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شاهنامه.کتاب.خردورزی.است؛.با.ستایش.خرد.و.دانش.شروع.

می.شود،.خردگرایی.چون.خونی.حیات.بخش.پیکر.آن.را.سیراب.

ــا.این.که.دربارۀ.خرد.و. ــا.خردورزی.پایان.می.یابد..ب می.کند.و.ب

ــمند.بسیاری. ــاهنامه.پژوهش.های.مفصل.و.ارزش دانش.در.ش

ــت،.در.این.نوشتار.با.رویکردی.جدید.به.این. صورت.گرفته.اس

موضوع.می.پردازیم.و.آن.تطبیق.ابیات.شاهنامه.با.مطالبی.است.

ــّر.دلبران.در. ــتان.به.منزلۀ.»س که.در.منابع.عربی.از.ایرانیان.باس

حدیث.دیگران«.نقل.شده.است..

ــان.از. ــیاری.وجود.دارد.که.نش ــی.اخبار.بس ــع.عرب در.مناب

ــان.به.فراگرفتن. ــیار.ایش ــتی.ایرانیان.و.توصیۀ.بس دانش.دوس

دانش.و.ارج.و.مقام.واالی.دانش.و.دانشمند.دارد..مشابهت.این.

مضامین.در.منابع.عربی.با.برخی.ابیات.شاهنامه،.از.یک.سو.هر.

ــق.ایرانیان.به.دانش.ورزی.را. ــه.تردید.در.رواج.دانش.و.عش گون

ــو.تأییدی.است.بر.دیدگاه.آن.دسته.از. برطرف.کرده،.از.دیگر.س

ــی.را.روایتگری. ــاهنامه.را.اثری.ایرانی.و.فردوس محققان.که.ش

ــالم.می.دانند. امانتدار.در.نقل.فرهنگ.و.ادب.ایرانیان.قبل.از.اس

ــمه.های.زالل.اندیشۀ. ــی.از.سرچش ــیرابی.فردوس -.اگرچه.س

اسالمی.و.قرآنی.- به.هیچ.روی.نمی.توان.انکار.کرد.

ارزش دانش و ادب 

فردوسی.دانش.و.خرد.را.برتر.از.هر.چیزی.می.داند:.

ــت. ــخ.که.دانش.به.اس ــن.داد.پاس چنی

ــت. ــر.جهان.بر.مه.اس ــد.خود.ب خردمن

ــداد. ــزد.ب ــه.ای ــر.چ ــر.از.ه ــرد.بهت خ

داد. راه. از. ــه. ب را. ــرد. خ ــتــایش. س

)فردوسی،.1387:.1(

ــن.موهبت.الهی.به. ــتان،.دانش.بهتری در.فرهنگ.ایرانیان.باس

بندگان.است:.

از.حکمت.های.ایرانی:.

أفضُل.ما.أعطي.العبُد.ِفي.الدنیا.الحکمُة.و.في.االخرِة.الرحمُة.

ــده.حکمت.و.در. بهترین.چیزی.که.در.دنیا.به.آدمی.داده.ش

آخرت.رحمت.است..

)ابن.مسکویه،.بی.تا:.6؛.نیز:.زمخشري،.1412:.4/.42(

از.پند.های.آذرباد:.

َو.لْیکِن.العلُم.أحَظي.االشیاِء.و.أکرُمها.علیک..

باید.که.بهترین.و.گرامی.ترین.چیز.نزد.تو.دانش.باشد..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.26(

از.بزرگمهر.نقل.شده.است:.

ــِم.أن.کال.یدعیه.و.إن.لْم.یُکْن.ِمْن. ــُبَک.ِمْن.جاللِة.العل حس

أهلِِه.و.حسُبَک.ِمْن.خساسِة.الجهِل.أن.کال.ینتفي.منه.و.إن.

کاَن.ِمْن.اهلِه..

ــت.که.همگی. ــش.همین.کافی.اس ــرای.درک.ارزش.دان ب

مدعی.آن.هستند.حتی.اگر.اهل.آن.نباشند.و.برای.بی.ارزشی.

نادانی.همین.کافی.است.که.همگی.منکر.آنند.اگرچه.نادان.

باشند..

)ماوردی،.1988:.152(.

ــی،.از.آِن. ــرف.و.بزرگ ــن.مرتبۀ.ش ــر،.باالتری ــر.بزرگمه از.نظ

دانشمندان.است..وی.گفته.است:.

رِف.ألهلِِه.العلُم.و.األدُب.. أرفُع.منازِل.الشَّ

.باالترین.جایگاه.شرف،.دانش.و.ادب.است.

)قرطبي،.بي.تا:.110/1(

همو.گفته.است:.

العالُِم.کبیر.و.إن.کان.صغیراً.و.الجاهُل.صغیر.و.إن.کان.کبیراً.

.دانشمند.بزرگ.است.اگرچه.کوچک.باشد،.نادان.حقیر.است.

اگرچه.به.ظاهر.بزرگ.باشد.

)وطواط،.بي.تا:.124(

ــنی.می.توان. ــح.بزرگمهر.به.فرزندش.بروش ــن.از.نصای همچنی

جایگاه.واالی.دانش.را.فهمید:.

مالحظاتی دربارۀ دانش، آموزش و کتاب در 

شاهنامۀ فردوسی و ایران باستان

وحیـد سبزیـان پور*

wsabzianpoor@yahoo.com../دانشیار.دانشگاه.رازی.*
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ــتنباِط.العلِم.و. .علیک.بِاس أوَصي.بزرجمهر.ابَنُه.فقال:.یا.بُنيَّ

. رَف.ِفي.اآلجلِة.و.ال.تکوننَّ .ِفي.العاجلِة.و.الشَّ بّثِه.تجد.به.العزَّ

کالبهائم.إن.جاَعْت.رعت.و.إْن.شبعت.نامت.

.بزرگمهر.به.پسرش.وصیت.کرد:.ای.پسرم.وظیفۀ.تو.کسب.

ــار.آن.است.تا.در.حال.و.آینده.به.عزت.و.بزرگی. علم.و.انتش

ــی.که.چون.گرسنه. ــت.یابی..مبادا.چون.چارپایان.باش دس

شوند.می.چرند.و.چون.سیر.شوند.می.خوابند..

)ماوردی،.1988:.153(

تشبیه دانش و خرد به گنج

ــی.جایگاه.دانش.و.خرد.در.حدی.است.که.آن. از.دیدگاه.فردوس

را.به.گنج.بی.پایان.تشبیه.می.کند:.

ــته. ــردد.آراس ــرد.گ ــز.خ ــی.ک دل

ــته. ــر.از.خواس ــردد.پ ــج.گ ــی.گن .یک

)فردوسی،.1387:.318(.

ــی.در.عبارت.حکیمانۀ.زیر.از.بزرگمهر.نیز. ــبیه.فردوس این.تش

دیده.می.شود:.

.االکتساِب.أفضُل؟.قال:.العلُم.و.األدُب. و.قیَل.لبزرجمهر:.أيُّ

ــْن.نالهما.نَاَل. ــَراجان.ال.ُیْطفآن؛.َم ــَزاِن.ال.َیْنَفدان،.و.ِس کْن

أسَباَب.الرَّشاِد.و.َعَرَف.طریَق.الَمَعاِد،.و.عاش.رفیعًا.بین.الِعَباد.

ــب.آدمی.چیست؟. ــد:.بهترین.کس ــیده.ش از.بزرگمهر.پرس

گفت:.دانش.و.ادب.است.که.دو.گنج.پایان.ناپذیر.و.دو.چراغ.

ــتند؛.هرکس.به.آنها.دست.یابد.به.راه. ــدنی.هس خاموش.نش

راست.دست.یافته.و.راه.آخرت.را.شناخته.و.در.میان.بندگان.

خدا.با.سربلندی.زندگی.می.کند.

