
 

 نشريّة ادب و زبان

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  4316بهار و تابستان ، 14، شمارة 02سال 
 

 بررسی روابط بینامتنی مینوی خرد و دیباچة شاهنامة فردوسی

 )بر اساس نظریة ژرار ژنت( 

 * پژوهشی( –) علمی  
                                               

 2نییسه مرادی، 1امی مهماندوستیذوالیقار علّ دکتر

                                                       

 چکیده

 
زمان با خوانش دقیق و در  عمیق يک متن، بدون در نظر گرفتن متون ییشین و هم

تًل نیست  موتوع ارتباط يک یذير نیست و هی  اثری از آثار ییش از خود مسآن، امکان
متن با متون ديگر، نخستین بار مورد توجّه باختین قرار گرفت و س س توسّط  ولیا كريستوا 

های شاهنامه با روايتها و خردهو  رار  نت، گسترش يافت  شباهت و همانندی روايت
ر های فلسفی و دينی مطرح شده دچنین شباهت ديدگاهديگر آثار ییش از آن و هم

چون اوستا، كارنامة اردشیر شاهنامه، به ويژه در ديباچة آن، با برخی متون ییش از آن هم
بابکان، يادگار زريران، يادگار بزرگمهر، بندهش، مینوی خرد و ديگر آثار و روايات 

ها و كند و به شناختن آنحماسی و ملّی، وجود بینامتنیت میان اين آثار را تأيید می
كند  در اين مًاله، با مًايسة محتوايی ديباچة ها،  كمک میه از طريق آنبازخوانی شاهنام

شاهنامة فردوسی و متن ترجمه شدة مینوی خرد به فارسی، به روابط بینامتنی اين دو اثر از 
شک، مینوی خرد دهد كه بیمنظر نظرية  نت یرداخته شده و نتیجة اين بررسی نشان می

 م فردوسی در سرايش شاهنامه بوده است های اصلی حکیمتنيکی از ییش
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  بینامتنیت،  نت فردوسی، شاهنامه، مینوی خرد، کلیدی:هایواژه
 

 مهمقدّ-1

اند  برای ترين و مؤثّرترين اثر را شاهنامة فردوسی دانستهدر بررسی میتولو ی ايران، مهم

تی كه حاصلِ كار گیری نهضهای شکلشاهنامه، بايد به ريشه و درست فهم و خوانش دقیق

ای شروع آن، سرايش شاهنامه شد، بازگرديم  در اواخر عهد ساسانیان برای نخستین بار عدّه

ها به زبان یهلوی كردند  كاری كه های ايرانی و نوشتن آنها و داستانبه گردآوری روايت

در بر داشتند  ها، روايات ملّی ايرانیان راتا دو سه قرن اول هجری نیز ادامه يافت  اين كتاب

 های گمشدة اوستا را  چنین قطعاتی از بخشو هم

 

 بیان مسئله -1-1

گفتار اندر فراهم »طور كه خود در بخش فردوسی، در نگارش شاهنامة خود، همان

گويد، از چه مییردازد و آنگفته است، به روايت تاريخ ايران باستان می« آوردن شاهنامه

است  او، ییش از  هايی است كه به او رسیدهر و روايتییش خودش نیست، بلکه از آثا

ازاين نامورنامة شهريار/ بماند به گیتی يکی »كند  ياد می« نامورنامة شهريار»همه، از 

« ابومنصور عبدالرزّاق»( كه منظور فردوسی از شهريار، 44: 4316، 4)فردوسی ج « يادگار

های كهن را از زبان ايات و داستاناست  ابومنصور، برای گردآوردن شاهنامة خود، رو

زيستند و حکاياتی از شاهان و مردمان روزگاران موبدان سالخورد كه در نًاط مختلف می

ها یديد آورد  فردوسی، گذشته در خاطر داشتند، شنید و نامورنامة خود را با استفاده از آن

)ن  :  در دست داشت صور را در آغاز كارشای از شاهنامة ابومنبه واسطة دوستی، نسخه

آورد  او در واقع با یس از آن، فردوسی، از دقیًی سخن به میان می  (10: 4312شهبازی، 

های كار خود و ياد كردن از شاهنامة ابومنصوری و شاهنامة دقیًی، به طور تلويحی به زمینه

 كند  های شاهنامه اشاره میمتنییش

ی در یديد آمدن شاهنامه و منابع دست اوّل اهايی كه هر يک به گونهترين كتابمهم

اند از  دينکرت، بندهش، داتستان دينیک، آن )شاهنامة ابومنصوری( نًشی داشتند، عبارت



 117 ... یفردوس ةشاهنام ةباچیخرد و د ینویم ینامتنیروابط ب یبررس                 69بهار و تابستان 

ها به اتافة چندين كتاب تاريخی و ادبی ارداويرافنامه، زات س رم و مینوی خرد  اين كتاب

ملّی و حماسی و روايات  (ستاهای اوو ديگر بخش)ها ای میان يشتديگر، در واقع واسطه

: 4311باشند )ن  : صفا، گونه كه بعد از عهد اسهمی به ما رسیده است( میايرانی )آن

 ها یی ببريم توانیم به اصل روايات و سیر تحوّل آنها می( و از طريق آن14

در اين  اند،های ملّی ايران یرداختهاز میان آثاری كه به زبان یهلوی به روايات و داستان

