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  ي جهاني فردوسي و جهان عاري از خشونتها مپيا

  *حسينعلي قبادي

  چكيده
، تصــويرگري ادبــي، و )stylistic(شناســي  ، از نظــر ســبكشــاهنامههــاي  در روايــت

امـا از ديـدگاه   . هاي جنـگ اسـت   غلبه بر توصيف صحنه) imagination(پردازي  خيال
و اصلي بر پرهيز از خشونت و هشـدار در برابـر   ) theme(شناسي پيام مسلط  مضمون
فردوسـي بـر مبنـاي حكمـت ژرف اشـراقي،      . گـري و كشـتار اسـتوار اسـت     افراطي
وگـوي   تـرجيح گفـت  » ايـرج «اي، و اسالمي از همان آغاز در طراحي داستان  اسطوره

كنـد و در ادامـه، ضـرورت     زد مي مداوم، مفاهمه، صلح، و پرهيز از خشونت را گوش
گري در دوران اول حكومت جمشيد را نيز به تصوير  داد و اجتناب از افراطي گسترش

هاي خروج از تعادل و فروتنـي را در بخـش دوم زنـدگي وي تبيـين       كشد و زيان مي
شود، از  در ماجراي فريدون كه بنياد حكومت سراسري ايران بزرگ طراحي مي. كند مي

شور حكومتي فريـدون نفـي خشـونت و    زبان فرانك، مادر فريدون، و نيز در خالل من
تر از آن، از زبان سيندخت در ماجراي  پارچه كند؛ يك گري را تبيين مي پرهيز از افراطي

كند و سرانجام رستم، ايـن نمـاد بـزرگ     ازدواج زال و رودابه اين مهم را نگارگري مي
ين ايـران و  ايران و ايراني، را ميوه و نتيجة پرهيز از خشونت و اجتناب از بروز جنگ ب

كند  پرورده با رودابه و بازماندة نسل ضحاك معرفي مي كابل و ثمرة ازدواج زال سيمرغ
چنان اين رهيافت را در تار و پود داستان سياوش و كيخسـرو شـكوهمندانه بـه     و هم

وگوهاي رستم با اسفنديار براي  گذارد، حتي اين رويكرد فردوسي در گفت نمايش مي
تـوان گفـت كـه     نهايتاً مي. كند ز خشونت نيز آشكارا جلوه ميترسيم ضرورت پرهيز ا

شناسانه  هاي اسطورة ايراني بر پاية مسائل بنيادين انسان  فردوسي به سبب بنيان شاهنامة
هـاي   هـا، و دغدغـه    استوار شده است و موضوع اصلي و كالن آن را انسان، اضـطراب 
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گرنـد،   اي جلـوه  اسر بخش اسـطوره تنها در سر دهند؛ اين مضامين نه انساني تشكيل مي
فردوسـي حتـي در   . هاي پهلـواني نيـز حضـوري جـدي دارنـد       بلكه در عمدة بخش

صورتي پررنگ  هاي انسان را به دغدغهجاي بخش تاريخي نيز حكيمانه مسائل و  جاي
اساس حكمت فردوسـي نيـز اعـتالي هويـت انسـاني،      . و پرمايه در نظر گرفته است

مـردي، فرزانگـي و پرهيـز از طمـع،      محوري، خردورزي، دانشي آزادگي انسان، دانايي
در روزگـار مـا تعـدد    . خودستايي، سـتمگري، خودفراموشـي، و خودبـاختگي اسـت    

ها و صـدمات ناشـي از آن در انسـان مـدرن حكـايتگر آن اسـت كـه يكـي از           جنگ
گري اسـت كـه فردوسـي     ترين نيازهاي انسان امروز پرهيز از خشونت و افراطي عمده

وگو و مفاهمـه   ها پيش دردمندانه، هنرمندانه، حكيمانه، و با زباني غيرمستقيم گفت  رنق
كار خويش قرار داده و گونة حماسي را به ظرفيتـي بـراي نكـوهش     را پيام مسلط شاه

  .منازعه، مخاصمه، خشونت، و بيان مضرات جنگ و كشتار تبديل كرده است
نكـوهش   وگومنـدي،  گفت انساني، دغدغة ي،جهان پيام ي،فردوس شاهنامة :ها واژه كليد

  .يگر خشونت
  

 مقدمه. 1

اليوت و ريچاردز، ماهيت و هويت انسان در گذر زمان تغيير نكـرده و   مانندنظر منتقداني  به
 ،با ايـن تفـاوت كـه بشـر دورة جديـد     ). 25: 1384برتنس، ( يكسان است سراسر گيتي در

برخالف گذشته كه براي خود در زندگي جايگاهي ثابت قائل بود و در ذات زندگي معنا و 
ـ ، كـرد  كرد و در آمدن و رفتنش مقصدي مشاهده مي هدفمندي را احساس مي تـدريج در   هب

نيروهـاي  ارج شـده و  بخش و معنامدار گذشـته خـ   زده از عالئق و احساس ايمني دنياي فن
گرايـي او را تحـت    قدرت ، ياساالري دولت ،مداري فن ،االريس چون سرمايه هم اي فرادستي

 :حـائز اهميـت اسـت   ] نقل با تصـرف [سخن اريك فروم در اين باره . قرار داده استفشار 
آزارد و تحت فشار  و مي[كند  انسان امروز تنها مانده است و خطر از هر سو او را تهديد مي«

  ).40- 39: نهما(» و بهشت خويش را گم كرده است] گيرد مي
شـدة   گـم » مـن «سـازي از   دنبـال اسـطوره   توان گفت كه انسان جديد به حقيقت، مي در

دنبـال   شده است؛ انسان امروز به گم» من«خويشتن است و آرمان انسان امروز بازيابي همان 
گردد كه او را دوبـاره بـه خويشـتن خـويش، آسـمان، قدسـيت، عرفـان،         جهاني مي زيست
پنداري با روح طبيعت و جـان كيهـان پيونـد بزنـد و ادبيـات       ذات و همهاي كيهاني،  زيبايي

  .آيد ترين ارمغاني است كه از اين ديدگاه به كمك انسان مي فارسي نفيس
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كـه بـه    همة اين مسائل دست به دست هم داد تـا انسـان عصـر مدرنيتـه، بـيش از آن     
هـاي   نشاندن عطـش پذيرش ديني خاص گرايش داشته باشد، به معنويتي فراگير براي فرو

بشر امروزي دريافته اسـت كـه   . خألهاي دروني و آرامش روي آوردروحي و پر كردن 
هـايي كـامالً مـادي،     را با مالك ها آنتوان  و چراهايي وجود دارد كه نمي حقايق، وقايع،

  .و دنيوي توجيه كرد ،سودجويانه
هـاي او و   بخـش تشـتت   پايانكه  است مأمني دنبال به امروز انسان موقعيت، اين درك با
هايش باشد، حقيقت وجودش را براي او معنا كند و وي را از سرگشتگي  گوي پرسش پاسخ

به او عرضـه كنـد،   » سربلند زيستن«، و »زيبا زيستن«، »خوب بودن«برهاند، الگوهايي براي 
وي  جايگاه و هدف او را مشخص كند، نردبان فهم او از ملكوت و آسمان شود، و بين عالم

  .و آسمان پل بزند
دادهــا و  هــاي معرفتــي، و رخ درســت در همــين فضــا، بافــت، موقعيــت، شــبكة ســازه

كـار ادب فارسـي    هـاي شـاه   هاي فراروي اوست كـه بـازفهمي و بـازخواني مـتن     دگرگوني
سبب بنـا شـدن بـر پايـة      كارهاي ادب فارسي، به ضرورت و وجوب خود را نشان داد؛ شاه