)قیرواني،.1372:.511/2(

دانش، موجب آرامش

ــی. ــر.دانـش ــنـو.ز.ه ــوز.و.بش بیــام

ــی ــی.رامـش ــی.ز.هر.دانـش ــه.یـاب .ک

.)فردوسی،.1387:.93(

از.پندهاي.ایرانیان:.

.عینک.بما.أوتیَت.. و.ُکْن.عالِمًا.لتقرَّ

ــطه.آنچه.به.تو.می.دهند. ــمند.باش.تا.چشمت.به.واس دانش

روشن.باشد..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.74(

تشبیه دانش به نور و چراغ

فردوسی.در.ابیات.زیر.دانش.را.مایۀ.روشنی.دل.دانسته.است:.

ــروغ. ــان.و.دل.را.ف ــود.ج ــش.ب ز.دان

دروغ. ــرد. گ ــه. ب ــردی. نگ ــا. ت ــر. نگ

ــوی. مج ــازی. بی.نی درِد. ــش. دان ز.

ــه.روی. ــد.ب ــختی.آی ــد.ازو.س وگرچن

ــد. ــنـایـی.ده ــرد.را.روش ــا.م کج

ــد. ــی.ده ــه.رهــای ــج.زمــان ز.رن

)فردوسی،.1387:.1487/2(

ــت. ــن.اس ــیر.دیوان.خرد.جوش ز.شمش

ــت. ــن.اس ــده.زو.روش ــان.دانن دل.و.ج

)همو،.همان:.1530(.

ــمند.را.مانند. ــروان،.قلب.دانش ــۀ.زیر،.انوش ــارت.حکیمان در.عب

خانه.ای.دانسته.است.که.در.آن.چراغ.روشن.است:.

قال.أنوشروان:.قلُب.العالِِم.کَبْیٍت.فیه.مصباٌح،.ال.یضیُق.َعْن.

تظاهِر.الّنوِر.فیه.بل.یتَِّسُع.للنَّظِر.و.یزیُد.ِفي.الضیاِء..

قلب.دانشمند.مانند.خانه.ای.است.که.در.آن.چراغی.)روشن(.

است؛.به.سبب.وجود.نور.تنگ.نیست.بلکه.در.دیدگان.وسیع.

است.و.نورش.در.افزایش.1.

)راغب.اصفهاني،.1420:.73/1(

در.عبارت.زیر.نیز.دانش.به.نور.تشبیه.شده.است:.

از.پندهاي.ایرانیان:

ــطع.نور.علمه،.و.لم. ــْن.فهم.عِن.االیاِم.أورث.زیادة،.و.س فَم

ــس.از.روزگار.یاد.بگیرد.کمالش. ــه:.هرک یفتقر.الي.غیر.نفس

ــي.جز. ــش.پرتو.می.دهد.و.به.کس افزایش.می.یابد،.نور.دانش

خودش.محتاج.نمي.شود.

.)ابن.مسکویه،.بي.تا:.79(

رشد عقل در سایه دانش

ــد. ــت.که.عقل.و.روان.هم.بدون.آن.رش ارزش.دانش.تا.آنجاس

نمی.کند.

ــخ.به.موبدی.که.می.پرسد:.»دانش.برای.چه. ــروان.در.پاس انوش

کسی.سودمند.است،.و.چه.کسی.از.آسیب.در.امان.است-.

ــودمنــد. ــرا.س ــش.ک ــیـد.دان بپـرس

ــد«؟ ــش.و.بـی.گـزن ــت.بی.دان کدامس

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

ــرد ــو.خ ــه.هر.ک ــخ.ک ــن.داد.پاس چنی

ــرورد. هـمــی.پ را. ــان. جـ ــرورد. بـپ

)فردوسی،.1387:.1581(

این.دیدگاه.در.سخنان.اردشیر.نیز.دیده.می.شود:

.العقل.بالعلم:. و.قال.أردشیر.بن.بابک:.نموُّ

رشد.عقل.به.واسطه.دانش.است..

)قرطبي،.بي.تا:.1/2:.536؛.ابن.قتیبه،.بي.تا:.207/3؛.آبي،.1990:.79/7(

مشورت با دانشمندان

ــورت.با. ــمندان.را.از.توصیه.به.مش ــام.و.جایگاه.واالی.دانش مق

ــردن.حاکمان.با. ــورت.ک ــی.مش آنان.می.توان.دریافت..فردوس

خردمندان.را.آیین.شاهان.ایرانی.می.داند:.

ــرد. ــد.م ــا.خـردمن ــز.ب ــزن.رای.ج م

ــرد. ــی.مگ ــاهــان.پیش ــن.ش .از.آیـی

)فردوسی،.1387:.1241(.

در.جایی.دیگر.حاکمان.را.توصیه.به.مشورت.با.دانایان.می.کند:

ــن. ــیار.ک ــدی.کار.هش ــر.ش ــو.مهت چ

ــن. ک ــاد. ی را. ــده. دانن ــو. ت ــی. ندان

)همو:.1832(

قال.بعض.ملوکهم.)الفرس(:.

.شيٍء.إذا.کاَن.حکیمًا. یکاُد.الملُک.أن.یکوَن.مستغنیًا.عْن.کِلّ

إال.عْن.شيٍء.واحٍد.و.هَو.المشورة..

ــاهان.ایرانی.گفته.است:.حکومت.وقتی.در.دست. یکی.از.ش

ــت.جز. ــًا.از.همه.چیز.بی.نیاز.اس ــد.تقریب ــردی.حکیم.باش ف

مشورت.2.

)آبی،.1990:.78/7(

برتری دانش بر مال و ثروت

ــت.که.در.نظر. ــمندتر.گنج،.چیزی.اس مال.و.ثروت.و.از.آن.ارزش

ــاز.بوده. ــا.و.کارس ــۀ.مردم.و.در.همۀ.ادوار.تاریخی.گره.گش هم

ــت..فردوسی.به.تبع.اندیشه.های.ایرانی.با.این.که.ارزش.پول. اس

ــبات.اجتماعی.می.داند،.دانش.را.برتر.از.گنج. و.ثروت.را.در.مناس

می.پندارد:.

ــت. ــر.اس نامی.ت ــج. از.گن ــش. در.دان

ــت ــر.اس ــا.گرامی.ت ــزد.دان ــان.ن هم

ــادگار. ــی.ی ــا.هم ــد.از.م ــخن.مان س

ــدان. ــر.م ــش.براب ــج.دان ــا.گن ــو.ب ت

)فردوسی،.1387:.1583(.

ــخنان.بزرگمهر. ــروت.را.در.این.س ــر.مال.و.ث ــری.دانش.ب برت

می.بینیم:.

قیل.لبزرجمهر:.العلُم.افضل.أِم.الماُل؟.فقال:.بِل.العلُم..قیل:.

ــاِء.و.ال.نکاُد.نََري. ــَري.العلماَء.علي.أبواِب.االغنی ــا.بالُنا.نَ فم

ــک.لمعرفِة.العلماِء. ــواِب.العلماِء؟.فقال:.ذل ــاَء.علي.اب االغنی

بمنفعِة.الماِل.و.جهِل.االغنیاِء.بفضِل.العلم..

ــت.یا.ثروت؟.گفت:. ــد:.دانش.برتر.اس به.بزرگمهر.گفته.ش

ــمندان.را.به.دِر. ــرا.ما.دانش ــد:.پس.چ ــه.دانش..گفته.ش البت

ــدان.را.به.دِر.خانۀ. ــدان.می.بینیم.ولی.ثروتمن ــۀ.ثروتمن خان

دانشمندان.نمی.بینیم؟.گفت:.زیرا.دانشمندان.ارزش.ثروت.

را.می.دانند.ولی.ثروتمندان.ارزش.دانش.را.نمی.دانند..