اشاره شده است   صحبت از خرد و خردگرايی، گفتمان غالب اين « مینوی خرد»مًاله به 

كتاب است  مفهومی كه در سراسر شاهنامه، به خصوص در ديباچة آن كه در اين مًاله 

مطرح « دانا»هايی كه از جانب مورد بحث است، بسیار بر آن تأكید شده است  یرسش

ر یی دارد كه مختصات فکری و باورهای فلسفی، دينی و هايی را دشود، یاسخمی

سازد  در شاهنامه نیز، فردوسی در بسیاری موارد به شناختی نويسندة اثر را آشکار میيزدان

آورد كه هايی از او میقولنامد اشاره دارد و نًلمی« دانا»شخصیّتی كه خود، او را 

« آفريننا دگرگونه زين/ چه دانیم راز جهانشنیدم ز دا»اند از  هايی از آن عبارتنمونه

اگر داد بايد كه آيد به جای/ بیارای و »(، 0: 4،4316 ،)گفتار اندر آفرينش مردم( )فردوسی

زان یس به دانا نمای/ چو دانا یسندد، یسنديده شد/ به جوی تو در، آب چون ديده شد/ به 

 ،)داستان سیاوخش( )فردوسی« گفتار دانا كنون بازگرد/ نگر تا چه گويد سراينده مرد

4316 ،0 :024)  

با  هادر اين مًاله، با بررسی مفاهیم مطرح شده در ديباچة شاهنامه و مًايسه و تطبیق آن

و در واقع با بررسی روابط بینامتنی « مینوی خرد»های بیان شده در كتاب ها و یاسخیرسش

های فلسفی و در نظام فکری خود، شود كه فردوسی، در ديدگاهاين دو اثر، نشان داده می

جا كه مباحّی ايدئولو يک را دربارة يزدان و آفرينش آفتاب، ماه، عالم و به ويژه آن

مینوی »كند، تا حدّ زيادی وامدارِ دستگاه فکری و فلسفی گفتمانِ غالبِ مردمان مطرح می

ی اصلی شاهنامة هامتنرا يکی از ییش« مینوی خرد»توان رو، میبوده و از اين « خرد

 فردوسی دانست 
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 پیشینة تحقیق  -1-2

در آثار بسیاری، به تأثیریذيری شاهنامة فردوسی از متون ادبیات یهلوی و اوستايی اشاره 

ها به طور خاص به مًايسة تطبیًی يکی از اين آثار با شاهنامه شده و در برخی یژوهش

امتنی میان شاهنامه و كتب برجستة یرداخته شده است  لیکن تاكنون در زمینة روابط بین

 ادبیات یهلوی، به ويژه مینوی خرد، یژوهشی صورت نگرفته است  

 

 ت تحقیق ضرورت و اهمیّ -1-3

  شناخت و های آن استمتندر  و دريافت هر اثری، نیازمند شناخت منابع و ییش

ويّت فرهنگی ماست، ترين اثر میتولو ی ايرانیان و سند هدريافت عمیق شاهنامه نیز كه مهم

 ها میسّر نخواهد بود های آن و روابط بینامتنی میان شاهنامه و آنمتنبدون شناخت ییش

 

 بحث -2

در اين بخش از یژوهش، ابتدا به مفهوم بینامتنیت، ابداع وا ة آن توسط  ولیا كريستوا، 

ت، انواع آن تاريخیة تحوّل آن، بسط ايدة بینامتنیت به مفهوم ترامتنیت توسط  رار  ن

چنین مبانی آن از نظر  رار  نت )بینامتنیت، ییرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت، زبرمتنیت( و هم

و تمن ارائة توتیحاتی مختصر دربارة كتابِ مینوی خرد و ديباچة شاهنامة  یردازيممی

سی فردوسی، با مًايسة متن مینوی خرد و ابیات مربوط به ديباچة شاهنامة فردوسی، به برر

 روابط بینامتنیِ میان اين دو، همراه با ارائة شواهد متنی، خواهیم یرداخت 

 

 (Intertextuality) بینامتنیت -2-1

،  ولیا كريستوا، فیلسوف و منتًد ادبی، به بحث دربارة یويايی و 4166در سال 

اشاره چندمعنايی متن و عوامل ايجاد كنندة اين یويايی یرداخت  نامور مطلق به اين مطلب 

دارد كه، او  با مطالعة آثار باختین و تشريح آرای او، به نظرية بینامتنیت رسید  )ن  : نامور 

های مختلف آن است و ( و نشان داد كه هر اثر، محصول تعامل خاستگاه61: 4312مطلق، 

كند  كسانی بعد از او، همین موتوع در درون متن، جنبش و یويايی معنايی ايجاد می
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توان به اين افراد زمینة بینامتنیت را بسیار جدّی ادامه دادند كه از آن میان می یژوهش در

 اشاره كرد  روالن بارت، فیلیع سولرس،  ا  دريدا و  رار  نت 

تر و یس از كريستوا، به صورتی گسترده گرايانی است كهاز ساخت  رار  نت،

گر یرداخت  او در مورد ارجاعات های ديمندتر به بررسی روابط میان يک متن با متننظام

كند و زير تعريف می« ترامتنیت»تر از بینامتنیت كريستوا را با عنوان متنی، مفهومی گسترده

اين عنوان، ینج دسته از مناسبات و عواملی را كه در یذيرش و دريافت متون نًش دارند، 

دهد  دستة توتیح می گونهها را به اختصار اينكند  بابک احمدی، اين دستهمعرفی می

ها و قولاول، بینامتنیت است، به معنی كاربرد آگاهانة متنی در متن ديگر كه نًل

گیرند  آمیز و نًل به معنا در اين دسته جای میهای ادبی، اشارات كنايهها، سرقتبازگفت

ايش هدستة دوم، ییرامتنیت است كه شکل ارائة متن ادبی در ییکر كتاب با تمامی ويژگی

)طرح روی جلد، حروف، صفحة عنوان،    ( است  دستة سوم، تفسیر و تأويل متن است و 

نامد كه متن را به متن ديگر، خواه به عنوان مرجع و يا بدون ذكر  نت آن را فرامتنیت می

