگرچن��د ازو س��ختی آی��د ب��ه روی
کج��ا م��رد را روش��نـایـی ده��د
ز رن��ج زمــان��ه رهــای��ی ده��د

(ماوردی)153 :1988 ،

(فردوسی)1487/2 :1387 ،

ز شمش��یر دیوان خرد جوش��ن اس��ت
دل و ج��ان دانن��ده زو روش��ن اس��ت

از دیدگاه فردوس��ی جایگاه دانش و خرد در حدی است که آن
را به گنج بیپایان تشبیه میکند:
دل��ی ک��ز خ��رد گ��ردد آراس��ته
یک��ی گن��ج گ��ردد پ��ر از خواس��ته

(همو ،همان)1530 :

در عب��ارت حکیمان��ۀ زیر ،انوش��روان ،قلب دانش��مند را مانند
خانهای دانسته است که در آن چراغ روشن است:

(فردوسی)318 :1387 ،

این تش��بیه فردوس��ی در عبارت حکیمانۀ زیر از بزرگمهر نیز
دیده میشود:

ال يضيق َع ْن
مصباح،
 كب ْي ٍت فيه
ُ
ٌ
قال أنوشروانُ :
قلب العال ِِم َ
تظاه ِر ال ّنو ِر فيه بل يتَّسِ ُع للنَّظ ِر و يزي ُد فِي الضياءِ.
قلب دانشمند مانند خانهای است که در آن چراغی (روشن)
است؛ به سبب وجود نور تنگ نیست بلکه در دیدگان وسیع
1
است و نورش در افزایش.

ُ
و َ
األدب
أي
العلم و
االكتساب
ِ
قيل لبزرجمهرُّ :
ُ
أفضل؟ قالُ :
��ن نالهما ن َ
َال
��راجان ال ُ ي ْطفآن؛ َم ْ
ك ْن�� َز ِ
ان ال َ ي ْنفَدان ،و سِ َ
الم َعادِ ،و عاش رفيع ًا بين الع َِباد.
اب ال َّرشا ِد و َع َر َف
َ
أسب َ
طريق َ
َ
از بزرگمهر پرس��یده ش��د :بهترین کس��ب آدمی چیست؟
گفت :دانش و ادب است که دو گنج پایانناپذیر و دو چراغ
خاموشنش��دنی هس��تند؛ هرکس به آنها دست یابد به راه
راست دست یافته و راه آخرت را شناخته و در میان بندگان
خدا با سربلندی زندگی میکند.

دانش ،موجب آرامش

(راغب اصفهاني)73/1 :1420 ،

در عبارت زیر نیز دانش به نور تشبیه شده است:
از پندهاي ايرانيان:

عن االيا ِم أورث زيادة ،و س��طع نور علمه ،و لم
فم ْ
��ن فهم ِ
َ
يفتقر الي غير نفس��ه :هرك��س از روزگار ياد بگيرد کمالش
افزایش مییابد ،نور دانش��ش پرتو میدهد و به كس��ي جز
خودش محتاج نميشود.

(قيرواني)511/2 :1372 ،

بیــام��وز و بش��نـو ز ه��ر دانـش��ی
ک��ه یـاب��ی ز هر دانـش��ی رامـش��ی

از پندهاي ايرانيان:

رشد عقل در سایه دانش

(ابنمسكويه ،بيتا)79 :

ارزش دانش تا آنجاس��ت که عقل و روان هم بدون آن رش��د
نمیکند.
انوش��روان در پاس��خ به موبدی که میپرسد« :دانش برای چه
کسی سودمند است ،و چه کسی از آسیب در امان است-
بپـرس��یـد دان��ش ک��را س��ودمنــد
کدامس��ت بیدان��ش و بـیگـزن��د»؟

(فردوسی)93 :1387 ،

أوتيت.
و ُ ك ْن عال ِم ًا لتق َّر عينك بما
َ
دانش��مند باش تا چشمت به واس��طه آنچه به تو میدهند
روشن باشد.
(ابنمسكويه ،بيتا)74 :

 .1تشبیه دانش به چراغ در اشعار رودکی هم دیده میشود  :دانش اندر دل چراغ روشن است  /وز همه بد بر تن تو جوشن است (رودکی)156 :1388 ،
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میگوید:

س��خن مان��د از م��ا هم��ی ی��ادگار
ت��و ب��ا گن��ج دان��ش براب��ر م��دان

چنی��ن داد پاس��خ ک��ه هرک��و خ��رد
بـپ��رورد جـ��ان را هـمــیپ��رورد

(فردوسی)1583 :1387 ،

برت��ری دانش ب��ر مال و ث��روت را در این س��خنان بزرگمهر
میبینیم:

(فردوسی)1581 :1387 ،

این دیدگاه در سخنان اردشیر نیز دیده میشود:

العلم افضل أ ِم ُ
العلم .قيل:
المال؟ فقالِ :
بل ُ
قيل لبزرجمهرُ :
أبواب االغني��ا ِء و ال نکا ُد ن ََري
َ��ري العلما َء علي ِ
فم��ا بالُنا ن َ
االغني��ا َء علي
اب��واب العلماءِ؟ فقال :ذل��ک لمعرف ِة العلما ِء
ِ
بفضل العلم.
جهل االغنيا ِء
بمنفع ِة ِ
ِ
المال و ِ
به بزرگمهر گفته ش��د :دانش برتر اس��ت یا ثروت؟ گفت:
البت��ه دانش .گفته ش��د :پس چ��را ما دانش��مندان را به د ِر
خان��ۀ ثروتمن��دان میبینیم ولی ثروتمن��دان را به د ِر خانۀ
دانشمندان نمیبینیم؟ گفت :زیرا دانشمندان ارزش ثروت
را میدانند ولی ثروتمندان ارزش دانش را نمیدانند.

و قال أردشير بن بابك :نم ُّو العقل بالعلم:
رشد عقل به واسطه دانش است.