)ماوردي،.1407:.25؛.ابن..قتیبه،.بي.تا:.2/.137؛.ابن.الجوزي،.1412:.138/2(

ــیر.به. ــن.دیدگاه.اختصاص.به.بزرگمهر.ندارد؛.زیرا.مثاًل.اردش ای

ــوان.یک.حاکم.قدرتمند،.باید.همه.چیز.را.در.ثروت.و.قدرت. عن

ببیند.ولی.دانش.را.ارزشمندتر.از.گنج.می.داند:.

ــب.العصوَر،.و. فیُع.الذي.َحلَ ــُک.الرَّ ــیر:.أیها.المل قیل.ألردش

. .الکنوِز.أْعظُم.قدراً؟.قال:.العلُم.الذي.خفَّ هوَر،.أيُّ ــّرَب.الدُّ ج

ــَرْت.مرافقته،.و.َخفَي.مکانه،. ــه،.فثُقلَْت.مفارقته،.و.َکُث محمل

ــَرِق.علیه؛.فهو.ِفي.المأل.َجَماٌل،.و.في.الَوحَدِة. فُأمَن.ِمَن.السَّ

أنیٌس،.یرأُس.به.الَْخسیس،.و.ال.یمکن.حاسدك.علیه.انتقاله.

ــل.له:.فالماُل؟.قال:.لیَس.کذلک..َمْحمُله.ثَقیٌل،.َو. عنک..قی

ــَغلَک.الِفْکُر.فیه،.و.إن. .به.َطویٌل؛.إْن.ُکنَت.في.َمأل.َش ــمُّ اله

ُکنَت.في.َخلَْوٍة.أتعبتک.حراسُتُه..

ــیر.گفته.شد:.ای.پادشاهی.که.شیِر.پستاِن.روزگار.را. به.اردش

ــیدی.و.زمانه.را.آزمودی!.کدام.گنج.ارزشمندتر.است؟. دوش

ــت،.جداییش.سخت. ــی.که.حمل.آن.آسان.اس گفت:.دانش

ــیار؛.جایگاهش.پنهان.و.از.سرقت. ــت.و.همراهیش.بس اس

ــت..در.جمع.موجب.زیبایی.و.در.تنهایی.موجب. در.امان.اس

ــد.و.حسود. ــت..فرومایه.با.آن.به.بزرگی..رس انس.و.الفت.اس

ــد:.مال.و.ثروت. ــد.آن.را.از.تو.بگیرد..به.او.گفته.ش نمی.توان

ــت؛.حملش.دشوار.و.اندوهش. چه؟.گفت:.مال.اینگونه.نیس

ــغول. ــی.فکرش.تو.را.مش ــت..اگر.در.جمع.باش طوالنی.اس

2..برای.اطالع.بیشتر.نک:.سبزیان.پور،.1389:.137.
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می.کند.و.اگر.تنها.باشی.محافظتش.تو.را.به.رنج.می.اندازد..

)قیرواني،.1372:.219/1(

عزت شاهان در همنشینی با دانشمندان

ــاهان. ــق.و.امکانات.مالی.ش ــدرت.مطل ــهادت.تاریخ،.ق به.ش

ــی.اهمیت. ــتبداد.و.خودمحوری.به.کس اقتضا.می.کرد.که.با.اس

ــند..فردوسی.از. ــته.باش ــی.را.قبول.نداش ندهند.و.جز.خود.کس

ــینی.با. ــاهان.را.به.همنش ــان.بزرگمهر،.عزت.و.ارجمندی.ش زب

دانشمندان.برمی.شمرد:.

ــد. بلن ــرو. خس ــاج. ت ــود. ش ــه. بدانگ

ــد. ارجمن او. ــزد. ن ــود. ب ــا. دان ــه. ک

ــی. آگه ــی. دانش ــر. ه ز. دارد. ــو. چ

ــی3.. ــا.فــره ــدار.ب ــد.جـهــان بمــان

)فردوسی،.1387:.1488(.

این.دیدگاه.فردوسی.ریشه.در.فرهنگ.باستانی.ایرانیان.دارد:.

قال:.أي.الساعي.خیر.صحبة؟.قلت:.صحبة.العلماء.األخیار..

ــت؟.گفتم. ــیني.بهتر.اس ــي.براي.همنش ــید:.چه.کس .پرس

دانشمندان.برگزیده..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.36،.از.پاسخ.های.بزرگمهر.به.سؤال.ها(

از.سخنان.بزرگمهر:.

ــلطاُن.صحبُة.العلماِء.و.االستکثاُر.ِمَن. و.أکثُر.ما.ینتفُع.بِِه.الّس

ــتکثَر.منُه. .ِمْن.فضیلِة.العلِم.أن.صاحَبُه.کلما.اس ــانَّ العلِم،.ف

.أْن.یزداَد.منُه.و.هذا.هو.الحرُص.الممدوُح.. أحبَّ

بیشترین.چیزی.که.شاهان.از.آن.فایده.می.برند،.همنشینی.

با.دانشمندان.و.کسب.دانش.است..از.خوبی.های.دانش.این.

ــتر.می.یابد،.دوست.دارد.که. ــت.که.صاحبش.هرچه.بیش اس

علمش.بیشتر.شود.و.این.حرصی.پسندیده.است..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.47(

.الملِک؟.فقال:.بثالثِة. سئل.بزرگمهر.فقیل:.بأّي.شيء.ُیظهُر.عزُّ

أشیاء:.حّب.أهل.الفضل.4.)غزالي،.1968:.64(؛.

ــیدند:.با.چه.چیزی.عزت.شاه.معلوم.می.گردد؟. از.بزرگمهر.پرس

گفت:.با.سه.چیز:.عالقه.به.دانشمندان...

ــید:.چه.چیزي.براي.عاقل.سودمندتر. ــاه.روم.از.قباد.پرس پادش

است.و.چه.چیزي.براي.او.زیان.بارتر.است؟.گفت:.

ها.له. ــاورُة.العلماِء.و.التَّجربُة.و.التؤدة؛.و.أضرُّ أنفُع.األشیاء.له.مش

الکسل.و.اتّباُع.الهوي.و.العجلُة.ِفي.االموِر..

سودمندرین.کار،.مشورت.با.دانشمندان.و.تجربه.و.تأمل.است.و.

زیان.بارترین.کار.تنبلي،.اطاعت.از.نفس.و.عجله.در.کارهاست..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.42(

از.پاسخ.های.انوشروان.به.سؤال.ها:.

نیا.َو.اآلخرِة. ــمعناکم.تقولون.هالُك.الملوِك.ِفي.الدُّ قیل:.س

.أْن.نعرَف.هذِه. ــبُّ ــنٌة..فنح ــي.خصلٍة.ال.ُترتفُع.معها.حس ِف

.معرفتها..قال:.استصغاُر.أهِل.العلِم.و.الفضِل.. الخصلَة.حقَّ

گفته.شد:.شنیده.ایم.که.می.گویید.نابودی.پادشاهان.در.دنیا.

ــه.هیچ.کار.نیک.دیگری.با. ــت.ک و.آخرت.در.یک.صفت.اس

ــت.داریم.این.ویژگی.را. وجود.آن.ارزش.پیدا.نمی.کند..دوس

بشناسیم..گفت.)انوشروان(:.کوچک.شمردن.دانشمندان.و.

اهل.فضل..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.57(

ــدة.و. ــدُة.الجامعُة.لنفي.قالة.الحس ــل:.فما.الخصلة.الواح قی

ــروان(.أن.یکوَن.متعلقًا. ــوك؟.قال:.)انوش ــداء.عن.المل األع

بمجالسِة.العلماِء.و.أهِل.الفضِل،.آخذاً.بمحاسِن.أفعالهم..