كند  دستة چهارم، سرمتنیت است كه به معنای كلّی جای گرفتن متن اين عنوان، وابسته می

شود  دستة آخر كه متون و به معنای خاصّ شناختن  انرهای ادبی مربوط می در كلیّتی از

متن( است، متن( با متنی متًدّم )یسنامد، رابطة متنی متأخّر )ییش نت آن را زبرمتنیت می

ه توان آن را تفسیری و تأويلی دانست، بازگفت و نًل قول هم نیست، بلکمناسبتی كه نمی

   (304-302: 4312)ن  : احمدی،  است« نمتیس»ای تکرار به گونه

، كتاب الواح بازنوشتی را دربارة بینامتنیت منتشر كرد و به شرح 4101 نت، در سال 

های اصیل و مستًل خويش اين مطلب یرداخت كه مؤلّفان، متون خود را تنها به ياری ذهن

توان كنند و میدوين میآفرينند، بلکه اين متون را با استفاده از متون از ییش موجود تنمی

يک متن، جايگشت متون و بینامتنیتی در فضای يک متن مفروض است كه در آن، »گفت  

« كننددف شده و يکديگر را خنّی میهای متعدّد، برگرفته از ديگر متون، با هم مصاگفته

یذير ک نظامِ باز تحًقچون كريستوا، سوبژكتیويته را تنها در ي نت هم  (11: 4310)آلن، 

گیرد كه بر اين باورند كه يک شناسان میهای نظری اين تئوری را از زيستیايهو  «داندمی
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اطرافش و موجود زنده، يک ساختار مجزّا و بسته نیست، بلکه ساختاری است كه به سمت 

  (04: 4311آفی، )مک« ساختارهای ديگر باز است

ه رويکرد مورد نظر اين مًاله است، های مهم ترامتنیت، از ديدگاه  نت، كيکی از گونه

یردازد و اين متن میمتن و بیشمتنیت به رابطة میان ییشمتنیت است  بیشزبرمتنیت يا بیش

هايی صريح و روشن از متن شود كه در متن دوّم، نشانهرابطه زمانی میان دو اثر برقرار می

اند، دامنة مطالعات شده های ديگر برگرفتههايی كه از متننخستین مشاهده شود  متن

توان گفت متن اول از دهند و در اين صورت است كه میمتنیت را شکل میبیش

 نت   (61: 4311)ن  : آلن،  شوداللت برای متن دوّم محسوب میهای اصلی دسرچشمه

ها، حتّی دهد كه هی  متنی به صورت منحصر به فرد وجود ندارد و همة متننشان می

: 4312)ن  : یین،  ای هستندن مکالمهبه ديگر متون اشاره ندارند، متو حتاههنگامی كه صرا

014)  

یرداز فرانسوی، با مشاهدة تفاوت و گوناگونی در مايکل ريفاتر، منتًد و نظريه

های دريافتی، دو گونه بینامتنیت را از يکديگر متمايز كرد  بینامتنیت حتمی و بینامتن

میزان حتمی يا احتمالی بودن بینامتنیت، توجه به متن يا فرامتن بینامتنیت احتمالی  مه  و 

است  به عبارت ديگر، بینامتنیت هنگامی كه در متن قرار گرفته باشد و غیر قابل حذف يا 

گردد، اما بالعکس هنگامی كه بر اساس انکار باشد، بینامتنیتی حتمی يا اجباری محسوب می

فی تلًی جاد گردد، بینامتنیتی احتمالی و تصادتجربیات شخصی يک فرد و خواننده اي

حتمی يا احتمالی بودن بینامتنیت به شناخت »  (000: 4312)ن  : نامور مطلق،  شودمی

هرچند نظرية بینامتنیت نخستین بار   (001)همان: « طب از متن و خوانش او بستگی داردمخا

ط و ییشرفت اين نظريه، بسیار توسّط كريستوا مطرح شد، اما  نت از افرادی است كه در بس

مؤثرتر از خود كريستوا عمل كرد  در مًالة حاتر، با توجه به اهمیّت نًش  رار  نت در 

تحًیًات گسترده در زمینة یويايی معنا و امکان خوانش چندمعنايی متون در تعامل با 

یت  نت يکديگر، به بررسی روابط بینامتنی دو اثر بر اساس مفهوم بینامتنیت و ترامتن
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هر متنی »شود  یردازيم  مفهومی كه به قول فیلیع سولرس در يک جمله خهصه میمی

  (400)همان: « دهدییوند با چندين متن قرار می خود را در

 

 مینوی خرد -2-2

در زبان « دادستان»است و وا ة « مینوی خرد»، نام كامل كتاب «دادستان مینوی خرد»