(قرطبي ،بيتا536 :1/2 :؛ ابنقتيبه ،بيتا207/3 :؛ آبي)79/7 :1990 ،

مشورت با دانشمندان

مق��ام و جایگاه واالی دانش��مندان را از توصیه به مش��ورت با
آنان میتوان دریافت .فردوس��ی مش��ورت ک��ردن حاکمان با
خردمندان را آیین شاهان ایرانی میداند:
م��زن رای ج��ز ب��ا خـردمن��د م��رد
از آیـی��ن ش��اهــان پیش��ی مگ��رد

(ماوردي25 :1407 ،؛ ابن قتيبه ،بيتا137 /2 :؛ ابنالجوزي)138/2 :1412 ،

ای��ن دیدگاه اختصاص به بزرگمهر ندارد؛ زیرا مث ً
ال اردش��یر به
عن��وان یک حاکم قدرتمند ،باید همه چیز را در ثروت و قدرت
ببیند ولی دانش را ارزشمندتر از گنج میداند:

(فردوسی)1241 :1387 ،

در جایی دیگر حاکمان را توصیه به مشورت با دانایان میکند:
چ��و مهت��ر ش��دی کار هش��یار ک��ن
ندان��ی ت��و دانن��ده را ی��اد ک��ن
قال بعض ملوكهم (الفرس):

ُ
العصور ،و
فيع الذي َحلَ��ب
قيل ألردش��ير :أيها
المل��ك ال َّر ُ
َ
العلم الذي َّ
خف
ُّهورُّ ،
ظم قدراً؟ قالُ :
أي الكنو ِز أ ْع ُ
ّ
ج��ر َب الد َ
في مكانه،
محمل��ه ،فث ُقلَ ْت مفارقته ،و َ ك ُث َ
��ر ْت مرافقته ،و خَ َ
��ر ِق عليه؛ فهو فِي المأل َج َم ٌ
ال ،و في ال َوح َد ِة
ُفأ َ
من م َِن َّ
الس َ
 ،يرأس به الْخَ سيس ،و ال يمكن حاسدك عليه انتقاله
أنيس
ُ
ٌ
ليس كذلكَ .م ْحم ُله ث ٌ
ُ
َقيلَ ،و
قال:
؟
فالمال
له:
قي��ل
عنك.
َ
اله��م به َط ٌ
ْ
َ
نت في َمأل شَ ��غَلك الفِك ُر فيه ،و إن
إن ُ ك َ
ويل؛ ْ
ُّ
نت في خَ لْ َو ٍة أتعبتك حراس ُت ُه.
ُك َ
پستان روزگار را
به اردش��یر گفته شد :ای پادشاهی که شی ِر
ِ
دوش��یدی و زمانه را آزمودی! کدام گنج ارزشمندتر است؟
گفت :دانش��ی که حمل آن آسان اس��ت ،جداییش سخت
اس��ت و همراهیش بس��یار؛ جایگاهش پنهان و از سرقت
در امان اس��ت .در جمع موجب زیبایی و در تنهایی موجب
انس و الفت اس��ت .فرومایه با آن به بزرگی رس��د و حسود
نمیتوان��د آن را از تو بگیرد .به او گفته ش��د :مال و ثروت
چه؟ گفت :مال اینگونه نیس��ت؛ حملش دشوار و اندوهش
طوالنی اس��ت .اگر در جمع باش��ی فکرش تو را مش��غول

(همو)1832 :

ُ
 كل شي ٍء
الملك
يكا ُد
إذا كان حكيم ًا
عن ِّ
أن يكون مستغني ًا ْ
َ
َ
عن شي ٍء واح ٍد و ه َو المشورة.
إال ْ
يكی از ش��اهان ايرانی گفته است :حکومت وقتی در دست
ف��ردی حکيم باش��د تقريب�� ًا از همه چيز بینياز اس��ت جز
2
مشورت.

برتری دانش بر مال و ثروت

(آبی)78/7 :1990 ،

مال و ثروت و از آن ارزش��مندتر گنج ،چیزی اس��ت که در نظر
هم��ۀ مردم و در همۀ ادوار تاریخی گرهگش��ا و کارس��از بوده
اس��ت .فردوسی به تبع اندیشههای ایرانی با اینکه ارزش پول
و ثروت را در مناس��بات اجتماعی میداند ،دانش را برتر از گنج
میپندارد:
در دان��ش از گن��ج نامیت��ر اس��ت
هم��ان ن��زد دان��ا گرامیت��ر اس��ت
 .2برای اطالع بیشتر نک :سبزیانپور.137 :1389 ،
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ّباع الهوي و العجل ُة فِي االمو ِر.
الكسل و ات ُ
سودمندرين كار ،مشورت با دانشمندان و تجربه و تأمل است و
زیانبارترین كار تنبلي ،اطاعت از نفس و عجله در كارهاست.

میکند و اگر تنها باشی محافظتش تو را به رنج میاندازد.
(قيرواني)219/1 :1372 ،

عزت شاهان در همنشینی با دانشمندان

به ش��هادت تاریخ ،ق��درت مطل��ق و امکانات مالی ش��اهان
اقتضا میکرد که با اس��تبداد و خودمحوری به کس��ی اهمیت
ندهند و جز خود کس��ی را قبول نداش��ته باش��ند .فردوسی از
زب��ان بزرگمهر ،عزت و ارجمندی ش��اهان را به همنش��ینی با
دانشمندان برمیشمرد:
بدانگ��ه ش��ود ت��اج خس��رو بلن��د
ک��ه دان��ا ب��ود ن��زد او ارجمن��د
چ��و دارد ز ه��ر دانش��ی آگه��ی
بمــان��د جـهــان��دار ب��ا فــره��ی  3

از پاسخهای انوشروان به سؤالها:

(ابنمسكويه ،بيتا)42 :

ُ
الملوك فِي الدُّنيا َو اآلخر ِة
قيل :س��معناكم تقولون
هالك
ِ
أن َ
نعرف هذ ِه
ُرتفع معها حس��نةٌ.
ُّ
فنح��ب ْ
فِ��ي خصل ٍة ال ت ُ
الفضل.
العلم و
ِ
الخصل َة حقَّ معرفتها .قال :استصغا ُر ِ
أهل ِ
گفته شد :شنیدهایم که میگویید نابودی پادشاهان در دنیا
و آخرت در یک صفت اس��ت ک��ه هیچ کار نیک دیگری با
وجود آن ارزش پیدا نمیکند .دوس��ت داریم این ویژگی را
بشناسیم .گفت (انوشروان) :کوچک شمردن دانشمندان و
اهل فضل.