دنبال كشف حقيقت ناب و انعكاس آن در متن  تجربيات عرفاني، به شناسانه و معرفت انسان
شناسانه و هنرمندانة ادبي است؛ اين كيميا از زبان همة مخاطبان تاريخ انسـان سـخن    زيبايي

انـد، زيـرا    هـا مخاطـب آن   شـود كـه همـة انسـان     شمول تلقي مي اي جهان گويد و پديده مي
دمي ريشه دارد و هميشه سرچشمة تكاپوي جويي ميلي فطري است كه در وجدان آ حقيقت

بنـدد، حتـي اگـر غبـار اقتـدارطلبي،       گاه از وجود آدمي رخـت برنمـي   بشر بوده است، هيچ
  .رنگ كرده باشد گرايي، و صنعت و فنّاوري چند صباحي ظهور و نمودش را كم مادي

ـ : بنابراين، انسان معاصر به چند علت به هنر و ادبيات گرايش پيدا كـرد   كـه  ناول اي
جايي اطالعات، نـوگراتر و   سرعت در جابه سبب انسان جديد نسبت به انسان پيشين، به

و  ،غيرمنعطـف  ،خشـك  ي،تر است و از استيالي ضوابط و قواعد مكانيك انديش معرفت
. هاي دنياي جديـد خسـته اسـت    فنّاوري ةپيوست هم هاي به شبكه ةروح ناشي از سيطر بي
دارد  شـناختي  تـر و عمـق انسـان    شود كه جذميات كـم  هايي كشيده مي سوي متن به پس

  ).24: 1381ملكيان، (
گـويي   علت سيطرة نگرش فنّاورانه قادر به پاسـخ  هاي اجتماعي امروز به كه نظام دوم اين

كنندة انسان  همة نيازها و معضالت بشر معاصر نيستند و توان خود را به درك مسائل احاطه
اند، امـا بخشـي از ايـن مسـائل بنيـادين و معضـالت بشـر امـروز در           امروز معطوف نكرده

درونـي و برونـي    هـاي   هايي مطرح شده كه حاصل تجربيات عظـيم روحـي و چـالش    متن
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ترين مسـائل آدمـي از گذشـته تـا امـروز       است؛ بزرگاني كه دربارة اساسي بزرگاني وارسته 
  :اند؛ شعري كه به تعبير ريچاردز اند و آن را به زبان نثر يا شعر بيان كرده انديشيده

) disorder( آشـفتگي  بر چيرگي راه تنها و است معنوي هاي ناخوش براي خوش دارويي
چنان كه رابرت فراست نيز چنين شعري را مأمني كوچك براي  وز است؛ همبشر امر

حتي اگر مضـمون چنـين شـعري خـود آشـفتگي باشـد        .داند رهايي از آشفتگي مي
  ).25: 1384برتنس، (

اكنون ادبيات فارسي براي انسان معاصر در حكم ارمغاني معنوي است و مؤانست با آن 
هـاي دينـي    هاي ديني در حد مراجعه به ساحتي از مـتن  سبب آميختگي با مفاهيم و آموزه به

هاي شـهودي،   راز اين امتياز و توفيق را بايد در انعكاس نگرش اشراقي، تجربه. كاركرد دارد
جو  و مداري، و توجه دقيق به ماهيت و نيازهاي فطري انسان در ادبيات فارسي جست ازليت

كارآفرينـان   ناسي است؛ به اين معني كه شاهش كرد؛ به ديگر سخن، ادبيات فارسي آيينة انسان
اي ژرف از خودشناسـي، خودسـازي، و شـناختي عميـق از انسـان و       ادب فارسي با تجربه

اند  تمام ابعاد مادي، معنوي، روحي، جسمي، دنيوي، و اخروي انسان را در نظر داشته نيازهايش
سـبب   بـه . انـد  اهم آوردههايش فـر  و درماني براي دردها و معجوني براي آرزوها و خواسته

كارهـاي بزرگـان ادب    و راه  همين توجه به اقتضائات و نيازهاي فطري آدمي است كه پيـام 
گشاست؛ زيرا فطرت انسان منبع اتصـال   فارسي براي انسان ديروز و انسان امروز مؤثر و راه

  .شود نمي... خوش زمان، مكان، تاريخ، و  گاه دست او به حقيقتي ازلي و ابدي است كه هيچ
صـورتي بكـر و زالل بازتـاب دارد و بـه      اقتضائات فطري انسان در ادبيات فارسـي بـه  

هاي معنـوي و دينـي و    بيني آبشخورهاي آن جهان. ها نمايانده شده است ترين صورت بديع
بيني زردشتي و اسالمي گرفته  اند؛ از جهان ها را پشت سر گذاشته هايي است كه هزاره انسان

بيني عرفـاني ابوسـعيد ابـوالخير     از جهان. سينا، سهروردي، و فارابي فلسفي ابن بيني تا جهان
انـد و در ايـن    گرفته تا مولوي همگي بر مدار عشق و معنويت اهورايي و الهـي در حركـت  

  .اند سنگ جاي گرفته هاي گران متن
مكن بود م چه آنتوان گفت هر  مي. و نبوغ ايراني است نيرو ابرازگر ترين بزرگ فارسي ادب

 در اي نكتـه  هيچ ذوقي؛ و اشراقي زبان به منتها است، گرفته جاي آن دربه ذهن بشر برسد 
و مفهوم هستي و نيستي نيست كه در ادب فارسي بـه   آفرينش، شناسي، روان اجتماع، زمينة

  ).55: 1373ندوشن،  ياسالم(آن پرداخته نشده باشد 

تواند بـين گذشـته و آينـده پـل بزنـد و      تعبير لوسين گلدمن، ادبيات حقيقي بايد ب به
چـه دربـارة مسـير     ، امـا آن )97: 1371گلـدمن،  (هـا پيونـد زنـد      عاليق ما را بـا ميـراث  
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توان گفت اين اسـت كـه ادبيـات فارسـي پلـي       يابي و كاركرد ادبيات فارسي مي جريان
 هـاي متنـوع چنـدين رودخانـه بـا      اي استوار اسـت كـه شـعبه    ها و شالوده بزرگ با پايه

آبشخورهايي ممتاز، غني، و متفاوت از زير آن گذشته و نهايتاً در دريـايي بـه هـم متصـل     
سبب ماهيت بينافرهنگي  سنگ ادب فارسي است كه به اند؛ اين دريا همان ميراث گران شده

تواند به ادبياتي جهاني تبديل شود و با پشـت   شناسانه مي و اشتمال بر مباحث عميق انسان
هـايي   و فرودهاي عظيم تاريخي براي نسل امروز و دنيـاي معاصـر پيـام   سر گذاشتن فراز 

  .گشا به ارمغان آورد اثربخش و راه
گشا براي جهان پرتحول امـروز دارد؛ منظـور از    هايي راه ها و پيام ادبيات فارسي ظرفيت

ن اي است كه از مفاهيم و مضـامي  همان نفي قيد و بند طبقاتي، قومي، و منطقه» پيام انساني«
شـده اسـت در     وري آن موجـب  مايه و جا كه غنا عمدة ادبيات كالسيك فارسي است تا آن

شـدة ايـران را    اي بسيار فراتر از مرزهاي شناخته طي تاريخ قلمرو حيات زبان فارسي گستره
دار و  مثابـة آينـة فرهنگـي ريشـه     دربر گيرد؛ به ديگر سخن، پيام پرجاذبة ادبيات فارسي، بـه 

را خلق كرده و اين مرز » مرزهاي ايران«تري از  بسيار پهناور» افياي فرهنگيجغر«ساز،  تمدن
سـبب موقعيـت    علت جغرافياي فرهنگي داخل مرزها و از ديگر سو بـه  سو به  و بوم از يك