ت كتاب شامل احکام، نظرات و اندرزهای شخصیتی یهلوی، به معنی حکم و رأی اس

است و از اين رو اين كتاب را از « مینوی خرد»خیالی و برساختة نويسنده به نام 

اند  در مورد زمان تألیف كتاب قطعیتی وجود ندارد و از های یهلوی دانستهاندرزنامه

كه اين ی، احتمال اينهای احمد تفضّلنويسندة آن نیز اطّهعی در دست نیست  طبق یژوهش

  (410: 4301)ن  : تفضّلی،  سانی تدوين شده باشد، بیشتر استكتاب در اواخر دورة سا

  (11: 4311)ن  : صفا،  سکريت و اوستايی نیز نًل شده استمتن یازند اين كتاب، به سان

ترجمة اين كتاب از روی متن یهلوی آن به فارسی، توسط احمد تفضّلی، نخستین بار در 

انجام شد و ترجمة فارسی را انتشارات بنیاد فرهنگ ايران منتشر كرد  آنیه در  4311سال

دهی ساختار كتاب بر اساس یرسش اين اثر جالب توجّه است، نوآوری و خهقیت در شکل

محتوای مطرح شده در  عمیق طور مباحثو یاسخ شخصی خیالی )مینوی خرد( و همین

  (03: 4310ی، )ن  : خطیب هاستیرسش و یاسخ

هرچند فردوسی در شاهنامه، از منابع و روايات ییش از زرتشت هم استفاده كرده است، 

توان دريافت كه اين آثار كه در قرن اما با مًايسة شاهنامه با آثار دوران فارسی میانه، می

اند و موبدان به سوّم و چهارم كه دين زردشتی ديگر دين رسمی ايران نبود، تألیف شده

تری با ها زدند، ارتباط نزديکه گردآوری آنها دست بخاطر احساس خطر از نابودی آن

اند از  بندهش، دينکرد، يادگار زريران، ترين اين آثار عبارتمتن شاهنامه دارند  مهم

  (41: 4301)ن  : اكبرزاده، بکان، اندرز بزرگمهر و مینوی خرد كارنامة اردشیر با

و  ای با مضمون خرد داردای ناشناس كه نوشتهداگانه، به نويسندهفردوسی، در دو بیت  ج

  چه گفت كندمیای خاص اشاره گرفته از اثر اوست،هايی، الهاماينکه شاهنامه در بخش
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آن سخنگوی مرد از خرد/ كه دانا ز گفتار او بر خورد و در بیتی ديگر  شنیدم ز دانا 

ای كه فردوسی به او آفرين  و به احتمال زياد، نويسندهدگرگون از اين/ چه دانیم راز جهان

ترين اثر كند، همان نويسندة كتاب یهلویِ مینوی خرد است  چرا كه مهمو اثرش اشاره می

)ن  : كوورجی كوياجی،  ايران دربارة خرد، همین كتاب استادبیات ییش از اسهمِ 

مه و اندرزهای مندرج در مینوی خرد، همینین، اندرزهای بزرگمهر در شاهنا  (340: 4311

  (01: 4310)ن  : خطیبی،  ییوندهای آشکار دارند

شود  یس از ، با ستايش اورمزد و دين مزديسنی و خرد آغاز می«مینوی خرد»كتاب 

دانايی بود كه گفت كه اگر »یردازد  آن، به توتیح دربارة دلیل به وجود آمدن اين اثر می

كامه و ايزدان راستی و قانونشان خوبی است و بر مخلوقات، نیکاين معلوم است كه دين 

ها و اصول ها و گروشتر مردمان دارای كیشاند، به چه علّت است كه بیشبخشاينده

ها به كار ايزدان گزند رسانند و خوب ها و گروشها و قانونتر آن كیشبسیارند و بیش

ه نويسندة اثر خلق كرده است و نام او را (  شخصیتی ك41: 4314)ن  : تفضّلی، « نیستند؟

آيد و های بسیار ديگری برايش به وجود مینهاده است، در یی اين یرسش، یرسش« دانا»

خواستاری »های او داشته باشد، به تواند یاسخی برای یرسشمی« خرد»كه تنها با باور به اين

نان نواحی مختلف، سخنان گردد و از ساك، شهر به شهر و ناحیه به ناحیه را می«خرد

تر هستند، به سوی شنود و با مشورت با آنان كه داناتر و آگاهمتناقض و مخالف يکديگر می

و « دانا»شود  كتاب شامل شصت و دو یرسش و یاسخ میان رهنمون می« مینوی خرد»

 در مورد مسائل مختلف است « مینوی خرد»

 

 شاهنامه -2-3

ها، زة میتولو ی ايران است كه با میتولو ی ساير ملّتترين اثر در حوشاهنامه، مهم

گويد  آنیه میتولو ی تفاوت مهمّی دارد  جهل خالًی مطلق دربارة اين تفاوت چنین می

كند، اين است ايرانی را به اين صورت كه در شاهنامه است، از میتولو ی ملل ديگر جدا می

های آفرينش و ماجراهای خدايان افسانهكه آن شرح ساده و گاه از ديد امروزی ما خرافی 
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و شاهان و یهلوانان كه موتوع میتولو ی است، در شاهنامه با مسائل فلسفی و اخهقی توأم 

های ديالکتیک است و شیوة بیان نیز نه نًلی محض، بلکه بسیاری جاها به صورت ديالوگ

شاهنامه، یلی »  (11: 4311)ن  : خالًی مطلق،  گفت و شنودهای استداللی آمده استو 

ما ادامه  است كه دنیای باستانی را با دنیای قرون وسطی، دنیای اسهمی كه هنوز در فرهنگ

  (06: 4313كوب، )زرين« ییوندددارد، به هم می

نظام منسجم فکری و فلسفی فردوسی، در ديباچة شاهنامه، بیش از هر قسمت ديگر آن 

در میان قدما و ییشینیان مرسوم بوده است، آغاز  چنان كهنمود ییدا كرده است  چرا كه آن