(فردوسی)1488 :1387 ،

این دیدگاه فردوسی ریشه در فرهنگ باستانی ایرانیان دارد:

(ابنمسكويه ،بيتا)57 :

قي��ل :فما الخصلة الواح��د ُة الجامع ُة لنفي قالة الحس��دة و
األع��داء عن المل��وك؟ قال( :انوش��روان)
أن يكون متعلق ًا
َ
الفضل ،آخذاً
بمحاسن أفعالهم.
أهل
ِ
بمجالس ِة العلما ِء و ِ
ِ
گفته ش��د :کدام خصلت اس��ت که مانع سخنان حسودان
و دشمنان دربارۀ شاهان میش��ود؟ در پاسخ گفت :اینکه
عالقهمند به همنش��ینی با دانشمندان و اهل فضل باشند و
از کارهای نیک آنها پیروی کنند.

قال :أي الساعي خير صحبة؟ قلت :صحبة العلماء األخيار.
پرس��ید :چه كس��ي براي همنش��يني بهتر اس��ت؟ گفتم
دانشمندان برگزيده.
(ابنمسكويه ،بيتا ،36 :از پاسخهای بزرگمهر به سؤالها)

از سخنان بزرگمهر:

��لطان صحب ُة العلما ِء و االستكثا ُر م َِن
الس
أكثر
ُ
ُ
و ُ
ما ينتفع ب ِ ِه ّ
اس��تكثر من ُه
صاحب ُه كلما
العلم أن
العلمَّ ،
ف��ان م ِْن فضيل ِة ِ
ِ
َ
َ
أن
الممدوح.
الحرص
هو
هذا
و
ه
من
د
 يزدا
أحب
َ ُ
َّ ْ
ُ
ُ
بیشترین چیزی که شاهان از آن فایده میبرند ،همنشینی
با دانشمندان و کسب دانش است .از خوبیهای دانش این
اس��ت که صاحبش هرچه بیش��تر مییابد ،دوست دارد که
علمش بیشتر شود و این حرصی پسندیده است.

في رسالةِ كسري إلي الهرمزان:

(ابنمسكويه ،بيتا)60 :

ُ
الملوك
 يعرفون م ِْن حاجتهم إلي ذ ِوي
لو كان
اما بعد ،فإنه
َ
َ
مثل الذي يعرف ُ
الرأي َ
الملوك
الرأي م ِْن حاجتهم إلَي
ِ
أهل ِ
ِ
أبواب العلماءِ،
مواكب
أن تري
ِ
الملوك علي ِ
ْ
ل��م يكن عجب ًا ْ
َ
أبواب الملوك.
كما تري
مواكب العلما ِء علي ِ
َ
از نامۀ کس��ری به هرمزان :اگر ش��اهان احتیاج خود را به
دانشمندان به اندازۀ نیاز دانشمندان به شاهان میدانستند،
تعجبی نداش��ت که خیل ش��اهان را در درگاه دانش��مندان
ببینی همانطور که جمع علما را در دربار شاهان میبینی.

(ابنمسكويه ،بيتا)47 :

الملك؟ فقال :بثالث ِة
ظهر ع ُّز
ِ
سئل بزرگمهر فقيلّ :
بأي شيء ُ ي ُ
4
حب أهل الفضل( .غزالي)64 :1968 ،؛
أشياءّ :
از بزرگمهر پرس��یدند :با چه چیزی عزت شاه معلوم میگردد؟
گفت :با سه چیز :عالقه به دانشمندان...
پادش��اه روم از قباد پرس��يد :چه چيزي براي عاقل سودمندتر
است و چه چيزي براي او زيان بارتر است؟ گفت:
أنفع األشياء له مش��اور ُة العلما ِء و التَّجرب ُة و التؤدة؛ و أض ُّرها له
ُ

(آبي)65/7 :1990 ،

احت��رام به دانش��مندان از پنده��ای برگزیده و نوش��ته بر تاج
انوشروان بوده است:

فر ایزدی را خرد و دانش و تیزهوشی و دریافتن هر چیزی میداند.
 .3غزالی ( )70 :1389اولین شرط برای داشتن ّ
 .4غزالی دومین ویژگی یک حاکم خوب را در حرص و اشتیاق به دیدار دانشمندان میداند( :غزالی)22 :1389 ،؛ برای اطالع از همنشینی و همفکری انوشروان
با دانشمندان نک :مسعودي.295/1 :1404 ،

دورة دوم ،سال پنجم ،شمارۀ چهل و نهم ،بهمن و اسفند 1390

12

    از آمـوخـت��ن نـن��گ مـداری��د.

خداوند ادب را خدمت كنيد (مس��توفی ،117 :1339 ،از پندهای مکتوب

(مستوفی ،119 :1387 ،از پندهای تاج انوشروان)

بر تاج انوشروان).

دانشآموزی همواره سخت بوده و خستهکننده .در عبارت زیر
میبینیم که ایرانیان با آگاهی و ریزبینی توصیه به سختکوشی
و اجتناب از تنبلی میکنند:
از پندهای ایرانیان:

ز گهواره تا گور دانش بجوی

حکیم ت��وس توصیه میکن��د دانش بیاموزی��د و لحظهای از
فراگرفتن دانش غفلت نکنید .همچنین معتقد است که سزاوار
است آدمی تن خود را برای آموختن و یادگیری به رنج اندازد:
ز ه��ر دانش��ی چون س��خن بش��نوی
از آموخت��ن ی��ک زم��ان نغن��وی

أحسن اآلداب ...و ال يتواني في العلم اذا طلبه.
بهترین ش��یوه این است ...که آدمی در طلب دانش سستی
نکند.