هـاي   ها نقطـة تالقـي فرهنـگ    اي و جغرافيايي سياسي مرتبط با ساير كشورها و ملت منطقه
  .گوناگون محسوب شده است

ن و مشـكالت عمـومي مردمـي خـاص يـا      ادبيات فارسي ناظر به مسائلي معين، بنابراي
مسـتمراً بـا درون و بـاطن     زيرااي مشخص نيست،  ن مردم در دورهمسائل و مشكالت معي

. و سوزهاي آدمي را بركاويده اسـت  ،وجود انسان چالش كرده و ژرفاي نيازها، نازها، رازها
شـناختي در   پربهـاي انسـان   ةايـن ادبيـات، دو گنجينـ   انـداز وسـيع    كران و چشم در پهنة بي

هاي حماسي و عرفاني جاي دارند كه هر لحظه فرزندان اين سرزمين گنجـي تـازه از    حوزه
  .اند آن استخراج كرده

تر و  ادبيات فارسي ادبياتي انساني و جهاني است كه در مقايسة كلي با ادبيات جهان غني
يام اصلي آن بر محور انسان و جهان انساني شكل گرفته و راز رسد و پ نظر مي تر به غالباً عميق

شناسانه چنان در آن به وديعت نهاده شـده اسـت كـه هـر چـه از عمـر جهـان         و رمز انسان
شود و در دنياي پسـامدرن و دوران   تر به جاودانگي و ناميرايي آن پي برده مي گذرد، بيش مي

شود و  ژرفاي ادب عرفاني فارسي بازشناخته ميهايي از عمق و  ها هر روز اليه  ساختارشكني
توانـد در كالبـد    از آبشخورهاي نـاب ادب فارسـي مـي   جهان امروز در صورت بهره گرفتن 

  .زدة خود جاني تازه بدمد آلود صنعت فسردة شتاب
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ديرينگي و پرمايگي متون ادب فارسـي و تكثـر مفهـومي ناشـي از ايـن جغرافيـاي       
ادبيات فارسـي تقريبـاً   . ايي ويژه براي آن پديد آورده استه فرهنگي امتيازات و گنجينه

هـاي   و انديشـه  عرفاني شناسي رمزآلود طور پيوسته از سرچشمة زالل و حياتي هستي به
هاي شهودي بهره گرفته است؛ بنـابراين، موجـب    متنوع ديني، فلسفي، كالمي، و مشرب

شناسـانة ممتـازي در ايـن     هاي جمـال  ظهور و بروز استعدادهاي شگرف ادبي و ديدگاه
  .سرزمين شده است

تـرين   ارج پارسـي، ايـن نفـيس    توان نتيجه گرفت كه ادبيات گـران  چه گذشت، مي از آن
ن ماندگار سرزمين ايران، در حصار مرزهاي جغرافيايي محدود نمانده و در طي تاريخ ارمغا

مالحظـة  . هاي پويا و آموزندة خويش قـرار داده اسـت   جهانيان را تحت تأثير افكار و آموزه
هـا و در همـة ادوار    فردوسي براي همـة نسـل   شاهنامةشناختي موجب شده كه  ابعاد انسان

گشا و نو داشته باشد كه در اين مجال اندك به  ان سخن و پيامي راهتاريخي و براي همة آدمي
  .آن پرداخته خواهد شد

بر اين استوار شده است  شاهنامهمسئلة اصلي اين جستار آن است كه تصور عمومي از 
دليل گونة حماسي، بر پاية خشونت و منازعه شكل گرفته است؛ زيرا در گونة  كه اين اثر، به

و اساس ) motive(مايه  ترين بن هاي رزمي مهم  پردازي روايت در شخصيتو ) epic(حماسه 
اما در اين پژوهش بـا شـواهد   . است» جدال«داستان و شيرازة نظام روايي آن ) plot(پيرنگ 

گوناگون با تأكيد فردوسي بر صلح و نفي خشونت نشان داده شـده اسـت كـه ايـن گمـان      
خواه و بلندنظري ماننـد   فاي باطن انسان آرمان، كه محصول ذهن خالق و صشاهنامهدربارة 

هـاي   كند؛ زيرا اين متن سرشار از حكمت و بيانگر آرمـان  حكيم فردوسي است، صدق نمي
  .هاي الهي است طلبي، و آموزه انساني، حق

هـا را در كـاخ بلنـد نظـم       چنان شـالودة داسـتان   حكمت و نظام انديشگاني فردوسي آن
هــا،   آميــز ماجراهــا، رهيافــت عــين حفــظ صــورت جــدالسرشــته اســت كــه در  شــاهنامه
وگومندي، عقالنيت، فرزانگـي، پرهيـز از    ها عموماً در خدمت گفت  ها، و غايت گيري جهت

 گري، صيانت از حـريم آزادگـي، و تعـالي انسـاني قـرار گرفتـه اسـت؛        خشونت و افراطي
ني و تعـاليم  هاي حكمت اشراق و رويكردهاي حكمت خسـروا  فردوسي تحت تأثير آموزه

هـاي نفـي     سراسر بـر پايـة پيـام    شاهنامهنپذيرفته است؛ به اين معنا كه اسالمي خشونت را 
فردوسي،  شاهنامةادعاي اين گفتار آن است كه . خشونت و برقراري صلح قرار گرفته است

كار ادبيات فارسي در گونة حماسي، سرشار از مفاهيم صـلح و   منزلة سرآمدترين اثر و شاه به
 .محوري است ويرگر جهان عاري از خشونت و داناييتص
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ــ تحليلـي اسـت كـه اسـتنباط آن بـا رهيافـت تلفيقـي          روش اين پـژوهش توصـيفي  
  .الگويي، هرمنوتيك، و با كمك مباني تحليل گفتمان صورت گرفته است كهن

  
  كار حماسي جهاني منزلة شاه فردوسي به شاهنامة. 2

فردوسـي   شـاهنامة كارهاي حماسي كه در اين مجال اندك بررسـي شـده    از جملة اين شاه
سـاز و اضـطراب و    هـاي عميـق انسـان تـاريخ     كـار عمـدتاً حاصـل دغدغـه     اين شاهاست؛ 
هـا، باورهـا،    فرهنـگ  ةتعامل و آميـز  ةو نتيج استمند  ل و دغدغهئوشناسي حكيم مس انسان
هاي ديني در جغرافيايي بسيار بزرگ و برجوشيده از  و آموزه ،الگوها ها، كهن ها، اسطوره آيين
هاي مـداوم   بلند حاصل از چالش هايِ ها و پيام هاي طوايف گوناگون است كه ظرفيت كنش
كند و  عصرها منتقل مي ةها در هم انسان ةو اديب را با خود به هم ،بزرگ ،هايي متفكر انسان
 .داردنو و پرجاذبه براي جهانيان  يپيام

آالم و دردهـاي انسـان امـروز و تصـويرگر آفـاق گسـترده و        ةدهنـد  تخفيـف  شـاهنامه 
پندارانه با كيهان است و زمين را با آسـمان و انسـان را بـا جـان      ذات همو انداز متنوع  چشم

د و حكيمانـه انسـان را بـا فـرامن     كنـ  و رازمندي هستي آشنا مي آلوديدرون طبيعت و رمز
  .زند بشري پيوند مي

گيـرد؛   جاي مـي   كارهاي ادبي جهان گمان در زمرة آثار بزرگ و شاه فردوسي بي مةشاهنا
شناســي و  هــاي اســاطيري اســتوار اســت و بــا مبــاني انســان  ايــن اثــر پــرآوازه بــر بنيــان

