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میدانی در کتاب مجمع االمثال  پس از پایان هر بخش از امثال
عربی که آنها را بر اساس حروف الفبا تنظیم کرده است ،امثالی
را با نام مولد به شکل جدا و مستقل از امثال عربی نقل کرده
است .این امثال که در مجموع تعداد آنها به یکهزار مورد
میرسد ،از آن جهت جدای از امثال عربی آمدهاند که به اعتقاد
میدانی و صاحبنظران عرب ،در فرهنگ عربی اصالت ندارند
و از فرهنگهای بیگانه به ادب عربی نفوذ کردهاند و به همین
سبب آنها را «مولد» ،به معنای نوخاسته و تازه متولدشده،
1
نامیدهاند.
در امثال مولد میدانی دو مثل زیر با مضمون «مشورت» دیده
میشود  :
َ َ َ َ َ َ َ ُُ َ َ
ـ إذا شاورت العا ِقل صار عقله لك (میدانی ،مجمع :ج ،1
ص :)105هنگامی که با عاقل مشورت میکنی عقل او از آن تو
میگردد.

َْ
َ َ
«وشاوِ ْر ُه ْم ِفی ال ْم ِر؛ آل عمران»159 ،؛
برای نمونهْ به ذکر چند مورد اکتفا می کنیم:
.2
َ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ
َ
َ َ َ َ َ ُ َ ََ
الرجال شاركها ِفی
ُو ُال َظ ِهیر كالمشاورةِ( .نهج البالغه ،حکمت)54؛ و من شاور ِ
عقولِها( .همان ،حکمت  )161شاور فی امورک( .آمدی ،المعجم ،ج ،2ص)1482

 .1برای اطالع بیشتر درباره امثال مولد نک سبزیانپور :1390 ،تأثیر.55-37...
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تروشم ۀرابرد ناتساب نایناریا یاههاگدید

َ َ ُ َ ََ ُ َ َ ُ
إذا ص ِدئ الرأی صقلته المشورة (همان ،ج  ،1ص :)106وقتی
اندیشه زنگ میزند ،مشورت آن را صیقل میدهد.
آنچه جای تأمل دارد این است که با وجود پیشینۀ این
مضمون در قرآن کریم و سنت پیامبر اسالم(ص) به چه سبب این
2
مضمون غیرعربی و بیگانه نامیده شده است.
سؤال اساسی این است که اگر این دو مضمون عربی نیستند،
خاستگاه آنها کجاست و از کدام فرهنگ به ادب عربی نفوذ
کردهاند؟ این سؤالی است که میدانی و دیگر صاحبنظران
عرب پاسخی به آن ندادهاند ،ولی بر صاحبنظران روشن است
که فرهنگ و ادب ایرانی مهمترین فرهنگی است که به صورت
گسترده و همهجانبه در ادب عربی تأثیر گذاشت ،چنانکه
شواهد این  مقاله در موضوع مشورت ،از باب مشت نمونۀ
خروار ،مؤید این ادعاست .از دیگر سو ،اگر آن دو مثل را ایرانی
ندانیم ،جایگزین دیگری برای آن نداریم .به اعتقاد ما ،این دو
مثل از فرهنگ ایرانیان باستان به فرهنگ عربی وارد شدهاند.
زیرا شواهد مختلف حاکی از پایبندی بسیار ایرانیان به این
موضوع است ،به گونهای که در منابع عربی به اشکال مختلف
بازتاب پیدا کرده است .بعید نیست که تعابیر مختلف و متعددی
که در منابع عربی با این موضوع از ایرانیان نقل شده ،یکی از
بنظرانعرب این دو
عواملی بوده باشد که موجب شده صاح 
مثل را غیرعربی بدانند .دالیل و شواهد ما برای اثبات این مدعا
عبارت اند از:
ً
 -اشارۀ ثعالبی که مثل اول را عینا و بیکم و کاست از
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َ َ
رت َ
العا ِق َل َ
ص َار
خاقان حکمران خزر نقل کرده است :إذا شاو
ُ َ َ
َعقل ُه لك (ثعالبی ،اعجاز ،ص .)48
موضوع مشورت از دیدگاه ایرانیان چنان مهم بوده است که
بر تاج انوشروان نوشته شده بود« :در کارها مشورت کنید».