(فردوسی)2 :1387 ،

(ابنمسكويه ،بيتا)17 :

از موانع بزرگ یادگیری شرم و حیا است .بزرگمهر با فراست و
باریکبینی به این نکته اشاره کرده است .او میگوید:
و ال تستحي من استفاد ِة العلم و التعلم.
در دانش و يادگيري شرم نداشته باش.

ب��ه رن��ج ان��در آری تنت را رواس��ت
که خود رنج بردن به دانش سزاس��ت

(همو ،همان)3 :

از نظر بزرگمهر نیز دانش آموختن زمان ندارد مادامی که آدمی
از نعمت حیات برخوردار است باید بیاموزد .بزرگمهر گفته است:
التعلم.
صلح له ال ُع ْم ُر َ
من َ
صلح له ُ
برای هرکس که عمر ممکن و مهیا باشد ،یادگیری هم ممکن
است( .ابنقتيبه ،بيتا)142/2 :
مطلب باال در حکمتهای منسوب به ایرانیان به تعبیری دیگر
آمده است:

(ابنمسكويه)48 :1416 ،

از س��خنان اردش��یر نیز میتوان به اهمیت و ارزش یادگیری و
دانش آموختن پی برد:
العلم و الشّ ُ
��رف في االق��دار؟ قال :علم
قيل الردش��ير :ما ُ
تستنبطه فتعلمه من ال يعلم.
جایگاه دانش و بزرگی چیست؟ گفت :دانشی است که آن
را دریابی و به کسی که نمیداند آموزش دهی.

��ن و الكبر ،فتلك حقيق
الس ِّ
و ال يمنعنَّ��ك م َِن ِ
العلم تقاد ُم ّ
بطلبه ما قدر لك العمر ،ألن العلم أكثر من أيام العمر.
کم��ی و زیادی عمر مانع دانشآموزی تو نش��ود .تا زمانی
که برای تو عمری مقرر ش��ده است شایسته است به دنبال
آن باشی زیرا میزان دانش بیشتر از روزهای زندگی است.

و از آموختن و ش��نيدن س��خن ننگ مدار تا از ننگ رس��ته
باشي.

(ابنمسكويه ،بيتا)48 :

(عنصر المعالی)33 :1366 ،

(ماوردی)153 :1988 ،

تأثیر این سخن را در قابوسنامه به صورت زیر میبینیم:

استمع آدابهم و احفظ
و احذر من تش��به بالعلما ِء و صلهم و
ْ
مواعظه��م ،و توق حديثهم و ما يحاموه عله من رياس��تهم
المزورة.
از کسانی که خود را شبیه دانشمندان میکند دوری کن .به
آنها (دانشمندان) بپیوند ،آداب ایشان را بیاموز و پندهایشان
را به کار بند.

برتری دانشمندان نسبت به شجاعان

العلما ُء كانوا أحم َد عن َد
األولين ،أ ِم الشّ ��جعان؟ قال :بل العلماء،
َ
ألن منفعتنا اليوم بعلمهم كمنفعة الذين كانوا معهم في زمانهم.
از نظر پیش��ینیان دانشمندان برترند یا شجاعان؟ در پاسخ
گف��ت :البته دانش��مندان زی��را فایدهای که ام��روز از علم آنها
نصیب ما میش��ود مانند فایده بردن کسانی است که در زمان
آنها زندگی میکردند.

(ابنمسكويه ،بيتا)48 :

دانشآموختن در فرهنگ ایرانیان آنقدر مهم بوده اس��ت که بر
تاج انوشروان نوشته شده بود:

(ابنمسكويه ،بيتا ،42 :جواب كسري قباد به پادشاه روم)
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چون چش��م و بینایی اس��ت و هرکس از دانش محروم باش��د
گویی نابیناست:
خرد چش��م جان اس��ت چون بنگری
تو بی چش��م ش��ادان جهان نس��پری

تشبيه علم و عمل به روح و بدن

فردوس��ی حرف زدن و عمل نکردن را پایان زندگی میداند و
چنین فردی را در شمار مردگان میداند:
کس��ی را ک��ه آی��د زمان��ش به س��ر
ز م��ردی ب��ه گفت��ار جوی��د هن��ر

از پاسخهای بزرگمهر:

(فردوسی)1629 :1387 ،

علم بیعمل و ادعای زیادی از دیرباز روح آزادگان را میآزرده
است .ایرانیان به همۀ زوایای زندگی توجه داشتهاند ،به همین
سبب معتقد بودند علم بیعمل ناقص و بیفایده است:

(فردوسی)2 :1387 ،

ق��ال :ما بال الحكم��اء ال يكثرون مالم��ة الجهال؟ قلت:
النهم ال يلومون العميان اال يبصروا.
به بزرگمهر گفته ش��د :چرا حكيمان افراد نادان را سرزنش
نم��ي كنند ؟ بزرگمهر :گفتم :زيرا آنها افراد كور را به خاطر
نديدن سرزنش نمي كنند.

العمل بدن و العل��م اصل و ُ
العل��م روح و ُ
العمل فرع و العلم
ُ
ُ
ُ
العلم و ْلم ُ
لم��كان
 يك ِن
العمل
و كان
مولود.
العمل
و
وال��د
ِ ِ
َ
العمل.
لمكان
العلم
ِ
ِ
ُ
دانش روح اس��ت و عمل بدن؛ دانش اصل اس��ت و عمل
فرع؛ دانش پدر اس��ت و عمل فرزند؛ عمل جانش��ین علم
است و علم جانشین عمل نیست.

(ابنمسكويه ،بيتا)37 :

قيل لبزرجمهر :لم ال تعاتبون الجهلة؟ قال :ألنا ال نريد من
العميان أن يبصروا.
به بزرگمهر گفته شد :چرا افراد نادان را سرزنش نميكنيد؟
5
گفت :زيرا ما از كوران نميخواهيم كه ببينند.