هاي خالق اثر نيز درآميخته است؛ از اين رو، نه صرفاً اثري حماسي اسـت و   انديشي حكمت
شود و نـه جنـگ و كشـتار در آن     رحمي تأييد مي بينه در پردازش حماسة آن خشونت و 

از   رفتار منطقي، تـدبير بـراي پرهيـز     اصالت دارد، بلكه پيش و بيش از هر چيز خردورزي،
  .و ترويج عدل و دادگري در آن اصل قرار گرفته است  مخاصمت،

كنـد و روح آدمـي را بـه     انديشانه دغدغة آيندة انسانيت را مـنعكس مـي   فردوسي ژرف
  .دهد پرواز مي هاي انساني  مان بلندنگري آرمانآس

  
  با جهان امروز شاهنامهوگومندي  توان گفت. 3

هـاي    كه تلفيقي از حكمت اشراقي و خسرواني ايران باستان و آمـوزه  شاهنامهبناي حكمت 
 ،كـاوي و غـور و غـوص آدمـي در شـناخت ژرفـاي نفـس        حكمي اسالمي است بر ژرف

 شـاهنامة هـاي وي اسـتوار اسـت؛     و نيازهـا و چـالش   ،تن اوماهيت خويشـ  ،هاي روح اليه
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فردوسي در يك نگاه، بازكاوي ژرفاي روح، روان و ضمير، زبان، و نهان همة آدميان است؛ 
هـاي   با ذهن و ضمير انسان امروزي و مسائل و مشكالت و بحران شاهنامهبه ديگر سخن، 

ن مسائل ذهنيت آدمي در عصر جديد تري هاي عصر نو قدرت مكالمه دارد و با بنيادي انسان
  .زند گويد و پلي بين ذهن خويش با ضمير امروزيان مي سخن مي
هاي مهم انسان با زنـدگي، مـرگ، سرنوشـت،     چالش شاهنامهها در   ترين موضوع بنيادي
. هاي تحميلي ديگران است ها و اراده هاي پست و بلند آدمي، و جدال با ناخواست خواست

مبارزه با انانيت خويشتن و ديگران و قهاريـت زمـين و    شاهنامهبشر در درمجموع، دغدغة 
 .زمان است

اي مواقـع و   هاي ديني معنايي جاودان دارند، متـون ادبـي نيـز در پـاره     اگر دين و گزاره
كننـد و   علت سنخيت مفهومي و كاركردي معنـوي، مفهـومي مانـدگار پيـدا مـي      مواضع، به

تعبير ريچـاردز و اليـوت،    زنند؛ به گذشته، حال، و آينده پيوند ميخواننده را با وضعيت بشر 
شايد بر همـين اسـاس اسـت كـه     . هاي زنده و پايدار است ادبيات مصداق حقايق و ارزش

آرنولد و دريدا احتمال دادند برخي از متون ادبي كـاركردي قدسـي دارنـد و بـازنمودي از     
  ).160: 1384برتنس، (ور نيست ها متص اند و هرگز پاياني براي آن جهان خارج

  
  فردوسي شاهنامةهاي جهاني   پيام. 4

 خشونت نفي 1.4

گري است و فردوسـي   ترين نيازهاي انسان امروز پرهيز از خشونت و افراطي يكي از عمده
وگو و مفاهمه را پيام  ها پيش دردمندانه، هنرمندانه، حكيمانه، و با زباني غيرمستقيم گفت  قرن

خويش قرار داده و گونـة حماسـي را بـه ظرفيتـي بـراي نكـوهش منازعـه،         كار مسلط شاه
  .مخاصمه، خشونت، و بيان مضرات جنگ و كشتار تبديل كرده است

ساز و در مواضعي كه پيرنـگ روايـت    كننده و سرنوشت هاي تعيين فردوسي در موقعيت
هاي انسـاني و   پيامدر اوج گره داستاني و نقطة حساس و جالب توجه همگان قرار دارد، از 

كند؛ پيامي كه محور حكمت و درخشش نظـام انديشـگاني    منشور جهاني خود رونمايي مي
حكيمانة وي است، اين منشور همان نفي خشونت و پرهيز از بيدادگري و استقرار آرامـش،  

  .صلح، و امنيت است

  در پرهيز از خشونت شاهنامهشواهدي از  1.1.4
، فريـدون كـه  زماني : ران ايران بزرگ، فريدون انك براي حكمنامة فر نفي خشونت و مرام
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 صفتي، طلبي و اهريمن مظهر خشونت ،انديش ايراني، بر ضحاك ران بزرگ نيك نخستين حكم
  :سرايد چنين مي، دكن پيداي ايران بزرگ را استوار مي ناكران ةشود و سنگ بناي گستر چيره مي

ــان ــن نه ــد زي ــاه ب ــه آگ ــك ن  او شـاه شـد بـر جهـان    كه فرزنـد   فران
 داور آمـد نخسـت   به پـيش جهـان     كنان شد؛ سر و تـن بشسـتنيايش

ــار     همــي آفــرين خوانــد بــر كردگــار ــردش روزگ ــادمان گ ــر آن ش  ب
 همي داشـت روز بـد خـويش راز      وزان پس كسي را كه بـودش نيـاز
ــدر نهفــت    نهانش نـوا كـرد و كـس را نگفـت  همــان راز او داشــت ان

 چنان شد كه درويش نشناخت نيـز    زين گونه بخشـيد چيـزيكي هفته
ــت    هــا را گشــادن گرفــتهمــان گــنج ــه رأي دادن گرفـ ــاده، همـ  نهـ

ــادن ــنجگش ــاه«را،در گ ــد»گ  درم خوار شد، چون پسر شاه ديـد    دي
 )27- 14ابيات  ،1 ج :1370فردوسي، (

فردوسي اين رهيافت كالن را در  :راني سياوش جهان عاري از خشونت، منشور حكم
رانـي سـياوش كـه بـه      گذارد؛ از جمله در منشـور حكـم   به نمايش مي شاهنامهجاي  جاي

  :دارد فرماندهان سپاهش بيان مي
ــود پــس شــهريار ــه گــودرز فرم  كـــه رفـتــــي كمربســـته كـــارزار   ب

ــي   دسـتنگر، تــا نيـاري بـه بيـداد، ــت نگردانـ ــاد، پسـ ــوان آبـ  ايـ
ــان     جنگـت نبنـدد ميـانكسي كـو بـه ــد زي ــو نياب ــز ت ــاز ك ــان س  چن

ــر ــدي دادگ ــا ب ــندد از م ــه نپس  سپنج اسـت گيتـي و مـا بـر گـذر        ك
 دل را ز آتــش ســري مكــن گــرم،    چو لشكر سوي مـرز تـوران بـري
 كـوس  نبندي به هر جاي، بـر پيـل      نگر تا نجوشي بـه كــَردارِ طـوس

 و از يـــادگيران فرســـتهشـــيوار   اي پـيش پيـران فرسـتديدهجهان
 )136- 129ابيات : همان(

در  :گيري از قدرت در منش كيخسـرو  بهاي كناره رويكرد عرفاني و نفي خشونت به
گيري از حكومت را بر خشـونت   كناره كه عارفانه ،ساز كيخسرو فرجامين انتخاب سرنوشت

همـين شـكوه    ،گزيند عبادت و كنج خلوت سكني مي ةدهد و در گوش و منازعه ترجيح مي
ها و سخنان رستم در مواجهه با اسفنديار براي پرهيـز از جنـگ    وگومندي را در كنش گفت

 .دارد بيان مي
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فردوسـي در   :مردي و فرهيختگـي  پيوستگي پرهيز از خشونت با آرامش و دانشي
كـه سـام بـه معرفـت و      وگوي نهايي بين سـام و فرزنـدش زال پـس از آن    عرصة گفت