چـــو بـرخـوانـــد آن نامه را شهریـار
بـرآشفـت بــــا گــردش روزگـــار
همـــه مـوبـــدان و ردان را بـخوانـــد
وزان نـامـه چنـــدی سخنهـا برانـد

(برای اطالع بیشتر :نک سبزیانپور و دیگران.)621 :1391 ،

ســـه روز انــدران بــود بـــا رایـزن
چـه بــا پهلـوانـان لشکـر شکـــن

محققعرب،عیسیعاکوب()108:1989یکیازمضمونهای
رایج در ایران باستان را ضرورت مشورت دانسته است.
َ َ
ُ ُّ
ُ َ ُ ُ َ َ ِّ
المستبد
السق ِط و
حص ٌن َع ِن
گ گفته است« :المستشیر مت
هوشن 
ََ
َ
مت ِّ
هو ٌر ِفی الغل ِط» (ابن مسکویه ،حکمة ،ص :)17آنکه مشورت کند
در امان ماند و آنکه خودرأیی کند به خطا افتد.
این سخن هرودت دربارۀ ایرانیان نیز قابل تأمل است:

چهـــارم بـــر آن راست شـــد رای شاه
که آرد ســـوی جنـــگ قیصر سپــــاه
(همان ،ج ،2ص )1458

عنصرالمعالی دربارۀ ضرورت مشورت میگوید:

در ایران سالطین و حكمرانان به هیچ وجه در هر كار آزاد
نیستند و نظریات و نقشۀ خود را در مجلس ملی پیشنهاد
مینمایند تا پس از مشورت و تصویب به موقع اجرا گذاشته
شود (هرودوت ،به نقل از :ایرانی .)88 :1361

از مشورت کردن با پیران عار مدار و با عاقالن و دوستان مشفق
مشورت کن  ...و بدانکه رای دو کس نه چون رای یک کس
باشد؛ چه یک چشم آن نتواند دید که دو چشم بیند و یک دست
آن نتواند برداشت که دو دست بردارد .نبینی که چون طبیبی
بیمار بود و بیماری بر وی دشوار بود اعتماد بر معالجت خود
نکند ،طبیبی دیگر آرد و به استطالع رای او مداوای خویش
کند و اگرچه سخت دانا طبیبی باشد (عنصرالمعالی ،قابوسنامه،

این تعبیر را دوفوشهکور نیز نقل کرده است:
در کنار شاهان و شاهزادگان ،وزیران و رایزنانی دیده میشوند
دانایی آنان هستند .فردوسی آنان را ستوده و
که سمبل خرد و
ِ
ً
وجودشان را برای برقراری داد الزم میداند .اصوال در شاهنامه
دو مفهوم عدالت و خرد ،در یکدیگر همبسته میشوند .این
دو مفهوم ،در شخص شاه و رایزن او مجسم میشود .شاه،
تجسم داد و رایزن او ،مظهر خرد است (دوفوشهکور :1374
.)74

ص .)40

در گلستان نیز آمده است:
صحبت
ملک از خردمندان جمال گیرد ...پادشاهان به
ِ
قربت پادشاهان
خردمندان از آن محتاجترند که خردمندان به
ِ
(سعدی ،گلستان ،ص .)520

در پندهای آذرباد آمده است :با مرد آزادچهر ،كارآگاه ،زیرک
و خوبخیم همپرسكی(مشورت) كن (آذرباد ،اندرزها ،ص  .)78
فردوسی آیین شاهان ایرانی را مشورت با خردمند میداند و
توصیه میکند که جز از این شیوه پیروی مکنید:

نیاز زمامداران به مشورت
اهمیت مشورت از نظر ایرانیان و نیز تفاوت دیدگاه آنان با
یونانیان را میتوان از این سخن راغب دریافت:
ََ َ
ْ َ
َ َ
ُْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ
الر ُ
ت ُ
وم:
ت الفرس و
الروم مختلِ ِفین َ ِفی االستِش َارةِ ،فقال ِ
كان ِ
ََ َ
ُ
َ ْ ُ َُ ُ َ َ َْ ُ َ ْ َ ْ َ
ت الف ْر ُس:
«نحن النملِك من یحتاج إلی أن یست ِش َیر ».وقال ِ
َْ
ُ َ
ََ ُ ُ ُ ْ
المشاوِ َرةِ( ».راغب،
«ون ْحن الن َملِك َمن یَستغ ِنی َع ِن
محاضرات ،ج ،1ص .)47ایرانیان و رومیان در مورد مشورت،
با یکدیگر اختالف نظر داشتند؛ رومیان گفتند :ما کسی را که
به مشورت نیاز داشته باشد ،پادشاه نمیکنیم و ایرانیان گفتند:
ما کسی را که بینیاز از مشورت باشد ،به پادشاهی نمیپذیریم.

مــزن رای جــز بــا خردمنــد مــرد
از آییــن شــاهان پیشــی مگــرد
(فردوسی ،شاهنامه ،ج ،2ص )1241

سنت مشورت شاهان با خردمندان به وفور در شاهنامه دیده
میشود ،تا آنجا که انوشیروان در مورد نبرد با دشمنان چهار
شبانهروز با سران مملکت به شور و گفتوگو پرداخته است:
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َ َ َْ ُ ُ
َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ ًَ
ُ
ض ُملو ِك ِهم (الفرس)« :یكاد الملِك أن یكون مستغنِیا
قال بع
َ َُ َ ْ ََُ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ
َ
ْ
ح ٍد وهو المشورة».
عن ك ِل شی ٍء إذا كان ح ِكیما إال عن شی ٍء وا ِ
(آبی ،نثرالدرر ،ج ،7ص :)78یكی از شاهان ایرانی گفته است:
اگر پادشاه حکیم باشد ،تقریبا از همه چیز بینیاز است ،جز
یک چیز و آن مشورت است.