كتاب را به سخن دربارة ییدايش جهان، آسمان و زمین و مردمان و جانوران اختصاص 

اند و طبیعی است كه در صحبت دربارة چنین مباحّی، نوع فکر و انديشة خالق اثر، دادهمی

چنان در ستايش شاهنامه آن يابد  فردوسی در ديباچةتری برای رهور میگاه مناسبجلوه

مینوی »دهد كه گفتمان غالب بر ديباچة شاهنامه را هم همانند كتاب خرد داد سخن می

توان خرد و خردگرايی دانست  وا ة خرد بیش از یانصد بار، وا ة خردمند بیش ، می«خرد

رانی، )مهاج ست بار در شاهنامه تکرار شده استاز سیصد بار و وا ة خردمندی، بیش از بی

 ( و صحبت دربارة خرد و خردورزی در شاهنامه، تنها محدود به اين موارد نیست 11: 4300

شود  در ای است كه به عنوان حًیًت روايت میولتر معتًد است كه تاريخ، قصه»

: 4311كوب، )زرين« كنندصورتی كه قصه، تاريخی است كه آن را به عنوان دروغ نًل می

شود، در نزد ياد می« موبد»يا « دهًان»از گفتة « داستان»یه به عنوان ( و در شاهنامه، آن01

فردوسی مفهوم تاريخ دارد  مکرّرات و وقايع مشابه در روايات شاهنامه بسیار است، لیکن 

ها به همان شکل فردوسی مکرّرات شاهنامه را خود از روی يکديگر نساخته، بلکه همة آن»

)خالًی « فاده كرده استاز منابع اصیل كتبی يا شفاهی است اند و فردوسیدر منابع او بوده

بنابر آنیه ییش از اين دربارة بینامتنیت گفتیم، هی  اثری از جمله  ( 04: 4311مطلق، 

هايی از متون شاهنامه، آثار ییش از آن و آثار یس از آن، مستًل نیستند  بلکه هر متنی، یاره

ییوندهای  يابد د در متون یس از خود، ادامه میییش از خود را در درون خود دارد و خو

ها را از مکانی به مکان ديگر و از زمانی به زمان ديگر هاست كه آنآشکار و نهان متن
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ا و توان گفت به وسیلة روابط بینامتنی است كه میرادر واقع می»كند و منتًل می

  (13: 4310)نامور مطلق، « شوندهای فرهنگی حفظ میسنّت

 

 «دیباچة شاهنامه»و « مینوی خرد»روابط بینامتنی میان  -2-1

، «گفتار اندر ستايش خرد»، «ستايش یروردگار»در ینج بخش اوّل ديباچة شاهنامه، 

گفتار اندر آفرينش »و « گفتار اندر آفرينش مردم»، «گفتار اندر وصف آفرينش عالم»

را دربارة آفرينش « مینوی خرد» ، آشکارا، نظام فکری و فلسفیِ مطرح شده در«آفتاب و ماه

ها در كتاب های منتنارر با آنها با قسمتكنیم  محتوای هر كدام از اين بخشمشاهده می

با « مینوی خرد»در ادامه آمده است   هاهای آنسنجیده شده و همانندی« مینوی خرد»

شود، ياد می« منزّه از گمان»شود و از او با عبارت ستايش آفريدگار اورمزد آغاز می

ز نام و نشان و گمان »گويد  كه فردوسی در چهارمین بیت از آغاز شاهنامه چنین میچنان

برای آفريدگار اورمزد برشمرده شده « مینوی خرد»اگر صفاتی را كه در آغاز، «  برترست

(، با آنیه كه در ابیات آغازين شاهنامه دربارة خداوند آمده است 40: 4314است )تفضّلی، 

در « مینوی خرد»(، مًايسه كنیم  تأثیریذيری شاهنامه را از متن 3: 4316، 4ردوسی ج )ف

به نام و ستايش آفريدگار اورمزد، :»يابیم  مینوی خرد: ستايش آفريدگار به راحتی درمی

مینوی خرد: «/ به نام خداوند جان و خرد»، شاهنامه: «رين برای تن و روانتشفابخش

«/ خداوند كیوان و گردان س هر»، شاهنامه: «آفريده در مینو و گیتی آفريدگار همة ايزدان»

 « ز نام و نشان و گمان برتر است»، شاهنامه: «مّالمنزه از گمان و بی»مینوی خرد: 

بر ستايش ايزدان، تنها منحصر به « مینوی خرد»سفارش فردوسی به یرستنده بودن و 

، در «مینوی خرد»شود  اثر، بسیار ديده می های مختلف  هر دوآغاز كتاب نیست و در بخش

در س اسگزاری نسبت به ايزدان و یرستش » :گويدبند ا، دربارة ستايش ايزد چنین سخن می

و نیايش و عبادت و دعا و تعلیم و فرهنگ )=تربیت( كردن، كوشا و جانس ار باش     و 

( و در همین 00: 4314ی،)تفضّل« ه آدمی برسد، س اسگزاری بهتر استبرای اين كه نیکی ب

مردم آن باشد » :كندبند و بندهای ديگر بر ستايش ايزد و به ياد داشتن آن بسیار تأكید می
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كه به آفريدگاری اورمزد و نابودكنندگی اهرمن و بودن رستاخیز و تن یسین و نیز به هر 

سی در (  فردو16)همان: « گمان باشدر گیتی و مینو است، بینیکی و بدی ديگری كه د

« مینوی خرد»ای مشابه نّر بخش اوّل ديباچة شاهنامه، در سه بیت اين مفاهیم را به گونه