خودآگاهي رسيد و نخوت و خودبيني را كنار نهاد، پرهيز از خشونت را مـالزم و بلكـه   
  :داند مردي مي محوري و دانشي محصول دانايي

 كه داد و دهـش گيـر و آرام جـوي      سوي زال كـرد آنگهـي سـام، روي
ــم   ذر نيست بر حكم گـردان سـپهرگ ــدره ــترداي ــدت بگس ــر باي  مه

 پـــژوه دانـــش مـــردان وســـواران   گـروهخـويش انـدرآوركنون گرد
ــه   دانشـــيز هـــربشـــنووبيـــاموز ــابيك ــري ــي ز ه ــي دانش  رامش

ــه   ز خورد و ز بخشش مياساي هـيچ ــشهمـ ــيچ داد و دانـ  دادن بسـ
 )350- 332ابيات : همان(

وگومدار،  رودابه از نژاد غيرايراني، در فرايندي گفت: پرهيز از خشونتو  وگو گفت
 ةايـن ازدواج ثمـر   .آيـد  درمـي  ،عاشقانه و از سر صميميت به همسري زال، پـدر رسـتم  

داد  ايـن رخ  ةوگومندي و پرهيز از خشونت و نفـي جنـگ بـوده اسـت و در سـاي      گفت
جلـوگيري   ،پادشاه كابل ،و مهراب ،سام، پهلوان ايراني بيناز وقوع جنگ  وگومدار گفت
  :دارد چنين انساني و جهاني اعالم مي شود و فردوسي اين مي

 مـا بـه  برفروزد شد،پژمردهچو   مـابـهنسـوزدكابـلشهرمگر
 جـوان گـردد  پيـر  تويأرباكه   چنين گفت سيندخت با پهلـوان

 برافروختنــد هــا تيرگــيتــوبــه   آموختنــددانــشتــوزبزرگــان
ــه   مهر تو شد بسته دست بـديبه ــرزتب ــزدي ره گشــاده گ  اي
ــا   كـردچـهكابـلگناهـانبيسر ــدركج ــد آورد ان ــرد باي  بگ
 درمبنـد ميان را به خون ريختن   كارش از تـو پسـندچنيننيايد
ــيدل ــانب ــلگناه ــوزكاب  روز بـه  آيـد  انـدر  روزتيرهكجا   مس

 )1426- 1346ابيات  ،3 ج :همان(
  
  مدارا و صلح 2.4

فردوسـي  . كتابي است كه با هدف تعالي انسان و استقرار صلح سروده شده است شاهنامه
جنگ در صورتي نيك اسـت   شاهنامهداند؛ در منطق  اي پسنديده نمي جنگ را با هر انگيزه
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 شاهنامهاگرچه . كه يا در دفاع از خود باشد يا در انتقام از ستمي كه بر مظلومي رفته است
هـاي پهلوانـان اسـت، امـا      جويي گر انتقام ها روايت داستان در سرايي حماسه مناقتضاي  به

جاي  علت اين امر نيز اندرزهاي شاعر در جاي. اي ندارد با اين كردارها ميانه شاهنامهروح 
  .اين كتاب است

و ها كه توجيه ظاهراً عقالني دارند، اما خرد و انصاف انساني خدا، آيين،  چه بسيار جنگ
انـد؛   خردان آغـازگران جنـگ   فقط بي شاهنامهبه همين علت در . كند  ها را تأييد نمي باور آن

گاه  كنند، آن شود كه ديگران به ايران حمله مي جنگ در نزد ايرانيان خردمند زماني موجه مي
  .بايد براي پاسداري از نام و خاك جنگيد

از بـين  . كننـد  شيوة شبيخون آغاز مي تر به ها را دشمنان ايران و آن هم بيش تر جنگ بيش
كاووس، طوس، : آغازند خورند كه جنگ را مي چشم مي  به شاهنامههمة ايرانيان سه نفر در 

عامـل   شـاهنامه خـردي در   بنابراين، بي. اند شده خرد نموده  بي شاهنامهو فريبرز؛ اين سه در 
  .جنگ است

شـوند نبايـد    ناچـار از جنگيـدن مـي   ، ايرانيان حتي وقتـي  شاهنامههاي  بر پاية آموزه
شكني و كشتن زنان، كودكان، و پيران جايز  مردي را رها كنند؛ بر اين اساس، پيمان جوان
خوردگان از او تقاضـاي صـلح    شود و شكست كيقباد وقتي بر تورانيان پيروز مي. نيست

نظـر   طلبند، با وجود فزوني قدرت، چون سراي ديگـر را در  كنند و از وي پوزش مي مي
  :گذرد پذيرد و از جرمشان درمي مي آورد تقاضاي دشمن را مي

 ز سر باز پيمـان شـويدنويبه   ز كردار بد گر پشـيمان شـويد
 ام در ســراي سپنــجبسيجيده   مـرا نيست از كينـه و آز، رنـج

  )253- 252ابيات  ،1 ج :همان(

انصـاف را در  كـه اصـالت خـردورزي و ضـرورت در نظـر داشـتن        فردوسي، براي آن
گـاه كـه يكـي از     آن: دهـد  گونه توجه مي نبردهاي ايرانيان توصيف كند، در جايي ديگر اين

دار قباد را براي ادامة جنگ پس از پيروزي در نبرد و روشن شدن ضعف دشمن  پهلوانان نام
خواهي دشمن از ترس قدرت من اسـت، بنـابراين    كند كه صلح زد مي تشويق و به او گوش

  :دهد قباد پاسخ مي .صلح نكن
  »كه چيزي نديدم نكوتر ز داد«

  )262: همان(
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  :ها بايد جانب ضعيفان مراعات شود از نظر فردوسي در لشكركشي
ــه راه ــي را ب ــد كس ــازرد باي  چنين است آيين تخـت و كـاله   ني
ــه ــردم پيش ــر م ــاورز گ  كسي كو به لشـكر نبنـدد كمـر   وركش

 نبرد مكوش ايچ جز با كسي هم   نبايد كه بـر وي وزد بـاد سـرد
 كـه بر كـس نماند سراي سـپنج   رنـج، رنـجنبايـد نمودن به بـي

 )523- 520ابيات  ،2 ج :همان(

هـا را بايـد    از ديدگاه فردوسي در جنگ نبايد از احساسات پيروي كرد و همة واقعيت
مقام دفـاع نيـز    دوست ايراني در گرا، و صلح خواه، انسانيت حتي لشكر آرمان. مالحظه كرد

  .بيني خود را به كشتن دهد نبايد بدون واقع
 وگر خيــره سـوي دم اژدهـا      كسي سوي دوزخ نپويد به پـا

  )320: همان(

خواهي دشمنان و نيروهاي اهريمني  شكني و كين اغلب پيمان شاهنامهها در  زمينة بروز جنگ
، فردوسي خرد را برترين ميـزان  است؛ براي داوري دربارة جنگ و مالحظة سرنوشت و پيامد آن

سنجد؛ گوهري كه در نظر شاعر با جان و قلـب و   داند و همه چيز را با اين گوهر مي و معيار مي
  .كند جوهرة انساني برابري مي

از سوي ديگر، تنظيم روابط در دوران صلح نيز به ابزاري معنوي نياز دارد؛ فردوسي اين 
داند و در مفهوم پيمان نگاه داشتن شـهريار خالصـه    دار در خرد مي ابزار معنوي را نيز ريشه

تـا  . كنـد  اي اثبات اين معنا را در سيماي آرماني سياوش متبلـور مـي   كند و قالب اسطوره مي
شود، جنگ مجـاز نيسـت؛ بـه     منزلة تابعي از امر شهرياري نگاه داشته مي يمان بهزماني كه پ