بزرگمهر نیز مشورت را یکی از واجبات زمامداران میداند:

جایگاه مشورت در ایران باستان آنقدر واال بوده است که
نقش یکی از سه نگین انگشتر انوشروان این عبارت بوده است:
«در کارها بیمشورت خردمندان شروع منما»  (سبزیان پور ،1390

َ َ ُ ْ ُ َْ
َ َ َّ ْ َ ْ َ
َْ
ك أال یَ ْست ِبد ِب َرأ ِیهِ َوأن یُشاوِ َر ِفی
ق ْال بزرج ِمهر« :ینبَ ِغی لِلملِ ِ
ََ
ْ ََ
ُ ّ
ات َخ َو َ
اص النَاس َو ُع َق َ
الء ُهم َو َمن یَتف َّر ُس ِفیهِ الذك َاء
الم ْلِم ْ ِ
ِ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
حة التم َ َ
الرأیَ ،و َ
َ َ َ ُ
ورَ .وال
والعقل وجودة َ ِ ِ
ییز ْومع ِر َفة األم ِ
ص ْ َِ ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
أن َت ْمن َع ُه عزة ُ
ار ِبهِ َو َب ْس ِطهِ،
ش
اس ال ُم ْست
ك ِمن إین
المل
یَنبَ ِغی
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َ َْ ََ ُْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ً ْ
حدا الیَن َص ُح
صیحة فإن أ
واستِمالةِ قلبهِ حتی یمحضه الن ِ
ْ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َ ِ ُ ّ َّ ْ
َ
صیحته إل ِبالرغبةِ( ».ابن طقطقی ،فخری،
ِبالقس ِر وال یع ِطی ن ِ
ص :)30بر پادشاه سزاوار است که خودرأی نباشد و در
گرفتاریها با خواص و عاقالن و هر کسی که در او عقل و
کیاست و نیکاندیشی و معرفت بهامور ،وجود دارد ،مشورت
کند و شایسته نیست كه اقتدار پادشاهی ،او را از انس و الفت
و دلجویی از مشاور منع کند تا اینکه مشاور ،خیرخواهی خود
را برای او خالص گرداند؛ زیرا کسی با اکراه ،نصیحت نمیکند
و نصیحت خود را جز با میل قلبی ارائه نمیدهد.

ب.)154 :

از حکایت زیر معلوم میگردد که زمامداران ایران در همۀ
خودَ ،با نزدیکان خود مشورت
انتخاب جانشین برای
امور ،حتی
َ َ َ َُ َ ُ
ان أَنَ ُه لَ ّما أَ َر َاد أ ْن یَ
ص َیر َولَ ُدهُ ُه ْر ُم ُز َولِیَ
وشرو
ِ
اند«  :ذكر أن ِ
م َ ْیکردهْ َ َ َ َ
ْ
ُ
َ
عه ِدهِ استشار أولِی َاءه ( :»...راغب ،محاضرات ،ج ،2ص :)34گفتهاند
که وقتی انوشروان میخواست فرزندش ،هرمز ،را برای
ولیعهدی خویش برگزیند ،از دوستان خویش در این باره
مشورت خواست .....
هرمز خودداری از مشورت و تکبر در رأی و اندیشه را
آنقدر زشت و ناهنجار میبیند که آن را عامل ده عیب دیگر
دانسته است:

مسعودی (مروج ،ج ،1ص  )29از جلسۀ بحث و گفتوگوی
انوشروان با حکیمان سخن میگوید .انوشروان از حکیمان
میخواهد که او را برای اتخاذ شیوههایی در جهت منافع و
مصالح دولت و ملت راهنمایی کنند« :دُلُونی َع َلی ح ْك َمة ف َ
یها
ِ ٍ ِ
ِ
ََْ َ ٌ َ َ َْ
اصةِ نف ِسی َو َع َامةِ َر ِعیَتِی» .هر کس سخنی میگوید
منفعة لِخ
تا نوبت به بزرگمهر میرسد .بزرگمهر دوازده پیشنهاد برای
صالح همگان میدهد که پس از توصیه به اطاعت از خداوند،
رعایت صداقت و عدالت ،مورد سوم و چهارم آن مشورت با
َ َ َُ َ ْ َُ
دانایان و احترام به فکر و اندیشه آنان است« :والثالِثة مشورة
َ َ َ ُ ْ َ ُ َُ
َُ
َ ْ ُ
دث م َن األ ُ ُ
العل َما ِء
ور ،والر ِابعة إكرام
م
العل َما ِء ِفیما یح
ِ
ِ
َ َْ َ
اف».
واألشر ِ
خواندمیر ( )172 /1 :1353و میرخواند (روضه ،ج ،1ص )929
حکایت باال را به شکل زیر نقل کردهاند:

َ َ ُْ ُُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
ان َعام َل ُه َع َلی األَ ْه َو َازَ : -
«ما
قال هرمز الملِک لِخر ِشید -وک
ِ
َ ْ ُ َ َ ًََْ ََْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َْ ُ َ ٌ ََْ ُ
حد یقت ِرن
ا
و
ب
ی
ع
م
ظ
ع
الت
ن
ک
أعر
َ َ ِ
ِ
ف لک عیبا غیر العظمةِ ،ول ِ
َِ ْ َ ُ
َ َ َ َ ُ َ ََُ َ ُ
ُ
الُ :
الع ْجبُ،
ُ
وبَ .قال :وما هن أیها الملِک!؟ ق
ِب َهِ َع ْشرة ُ عی َ ٍ
َ ْ َْ ُ َ َ
ْ
الت َع ُّلمَ ،وطَ َلبُ
َ
اب ،واالستحیاء من
والتفتِیش ع ِن األحس
َ َِ َ ُ ُ ِ َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َ
َِ َ ُ
الم َ
الج ُلوس فی َ
ُ
ت
ر
لت
ل
ب ،وتجاوز قد ِرهِ وجرأتِهِ علی
ل
ف
ا
ح
ِ
ِ
ْ َ ِ َِ َ ْ ُ ُ ُ ُ ِ َ َ ِ
َ َ َ َ ْ َ َ َْ
ُ
ات ِّ والتسلِیم علی َ ِهم،
السلطان ،وترکه حقوق الناس ِفی ال ِعباد ِ
َ َْ ُ ُ ِ ْ َ َ َ َ ََ ُُ َ ِ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ
اس أن یعظموه ،وبغضه أهل
وترکه االستِشارة ،وطلبه إلی الن ِ
َ ْ
الفض ِل( ».ابن مسکویه ،حکمة ،ص  :)67هرمز به خرشید

 .1چهارم ـ قیل :سمعناكم تقولون« :هالك الملوك فی الدنیا و اآلخرة فی خصلة ال
ترتفع معها حسنة .فنحب أن نعرف هذه الخصلة حق معرفتها .قال :استصغار أهل
یگویید :نابودی پادشاهان در دنیا و آخرت در یک
العلم و الفضل» :شنید هایم که م 
یکند .دوست داریم
صفت است که هیچ کار نیک دیگری با وجود آن ارزش پیدا نم 
این ویژگی را بشناسیم .گفت :کوچک شمردن دانشمندان و اهل فضل( .ابن مسكویه،
حکمة ،ص )57
یدانند:
همچنین ،همنشینی با دانشمندان را مانع هر گونه بدگویی دشمنان و حسودان م 
قیل« :فما الخصلة الواحدة الجامعة لنفی قالة الحسدة و األعداء عن الملوك؟ قال :أن
یكون متعلقا بمجالسة العلماء و أهل الفضل ،آخذا بمحاسن أفعالهم»( .ابن مسكویه،
همان ،ص)60

آوردهاند که نوشیروان روزی مجمعی عظیم ساخت و حکما و
موبدان را احضار فرمود و اشارت کرد که هر یک به قدر دانش
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روپنایزبس دیحو

ایرانیان زمامداران خود را هرگز بینیاز از مشورت نمیدیدند:

تروشم ۀرابرد ناتساب نایناریا یاههاگدید

خویش کلمهای القا نمایند که متضمن مصلحت پادشاه و
رعیت بود و از هر کس در آن باب کلمهای استفسار نموده،
چون نوبت به بوذرجمهر رسید معروض داشت که آنچه
مطلوب پادشاه است به دوازده کلمه او را مینمایم .نوشیروان
پرسید آن کدام است؟ حکیم گفت... :
سیوم :مشورت با دانایان در آنچه روی نماید از امور.
ُ
چهارم :اکرام و احترام اشراف و علما و کتاب به قدر
1
منازل و مراتب.

جستار

تروشم ۀرابرد ناتساب نایناریا یاههاگدید

روپنایزبس دیحو

جستار

َ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َْ ََ ْ َْ َ َْ َ
الرأ َی ل ُه أن یَ ْست ِش َیر
ی ومن
قال ب ِزرج ِم
هر« :حسب ذا الرأ ِ
ً
ُ
َ
َعالِ َما َویُ ِطیعه( ».قرطبی ،عمجة ،ص  :)98بزرگمهر گفت :برای
اندیشمند و کسی که نظری ندارد کافی است که با دانشمندی
مشورت کند و از وی اطاعت نماید.