ستودن نداند كس او را چو هست/ میان بندگی را ببايدت بست/ به هستیش »آورده است  

                                بايد كه خستو شوی/ ز گفتار بیکار يکسو شوی/ یرستنده باشی و جوينده راه/                        

   (1-3: 4، 4316 ،)فردوسی« به  رفی به فرمانش كردن نگاه

بهفاصله یس از ستايش آفريدگار اورمزد، از خرد سخن به میان « مینوی خرد»در آغاز 

( و همین ترتیب و 40: 4314آمده است و نويسندة اثر به ستايش آن یرداخته است )تفضّلی، 

، یس از ستايش یروردگار، (1: 4، 4316 ،)فردوسیبینیم يباچة شاهنامه نیز میروند را در د

مخلوقات را به خرد »  مینوی خرد: «گفتار اندر ستايش خرد»آورد با نام فردوسی بخشی می

مینوی «/ خرد بهتر از هرچه ايزدت داد»شاهنامه: ، «داردآفريد و آنان را به خرد نگاه می

مینوی «/ خرد رهنمای و خرد دلگشای»، شاهنامه: «ترين استكه خرد سودبخش»خرد: 

خرد دست گیرد به هر دو »، شاهنامه: «دارندة خرد سود دو جهانی يابد به فراوانی»خرد: 

 « سرای

با ابیاتی كه متنارر هر كدام از ديباچة شاهنامه « مینوی خرد»زير از  چنین عبارتهم

مینوی »خالق اين دو اثر و امتداد نظام فکری  آورده شده است، همانندی انديشه و فکرِ

یرسید دانا از مینوی خرد كه چیست كه از هر خواسته »دهد  در شاهنامه را نشان می« خرد

هايی است كه در خواسته برتر است؟ مینوی خرد یاسخ داد كه خرد است كه بهتر از همة

اد / ستايش خرد را به از راه خرد بهتر از هرچه ايزدت د»  (11: 4314)تفضّلی، « جهان است

  (1: 4، 4316 ،)فردوسی« داد

توان از آنِ توان اداره كرد و مینو را هم به نیروی خرد میگیتی را به نیروی خرد می»

خود كرد  اين نیز ییداست كه اورمزد اين آفريدگان در گیتی را به خرد غريزی آفريده 

خرد رهنمای و خرد »  (41: 4314ی، )تفضّل« و ادارة گیتی و مینو به خرد است است

خرد دلگشای/ خرد دست گیرد به هر دو سرای/ از اويی به هر دو سرای ارجمند/ گسسته
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و خرد نخست در مغز انگشت دست مردمان » (1: 4، 4316 ،)فردوسی« یای دارد به بند

 «دل و س س جايگاهش در همة تن است شود و بعد نشستگاه و اقامتگاهش درآمیخته می

  (62: 4314)تفضّلی، 

خرد چشم جان است چون بنگری/ كه بی چشم شادان جهان نس ری/ نخست آفرينش »

خرد را شناس/ نگهبان جان است و آن سه یاس/ سه یاس تو چشم است و گوش و زبان/ 

مینوی »فردوسی و نويسندة   (1: 4، 4316 ،)فردوسی« كزين سه بود نیک و بد بی گمان

از نخست من كه خرد غريزی »دانند  نخستین آفريدة یروردگار می ، هر دو خرد را«خرد

گويد  ( و فردوسی می61: 4314)تفضّلی،     « هستم، از مینوها و گیتی ها با اورمزد بودم 

ربايد، چه كه از نظر فردوسی، شادی را از آدمی مینخست آفرينش خرد را شناس  آن

« وان/  نباشد همی شادمان يک زمانرخرد تیره و مرد روشن»تیرگی خرد اوست  

اهرمن به »، كه  «دانا»نیز در یاسخ به اين یرسش « مینوی خرد»  (1: 4، 4316 ،)فردوسی

اهرمن، »دهد  چنین یاسخ می« یندارد؟تر میتر و بزرگرسانمردمان كدام ستم را زيان

یندارد كه بايد، نمیهای گیتی را برهنگامی كه از مردمان زندگی و زن و فرزند و همة نیکی

كس رسانیده است ولی هنگامی كه روان و خرد يکتا را بربايد و به هی  وجه زيانی به آن

چه كه انجامش یندارد كه زيانی كامل بدو رسانیده است يعنی آنگاه میتباه كند، آن

  (11: 4314)تفضّلی، « آرزوی اوست

آمده « ر اندر وصف آفرينش عالمگفتا»در شاهنامه، « گفتار اندر ستايش خرد»یس از 

اورمزد اين آفريدگان را چه گونه و »كه  « دانا»در یاسخ به اين یرسش « مینوی خرد»است  

آفريدگار اورمزد، اين آفريدگان و »دهد كه  چنین یاسخ می« به چه آيین آفريد؟

« آفريد امشاس ندان و مینوی خرد را از روشنی خويش و به آفرين )=دعای( زروان بیکران 

كه يزدان ز ناچیز چیز آفريد/  بدان تا توانايی »( و در شاهنامه چنین آمده است  34)همان: 

   (1: 4، 4316 ،)فردوسی« آمد یديد

یردازد و فردوسی در ادامه، به توتیح دربارة چهار عنصر آتش و باد و آب و خا  می

گانه، كوه و دريا و ازدههای دویس از آن به چگونگی ییدايش گنبد گیتی، افه ، برج
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ستاره و گیاه و جز آن  فردوسی در اين ابیات به تأثیر بروج و افه  بر زندگی بشر نیز 