(ابنمسكويه ،بيتا ،7 :از پندهای ایرانی)

العلم و ُ
الروح للجسدِ؛ ال ينفع احدهما
العمل
ِ
قرينان كمقارن ِة ِ
ُ
اال باالخر.
عل��م و عمل دو همنش��ین مانند روح و جس��مند که یکی
بدون دیگری فایدهای ندارد.

(ماوردي32 :1407 ،؛ ابنقتيبه ،بيتا118 /3 :؛ زمخشري)23/2 :1412 ،

فرار از نادان

براس��تی فردوس��ی با کدام فرهنگ و بینش دوس��تی با افراد
بیدانش را تلخ میداند:
ک��ه ناخ��وش بود دوس��تی با کس��ی
ک��ه مای��ه ن��دارد ز دان��ش بس��ی

(همو ،همان)7 :

العلم ُ
ُ
ُ
العمل الس��ن ُة و اصاب ُة الس��ن ِة
العمل و
مالك ِ
م�لاك ِ
لزو ُم القصد.
مالک دانش عمل اس��ت ،مالک عمل عرف است و عمل
به عرف در میانه روی است.

(فردوسی)896 :1387 ،

بعید نیس��ت که فردوسی نگاهی به این سخن بزرگمهر داشته
است:

ُ
الجاهل عد ُّو نفسِ ِه فكيف يكون صديق غيره؟!
نادان دشمن خویش است؛ چگونه ميتواند دوست ديگري
6
باشد؟!

(همو ،همان)6 :

ثعالبي ( )103/4 :1403بیت زیر را ترجمه امثال فارسی دانسته است:
بالس��حب ضلّة
صيام��ي إذا أفط��رت ّ
وعلم��ي إذا لم يجد ضرب من الجهل
اگر روزهام را با حرام باز كنم گمراهي است و دانشم اگر سودي
نداشته باشد ،نوعي ناداني است.

ارزش كتاب

(وطواط ،بيتا)124 :

کت��اب در ایران باس��تان برای مردم چیزی آش��نا بوده و تأکید
فراوان بر خواندن آن صورت گرفته است:
بزرگمهر گفته است:

تشبیه نادان به نابینا

أي شي ٍء َ
أي شي ٍء
أدرك من فاتَ ُه
يا َ
األدب أم ُّ
ليت ش��عري َّ
ُ

از تش��بیه زیر نیز میتوان نتیج��ه گرفت که دانش برای آدمی

 .5برای اطالع از تشبیه نادان به کور در کلیله و مینوی خرد ،نک :سبزیانپور            .97 :1387 ،
 .6برای اطالع بیشتر ،نک :سبزیانپور.50 :1390 ،
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فات َمن َ
أدرك
األدب و ماد ُت ُه من الكتب!
َ
َ
کاش میدانس��تم کس��ی که ادب ندارد ،چه دارد و کس��ی
که ادب دارد چه چیزی را از دس��ت داده است ،در حالی که
سرچشمه ادب کتاب است.

از سخنان بزرگمهر:

همه چيز را همگان دانند

چنين داد پاس��خ که دانش بس اس��ت
و ليک��ن پراگن��ده ب��ا هر کس اس��ت
(فردوسی)399/1 :1387 ،

در این بیت از فردوسی دو نکتۀ مهم وجود دارد :اول گستردگی
دان��ش و دوم این که ش��اخههای دانش در اختیار یک نفر قرار
ندارد؛ هر کس��ی س��همی از آن دارد و در می��ان مردم پراکنده
است.
فردوس��ی در بزم هفتم انوش��روان و بزرگمهر از زبان بزرگمهر
نقل میکند:
ميــاس��اى زآمـوخت��ن ي��ك زم��ان
ز دان��ش ميفگ��ن دل ان��در گم��ان 
چ��و گوي��ى ك��ه ف��ام خ��رد توخت��م
هم��ه ه��رچ بـايـس��تم آمـوخت��م
يك��ى نـغ��ز ب��ازى كـن��د روزگـ��ار
ك��ه بنش��انـدت پـي��ش آمـ��وزگار

(بیهقی)8/1 :1432 ،

فأکثر قراءة الكتب و النظر فيها لتزداد بصيرة و انتفاعا به.
خوان��دن کتاب و تأمل در آن را بیش��تر ک��ن تا بصیرت و
فایدهات از آن افزایش یابد
(ابنمسكويه ،بيتا)48 :

علم قد قیَّد ُه
العلم و قراء ُة
ِ
الكتاب ،فان َّه ٌ
أدب و ٌ
َّكم ُ
فال يفوتن ُ
زدادون به عق ً
ال.
لکم َمن مضی مِن قبلکم ،تَ
َ
دانش و خواندن کتاب را از دست ندهید ،زیرا ادب و دانشی
است که گذشتگان برای شما به جا گذاشتهاند تا عقلتان را
با آن افزایش دهید.
(همو ،ص )18

و ال ّ
فان َ
تصفح
طول دراس��تها إنما هو
تمل دراس�� َة
ِ
الكتب َّ
ُ
عق��ول العالمين و العلم بأخ�لاق ذوي الحكمة الماضين و
النبيين و جميع االمم و أهل الملل.
از بررسی و تحقیق کتاب خسته نشو زیرا این کار جستجوی
عقل مردم جهان و آگاهی از حکمت گذشتگان و پیامبران
و همه ملل و مردم است( .همو)48 :
قال بزرجمهر :الكتب أصداف الحكم تنشق عن جواهر الكلم،
إنفاق الفضة علي كتب اآلداب يخلف عليك ذهب األلباب.
کتاب صدف حکمت اس��ت که سخنان چون جواهر از آن
خارج میشود ،هزینهکردن نقره برای کتاب ،طالی عقل و
خرد را برای تو به جا میگذارد( .از دست دادن نقره برای به
دست آوردن کتابهای ادبی ،با طالی عقل و خرد جبران
میشود).