ــت.که.مانع.سخنان.حسودان. ــد:.کدام.خصلت.اس گفته.ش

ــود؟.در.پاسخ.گفت:.این.که. و.دشمنان.دربارۀ.شاهان.می.ش

ــینی.با.دانشمندان.و.اهل.فضل.باشند.و. عالقه.مند.به.همنش

از.کار.های.نیک.آنها.پیروی.کنند..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.60(

في.رسالِة.کسري.إلي.الهرمزان:

.اما.بعد،.فإنه.لو.کاَن.الملوُك.یعرفوَن.ِمْن.حاجتهم.إلي.ذِوي.

الرأِي.مثَل.الذي.یعرف.أهُل.الرأِي.ِمْن.حاجتهم.إلَي.الملوِك.

ــم.یکْن.عجبًا.أْن.تري.مواکَب.الملوِك.علي.أبواِب.العلماِء،. ل

کما.تري.مواکَب.العلماِء.علي.أبواِب.الملوك..

ــاهان.احتیاج.خود.را.به. ــری.به.هرمزان:.اگر.ش از.نامۀ.کس

دانشمندان.به.اندازۀ.نیاز.دانشمندان.به.شاهان.می.دانستند،.

ــمندان. ــاهان.را.در.درگاه.دانش ــت.که.خیل.ش تعجبی.نداش

ببینی.همانطور.که.جمع.علما.را.در.دربار.شاهان.می.بینی.

)آبي،.1990:.65/7(.

ــته.بر.تاج. ــای.برگزیده.و.نوش ــمندان.از.پند.ه ــرام.به.دانش احت

انوشروان.بوده.است:.

3..غزالی.)1389:.70(.اولین.شرط.برای.داشتن.فّر.ایزدی.را.خرد.و.دانش.و.تیزهوشی.و.دریافتن.هر.چیزی.می.داند.

4..غزالی.دومین.ویژگی.یک.حاکم.خوب.را.در.حرص.و.اشتیاق.به.دیدار.دانشمندان.می.داند:.)غزالی،.1389:.22(؛.برای.اطالع.از.همنشینی.و.همفکری.انوشروان.

با.دانشمندان.نک:.مسعودي،.1404:.295/1.
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ــتوفی،.1339:.117،.از.پند.های.مکتوب. خداوند.ادب.را.خدمت.کنید.)مس

بر.تاج.انوشروان(.

ز گهواره تا گور دانش بجوی

ــد.و.لحظه.ای.از. ــد.دانش.بیاموزی ــوس.توصیه.می.کن حکیم.ت

فراگرفتن.دانش.غفلت.نکنید..همچنین.معتقد.است.که.سزاوار.

است.آدمی.تن.خود.را.برای.آموختن.و.یادگیری.به.رنج.اندازد:.

ــنوی. ــخن.بش ــی.چون.س ــر.دانش ز.ه

ــوی. نغن ــان. زم ــک. ی ــن. آموخت از.

)فردوسی،.1387:.2(

ــت. ــدر.آری.تنت.را.رواس ــج.ان ــه.رن ب

ــت. که.خود.رنج.بردن.به.دانش.سزاس

)همو،.همان:.3(

از.نظر.بزرگمهر.نیز.دانش.آموختن.زمان.ندارد.مادامی.که.آدمی.

از.نعمت.حیات.برخوردار.است.باید.بیاموزد..بزرگمهر.گفته.است:.

من.صلَح.له.الُعْمُر.صلَح.له.التعلُم..

برای.هرکس.که.عمر.ممکن.و.مهیا.باشد،.یادگیری.هم.ممکن.

است..)ابن.قتیبه،.بي.تا:.142/2(

مطلب.باال.در.حکمت.های.منسوب.به.ایرانیان.به.تعبیری.دیگر.

آمده.است:.

.و.الکبر،.فتلک.حقیق. ــِنّ ــک.ِمَن.العلِم.تقادُم.الّس و.ال.یمنعنَّ

بطلبه.ما.قدر.لک.العمر،.ألن.العلم.أکثر.من.أیام.العمر.

ــود..تا.زمانی. ــی.و.زیادی.عمر.مانع.دانش.آموزی.تو.نش کم

ــده.است.شایسته.است.به.دنبال. که.برای.تو.عمری.مقرر.ش

آن.باشی.زیرا.میزان.دانش.بیشتر.از.روزهای.زندگی.است..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.48(.

ــبه.بالعلماِء.و.صلهم.و.استمْع.آدابهم.و.احفظ. و.احذر.من.تش

ــتهم. ــم،.و.توق.حدیثهم.و.ما.یحاموه.عله.من.ریاس مواعظه

المزورة..

از.کسانی.که.خود.را.شبیه.دانشمندان.می.کند.دوری.کن..به.

آنها.)دانشمندان(.بپیوند،.آداب.ایشان.را.بیاموز.و.پند.هایشان.

را.به.کار.بند..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.48(.

ــت.که.بر. دانش.آموختن.در.فرهنگ.ایرانیان.آنقدر.مهم.بوده.اس

تاج.انوشروان.نوشته.شده.بود:.

ــد.. ــگ.مـداری ــن.نـن ....از.آمـوخـت

)مستوفی،.1387:.119،.از.پند.های.تاج.انوشروان(

دانش.آموزی.همواره.سخت.بوده.و.خسته.کننده..در.عبارت.زیر.

می.بینیم.که.ایرانیان.با.آگاهی.و.ریزبینی.توصیه.به.سخت.کوشی.

و.اجتناب.از.تنبلی.می.کنند:.

از.پند.های.ایرانیان:.

أحسن.اآلداب....و.ال.یتواني.في.العلم.اذا.طلبه.

ــیوه.این.است....که.آدمی.در.طلب.دانش.سستی. بهترین.ش

نکند..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.17(

از.موانع.بزرگ.یادگیری.شرم.و.حیا.است..بزرگمهر.با.فراست.و.

باریک.بینی.به.این.نکته.اشاره.کرده.است..او.می.گوید:.

و.ال.تستحي.من.استفادِة.العلم.و.التعلم..

در.دانش.و.یادگیري.شرم.نداشته.باش..

)ابن.مسکویه،.1416:.48(.

ــیر.نیز.می.توان.به.اهمیت.و.ارزش.یادگیری.و. ــخنان.اردش از.س

دانش.آموختن.پی.برد:.

ــدار؟.قال:.علم. ــرُف.في.االق ــیر:.ما.العلُم.و.الّش قیل.الردش

تستنبطه.فتعلمه.من.ال.یعلم.

.جایگاه.دانش.و.بزرگی.چیست؟.گفت:.دانشی.است.که.آن.

را.دریابی.و.به.کسی.که.نمی.داند.آموزش.دهی.

.)ماوردی،.1988:.153(

تأثیر.این.سخن.را.در.قابوس.نامه.به.صورت.زیر.می.بینیم:.

ــته. ــخن.ننگ.مدار.تا.از.ننگ.رس ــنیدن.س و.از.آموختن.و.ش

باشي.

.)عنصر.المعالی،.1366:.33(

برتری دانشمندان نسبت به شجاعان 

ــجعان؟.قال:.بل.العلماء،. العلماُء.کانوا.أحمَد.عنَد.األولیَن،.أِم.الّش

ألن.منفعتنا.الیوم.بعلمهم.کمنفعة.الذین.کانوا.معهم.في.زمانهم.

ــینیان.دانشمندان.برترند.یا.شجاعان؟.در.پاسخ. از.نظر.پیش

ــروز.از.علم.آنها. ــرا.فایده.ای.که.ام ــمندان.زی ــت:.البته.دانش گف

ــود.مانند.فایده.بردن.کسانی.است.که.در.زمان. نصیب.ما.می.ش

آنها.زندگی.می.کردند..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.42،.جواب.کسري.قباد.به.پادشاه.روم(.
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تشبیه علم و عمل به روح و بدن 

ــی.حرف.زدن.و.عمل.نکردن.را.پایان.زندگی.می.داند.و. فردوس

چنین.فردی.را.در.شمار.مردگان.می.داند:

ــر. ــش.به.س ــد.زمان ــه.آی ــی.را.ک کس

ــر. هن ــد. جوی ــار. گفت ــه. ب ــردی. م ز.