شهري  هاي ايران است حامي آرمان شاهنامهپهلوان  بردارترين جهان همين سبب، رستم كه نام
  ).57- 56: 1373پرهام، (است 

ورز و پهلوانان آرماني از نبرد و سـتيز   جا كه ممكن است، شاهان خرد ، تا آنشاهنامهدر 
هـا و   كوشند و در عـين حـال در برابـر حملـه     هاي جنگ مي پرهيز دارند و براي نفي زمينه

 شـاهنامه حتي در برخي مواضع زنـاني بـزرگ در   . خيزند تجاوزهاي تورانيان به مقابله برمي
افروختة جنگ را بـين دو كشـور خـاموش     بير خود آتش نيمهكنند كه با خرد و تد ظهور مي

هـاي حكيمانـة    توان بـه تـدابير و خـردورزي    از جمله مي). 211: 1383حميديان، (كنند  مي
 .سيندخت اشاره كرد
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شايسـتگي در   هـا را بـه   فردوسي اگرچه كامالً به اصول فنـي حماسـه توجـه دارد و آن   
، مالحظـات خردورزانـه، انسـاني، و رويكـرد     نبردنامة خود جاي داده است، در عين حـال 

هـاي حماسـي در اثـر     دهد كه ارمغان طبعش براي طـرح جـدال   اش به او اجازه نمي جهاني
  .راهة تبليغ خشونت بيفتد فاخرش به بي
منزلـة عنصـري مهـم در     نحـوي بـه عنصـر جـدال، بـه      سترگ فردوسي بـه  شاهنامة

هـا و   دال عرصـة تجلـي انصـاف   پردازي، توجـه نشـان داده اسـت، امـا ايـن جـ       حماسه
جـويي از شكسـتن اسـتخوان حريـف،      هاست نه تسخير، تجـاوز، لـذت، و كـام    عدالت
، حداقل تا پايان زندگي رستم، ايرانيان تسـخير تـوران را   شاهنامهكه در هيچ جاي  چنان

در همين ). 9: 1369رحيمي، (اند  با آن همه بدكرداري و بدانديشگي آنان در سر نداشته
كنـد،   اهريمني غلبه مـي   ترين پادشاه كياني كه سرانجام بر انديشة پهلواني، بزرگحماسة 

نهـد و بـا    هاي بيهـوده، بـا بينشـي فراانسـاني تـاج و تخـت را مـي        به جاي بلندپروازي
  .شود از ديدگان دنيابينان ناپديد مي) نماد پاكي و طهارت(پهلوانانش در برف 

از   هاي انديشه و عمل، عموماً و پيروز ميدان هنامهشارستم، جهان پهلوان و انسان آرماني 
دهد كه اسـفنديار را بـا تمهيـدات     آغازيدن نبرد پرهيز دارد؛ او كوششي فراوان به خرج مي

شود و در نهايت در هنگـام پرتـاب    جنگ برحذر دارد، اما موفق نميمستدل و گوناگون از 
  :گويد نيزة آخر چنين مي

 فزاينــدة دانــش و فــرّ و زور   همي گفت كاي پاك دادار هور
ــرا   همي بيني اين پـاك جـان مـرا ــم روان مـ ــرا هـ ــوان مـ  تـ
ــارزار   كه چندين بكوشم كه اسفنديار ــد از ك  مگــر ســر بپيچان

 )4230- 4028ابيات  ،3 ج :همان(

نبرد اسفنديار و رستم نبرد خير با شر نيست، نبـرد آگـاهي بـا ناآگـاهي و انسـان      
شده است؛ آرزوي  پرست واقع خورده و آلت دست پدر قدرت فريبمختار خودآگاه با 

ها راه طي كـرده   داند چرا فرسنگ رستم رستگاري اسفنديار است، اسفندياري كه نمي
تا نماد پهلواني ايراني را در هم بشـكند؛ اسـفنديار بـا ناآگـاهي و اغواشـدگي چنـين       

ك كرده است، اما شـايد  گيري رستم به نجات خود كم پندارد كه با تحقير و دست مي
چنان كه اسفنديار نيز در پي رستگاري خويشتن است، رسـتم نيـز    هم«بتوان گفت كه 

» كنند ديگر نبرد مي روند و با يك گانه مي چنين است، هر دو با هدفي يگانه به راهي دو
 ).10: 1377مسكوب، (
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گيرانـه اسـت و در دو مرحلـه كـاووس و      نبـرد پـيش    كه رستم نيز گاه آغازكنندة با اين
دارد؛  كند، اما به سپاه دشمن و سربازان عادي تعدي روا نمـي  كيخسرو را به نبرد تشويق مي

تـن   بـه  هـاي تـن   تـر جنـگ   توان گفت، علت بيش زيرا در پي خون ريختن نيست؛ حتي مي
 ).91: همان(جان كسان و پرهيز از ريختن خون ديگران است همين گرامي داشتن  شاهنامه

انـد، مگـر در    آغازگر نبرد نبـوده   نشان خواهد داد كه ايرانيان اصالً شاهنامهمطالعة كامل 
آورنـدة علـل و    آنـان فـراهم    گيري از تجاوز قطعي و سراسـري دشـمن؛ مسـلماً    حكم پيش

آيـد؛ يكـي از    موماً دفاع به شمار ميريزي و جنگ نيستند، بلكه جنگ آنان ع مقدمات خون
خواهي سـياوش اسـت، كـه     هاي اين دفاع نبرد كيخسرو و رستم با تورانيان به كين مصداق

حق نيز كيخسـرو   حتي در همين نبرد به. دست تورانيان كشته شده بود گناه به مظلومانه و بي
  .اشته باشنددهد هر كس از جنگ پرهيز كرد، با او كاري ند به سپاهيانش فرمان مي

توزي را مايـة   اگرچه برخي پژوهشگران، نظير جهانگير كوروجي كوياچي، انتقام و كين
روشن خواهـد   شاهنامهاند، اما با نگاهي منصفانه به  اصلي و تار و پود حماسة ايراني دانسته

تـوان آن را   اسـت، امـا نمـي    شـاهنامه خواهي يكي از رويكردهاي مهـم   شد كه اگرچه كين
  .برشمرد شاهنامهسلط رويكرد م
نيستند؛ فردوسي بر ايـن نظـر    شاهنامهها در  چنان كه گفته شد، ايرانيان آغارگر جنگ هم

تـر از سـوي    هاست كه بـيش  عامل جنگ  توزي اهريمنان ، و كينهحسادت است كه آزمندي،
  .كند فرزندان تور و سلم بروز مي

به ايران خسارات بسياري بـه آن   افراسياب، پادشاه توراني، به همين علت بارها با حمله
كنـد و از او   ها كـاووس بـه آزمنـدي افراسـياب اشـاره مـي       وارد كرد؛ در يكي از اين حمله

  .خواهد دست از اين آزمندي بردارد مي
 بــه افراســياب آن زمــان نامــه كــرد   از ايشــان پســند آمــدش كــار كــرد
 وگـوي  گفـت سر ما شد از تو پر از    كـه ايـران بپــرداز و بيشـي مجــوي

  )493 ،1 ج :1370فردوسي، (
تـوزي   علت كشته شدن سياوش كه موجب جنگ بزرگ ايران و تـوران شـد نيـز كينـه    

تر از آن نيز، حسادت برادران ايرج نسـبت بـه او و كشـته شـدن ايـرج       پيش. افراسياب بود
  .دست آنان باعث كينه و جنگ دائم بين ايران و توران شد به