كارگزارش در اهواز گفت :جز خودبزرگبینی ،عیبی در تو
نمیبینم ولی تکبر عیبی است كه ده عیب همراه آن است.
گفت :ای پادشاه! آن عیبها چه هستند؟ گفت :خودپسندی،
جستوجوی از حسب و نسب افراد ،شرم از یادگیری،
نشستن در مجالس به ترتیب رتبه و مقام ،تجاوز از حد و
اندازه و جرأت پیدا كردن بر پادشاه ،ترک حقوق مردم در
عبادات و نپرداختن آن به ایشان ،ترک مشورت ،اینكه از مردم
بخواهد او را بزرگ بدارند و از فاضالن كینه داشته باشد.

قباد مهمترین کار عاقل را مشاوره و بدترین کار او را عجله و
تبعیت از هوای نفس میداند:

َ ُ َ َ َ َْ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ
ِق َیل لِقبَاد« :أیُّ ش ْی ٍء أنف ُع لِل َعا ِق ِل؟ َوأیُّ ش ْی ٍء أضرُّ ل َ ُه؟» قال:
َ ُ ََُُ َ َ
َْ ُ َ ْ َ َُ ُ َ َ ُ َُ
العل َما ِء َوالت ْج ِر َبة َوالتؤدد؛ َوأض ُّر َها ل ُه
«أنفع األشیا ِء له مشاورة
ُ
َ َ ُ َ َ ُ ََ ِ َ َ ََ ُ
ُ
ور( ».ابن مسکویه،
الكسل وإتِباع الهوی والعجلة ِفی األم ِ
حکمة ،ص :)42قباد را گفتند :چه چیزی برای عاقل ،سودمندتر
و چه چیزی زیانبارتر است؟ گفت :سودمندترین چیزها برای
او ،مشورت با دانشمندان ،تجربه و دوستی است و مضرترین
چیزها برایش تنبلی و پیروی از هوا و هوس و عجله در
كارهاست.

پرویز در نامهای خطاب به فرزندش ،شیرویه ،او را سفارش
به مشورت میکند:

ََْ ُ ْ َ
َ َ ْ
ََ َ ُ َ َ
ت
اب أبروِیز إلی ابنِهِ ِش َیرویه« :علیك ِبالمشاو َرةِ
َقر َأ َت ِمن ِك ِ
َ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
َ
ضج لك الكیَّ ویح ِسم عنك
الر
اج ٌد ِفی
جال من ین ِ
ِ
فإنك و ِ
ِ
َ ُ َ ُْ َ ً ْ
َ َ َُْ ُ َ َ ُ َْ َ َ ََ َُ َ
الداء ویخ ِرج لك المست ِكن وال یدع لك ِفی عدوِك فرصة إال
َْ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ح َ ََ
صةً إال َ
یك ُف ْر َ
صنها( ».ابن قتیبه ،عیون،
انتهزها وال لِعدوِك ِف
ج ،1ص   :)85در نوشتهای از پرویز برای شیرویه ،خواندم :باید
(در كارهایت) مشورت كنی زیرا در میان مردان ،كسی هست
كه به تو کمک میکند و درد تو را برطرف كرده و به تو آرامش
بدهد و فرصتی را برای تو علیه دشمن از دست نمیدهد و
فرصتی را علیه تو برای دشمن نمیگذارد ،مگر اینکه راه آن را
میبندد.

مشورت با نادان
فایدۀ مشورت رسیدن به راه درست است .بدیهی است که
مشورت با نادان نه تنها سودی ندارد که موجب گمراهی میشود،
به همین سبب بر این موضوع تأکید شده که با نادان مشورت
نکنید .انوشروان مشورت با نادان را بدترین کار دانسته است:
قیل :أی األشیاء أخلف؟ قال مشورة الجاهل (همان ،ص .)53

نیاز عاقالن به مشورت

این هم توصیۀ دیگری از فردوسی:

اهمیت مشورت برای رسیدن به راه درست ،آنقدر در ایران
رواج داشته است که برای رفع این ّ
توهم که فقط افراد نادان
نیازمند مشورت هستند و دانایان بینیاز از مشورتاند ،تأکید
فراوان شده است که هیچ کس حتی عاقالن و حکیمان نیز از
مشورت بینیاز نیستند:

بــه هــركار هنــگام جســتن نكوســت
زنـــد  رأی  بـامـردهشــــیاردوســــت
(فردوسی ،شاهنامه ،ج ،1ص)70

مجالست با دانشمندان و مشورت با آنها

َْ
َ َ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ
ْ
ون من َ
ال الیَ ْستغنِی َعن
قال اسفن ِدیار«ْ َ :أعقل من یك
ِ
الرج ِ
ِ
ُ َ ََ َ
َ
اب( ».آبی ،نثرالدرر ،ج ،7ص  :)35عاقلترین
مشاورةِ ذوِی األلب ِ
مردان ،از مشورت خردمندان بینیاز نیست.