)فردوسی،.1387:.1629(

علم.بی.عمل.و.ادعای.زیادی.از.دیرباز.روح.آزادگان.را.می.آزرده.

است..ایرانیان.به.همۀ.زوایای.زندگی.توجه.داشته.اند،.به.همین.

سبب.معتقد.بودند.علم.بی.عمل.ناقص.و.بی.فایده.است:.

ــم.اصل.و.العمُل.فرع.و.العلم. ــُم.روح.و.العمُل.بدن.و.العل العل

ــکاِن.العلِم.و.لْم.یُکِن. ــد.و.العمُل.مولود..و.کاَن.العمُل.لم وال

العلُم.لمکاِن.العمِل..

ــت.و.عمل. ــت.و.عمل.بدن؛.دانش.اصل.اس دانش.روح.اس

ــین.علم. ــت.و.عمل.فرزند؛.عمل.جانش فرع؛.دانش.پدر.اس

است.و.علم.جانشین.عمل.نیست..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.7،.از.پند.های.ایرانی(

العلُم.و.العمُل.قریناِن.کمقارنِة.الروِح.للجسِد؛.ال.ینفع.احدهما.

اال.باالخر.

ــمند.که.یکی. ــین.مانند.روح.و.جس ــم.و.عمل.دو.همنش .عل

بدون.دیگری.فایده.ای.ندارد..

)همو،.همان:.7(

ــنِة. ــنُة.و.اصابُة.الس ــالُك.العلِم.العمُل.و.مالُك.العمِل.الس م

لزوُم.القصد.

ــت،.مالک.عمل.عرف.است.و.عمل. .مالک.دانش.عمل.اس

به.عرف.در.میانه.روی.است..

)همو،.همان:.6(

ثعالبي.)1403:.103/4(.بیت.زیر.را.ترجمه.امثال.فارسی.دانسته.است:.

ــحب.ضلّة. ــرت.بالّس ــي.إذا.أفط صیام

ــي.إذا.لم.یجد.ضرب.من.الجهل .وعلم

.اگر.روزه.ام.را.با.حرام.باز.کنم.گمراهي.است.و.دانشم.اگر.سودي.

نداشته.باشد،.نوعي.ناداني.است.

تشبیه نادان به نابینا 

ــه.گرفت.که.دانش.برای.آدمی. ــبیه.زیر.نیز.می.توان.نتیج از.تش

ــد. ــت.و.هرکس.از.دانش.محروم.باش ــم.و.بینایی.اس چون.چش

گویی.نابیناست:.

ــت.چون.بنگری. ــم.جان.اس خرد.چش

ــپری. ــادان.جهان.نس ــم.ش تو.بی.چش

)فردوسی،.1387:.2(

از.پاسخ.های.بزرگمهر:.

ــة.الجهال؟.قلت:. ــاء.ال.یکثرون.مالم ــال:.ما.بال.الحکم ق

النهم.ال.یلومون.العمیان.اال.یبصروا..

ــد:.چرا.حکیمان.افراد.نادان.را.سرزنش. .به.بزرگمهر.گفته.ش

ــي.کنند.؟.بزرگمهر:.گفتم:.زیرا.آنها.افراد.کور.را.به.خاطر. نم

ندیدن.سرزنش.نمي.کنند..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.37(

قیل.لبزرجمهر:.لم.ال.تعاتبون.الجهلة؟.قال:.ألنا.ال.نرید.من.

العمیان.أن.یبصروا..

.به.بزرگمهر.گفته.شد:.چرا.افراد.نادان.را.سرزنش.نمي.کنید؟.

گفت:.زیرا.ما.از.کوران.نمي.خواهیم.که.ببینند.5.

)ماوردي،.1407:.32؛.ابن.قتیبه،.بي.تا:.3/.118؛.زمخشري،.1412:.23/2(.

فرار از نادان 

ــتی.با.افراد. ــی.با.کدام.فرهنگ.و.بینش.دوس ــتی.فردوس براس

بی.دانش.را.تلخ.می.داند:.

ــی. ــتی.با.کس ــوش.بود.دوس ــه.ناخ ک

ــی. بس ــش. دان ز. ــدارد. ن ــه. مای ــه. ک

)فردوسی،.1387:.896(

ــت.که.فردوسی.نگاهی.به.این.سخن.بزرگمهر.داشته. بعید.نیس

است:.

.نفِسِه.فکیف.یکون.صدیق.غیره؟!. الجاهُل.عدوُّ

نادان.دشمن.خویش.است؛.چگونه.مي.تواند.دوست.دیگري.

باشد؟!6

)وطواط،.بي.تا:.124(

ارزش کتاب 

ــنا.بوده.و.تأکید. ــتان.برای.مردم.چیزی.آش ــاب.در.ایران.باس کت

فراوان.بر.خواندن.آن.صورت.گرفته.است:.

بزرگمهر.گفته.است:

.شيٍء. .شيٍء.أدرَك.من.فاتَُه.األدُب.أم.أيُّ ــعري.أيَّ یا.لیَت.ش

5..برای.اطالع.از.تشبیه.نادان.به.کور.در.کلیله.و.مینوی.خرد،.نک:.سبزیان.پور،.1387:.97.............

6..برای.اطالع.بیشتر،.نک:.سبزیان.پور،.1390:.50.
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فاَت.َمن.أدرَك.األدَب.و.مادُتُه.من.الکتب!.

ــی. ــی.که.ادب.ندارد،.چه.دارد.و.کس ــتم.کس کاش.می.دانس

ــت.داده.است،.در.حالی.که. که.ادب.دارد.چه.چیزی.را.از.دس

سرچشمه.ادب.کتاب.است..

)بیهقی،.1432:.8/1(

از.سخنان.بزرگمهر:

فأکثر.قراءة.الکتب.و.النظر.فیها.لتزداد.بصیرة.و.انتفاعا.به.

ــن.تا.بصیرت.و. ــتر.ک ــدن.کتاب.و.تأمل.در.آن.را.بیش .خوان

فایده.ات.از.آن.افزایش.یابد

.)ابن.مسکویه،.بي.تا:.48(.

فال.یفوتنَّکُم.العلُم.و.قراءُة.الکتاِب،.فانَّه.أدٌب.و.علٌم.قد.قیَّدُه.

لکم.َمن.مضی.ِمن.قبلکم،.تَزدادوَن.به.عقاًل.

.دانش.و.خواندن.کتاب.را.از.دست.ندهید،.زیرا.ادب.و.دانشی.

است.که.گذشتگان.برای.شما.به.جا.گذاشته.اند.تا.عقلتان.را.

با.آن.افزایش.دهید.

.)همو،.ص.18(

ــتها.إنما.هو.تصفُح. .طوَل.دراس ــَة.الکتِب.فانَّ و.ال.تمّل.دراس

ــالق.ذوي.الحکمة.الماضین.و. ــول.العالمین.و.العلم.بأخ عق

النبیین.و.جمیع.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:.الکتب.أصداف.الحکم.تنشق.عن.جواهر.الکلم،.

إنفاق.الفضة.علي.کتب.اآلداب.یخلف.علیک.ذهب.األلباب..

ــت.که.سخنان.چون.جواهر.از.آن. کتاب.صدف.حکمت.اس

خارج.می.شود،.هزینه.کردن.نقره.برای.کتاب،.طالی.عقل.و.

خرد.را.برای.تو.به.جا.می.گذارد..)از.دست.دادن.نقره.برای.به.

دست.آوردن.کتاب.های.ادبی،.با.طالی.عقل.و.خرد.جبران.