شوند و با پيـري و مـرگ طبيعـي     هرگز پير نمي شاهنامهويژه  قهرمانان در حماسه به
كنند و همـة سـرماية    ريزي دنيايي مطلوب و انساني كوشش مي ميرند؛ آنان براي پي نمي
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هـاي   هـا و آرمـان   دهند تا ارزش هستي خود را در جهان بيرون در معرض خطر قرار مي
ترين نمونة  ترين و جامع رستم عالي). 185: 1378ايوتاديه، (كنند  بزرگ انساني را تثبيت 

  .اين قهرمانان است
، بـازخواني  شاهنامهطلبي و نفي خشونت در  صلح  هاي انساني و جوهرة با توجه به بنيان

هاي بلند بشريت است كه در ادبيات زيباي حماسـي   ها و پيام اين متن پرارج واكاوي ارزش
  .ورجاوند و عظيمش، تبلور يافته است  نامةشاهآفريدة فردوسي، يعني 

 در استقرار صلح شاهنامهشواهدي از  1.2.4

مĤبانه است؛ او با تحكـيم   آميز و صلح وگويي تعامل ، ايرج در گفتشاهنامهاز همان آغاز 
شود و حاضر است براي ابتناي  سوي سلم و تور روانه مي دوستي به بناي اخوت و انسان

خواهد  چه را رقيب مي گيري كند و هر آن ومت و امارت نيز كنارهاين بناي بزرگ از حك
هاي جغرافيايي و نژادي در جريان ازدواج  جا كه عشق و مهر بر مرزبندي آن. بدو بسپارد

ترين پهلوان ايراني و  چنين سرنوشت زاده شدن بزرگ شود، و هم زال و رودابه چيره مي
ح صلح بر جنگ بين سام و پادشـاه كابـل   از همين ترجي) رستم(انسان آرماني فردوسي 

  :دگوي جاست كه فردوسي از زبان شخصيت داستان مي گيرد، همين شكل مي
 به آهن چه داريـم گيتـي نهـان   ي شد گشاده جهاننشداچو بر

 )161بيت  ،1 ج :1370فردوسي، (

تا جايي كه آگاهانه و براي تـرجيح  ، دنبال استقرار صلح است سياوش در سراسر زندگي به
  .پذيرد صلح بر جنگ و جلوگيري از گسترده شدن خشونت قرباني شدن خويش را مي

ورزي  شـكوه فرزانگـي و حكمـت   : مـدار  تماشاخانة تجربة زيسـتي صـلح   ،فريدون
اي از تجربـة زيسـتي    فردوسي در اين موقعيت چنين است كه از زبان فريـدون تماشـاخانه  

دهد و در برابر چشم همة جهانيان در همـة   پرهيزاننده از خشونت را سامان ميمدار و  صلح
  :كشد اعصار جاودانگي سخن خود را به تصوير مي

ــد   به گـرد جهـانوزان پس فريدون ــدوبگردي ــان آشــكار دي  و نه
 آبـاد ديـد   كـان نـه   بروهر آن بوم   ديــدبيــدادراهكــزچيــزنآهــر

ــك   بـدببست از همه دسـتبه نيكي ــياران ره ازچنان ــزد هوش  س
ــت ــيبياراس ــانگيت ــتبس  بكشـت  جاي گيا، سرو گلـبن به   بهش

 )46- 43ابيات : همان(
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همة نبردها حاصل غفلت  شاهنامهدر : وگو و خردورزي در برقراري صلح نقش گفت
وگـو و مـدارا    از خردمداري، نبود فرهنگ و منش مفاهمه، و بهره نداشتن از شرافت گفـت 

  .شود تصوير مي
وگو و مفاهمـه بـر تـن     چه خلعت خردمندي و تشريف گفت از نظرگاه فردوسي، چنان

. آيـد  ينتيجة آن فقر و فالكت و هالكت پيش نمـ   اقوام پوشانده شود، نزاع و مخاصمه و در
جاي اثر نفيس خويش اين پيام هوشمندانه و انديشة انساني و  حكيمِ طوس آگاهانه در جاي

ورزانـه در   روايـت پنهـان كـرده و فـن     آرماني را آورده اسـت، امـا بـا زيركـي در انطـواي     
هاي خود  كه در توصيف و تصويرگري چنان. سرايي خود غيرمستقيم بيان داشته است داستان

چنين آورده اسـت كـه در روزگـار پادشـاهي زوطهماسـب قحطـي و        نامهشاهدر جايي از 
اند، سـپاهيان بـا هـم بـه      چنان درگير جنگ با تورانيان كند، ايرانيان هم سالي بروز مي خشك
پـس دو سـپاه   . »از ماست بر ما بد آسـمان «رسند كه  نشينند و به اين نتيجه مي وگو مي گفت

روند و پس  شود و هر يك به حد و مرز خود مي يكنند و حدود دو كشور تعيين م صلح مي
  :شود از صلح قحطي تمام مي

 بگردد زمانه بر او تـار و تنـگ   چــو مــردم بــدارد نهــاد پلنــگ
  )47بيت : همان(

كه جنگ باعث ويراني و مصيبت است و دنياي آباد دنيـاي   اين بياني نمادين است از آن
  .توان به مفاهمه و صلح دست يافت مي وگو و خردورزي ريزي است و با گفت بدون خون

  لزوم نرمش و مدارا در اصالح جامعه 2.2.4
از صفات پسنديدة انبيا، عارفان رباني، و مربيان بشري مداراست؛ مـدارا عبـارت اسـت از    

سورة غاشيه  21كه خداوند نيز در آية  چنان. هاي مردم و اصالح تدريجي آنان  تحمل كژي
 159، نيـز در آيـة   )چيـره و مسـلط  (دهد نه مصيطر  لقب مي) دآورندهيا(پيامبرش را مذَكّر 

سورة طه بـه   44چنين در آية  ستايد، و هم عمران او را به صفت نرمي و مدارا مي سورة آل
  .نرمي سخن گويند كند كه با فرعون به هارون سفارش مي   موسي و
صد كژي يك كـژي   از :است يدنيمصلحان جامعه شن مداراي توصيف در موالنا سخن

كنند كـه   پوشانند، بلكه مدحش مي هايش را مي  گويند تا او را دشوار نيايد و باقي كژي را مي
چنان كـه معلـم    يك از او دفع كنند؛ هم ها را يك  تدريج اين كژي آن كژت راست است تا به

ـ  نويسد و به معلم مي كودكي را خط آموزد، چون به سطر رسد، كودك سطر مي يش نمايد، پ
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گويد كه جمله نيك اسـت و   معلم آن همه كژ است و بد، با وي به طرق صنعت و مدارا مي
بايد و آن يـك حـرف    اال يك حرف را بد نبشتي، چنين مي! احسنت! نيكو نبشتي، احسنت

بايـد   نمايد كـه چنـين مـي    گويد و به وي مي هم بد نبشتي، چند حرفي را از آن سطر بد مي
گويد تا دل او نرم و ضـعف او بـه آن تحسـين قـوت گيـرد و       مينبشتن و باقي را تحسين 

  :كند تدريج تعليم مي چنان به هم
 خوش مدارا كن به عقل مـن لـدن     هـاي جاهـل صـبر كـنبا سياست

 دليسـت كند هر جـا   صبر صافي مي   صبر بـا نااهـل اهـالن را جالسـت
ــراهيم را ــد    آتـــــش نمـــــرود ابـــ ــه آمـ ــفوت آيينـ ــال صـ  در جـ

ــرآت    نوحيــان و صــبر نــوحجــور كفــر ــوح را شــد صــيقل م  روحن
  )2150- 2149/ دفتر ششم: 1379مولوي، (

ــالال تُ ــي دارِم حفهخــ ــبيبــ ـ ــفـــي دارِ نـــازالً ريبـــاًيـــا َغ  مهـ مهـ 
ــطاَ ــاع ــواوئماش ــواَ،وارام عينــاًيــا َظ  مهِرض ـاَ فــي  ناًســاك مهِرضـ 