در شاهنامه یکی از برجستهترین اندیشههای خسروانی،
احترام به دانشمندان و همنشینی با آنان است .اورمزد شاپور در
این زمینه میگوید:
ه ــر آنگ ــه ک ــه باش ــی ت ــو ب ــا رای زن
سخـنهــا بیـ ــارای بـیانجمــــن

عبارت باال در ظفرنامه و تاریخ گزیده نیز از بزرگمهر نقل
شده است:

گــــرت رای بـــا آزمــایـــش بـــود
هـــمه روزت انــدر فــزایـش بـود

گفتم :چند چیز است که از بیشی مستغنی نیست؟ گفت:
خردمند اگرچه عاقل بود از مشورت مستغنی نباشد و ( ...ابن
سینا ،ظفرنامه ،ص 19؛ مستوفی ،تاریخ ،ص.)70

(همان ،ج ،2ص)1242

شاپور راز ماندگاری یک پادشاه را احترام به خردمندان و

بزرگمهر نیز بر این موضوع تأکید کرده است:
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بـدانـگه شـود تـاج خـسرو بــلنـد
ِ
کــه دانـا بـــود نــزد او ارجـمنــد

كســی كــو بــود مهتــر انجمــن
كفــن بهتــر او را ز فرمــان زن

(همان ،ج ،2ص)1488

(فردوسی ،شاهنامه ،ج ،1ص 980و )381

َ
ّ
رئیس من
ک أو
کان أردشیر یقول« :ما شیءٌ أضر علی نفس ملِ ٍ
ٍ
معاشرة سخیف( ».مسعودی ،مروج ،ج ،1ص :)232هیچ چیز
برای یک پادشاه یا رئیس  زیانبارتر از همنشینی با افراد نادان
نیست.

در قابوسنامه هم به این نکته اشاره شده است :با زنان بسیار
نشست و برخاست مکن (عنصرالمعالی ،قابوسنامه ،ص .)150
در مثنوی هم آمده است:
َّ
شــاوروهن پــس آنگــه خالفــو
َّ
ان مــن لـــــم یعصهــن تألــف

بزرگمهر اقتدار و عزت شاهان را در عشق و گرایش آنان به
خردمندان میداند:
سئل بزرگمهر بأی شیء یظهر عز الملك؟ فقال بثالثة أشیاء:
حب أهل الفضل و( ...غزالی ،تبرالمسبوک ،ص  :)64بزرگمهر
را پرسیدند :با چه چیزی عزت شاه آشکار میشود؟ گفت :به
سه چیز :عشق و محبت به افراد فاضل و...

(مولوی ،مثنوی ،ج ،1ص)132

چند عبارت حکیمانه از ایرانیان دربارۀ ضرورت
2
مشورت

از پندهای هوشنگ« :والتدبیر بالمشورة» (ابن مسكویه ،حکمة،

از دیگر پندهای بزرگمهر به حاکمان:

ص :)14تدبیر از راه مشورت است.
از پندهای قباد« :أنفع االشیاء مشاورة العلماء( ».همان،
ص :)42سودمندترین کارها مشورت با دانشمندان است.
 فان ذالعقل ال یدع مشورة عدوه اذا كان ذا رأی فی األمرالذی یشاوره فیه( .ابن مقفع ،کلیله ،ص  :)48عاقل مشورت با
دشمن خود را در صورتی که صاحبنظر باشد ،ترک نمیکند.
نوشروان از برزجمهر پرسید که« :در جهان کیست
خردمندتر؟» گفت« :آنکه سه چیز را به سه چیز بیاراید ،اندیشه
را به مشورت و گفتار را به راستی و کردار را به سخاوت( ».رازی  ،

أکرم العلماء وصلهم واستمع آدابهم ،واحفظ مواعظهم (ابن
مسکویه ،حکمة ،ص  :)48دانشمندان را گرامی بدار و با آنان

ارتباط برقرار کن و به آداب آنان گوش فراده و پندهای آنان را
پاسداری کن.