می.شود.(

)ثعالبي،.2003:.التمثیل.و.المحاضرة،.111؛.قیرواني،.1372:.153/1؛.

ابن.ندیم،.بی.تا:.11(

همه چیز را همگان دانند 

ــت. ــخ.که.دانش.بس.اس چنین.داد.پاس

ــت. ــا.هر.کس.اس ــده.ب ــن.پراگن و.لیک

)فردوسی،.1387:.399/1(

در.این.بیت.از.فردوسی.دو.نکتۀ.مهم.وجود.دارد:.اول.گستردگی.

ــاخه.های.دانش.در.اختیار.یک.نفر.قرار. ــش.و.دوم.این.که.ش دان

ــان.مردم.پراکنده. ــهمی.از.آن.دارد.و.در.می ــی.س ندارد؛.هر.کس

است..

ــروان.و.بزرگمهر.از.زبان.بزرگمهر. ــی.در.بزم.هفتم.انوش فردوس

نقل.می.کند:.

ــان. ــک.زم ــن.ی ــاى.زآمـوخت میــاس

ــان.. ــدر.گم ــن.دل.ان ــش.میفگ ز.دان

ــم. ــرد.توخت ــام.خ ــه.ف ــى.ک ــو.گوی چ

ــم. آمـوخت ــتم. بـایـس ــرچ. ه ــه. هم

ــار ــد.روزگـ ــازى.کـن ــز.ب ــى.نـغ یک

ــوزگار. آمـ ــش. پـی ــانـدت. بنش ــه. ک

)فردوسی،.1387:.1497(

ــخیص.داده،. ــتی.را.تش ــا.باریک.بینی.واقعیت.هس ــی.ب فردوس

ــتی.دست.یافته. می.گوید:.هرکس.گمان.کند.به.همۀ.رموز.هس

روزگار.به.او.می.فهماند.که.چنین.نیست.و.الزم.است.که.چیزها.

ــی.در.قابوس.نامه.به.شکل.زیر.از. یاد.بگیرد..این.دیدگاه.فردوس

زبان.بزرگمهر.حکیم.آمده.است:.

چنین.شنیدم.که.به.روزگار.خسرو.زني.پیش.بزرجمهر.آمد،.

ــید..مگر.اندر.آن.وقت.بزرجمهر.سر.آن. ــأله.اي.بپرس از.وي.مس

نداشت.که.جواب.بگوید.گفت:.اي.زن.این.که.تو.مي.پرسي.من.

آن.ندانم..زن.گفت:.پس.اگر.تو.این.نداني،.نعمت.خدایگان.ما.به.

ــه.مي.خوري؟.بزرجمهر.گفت:.بدان.چیز.که.دانم..و.ملک.مرا. چ

بدان.چیزها.که.ندانم.چیزي.ندهد..و.اگر.خواهي.و.تواني.بیا.و.از.

ــک.بپرس،.تا.بداني.که.بدآنچه.ندانم.ملک.مرا.چیزي.دهد.یا. مل

نه..)عنصر.المعالی،.1366:.39؛.نیز.نک:.غزالی،.1389:.122(

ــده.است7..معلوم. ــتان.که.در.منابع.عربی.نیز.نقل.ش از.این.داس

7..آبی.و.عاملی.نیز.این.داستان.را.در.منابع.عربی.نقل.کرده.اند:.

سألت.امرأة.بزرجمهر.عن.مسألة.فقال:.ال.أعرف.جوابها،.فقالت:.أنت.تأخذ.من.الملک.ما.تأخذ.وال.تعرف.جواب.مسألة.لي؟.فقال:.إن.الملک.یعطیني.علي.ما.أعلمه.ولو.

ــوال.کرد،.بزرگمهر.گفت:. ــأله.اي.از.بزرگمهر.س ــعني.بیت.ماله.لیوم.واحد..)عاملي،.1420،.308/3؛.آبي،.1990:.73/7(.زني.در.مورد.مس أعطاني.علي.ما.ال.أعلمه.لم.یس

جواب.آن.را.نمي.دانم،.زن.گفت:.تو.از.پادشاه.هر.چه.مي.خواهي.مي.گیري.و.جواب.سؤال.مرا.نمي.داني؟.بزرگمهر.گفت:.آنچه.پادشاه.به.من.مي.دهد.در.مقابل.چیزي.است.

که.مي.دانم،.اگر.مي.خواست.در.مقابل.آنچه.نمي.دانم.چیزي.به.من.دهد.بیت.مال.او.براي.یک.روز.من.کافي.نبود..

. ــئل.الشعبي.عن.شيء.فقال:.ال.أدري،.فقیل:.أال.تستحي.وأنت.فقیه.العراقین.!.فقال:.المالئکة.لم.تستح.إذ.قالت:.ُسْبحانََک.ال.ِعلَْم.لَنا.إاِلَّ ــت:.س در.منابع.عربی.آمده.اس

ما.َعلَّْمَتنا:.از.شعبي.مسأله.اي.پرسیدند،.گفت:.نمي.دانم..گفتند:.از.این.سخن.شرم.نمي.داري.که.فقیه.عراقین.هستي؟.گفت:.نه،.فرشتگان.شرم.نکردند.که.گفتند.»پاکي.

تراست.ما.را.دانشي.نیست.مگر.آنچه.تو.ما.را.یاد.دهي«..)زمخشری،.1412:.70/2(
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ــیع. ــۀ.علوم.را.چنان.وس ــتان.دامن ــه.ایرانیان.باس ــردد.ک می.گ

ــتند.که.هرگز.گمان.نمی.کردند.کسی.را.توان.آن.باشد. می.دانس

ــز.مؤید.این.دیدگاه. ــت.یابد،.حکایت.زیر.نی ــه.به.همۀ.آن.دس ک

ایرانیان.باستان.است:.

شنیدم.که.به.روزگار.خسرو.در.وقت.وزارت.بزرجمهر.حکیم،.

ــولي.آمد.از.روم..کسري.بنشست.چنان.که.رسم.ملوک. رس

ــت.بارنامه.کند.که.مرا.وزیر.داناست.. عجم.بود؛.و.مي.خواس

ــول.با.وزیر.گفت:.اي.فالن.همه.چیزها.که.در. در.پیش.رس

عالم.است.تو.داني؟.بزرجمهر.گفت:.من.ندانم.اي.خدایگان.

ــده.و.از.رسول.خجل. ــخن.طیره.ش ــرو.از.آن.س جهان..خس

ــیدکه:.پس.همه.چیز.که.داند؟.بزرجمهر.گفت:. گشت.پرس

همه.چیز.را.همگان.دانند؛.و.همگان.هنوز.از.مادر.نزاده.اند..

)عنصرالمعالی،.1366:.38(

ــت.که. ــگفتی.های.جهان.به.قدری.زیاد.اس از.نظر.بزرگمهر.ش

ــت.و.پیچیدگی.های.آن.را.عجیب.و. ــان.های.آگاه.رموز.خلق انس

غیر.عادی.نمی.دانند..

ــا؟.قال:.أقلهم.منها. ــل.لبزرجمهر:.من.أعلم.الناس.بالدنی قی

تعجبًا..

ــي.داناترین.مردم.است؟. ــیده.شد:.چه.کس از.بزرگمهر.پرس

گفت:.آنکه.کمتر.از.دیگران.از.دنیا.تعجب.مي.کند.

)عاملي،.1420:.17/1؛.زمخشري،.1412:.422/3(

فردوسی.در.بیت.زیر.اشاره.به.مرزهای.بی.انتهای.دانش.می.کند:.

ــخن. ــاخ.س ــه.ش ــی.ب ــدار.یاب ــو.دی چ

ــن. ــه.ب ــد.ب ــش.نیای ــه.دان ــی.ک بدان

)فردوسی،.1387:.2(

کوچك نشمردن انواع علم 

ــت.که.هیچ.دانشی.را. ــانه.های.واقع.بینی.ایرانیان.این.اس از.نش

بی.ارزش.نمی.دانستند..بزرگمهر.گفته.است:.