ـ رازيا با م   ه و در نـاز خـوشتا رسيدن در َش  سـاز خـويش   زي مـي رغَ
  )3814- 3812/ دفتر چهارم: همان(

ــزدر پــيش فرعــونِ!موســيا ـ      نم  ينــاًلَ والًنــرم بايــد گفــت قَـ
 را ويـران كنـيگ دان و ديديگ   روغن جوشـان كنـيآب اگر در

 طابالخ وسوسه مفروش در لينُ   نرم گـو لـيكن مگـو غيرصـواب
  )3817- 3815: همان(

  
 تأنّيو  حزم 3.4

هـاي اهـريمن    نظـري، عمومـاً شـتاب را از ويژگـي     كار صبر و گشـاده  فردوسي، با ارائة راه
كند كه خوي انساني بـا خـوي اهريمنـي قابـل      شمارد و انسان را بدين آموزه متوجه مي مي

در  ايـرج . جمع نيست؛ بنابراين، تأمل در كارها به معناي دوري از پلشـتي و پليـدي اسـت   
  :شده است ي برين براي اين امر معرفيمنزلة الگوي به شاهنامه

ــدو ــر  يجــومهتــر كــامكــايگفــتب ــاماگ ــواهي، دلك ــوي آرام خ  ج
 زمــينرويگســترده  نــهشــاهينــه  نـه چـينخـاورنهنخواهمايرانمن

ــي ــام او ت بزرگ ــه فرج ــتيرگيك ــر    س ــري ب ــر آن مهت ــدب  گريســت بباي
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 ...تـو  بـالين  اسـت خشـت  سرانجام   بلنـــد ار كشـــد زيـــن تـــوســـپهر
ــزد ــربـ ــربـ ــروسـ ــاجخسـ  زينهـار  جـان  بـه خواست ايـرج  ازو   دارتـ

ــيمايــچگفــتنيايــدت  راياست همين خود پدرازشرمنه   از خــدايب
ــرمكــش ــتم ــرانجاممراك ــارس ــد   ك ــون ازبپيچانـ ــار مـــن خـ  كردگـ
ــن ــتنمك ــردمزراخويش ــانم  ز مـن خـود نشـان    نيـابي پسكزين   كش

 )539- 522 ،1 ج :1370فردوسي، (

  :كند چنين بيان مي مثنويچنين موالنا نيز در  هم
 زارنبــه كــي باشــد ميــان كشــتد   بي كمين و دام و صـياد اي عيـار
 هاشــان را ببــين اســتخوان و كلــه   آنك گسـتاخ آمدنـد انـدر زمـين
 ضـي استخوانشان را بپرس از ما م   چون به گورستان روي اي مرتضا

ــد درچــون   بينــي آن مســتان كــورتــا بظــاهر  چــاه غــرور فرورفتن
 آور عصـا  ور نداري چشم دسـت    چشم اگـر داري تـو كورانـه ميـا

  )276- 267/ دفتر سوم: 1379مولوي، (
 هاي ايـن سـرا    چرب و نوش و دام   حــزم آن باشــد كــه نفريبــد تــو را

  )235- 219: همان(
 لعــين شــيطانِهســت تعجيلــت ز    يقـين،كه تـأنّي هسـت از رحمـان

ــو كنــد   نـان افكنـيپيش سگ چون لقمـه  گــه خــورد اي معتنــي آنب
ــ ــا خــردهاو ب ــه     بينــي بــو كنــد مــا ب ــوييمش ب ــم بب ــد  ه ــل منتق  عق
ــ ــا ت  هابه شش روز اين زمين و چرختا   گشــت موجــود از خــداينّأب

ــ  صــد زمــين و چــرخ آوردي بــرون   ونيكُــن فَورنــه قــادر بــود كــو كُ
ــي را ــدكآدم ــامان ــدك آن هم  تــا چهــل ســالش كنــد مــرد تمــام   ان

ــس     گرچه قادر بـود كانـدر يـك نفـس ــاه ك ــد پنج ــران كن ــدم پ  از ع
  )3508- 3494: همان(

  
 فردوسي شاهنامةعمده در  يمحور انساني كرامت به احترام 4.4

نماد و مظهر  شاهنامهوي حتي كامل از هر شخصيت در . رستم پس از ايرج نماد ايران است
راني مبتني بر آن كرامت  چنين وفاداري به فرّه ايزدي و نظام حكم آيد و هم ايران به شمار مي
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چـو  «: گويـد  هاي كـاووس مـي   داند و در برابر ناخردورزي ناپذير مي انساني را اصلي خدشه
 »؟خشم آورم، شاه كاووس كيست

  :آورد جا كه فرياد برمي يا آن
ــد       بـرو دسـت رسـتم ببنـدگويـدكه ــرخ بلن ــت چ ــرا دس ــدد م  نبن

 به گـرز گـرانش بمـالم دو گـوش       كه گر چرخ گويد مرا كاين نيـوش
 )3346- 3345 ،3 ج :1370فردوسي، (

دهـد كـه    محوري او به جهانيان اين پيام را مـي  حكمت فردوسي و خردباوري و دانايي
باشـد وقتـي تكبـر و منيـت بـورزد، فاقـد        نيز ،يد فرّه ايزديؤم ،جمشيد حتي اگرران  حكم

شود و سزاوار سرزنش خواهد بود و تاج و تخت و تمدن ايران را به ديـواني   صالحيت مي
  .ضحاك خواهد سپرد مانند
  

  گيري نتيجه. 5
 شـاهنامة هـاي كيهـاني    هاي متعـالي و مضـمون   هاي ادبي و پيام جا و توأمان ارمغان اگر يك

يابيم كـه ادبيـات بـراي مشـكالت و مسـائل انسـان        فردوسي را در نظر داشته باشيم، درمي
كارهايي دارد؛ زيرا مسـائل بنيـادين انسـان از قبيـل احسـاس غربـت، دردهـا و         امروزي راه

هايي كه او را احاطه كرده، نبود هدف و پوچي در زندگي، بحران باور بـه معنـاگرايي و    رنج
خواهي، و سيطرة كميت فنّـاوري بـر    تي، غرقه شدن در غفلت فزونمداري در هس مركزيت

كـار    و  هاي آرماني و انساني بشر امروز، كه با ماهيت و چيسـتي آدمـي سـر    روح و خواسته
هـاي زيسـتي،    بنـابراين، تجربـه  . هاي مستمر بشري بوده اسـت  دارد، مفاهيم ثابت و دغدغه

در  شاهنامهيافته از طريق  هاي جريان امهسازي فردوسي، و اندرزها و خردن شهودي، اسطوره
گشا به  پهنة تاريخ ادبيات فارسي قابليت اين را دارند كه براي انسان امروز سخني تازه و راه

هاي روحي او   ارمغان آورند و از يك سو با توجه نشان دادن به نيازهاي فطري آدمي عطش
هـاي او و    بخش تشـتت  ديگر، پايان را فرونشانند و خألهاي دروني او را پر كنند و از سوي

  .هايش باشند و او را از سرگشتگي برهانند  گوي پرسش پاسخ
دهد كه گونة حماسـي ادبيـات    بخش ديگري از دستاوردهاي اين پژوهش نيز نشان مي

هايي جاودانه و آسماني براي نجات بشـريت بـا    هاي بلند آرماني و پيام فارسي، كه مضمون
تواند در عصر جديـد   اي فراتاريخي تبديل شده است، نيز مي به پديده خود به همراه دارد و

  .كند ارمغاني نفيس در حوزة تصوير جهان عاري از خشونت به جامعة انساني اهدا 
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