سايه افکنده است و از اين « مینوی خرد»های كتاب اشاره دارد  باوری كه بر تمام بخش

فتی نمايندة یديد آمد اين گنبد تیزرو/ شگ»دانند  زروانی میجهت بسیاری آن را اثری نیمه

نو به نو/ درو ده و دو برج آمد یديد / ببخشید داننده چونان سزيد/ ابر ده و دو، هفت شد 

ها يک اندر دگر بسته شد                                                       كدخدای /گرفتند هر يک سزاوار جای/ فلک

  (6: 4، 4316 ،)فردوسی« / بجنبید چون كار ییوسته شد

نگه كن بدين گنبد »خوانیم  چنین می« گفتار اندر آفرينش مردم»در بیتی ديگر در 

تیزگرد/ كه درمان ازويست و زويست درد/ نه گشت زمانه بفرسايدش/ نه آن رنج و تیمار 

می/ ازو دان فزونی و بگزايدش/ نه از جنبش آرام گیرد همی  / نه چون ما تباهی یذيرد ه

  (1: 4، 4316 ،)فردوسی« ک نزديک او آشکار/ بد و نیزو هم نهار 

از چگونگی آفرينش « دانا»را كه در یاسخ « مینوی خرد»ابیات فوق، اين عبارات از 

هر نیکی و بدی كه به مردمان و نیز به آفريدگان ديگر »آورد  آفريدگان است، به ذهن می

رسد و آن دوازده برج، رسد، از هفتان )= هفت سیّاره( و دوازدهان )= دوازده برج( میمی

در دين به منزلة دوازده س اهبد از جانب اورمزد و آن هفت سیّاره به منزلة هفت س اهبد از 

دهند و به اند و همة آفريدگان را آن هفت سیّاره شکست میجانب اهرمن خوانده شده

ن عییس ارند به طوری كه آن دوازده برج و هفت سیّاره، ت)دست( مرگ و هرگونه آزار می

، دربارة آيین و روش 0( و در بند 30: 4314)تفضّلی، « اندكنندة سرنوشت و مدبّر جهان

رسد، دربارة گويد و وقتی به آفرينش ستارگان و افه  میآفريدن آفريدگان سخن می

چیزهای گیتی در آغاز »گويد  ها بر زندگی انسان چنین میها و تأثیر آنآفرينش آن

سمت شده بود كه چیزهای مینو و آفريدگار اورمزد همة نیکی اين آفرينش چنان راست ق

اند، آفريدگان را به عهدة مهر و ماه و آن دوازده برج كه در دين دوازده س اهبد نامیده شده

كردن، آن را از اورمزد  س رد و آنان نیز برای به راستی )= عادالنه( و سزاوارانه قسمت

  (31)همان: « یذيرفتند



 258 11نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

ببالید »، سخن از آفرينش كوه و دريا و گیاه است  «گفتار اندر آفرينش عالم»در ادامة 

                            ها بردمید/ سر رستنی سوی باال كشید/ زمین را بلندی نبد جايگاه                              كوه آب

                                              يکی مركزی تیره بود و سیاه/ ستاره به سر بر شگفتی نمود        /

                              به خا  اندرون روشنايی فزود/ همی بر شد ابر و فرود آمد آب                      /

همی گشت گرد زمین آفتاب/گیا رست با چند گونه درخت                                                  /

  (6: 4، 4316 ،)فردوسی «زير آن در آمد سرانشان ز بخت / به

از چرايی و چگونگی « دانا»وقتی « مینوی خرد»و اين ابیات، همان یاسخی هستند كه 

های در جهان برخی اين كوه»دهد  یرسد، به او میها و درياهای جهان میآفرينش كوه

و محلّ ترتیب و جايگاه و مکان ابر انگیزندة باد و برخی بازدارندة باد هستند و برخی جای 

بخش آفريدگان اورمزد اند و برخی زنندة اهرمن ديوان و نگاهدارنده و زندگیبارنده

بخشی اند و اين درياها را در جهان، آفريدگار اورمزد برای نگاهداری و زندگیخدای

زمین و استًرار »( و 61: 4314)تفضّلی، « ان خويش از كنار البرز ساخته استآفريدگ

گون و بوی و مزه و خوشی های گونهآمیزش آب در زمین و رويش و نمو گیاهان و رنگ

تر به خرد مًدّر و ساخته شده است و استًرار البرز ییرامون جهان و ییدايی هر چیزی بیش

زمین مشتمل بر هفت كشور )=اقلیم( و آسمان و حركت خورشید و ماه و دوازده اختران 

ه ییمانه، راند و بگیرد و در فضا میابر آبگینه )مانند( كه آب را از دريا میزبر كوه البرز و 

  (61)همان: « بیزدسرشک، به زمین می

در « مینوی خرد»گويد  یس از آفرينش عالم، حکیم طوس، از آفرينش مردم سخن می

ه هر مردمان در آغاز آفرينش چنان دانا بودند ك»كند  یاسخ به یرسش دوازدهم، بیان می

ت( گناه را به چشم خويش كردند، یاداش كار نیک و یادافره )=عًوبنیکی و گناهی كه می

  (31)همان: « ديدندمی

كزين بگذری مردم آمد یديد/ شد اين بندها را سراسر كلید/ سرش راست بر شد چو »

                                            سرو بلند/  به گفتار خوب و خرد كاربند/ یذيرندة هوش و رای و خرد                

  (0: 4، 4316 ،)فردوسی« / مرو را دد و دام فرمان برد
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كه كند و ايننظر می« گنبد تیزگرد»، فردوسی به «گفتار اندر آفرينش مردم»در ادامة 