ــِم،.َوِمْن.الِْعلِْم.تَْفِضیُل. ــْیًئا.ِمْن.الِْعلْ ِمْن.الِْعلِْم.أَْن.اَل.تَْحَتِقَر.َش

َجِمیِع.الِْعلِْم.

ــت.که.هیچ.علمی.را.بی.ارزش. ــانه.های.دانش.این.اس از.نش

ندانی.و.همه.انواع.دانش.را.برتر.دانی..

)ماوردي،.1407:.60(

ــتی.و.دانش.آدمی.موجب.شده. این.دیدگاه.بزرگمهر.دربارۀ.هس

ــودی.هرچند.ناچیز.و.بی.اهمیت.چیزی. ــت.که.او.از.هر.موج اس

ارزشمند.بیاموزد..أنوشروان.از.بزرگمهر.می.پرسد:.

ــنت.من. ــک؟.قال:.قریحتٍي،.نظرت.إلي.ما.استحس من.أدَّب

ــتقبحته.اجتنبته.ولقد.تفقدت.من. ــتعملته.وما.اس غیري.فاس

ــر.قناعته.ومن. ــن.الخنزی ــنه،.فأخذت.م ــيء.محاس کل.ش

ــاعدته.ومن.الحمار.صبره. ــب.محافظته.ومن.القرد.مس الکل

ومن.الغراب.بکوره.ومن.السنور.لطافة.المسألة.عند.الخوان:.

ــتعدادم،.هر.چه.را.از. ــي.تو.را.تربیت.کرد؟.گفت:.اس چه.کس

ــندیدم،.به.کار.بستم.و.هرچه.را.زشت.یافتم،.از. دیگران.پس

ــتجو.کردم،.از. آن.دوري.کردم،.از.هر.چیز.خوبیهایش.را.جس

ــگ.محافظت،.از.میمون.یاري،.از.االغ. خوک.قناعت،.از.س

ــش.و.لطافت.در. ــحر.خیزي،.از.گربه.نرم ــر،.از.کالغ.س صب

مقابل.سفره...

)قرطبي،.بي.تا:.200/2؛.ابن.قتیبه،.بي.تا:.2/.139؛.عسکري،.بي.تا:.409/2(

ــت:.من.العلم.أن. ــوب.به.ایرانیان.آمده.اس در.پند.های.منس

تعلم.أنک.ال.تعلم.8

.این.که.بدانی.که.نمی.دانی.بخشی.از.علم.است..

)ابن.مسکویه،.بي.تا،.74(

ألن.العلم.أکثر.من.أیام.العمر.

زیرا.گستره.دانش.بیشتر.از.روزهای.زندگی.آدمی.است..

)ابن.مسکویه،.بي.تا:.48(.

ــد.معلوم.می.گردد.که.ضرب.المثل.»َمْن. با.توجه.به.آنچه.گفته.ش

ــْوَل.اَل.أَْدِري.أَِصیَبْت.َمَقاتُِله:9.هرکس.کلمه.نمی.دانم.را. تََرَك.َق

ــد«،.ریشه.ای.ایرانی.دارد.زیرا. به.زبان.نیاورد.به.هالکت.می.رس

ــک.ضرب.المثل.غیر.عربی.و. ــي.)2003:.340/2(.آن.را.ی میدان

نوخاسته.)مولد(.دانسته.است.

فردوسی.ادعای.دانایی.را.عین.نادانی.می.داند:.

ــدم. ــه.دانا.ش ــه.گویى.ک ــر.آنگه.ک ه

ــدم. ش ــا. تـوان ــر. ب ــى. دانـش ــر. بهـ

ــرى.آن.زمان. ــه.نادان.ت ــان.دان.ک چن

ــر.بدگمان. ــش.ب ــن.خوی ــر.ت ــو.ب مش

)فردوسی،.1387:.1418(

ــن.انعکاس.یافته. ــعر.خواجوی.کرمانی.چنی این.مضمون.در.ش

است:.

8..عنصرالمعالی.)1366:.39(.گوید:.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،.1366:.39(

9..این.جمله.در.نهج.البالغه.)کلمات.قصار،.شماره.81(.نیز.آمده.است.
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ــند. ــن.ره.بس ــه.دری ــرد.گرچ ــل.خ اه

ــند. ــه.تنها.رس ــه.ب ــزي.ن ــه.چی در.هم

ــد. ــي.برن ــن.پ ــه.راه.بدی ــه.هم جمل

ــي.برند. ــه.گل.ک ــن.باغچ ــه.از.ای ورن

ــر. ــر.و.ز.ش ــاق.ز.خی ــه.درآف ــر.چ ه

ــر. ــد.مگ ــاق،.شناس ــه.در.آف ــر.ک ه

ــا.نهند ــه.یک.ج ــت.نه.ب ــفره.حکم س

ــن.دهند. ــه.یک.ت ــش.نه.ب ــه.دان تحف

ــد. ــخن.پرورن ــه.س ــي.ک ــل.معان اه

ــي.برند ــج.نصیب ــن.گن ــک.از.ای هری

ــد. ــي.ندی ــه.دان ــن.ره.هم ــل.در.ای عق

ــد ــل.آفری ــه.عق ــت.ک ــه.دانس او.هم

ــد داده.ان ــري. ثم را. ــجري. ش ــر. ه

ــد. داده.ان ــري. گه را. ــي. صدف ــر. ه

)خواجوی.کرماني.نقل.از.حلبی،.1386:.399(.

ــناخت. ــی.مبتنی.بر.تجربه.و.ش ــه.حکمت.های.ایران ــا.ک از.آنج

ــت،.با.مضامین.قرآنی.هماهنگی. درست.از.واقعیات.هستی.اس

کامل.دارد،.زیرا.در.قرآن.کریم.آمده.است:.َوَما.أوتِیُتْم.ِمَن.الِْعلِْم.

ــده.است.)سوره. ــما.داده.نش .َقلِیاًل:.از.دانش.جز.اندکی.به.ش إاِلَّ

ــراء،.85(.و.در.احادیث.منسوب.به.پیامبر.آمده.است:.الحکمُة. اس

َّة.المؤمِن،.أینما.وجَدها.َقیَّدها:.حکمت.گمشدۀ.مؤمن.است. ضال

هرکجا.آن.را.بیابد.در.بندش.می.کشد.

در.حکمت.های.عربی.آمده.است:.

ــٍة.من.غیِر.راٍم،. .رمی ــمعها.منه،.فُربَّ ن.تس ــِذ.الحکَمَة.ِممَّ ُخ

وحکمٍة.من.غیِر.حکیٍم.

ــا.تیری. ــنوی.بگیر؛.چه.بس ــت.را.از.هرکس.که.می.ش حکم

ــورد(.که.تیر.اندازی.ندارد.و.حکمتی.)صادر. )به.هدف.می.خ

می.شود(.از.فردی.غیر.حکیم.

.)راغب،1420:.70/1(

ــت:. جاحظ.)1968:.207/1(.از.عمر.بن.عبدالعزیز.نقل.کرده.اس

ــر.کس.بگوید. ــف.العلم:10.ه ــال.ال.ادري.فقد.احرز.نص ــن.ق م

»نمی.دانم«.نیمی.از.دانش.را.به.دست.آورده.است.

منابـع:

-.قرآن.کریم

-.نهج.البالغه

ــى.بن.محمد،..المنتظم. ــوزى،.ابوالفرج.عبدالرحمان.بن.عل -.ابن.الج

فى.تاریخ.الملوك.و.االمم..دراسة.و.تحقیق.محمد.عبدالقادر.عطا.و.