خودداری از مشورت با زنان
با توجه به شرایط محدودی که زنان در روزگار گذشته داشتهاند،
ً
به طور طبیعی عموما از داشتن فکر روشن و رأی صائب محروم
بودهاند؛ به همین دلیل مشورت با زنان را جایز نمیدانستند.
برخی صاحبنظران معتقدند که مصداق مخالفت با زنان،
مشورت دربارۀ رفتن به جنگ بوده است؛ زیرا زنان با وجود
عاطفه و احساس لطیف و نیز نگرانی از عواقب از دست دادن
شوهر و درماندگی و یتیمداری ،با رفتن مردان به جنگ مخالفت
میکردهاند .سعدی میگوید:

مرموزات ،ص )131

این مضمون در مثنوی نیز آمده است :
3

مشـورت ادراک و هشیــاری دهـــد
عقـلهـامـرعقــلرایــاریدهـــد

4

 .2با وجود این همه شاهد ایرانی ،محفوظ دو بیت زیر از سعدی را برگرفته از یک
مثل عربی دانسته است:
یمشورت كند تدبیر  /غالبش بر غرض نیاید تیر  
هر كه ب 
یمشورت كه بنشانی  /بر نیارد به جز پشیمانی
بیخ ب 
َ َ َ َ َْ َ
استش َار( .محفوظ.)159 :1377 ،
ما خاب م ِن
 .3برای اطالع از این مضمون در مثنوی مولوی ( نک سبزیان پور و دیگران:1392 ،
.)39
َْ
ن یَ ْع ِدم
ل
:)284/1
:1388
دهخدا،
(نک
فارسی
ادب
در
مضمون
این
از
اطالع
برای
.4
ْ ْ
ْ
ً
َ
ُ َ
المشاوِ ُر ُم ْر ِشدا :مشورتکننده ،از راهنما محروم نمیماندِ - .عل َمان خ ْی ٌر ِمن ِعلمٍ :دو
َْ ُ َ
ُُ َ ُ ُ
ول ت ْرشدوا :با
علم بهتر از یک علم است( - .همان :)1715/4 :إست ِشیروا بِذوِی العق ِ

مشورت با زنان تباهی است( 1سعدی ،گلستان ،ص.)552

ً

قال بزرجمهر ...اذا أعیاك فشاور امرأة و خالفها (آبی ،نثرالدرر،

ج ،7ص  :)77اگر راه بر تو بسته شد با یك زن مشورت كن و
عكس آن عمل كن.

 .1محفوظ ( )142 :1377این عبارت َسعدی را برگرفته از این جمله عربی دانسته
َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
ایهن إلی أفن.
است :إیاك ومشورة النِسا ِء فإن ر
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روپنایزبس دیحو

مشورت با آنان میداند:

تروشم ۀرابرد ناتساب نایناریا یاههاگدید

مکــن هیــچ کاری بــه فرمــان زن
کــه هرگــز نبینــی زنــی رایــزن

جستار

گفــت پیغمبــر بــكن ای رایــــزن
مشـورت كــالمستشــارمــؤتـمــن

روپنایزبس دیحو

تروشم ۀرابرد ناتساب نایناریا یاههاگدید

جستار

داودی ،تصحیـح محمدرضـا شـفیعی کدکنـی ،تهـران ،سـخن،
1381ش.
راغـب اصبهانی ،محاضـرات األدباء و محاورات الشـعراء و البلغاء،
حققه عمر الطباع ،بیروت ،دار االرقم1420 ،ق.
سـبزیان پـور ،وحید ،1390،الـف« ،تأثیـر فرهنـگ و ادب ایرانی در
ادب عربـی مطالعـۀ موردپژوهانۀ (امثـال مولـد)» ،پژوهش زبان و
ادبیات فارسی ،ش ،23زمستان ،ص .55-37
سـبزیان پـور ،وحیـد ،1390،ب« ،نگاهـی بـه پندهـای مکتـوب بر
ابـزار و لـوازم زندگـی ایرانیـان باسـتان و اثـر آن بر ادب فارسـی و
عربی» بوسـتان ادب (دانشگاه شـیراز) ،س ،3ش( ،1پیاپی  ،)7ص
.178-147
س�بزیان پ�ور ،وحی�د؛ رضایـی ،صدیقه؛ خسـروی ،سـمیره،1392 ،
امثال و اشعار عربی در مثنوی معنوی ،یاردانش.
س�بزیان پ�ور ،وحی�د؛ فتاحیـان ،فرزانـه؛ عزیـزی ،نسـرین؛ ،1391
«معرفـی و نقـد و بررسـی پندهـای مکتـوب بر تـاج انوشـروان»،
همایـش ملی ادبیـات تعلیمـی ،دانشـگاه آزاد دهاقـان ،ص -614
.629
سـعدی ،گلسـتان ،تصحیح :غالمحسین یوسـفی ،تهران ،خوارزمی،
1368ش  .
العاکوب ،عیسـی ،1989 ،تأثیر الحکم الفارسـیة فـی االدب العربی،
دمشق ،دارطالس للدراسات والترجمة والنشر.
عنصرالمعالـی ،کیـکاووس بـن اسـکندر ،قابوسنامـه ،به کوشـش
غالمحسین یوسفی ،تهران ،علمی و فرهنگی1366 ،ش.
غزالـی ،ابـو حامـد ،التبـر المسـبوك فـی نصیحـة الملـوك ،مكتبـة
الكلیات االزهریة1968 ،ش.
فردوسی ،ابوالقاسم ،شاهنامه ،تهران ،هرمس1387 ،ش.
محفـوظ ،حسـینعلی ( ،)1377متنبّـی و سـعدی و مأخذ مضامین
سعدی در ادب عربی ،تهران :روزنه.
مسـتوفی ،حمـدهللا  ،تاریـخ گزیـده ،به کوشـش عبدالحسـین نوایی  ،
تهران ،امیرکبیر1387 ،ش.
مسـعودی ،علیبـن الحسـین ،مروج الذهـب و معـادن الجوهر ،قم،
دار الهجرة1404 ،ش.
مولـوی ،جلال الدیـن  محمـد ،مثنـوی معنوی ،بـه کوشـش رینولد
الین نیكلسون ،تهران ،نگاه1379 ،ش.
میرخوانـد ،محمـد بـن خاوند شـاه بن محمـود ،تاریخ روضـة الصفا
فی سـیرة االنبیاء و الملوک و الخلفا ،به کوشـش جمشـید کیانفر،
تهران ،اساطیر1385 ،ش.
میدانـی ،أبوالفضل أحمدبـن محمدبـن إبراهیم النیسـابوری ،مجمع
االمثـال ،تحقیـق :محمـد محییالدین عبـد الحمید ،بیـروت ،دار
المعرفة[ ،بیتا].
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اآلبـی ،أبـو سـعد ،منصوربـن الحسـین ،نثـر الـدرر ،تحقیـق منیـر
محمـد المدنـی ،مراجعة حسـین نصـار ،الهیئـة المصریـة العامة
للكتاب1990 ،م.
اآلبـی ،أبوسـعد ،منصـور بن الحسـین ،نثر الـدر فـی المحاضرات،
تحقیـق :خالـد عبدالغنـی محفـوط ،دارالكتـب العلمیـة ،بیروت،
۱۴۲۴ق.
آذربـاد مهرسـپندان ،اندرزهـای آذرباد مهرسـپندان ،به كوشـش رهام
اشه و شهین سراج ،تهران ،فروهر1379 ،ش.
آمـدی ،ناصـح الدیـن ابوالفتـح عبـد الواحـد ،المعجـم المفهـرس
اللفـاظ غررالحکـم و دررالکلـم ،بـه کوشـش علی رضـا برازش،
چاپ اول ،تهران :امیرکبیر1371 ،ش.
ابـن القتیبه ،أبـو محمد عبد هللا بن مسـلم ،عیون األخبـار ،بیروت ،دار
الكتب العلمیة1418 ،ق.
ابنسـینا ،ابوعلـی ،ظفرنامه ،تصحیح غالمحسـین صدیقـی ،همدان
و تهـران ،دانشـگاه بوعلی سـینا و انجمـن آثار و مفاخـر فرهنگی،
1383ش.
ابـن طقطقـی ،محمـد بـن علـی بـن طباطبـا ،الفخـری فـی آداب
السـلطانیة و الـدول االسلامیة ،بتصحیحـه الغریفـز ولـدی
أهـاوردت هرتویـغ درنبـرغ ،شـالون علی نهر سـون ،مطبع مرسـو،
1894ق.
ابـن مسـكویه ،ابوعلـی احمد بـن محمـد ،الحكمة الخالـدة ،تحقیق
عبد الرحمان بدوی ،بیروت ،دار األندلس[ ،بیتا].
ابـن مقفع ،عبـدهللا ،كلیلة و الدمنـة ،دقق و علق الیـاس خلیل زخریا،
بیروت ،دار األندلس1416 ،ق.
ایرانی ،دینشاه ،اخالق ایران باستان ،تهران ،فروهر1361 ،ش.
ثعالبـی نیشـابوری ،ابومنصـور ،االعجـاز واالیجـاز ،بغـداد ،مکتبة
دارالبیان[ ،بیتا].
خواندمیـر ،غیـاث الدیـن بـن همـام الدین حسـینی ،تاریـخ حبیب
السـیر فـی اخبـار البشـر ،زیر نظـر محمـد دبیرسـیاقی ،تهـران:
انتشارات کتابفروشی خیام3531 ،ش.
دوفوشـه کور ،شـارل هانری1377 ،ش ،اخالقیـات( ،مفاهیم اخالقی
در ادبیـات فارسـی از سـدۀ سـوم تا سـدۀ هفتـم هجـری) ،ترجمۀ
محمـد علی امیـر معزی و عبدالمحمد روحبخشـان ،تهـران ،مرکز
نشر دانشگاهی.
دهخدا ،علیاكبر ،1388 ،امثال و حكم ،تهران ،امیر كبیر.
رازی ،نجمالدیـن ابوبکـر عبـدهللا ،مرمـوزات اسـدی در مزمـورات
صاحبان خرد مشورت کنید تا ارشاد شوید.
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