(فردوسی)1497 :1387 ،

فردوس��ی ب��ا باریکبینی واقعیت هس��تی را تش��خیص داده،
میگوید :هرکس گمان کند به همۀ رموز هس��تی دست یافته
روزگار به او میفهماند که چنین نیست و الزم است که چیزها
یاد بگیرد .این دیدگاه فردوس��ی در قابوسنامه به شکل زیر از
زبان بزرگمهر حکیم آمده است:
چنين شنيدم که به روزگار خسرو زني پيش بزرجمهر آمد،
از وي مس��ألهاي بپرس��يد .مگر اندر آن وقت بزرجمهر سر آن
نداشت که جواب بگويد گفت :اي زن اين که تو ميپرسي من
آن ندانم .زن گفت :پس اگر تو اين نداني ،نعمت خدايگان ما به
چ��ه ميخوري؟ بزرجمهر گفت :بدان چيز که دانم .و ملک مرا
بدان چيزها که ندانم چيزي ندهد .و اگر خواهي و تواني بيا و از
مل��ک بپرس ،تا بداني که بدآنچه ندانم ملک مرا چيزي دهد يا
نه( .عنصرالمعالی39 :1366 ،؛ نیز نک :غزالی)122 :1389 ،
از این داس��تان که در منابع عربی نیز نقل ش��ده است 7معلوم

(ثعالبي :2003 ،التمثيل و المحاضرة111 ،؛ قيرواني153/1 :1372 ،؛
ابنندیم ،بیتا)11 :

 .7آبی و عاملی نیز این داستان را در منابع عربی نقل کردهاند:
سألت امرأة بزرجمهر عن مسألة فقال :ال أعرف جوابها ،فقالت :أنت تأخذ من الملك ما تأخذ وال تعرف جواب مسألة لي؟ فقال :إن الملك يعطيني علي ما أعلمه ولو
أعطاني علي ما ال أعلمه لم يس��عني بيت ماله ليوم واحد( .عاملي308/3 ،1420 ،؛ آبي )73/7 :1990 ،زني در مورد مس��ألهاي از بزرگمهر س��وال کرد ،بزرگمهر گفت:
جواب آن را نميدانم ،زن گفت :تو از پادشاه هر چه ميخواهي ميگيري و جواب سؤال مرا نميداني؟ بزرگمهر گفت :آنچه پادشاه به من ميدهد در مقابل چيزي است
كه ميدانم ،اگر ميخواست در مقابل آنچه نميدانم چيزي به من دهد بيت مال او براي يك روز من كافي نبود.
در منابع عربی آمده اس��ت :س��ئل الشعبي عن شيء فقال :ال أدري ،فقيل :أال تستحي وأنت فقيه العراقين ! فقال :المالئكة لم تستح إذ قالتُ :س ْبحان ََك ال ِعلْ َم لَنا إِلاَّ 
ما َعلَّ ْم َتنا :از شعبي مسألهاي پرسيدند ،گفت :نمي دانم .گفتند :از اين سخن شرم نميداري که فقيه عراقين هستي؟ گفت :نه ،فرشتگان شرم نکردند که گفتند «پاکي
تراست ما را دانشي نيست مگر آنچه تو ما را ياد دهي»( .زمخشری)70/2 :1412 ،
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اس��ت که او از هر موج��ودی هرچند ناچیز و بی اهمیت چیزی
ارزشمند بیاموزد .أنوشروان از بزرگمهر میپرسد:

میگ��ردد ک��ه ایرانیان باس��تان دامن��ۀ علوم را چنان وس��یع
میدانس��تند که هرگز گمان نمیکردند کسی را توان آن باشد
ک��ه به همۀ آن دس��ت یابد ،حکایت زیر نی��ز مؤید این دیدگاه
ایرانیان باستان است:

قريحتي ،نظرت إلي ما استحس��نت من
من أدَّب��ك؟ قال:
ٍ
غيري فاس��تعملته وما اس��تقبحته اجتنبته ولقد تفقدت من
كل ش��يء محاس��نه ،فأخذت م��ن الخنزي��ر قناعته ومن
الكل��ب محافظته ومن القرد مس��اعدته ومن الحمار صبره
ومن الغراب بكوره ومن السنور لطافة المسألة عند الخوان:
چه کس��ي تو را تربيت کرد؟ گفت :اس��تعدادم ،هر چه را از
ديگران پس��نديدم ،به كار بستم و هرچه را زشت يافتم ،از
آن دوري كردم ،از هر چيز خوبيهايش را جس��تجو كردم ،از
خوک قناعت ،از س��گ محافظت ،از ميمون ياري ،از االغ
صب��ر ،از کالغ س��حر خيزي ،از گربه نرم��ش و لطافت در
مقابل سفره..

شنيدم که به روزگار خسرو در وقت وزارت بزرجمهر حکيم،
رس��ولي آمد از روم .کسري بنشست چنان که رسم ملوک
عجم بود؛ و ميخواس��ت بارنامه کند که مرا وزير داناست.
در پيش رس��ول با وزير گفت :اي فالن همه چيزها که در
عالم است تو داني؟ بزرجمهر گفت :من ندانم اي خدايگان
جهان .خس��رو از آن س��خن طيره ش��ده و از رسول خجل
گشت.پرس��يدکه :پس همه چيز که داند؟ بزرجمهر گفت:
همه چيز را همگان دانند؛ و همگان هنوز از مادر نزادهاند.
(عنصرالمعالی)38 :1366 ،

از نظر بزرگمهر ش��گفتیهای جهان به قدری زیاد اس��ت که
انس��انهای آگاه رموز خلق��ت و پیچیدگیهای آن را عجیب و
غیر عادی نمیدانند.

(قرطبي ،بيتا200/2 :؛ ابنقتيبه ،بيتا139 /2 :؛ عسکري ،بيتا)409/2 :

در پندهای منس��وب به ایرانیان آمده اس��ت :من العلم أن
8
تعلم أنك ال تعلم.
اینکه بدانی که نمیدانی بخشی از علم است.

قي��ل لبزرجمهر :من أعلم الناس بالدني��ا؟ قال :أقلهم منها
تعجب ًا.
از بزرگمهر پرس��يده شد :چه کس��ي داناترين مردم است؟
گفت :آنکه کمتر از ديگران از دنيا تعجب مي کند.