كه « مینوی خرد»چگونه افه  بر زندگی آدمیان تأثیر دارند )تفکّر زروانیِ مطرح شده در 

نگه كن بدين گنبد تیزگرد/ كه درمان ازويست و » ییش از اين دربارة آن سخن گفتیم( 

   (1: 4، 4316 ،)فردوسی« زويست درد

یرسید دانا از مینوی خرد كه چیست آن چیزی كه بر هر چیزی مسلط است؟ مینوی »

: 4314)تفضّلی، « خرد یاسخ داد كه  بخت است كه بر هر كسی و بر هر چیزی مسلط است

11)  

ز ياقوت سرخ است چرخ كبود/ نه از آب و باد و نه از گرد و دود/ به چندين فروغ و »

  (1: 4، 4316 ،)فردوسی« به چندين چراغ/ بیاراسته چون به نوروز باغ

است، ارهار نظرهای مختلفی وجود دارد  در  بوده چه آسمان اصلی مادّة كهاين دربارة

 و اندینداشتهمی سنگ گاهی را آسمان مادّی گوهر»آمده  باره چنین فرهنگ اساطیر در اين

آسمان »چنین آمده است  « مینوی خرد»در   (11: 4316)ياحًی، « آبگینه وگاهی فلز گاهی

از گوهر آهن درخشنده ساخته شده است كه آن را الماس )= فوالد( نیز خوانند و اختهط 

   (30: 4314لی، )تفضّ« چون خون در تن مردمان استمین همآب در ز

گفتار اندر آفرينش آفتاب »آخرين بخشی از ديباچه كه مورد بررسی قرار گرفته است، 

روان اندران گوهر دلفروز/ كزو » است  ابیات آغازين اين قسمت در زير آمده است « و ماه

/ زمین روشنايی گرفتست روز/ كه هر بامدادی چو زرين س ر/ ز مشرق برآرد فروزنده سر

  (1: 4، 4316 ،)فردوسی« گیتی بدو روشناشود تیرهز نور ییراهنا/ یوشد ا

ها بر مدار خويش و باورهای مردمان ايران باستان دربارة خورشید و ماه و حركت آن

مینوی »نسبت به زمین، كه در اين بخش از ديباچه آمده است  همانند ديدگاهی است كه 

سازی جهان و رشد د و ماه برای روشنو حركت خورشی»كند  دربارة آن صحبت می« خرد

ها و درست داشتن روز و ماه و سال و تابستان و زمستان و ها و رويیدندادن به همة زايیدن

توانند دريابند و ببینند های ديگری است كه مردمان میها و انگارهبهار و یايیز و همة حساب

   (64: 4314)تفضّلی، « شودتر معلوم میبیش و بدانند و به سبب گردش خورشید و ماه
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چراغ است مر تیره شب را بسی / به بد تا توانی تو هرگز م ی / چو سی روز گردش »

گاه باريک و زرد                                               یديد آيد آندا/ دو روز و دو شب روی ننمايدا/ ب یماي

رش از دور ديد                                                       / چو یشت كسی كو غم عشق خورد/ چو بیننده ديدا

تر                                                           / هم اندر زمان او شود نایديد/ دگر شب نمايش كند بیش

                            تر/ به دو هفته گردد تمام و درست                     / تو را روشنايی دهد بیش

  (1: 4، 4316 ،)فردوسی« /  بدان بازگردد كه بود از نخست

گويد، به حركت جا كه از چگونگی نماز در برابر ايزدان سخن میآن« مینوی خرد»

هر روز سه بار برابر خورشید و مهر، چون اين دو با هم حركت »كند  خورشید اشاره می

   (00: 4314لی، )تفضّ «، ايستادنكنندمی

 

 

 گیرینتیجه -3

های ها، افکار، مضامین و روايتحکیمِ طوس، در شاهنامه، در حًیًت گزارشگر انديشه

ها نیفزوده است  از های یهلوی است و از خود چیزی بر آننامهییشین، از جمله خدای

اله با بررسی توان برشمرد  در اين مًهای بسیاری میمتنرو برای شاهنامة فردوسی، ییشاين

و ديباچة شاهنامه، روشن شد كه نظام فکری و فلسفی « مینوی خرد»روابط بینامتنی میان متن 

خاصّی كه در ديباچة شاهنامه مطرح شده، بسیار نزديک به مفاهیم مطرح شده در مینوی 

چون خرد است  اين شباهت به ويژه در دستگاه فکری و دربارة نوع نگرش به مفاهیمی هم

شناختیِ مطرح شده در های يزدانچنین در انديشهشود  همآفرينش كائنات ديده می خرد و

ديباچة شاهنامه و مینوی خرد، در مفاهیمی مانند سفارش به ستايش ايزد و ايمان به 

ها به اين نکته یی برد كه توان مشاهده كرد و از مشاهدة آنها را میبازگشت، اين شباهت

توان گفت، انديشة جا كه میمیان اين دو متن وجود دارد تا آن روابط بینامتنی بسیاری

های متندر شاهنامه ادامه يافته است و اين اثر، يکی از ییش« مینوی خرد»حاكم بر كتاب 

 شود  اصلی شاهنامة فردوسی محسوب می
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  به كوشش جهل خالًی مطلق  جلد اول و شاهنامه(   4316فردوسی، ابوالًاسم  )   46

   تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسهمی 4دوم  چ 
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   تهران: آگه  3گزارش و ويرايشِ جلیل دوستخواه  چ 

راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و (  4310مادن، ساراپ  )   41

   تهران: نی 4محمّدرتا تاجیک  چ  ة  ترجمپسامدرنیسم
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