حه.نعیم.زرزور..بیروت:.دار. ــه.و.صحَّ مصطفى.عبدالقادر.عطا،.راجع

الکتب.العلمیة،.1412ق.

ــلم،.عیون.االخبار،. ــوري،.ابومحمد.عبدهلل.بن.مس ــة.الدین -.ابن.قتیب

بیروت:.دار.الکتب.العلمیة،.بی.تا.

ــة.الخالدة،.تحقیق. ــکویه،.ابوعلى.احمد.بن.محمد،.الحکم -.ابن.مس

عبدالرحمان.بدوى،.بیروت:.دار.األندلس،.بی.تا.

ــحاق.الوراق،.الفهرست،.بیروت:.نشر.مکتبة. -.ابن.ندیم،.محمد.بن.اس

خیاط،.بی.تا..

ــین،.)1990(،.نثر.الدرر،.تحقیق. ــعد،.منصور.بن.الحس -.اآلبی،.أبوس

ــار،.قاهره:.الهیئة. ــین.نص ــر.محمد.المدنی،.مراجعة.دکتور.حس منی

المصریة.العامة.للکتاب،.1990ق..

ــن.و.المساوي،.تحقیق.محمد. -.البیهقي،.ابراهیم.بن.محمد،.المحاس

ابوالفضل.ابراهیم،.بیروت:.المکتبة.العصریة،.1432ق.

10..راغب.)1420:.72/1(.نوشته.است:.سئل.رجل.عن.شيء.فقال:.ال.أدري.وال.أدري.نصف.العلم..فقیل.له:.لکنه.النصف.األخس:.از.مردی.درباره.چیزی.پرسیدند،.

گفت.نمی.دانم.و.نمی.دانم.نیمی.از.دانش.است..به.او.گفتند.نیمه.بی.ارزش.آن.است.
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ــرح.و. ــن.أهل.العصر،.ش -.ثعالبی،.ابو.منصور،.یتیمة.الدهر.فى.محاس

ــروت:.دار.الکتاب.العلمیة،. ــق.الدکتور.مفید.محمد.قمیحة،.بی تحقی

1403ق..

ــرح.و.فهرسة.الدکتور. ________،.التمثیل.و.المحاضرة،.تحقیق.و.ش

قصی.الحسین،.بیروت:.دار.و.مکتبة.الهالل.

ــان.و.التبیین،.بیروت:.دارالفکر.للجمیع،. -.الجاحظ،.عمربن.بحر،.البی

.1968

-.حلبى،.علی.اصغر،.خواندنی.های.ادب.فارسي،.انتشارات.زوار،.1386..

ــد.بن.المفضل،. ــین.بن.محم ــم.الحس -.راغب.االصفهانی،.ابوالقاس

ــاء،.حققه.وضبط. ــعراء.و.البلغ ــاء.و.محاورات.الش ــرات.االدب محاض

ــیه.الدکتور.عمر.الطباع،.شرکة.دار.االرقم.بن. نصوصه.و.علق.حواش

ابی.االرقم.للطباعة.و.النشر،.1420.

ــعید.نفیسی،.ی.. ــاس.نسخۀ.س ــمرقندی،.دیوان،.بر.اس -.رودکی.س

برگینسکی،.مؤسسه.انتشارات.نگاه،.1388.

ــرار.و.نصوص. ــم.محمود.بن.عمر،.ربیع.األب ــری،.ابوالقاس -.زمخش

ــة. ــورات.مؤسس ــر.مهنا،.بیروت:.منش ــق.عبداألمی ــار،.تحقی األخب

األعلمی.للمطبوعات،.1412..

-.سبزیان.پور،.وحید،.)1389(،.»بازتاب.عدالت.ایرانیان.قبل.از.اسالم.در.

منابع.عربی«،.مجله.علمی.-.پژوهشی.لسان.مبین،.دانشگاه.بین.المللی.

امام.خمینی.)ره(،.سال.دوم،.دوره.جدید،.شماره1،.156-127.

ــی.کلیله.و.دمنه«،. ــه.های.ایران ــی.ریش ________،.)1387(،.»بررس

فصلنامۀ.علمی.-.پژوهشی.علوم.انسانی.دانشگاه.الزهرا.)س(،.سال.

هیجدهم،.شمارۀ.73،.صص.104-77.

ــعدی«،.مجلۀ. ________،.)1390(،.»بازتاب.حکمت.ایرانی.در.آثار.س

ــتان.ادب.دانشگاه.شیراز،.سال.سوم،.شمارۀ.سوم،.پاییز.1390،. بوس

پیاپی.9،.75-49..

ــة.االعلمى.للمطبوعات،. ــیخ.بهاءالدین،.بیروت:.موسس -.عاملى،.ش

.1420

ــا.و.علق.علیها.احمد. ــالل،.دیوان.المعالى،.قدم.له ــکری،.ابوه -.عس

ــورات.وزارة.الثقافیة.فى.الجمهوریة. سلیمان.معروف،.دمشق:.منش

العربیة.السوریة،.بی.تا.

ــه،.به.اهتمام. ــکندر،.قابوس.نام ــى،.کیکاووس.بن.اس -.عنصرالمعال

ــوم،.تهران:.شرکت.انتشارات.علمى. غالمحسین.یوسفى،.چاپ.س

و.فرهنگى،.1366.

ــوك،.مکتبة. ــبوك.فی.نصیحة.المل ــد،.التبر.المس ــی،.ابوحام -.غزال

الکلیات.االزهریة،.1968.

ــی.زاده،.تهران:. ــوک،.مصّحح:.عزیزهلل.عل ________،.نصیحة.المل

فردوس،.1389..

-.فردوسی،.ابوالقاسم،.شاهنامه،.چاپ.چهارم،.انتشارات.هرمس،.1387.

-.قرطبی،.االمام.أبو.یوسف.بن.عبدهلل.بن.محمد.بن.عبدالبر.النمری،.

ــن.و.الهاجس،. ــحذ.الذاه ــس.و.أنس.المجالس.و.ش ــة.المجال بهج

تحقیق.محمد.مرسی.الخولي،.بی.تا.

ــری،.)1372(،.زهر.اآلداب.و. ــحاق.بن.علی.الحص -.قیروانی،.أبو.اس

ثمر.اآلداب،.مفصل.و.مضبوط.و.مشروح.بقلم.الدکتور.زکی.مبارك،.

الطبعة.الثانیة،.المصر:.مطبعة.السعادة،.

ــن.حبیب.البصرى،.أدب.الدنیا.و. ــن.بن.محمد.ب -.الماوردى،.أبوالحس

الدین،.بیروت:.دار.الکتب.العلمیة،.1407ق،.الطبعة.األولى.

ــة.و.تعلیق.فؤاد.عبد. ــن،.نصیحة.الملوک،.تحقیق.و.دراس -.ابو.الحس

المنعم.احمد،.االسکندریة،.مؤسسة.شباب.الجامعة،.1988.

ــین.نوایى،. ــتوفى،.حمدهلل،.تاریخ.گزیده،.به.اهتمام.عبدالحس -.مس

انتشارات.امیر.کبیر..ازوپ،.1339.

ــعودى،.على.بن.الحسین،.مروج.الذهب.و.معادن.الجوهر،.قم:. -.المس

دار.الهجرة،.1404ق.

ــرح.و. ــی،.ابوالفضل.)2003(؛.»مجمع.األمثال«،.تحقیق.و.ش -.میدان

ــورات.دار.و.مکتبة.الهالل،. ــت.الدکتور.قصی.الحسین،.منش فهرس

بیروت،.الطبعة.االولی.

ــحاق.برهان.الدین.الکتبی.المعروف.بالوطواط،.غرر. -.وطواط،.أبو.اس

الخصائص.الواضحة.و.النقائص.الفاضحة،.بیروت:.دار.الصعب،.بی.تا..

■
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