(ابنمسكويه ،بيتا)74 ،

ألن العلم أكثر من أيام العمر.
زیرا گستره دانش بیشتر از روزهای زندگی آدمی است.
(ابنمسكويه ،بيتا)48 :

(عاملي17/1 :1420 ،؛ زمخشري)422/3 :1412 ،

با توجه به آنچه گفته ش��د معلوم میگردد که ضربالمثل « َم ْن
تَ َر َك َق�� ْو َل َال أَ ْد ِري أَصِ َيب ْت َمقَاتِ ُله 9:هرکس کلمه نمیدانم را
به زبان نیاورد به هالکت میرس��د» ،ریشهای ایرانی دارد زیرا
ميدان��ي ( )340/2 :2003آن را ی��ک ضرب المثل غیر عربی و
نوخاسته (مولد) دانسته است.
فردوسی ادعای دانایی را عین نادانی میداند:
ه��ر آنگه ك��ه گويى ك��ه دانا ش��دم
بهـ��ر دانـش��ى ب��ر تـوان��ا ش��دم
چن��ان دان ك��ه نادانت��رى آن زمان
مش��و ب��ر ت��ن خوي��ش ب��ر بدگمان

فردوسی در بیت زیر اشاره به مرزهای بیانتهای دانش میکند:
چ��و دی��دار یاب��ی ب��ه ش��اخ س��خن
بدان��ی ک��ه دان��ش نیای��د ب��ه ب��ن
كوچك نشمردن انواع علم

(فردوسی)2 :1387 ،

از نش��انههای واقعبینی ایرانیان این اس��ت که هیچ دانشی را
بیارزش نمیدانستند .بزرگمهر گفته است:
��مَ ،وم ِْن الْ ِعلْ ِم تَ ْفضِ ُ
يل
��يئًا م ِْن الْ ِعلْ ِ
م ِْن الْ ِعلْ ِم أَ ْن لاَ تَ ْح َتق َِر شَ ْ
َجمِي ِع الْ ِعلْ ِم.
از نش��انههای دانش این اس��ت که هیچ علمی را بیارزش
ندانی و همه انواع دانش را برتر دانی.

(فردوسی)1418 :1387 ،

این مضمون در ش��عر خواجوی کرمانی چنی��ن انعکاس یافته
است:

(ماوردي)60 :1407 ،

این دیدگاه بزرگمهر دربارۀ هس��تی و دانش آدمی موجب شده

 .8عنصرالمعالی ( )39 :1366گوید :و سخت دانا کسی باشد که بداند که نادانست و عاجز
تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم (بوشکور بلخی ،نقل از عنصرالمعالی)39 :1366 ،
 .9این جمله در نهجالبالغه (کلمات قصار ،شماره  )81نیز آمده است.
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اه��ل خ��رد گرچ��ه دري��ن ره بس��ند
در هم��ه چي��زي ن��ه ب��ه تنها رس��ند
جمل��ه هم��ه راه بدي��ن پ��ي برن��د
ورن��ه از اي��ن باغچ��ه گل ک��ي برند
ه��ر چ��ه درآف��اق ز خي��ر و ز ش��ر
ه��ر ک��ه در آف��اق ،شناس��د مگ��ر
س��فره حکم��ت نه ب��ه يک ج��ا نهند
تحف��ه دان��ش نه ب��ه يک ت��ن دهند
اه��ل معان��ي ک��ه س��خن پرورن��د
هري��ک از اي��ن گن��ج نصيب��ي برند
عق��ل در اي��ن ره هم��ه دان��ي ندي��د
او هم��ه دانس��ت ک��ه عق��ل آفري��د
ه��ر ش��جري را ثم��ري دادهان��د
ه��ر صدف��ي را گه��ري دادهان��د
(خواجوی کرماني نقل از حلبی)399 :1386 ،

از آنج��ا ک��ه حکمتهای ایران��ی مبتنی بر تجربه و ش��ناخت
درست از واقعیات هستی اس��ت ،با مضامین قرآنی هماهنگی
کامل دارد ،زیرا در قرآن کریم آمده استَ :و َما أوتِي ُت ْم م َِن الْ ِعلْ ِم
إِلاَّ  َقلِيلاً  :از دانش جز اندکی به ش��ما داده نش��ده است (سوره
اس��راء )85 ،و در احادیث منسوب به پیامبر آمده است :الحكم ُة
المؤمن ،أينما وج َدها َقيَّدها :حکمت گمشدۀ مؤمن است
ضالَّة
ِ
هرکجا آن را بیابد در بندش میکشد.
در حکمتهای عربی آمده است:

منابـع:

 قرآن کریم نهج البالغه ابنالج��وزى ،ابوالفرج عبدالرحمان بن عل��ى بن محمد  ،المنتظمفى تاريخ الملوك و االمم .دراسة و تحقيق محمد عبدالقادر عطا و
صححه نعيم زرزور .بيروت :دار
مصطفى عبدالقادر عطا ،راجع��ه و َّ
الكتب العلمية1412 ،ق.
 ابنقتيب��ة الدين��وري ،ابومحمد عبدهلل بن مس��لم ،عيون االخبار،بيروت :دار الكتب العلمية ،بیتا.
 ابنمس��كويه ،ابوعلى احمد بن محمد ،الحكم��ة الخالدة ،تحقيقعبدالرحمان بدوى ،بيروت :دار األندلس ،بیتا.
 ابننديم ،محمد بن اس��حاق الوراق ،الفهرست ،بیروت :نشر مكتبةخياط ،بیتا.
 اآلبی ،أبوس��عد ،منصور بن الحس��ين ،)1990( ،نثر الدرر ،تحقيقمني��ر محمد المدنی ،مراجعة دكتور حس��ين نص��ار ،قاهره :الهيئة
المصرية العامة للكتاب1990 ،ق.
 البيهقي ،ابراهيم بن محمد ،المحاس��ن و المساوي ،تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم ،بيروت :المکتبة العصریة1432 ،ق.

فر َّب رمي�� ٍة من غي ِر را ٍم،
خُ �� ِذ
الحكم َة ِم َّمن تس��معها منهُ ،
َ
حكيم.
وحكم ٍة من غي ِر
ٍ
حکم��ت را از هرکس که میش��نوی بگیر؛ چه بس��ا تیری
(به هدف میخ��ورد) که تیر اندازی ندارد و حکمتی (صادر
میشود) از فردی غیر حکیم.
(راغب)70/1 :1420،

جاحظ ( )207/1 :1968از عمر بن عبدالعزيز نقل کرده اس��ت:
م��ن ق��ال ال ادري فقد احرز نص��ف العلم 10:ه��ر کس بگوید
«نمیدانم» نیمی از دانش را به دست آورده است.

 .10راغب ( )72/1 :1420نوشته است :سئل رجل عن شيء فقال :ال أدري وال أدري نصف العلم .فقيل له :لكنه النصف األخس :از مردی درباره چیزی پرسیدند،
گفت نمی دانم و نمی دانم نیمی از دانش است .به او گفتند نیمه بیارزش آن است.
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 ثعالبی ،ابو منصور ،يتيمة الدهر فى محاس��ن أهل العصر ،ش��رح وتحقي��ق الدكتور مفيد محمد قميحة ،بي��روت :دار الكتاب العلمية،
1403ق.
________ ،التمثيل و المحاضرة ،تحقيق و ش��رح و فهرسة الدکتور
قصی الحسين ،بيروت :دار و مکتبة الهالل.
 الجاحظ ،عمربن بحر ،البي��ان و التبيين ،بیروت :دارالفكر للجميع،.1968
 حلبى ،علیاصغر ،خواندنیهای ادب فارسي ،انتشارات زوار.1386 ، راغب االصفهانی ،ابوالقاس��م الحس��ين بن محم��د بن المفضل،محاض��رات االدب��اء و محاورات الش��عراء و البلغ��اء ،حققه وضبط
نصوصه و علق حواش��يه الدكتور عمر الطباع ،شركة دار االرقم بن
ابیاالرقم للطباعة و النشر.1420 ،
 رودکی س��مرقندی ،دیوان ،بر اس��اس نسخۀ س��عید نفیسی ،ی.برگینسکی ،مؤسسه انتشارات نگاه.1388 ،
 زمخش��ری ،ابوالقاس��م محمود بن عمر ،ربيع األب��رار و نصوصاألخب��ار ،تحقي��ق عبداألمي��ر مهنا ،بيروت :منش��ورات مؤسس��ة
األعلمی للمطبوعات.1412 ،
 سبزیان پور ،وحید« ،)1389( ،بازتاب عدالت ایرانیان قبل از اسالم درمنابع عربی» ،مجله علمی  -پژوهشی لسان مبین ،دانشگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) ،سال دوم ،دوره جدید ،شماره.156-127 ،1
________« ،)1387( ،بررس��ی ريش��ههای ايران��ی کليله و دمنه»،
فصلنامۀ علمی  -پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س) ،سال
هيجدهم ،شمارۀ  ،73صص .104-77
________« ،)1390( ،بازتاب حکمت ایرانی در آثار س��عدی» ،مجلۀ
بوس��تان ادب دانشگاه شیراز ،سال سوم ،شمارۀ سوم ،پاییز ،1390
پیاپی .75-49 ،9
 عاملى ،ش��يخ بهاءالدين ،بيروت :موسس��ة االعلمى للمطبوعات،.1420
 عس��کری ،ابوه�لال ،ديوان المعالى ،قدم له��ا و علق عليها احمدسليمان معروف ،دمشق :منش��ورات وزارة الثقافية فى الجمهورية
العربية السورية ،بیتا.
 عنصرالمعال��ى ،كيكاووس بن اس��كندر ،قابوسنام��ه ،به اهتمامغالمحسين يوسفى ،چاپ س��وم ،تهران :شركت انتشارات علمى
و فرهنگى.1366 ،
 غزال��ی ،ابوحام��د ،التبر المس��بوك فی نصيحة المل��وك ،مكتبةالكليات االزهرية.1968 ،
مصحح :عزیزهلل عل��یزاده ،تهران:
________ ،نصیحةالمل��وکّ ،

فردوس.1389 ،
 فردوسی ،ابوالقاسم ،شاهنامه ،چاپ چهارم ،انتشارات هرمس.1387 ، قرطبی ،االمام أبو يوسف بن عبدهلل بن محمد بن عبدالبر النمری،بهج��ة المجال��س و أنس المجالس و ش��حذ الذاه��ن و الهاجس،
تحقيق محمد مرسی الخولي ،بیتا.
 قيروانی ،أبو اس��حاق بن علی الحص��ری ،)1372( ،زهر اآلداب وثمر اآلداب ،مفصل و مضبوط و مشروح بقلم الدكتور زكی مبارك،
الطبعة الثانية ،المصر :مطبعة السعادة،
 الماوردى ،أبوالحس��ن بن محمد ب��ن حبيب البصرى ،أدب الدنيا والدين ،بيروت :دار الكتب العلمية1407 ،ق ،الطبعة األولى.
 ابو الحس��ن ،نصيحة الملوک ،تحقيق و دراس��ة و تعليق فؤاد عبدالمنعم احمد ،االسکندرية ،مؤسسة شباب الجامعة.1988 ،
 مس��توفى ،حمدهلل ،تاريخ گزيده ،به اهتمام عبدالحس��ين نوايى،انتشارات امير كبير .ازوپ.1339 ،
 المس��عودى ،على بن الحسين ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،قم:دار الهجرة1404 ،ق.
 میدان��ی ،ابوالفضل ()2003؛ «مجمع األمثال» ،تحقیق و ش��رح وفهرس��ت الدکتور قصی الحسین ،منش��ورات دار و مکتبة الهالل،
بیروت ،الطبعة االولی.
 وطواط ،أبو اس��حاق برهان الدين الكتبی المعروف بالوطواط ،غررالخصائص الواضحة و النقائص الفاضحة ،بيروت :دار الصعب ،بیتا.
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