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ديالكتيك و عناصر بنيادين انديشه هاي سياسي فردوسي
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*

علی اکبر امینی
عقیل گودرزی

**

چکیده

شاهنامه کتاب نبرد بین خوبی و بدی است که از آئیین مددائیی و انده یه اهیرا
پیش از اسالم ماهه گرفته است .در دوره اساطیری و پهلوانی تیا پاهیا پادشیاهی
کیانیا  ،اهن نبرد به نحو روشن و مداوم دنبال میی شیود .اهیا بینیی شیاهنامه،
دفاع خوبی در برابر بدی است .اهن دفاع به نحو بی اما تا سر حید ایا  ،و بیا
داد قربانی های بی شمار ادامه می هابد.
محتوای شاهنامه اسطوره و داستا و تارهخ است به طوری که چهره ها و نهادها
و انده ه ها در قالب دو شكل خیوب و بید رفتیاری بیا هكیدهار م اه یه میی
گردند.اهن م اله مروری بر دهالكتیی

و نناریر بنییادهن انده یه هیای سیاسیی

فردوسی است.

واژگان کلیدی :دیالکتیک ،فردوسی ،داد ،خرد ،آزادی ،اخالق

* استادهار و نضو هیأت نلمی دان كده نلوم سیاسی دان ااه آزاد واحد تهرا مرکدی ،گروه نلوم سیاسی ،تهرا  ،اهرا
** دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته نلوم سیاسی دان ااه آزاد واحد تهرا مرکدی
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مقدمه
در دنیای شاهنامه قهرمیانی هیا تنهیا محیدود بیه ددوری در مییدا انی

نی یت،

خردمندی هم دزمه قهرمانی است و از همین روست کیه در وایود قهرمانیانی بیدر
چو رستم و کیخ رو و دهارا ددوری غالباً با داناهی و خرد آمیخته است .نالی ترهن
تج م خردمندی در شاهنامه بدرگمهر است که خود ه

نوع رستمی اسیت کیه ه یت

خا او نبارت است از ه ت بدم معروف خ روا .
شاهنامه حماسه داد و قانو اسیت ،حماسیه م اومیت بیی تدلیدل در م ابیل هرچیه
اهرهمنی است .در ندد فردوسی ،مثل آنچه در نظر اامعیا اوسیتا معمیول بیوده اسیت
تارهخ تنها تارهخ ان

و رلح نی ت .ب تن دهو ،و سعی در مبیارزه بیا شیرح محیرح

ارلی آ است ،و به همین اهت هر ه

از دست آوردهای تمد  ،برای مورخ اهمییت

خود را دارد – چو تمام اهنها ،حتی تمام ان

هاهی که در تارهخ روی می دهید نیا ر

به مبارزه با شر است و تمام تارهخ ،مبارزه ان ا با شرور است .شّر دهو ،شرّ دروغ ،شیرّ
لم ،شرّ ان

و شرّ وهرانی – اهنكه بعضی از اهن پهلوانیا اسیاطیر نیدد هنیدوا هیم

ه ت ،با اسطوره هاهی بیش و کم مت اوت .ساب ه طرز نارش به تارهخ و من أ اها را
در ندد آرهاهی ها خیلی زودتر از پیداهش فرهن

اوستاهی ن ا می دهد.

نماهندگا طباهع ب ری از بهترهن و بدترهن ،در شاهنامه امع انید .حیحاح نمیودار
بدترهن است .سیاوش ادو بهترهن هاست و مرگش انبه ای از نلو روح ان انی را کیه
ت لیم و اهثار محض باشد نماها می کند .در م ابل ،رستم است که خدمت به خیوبی را
در روح نرهمانی باز می اوهد :در برابر هیچ قدرتی ،نه قدرت شاه و نه حتّی بیم ملعنت
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آسمانی ،زانو نمی زند .آزادی و سربلندی و شیهید  ،معنای زندگی اوست.
شاهنامه هكی از کتابهائی است که می تواند در اهن گیرو دار به هاری ن ل سیرگردا
کنونی بیاد و روح مغرور و ملتهب او را ماهه تنبّه و ت كینی باشد.
ستید و نبرد در ادها باستانی قوم آرها و دهن زرت ت و مانی میا نیروهای اهیوراهی
و اهرهمنی پیوسته و د هدال است و رنج و الم ان ا در اها ه تی و مر

مولود اهین

تراژدی آفرهنش است.
حكیم طوس در بنای کار نظیم شاهنامه به اهن ارها سیال دائمی تواه فراوا داشیته
و ت كرات فل ی وی از آ من أ سیراب می گردد .در شیاهنامه اهین نبیرد ،گیاه مییا دو
بیاانه ،دو دشمن ،و گاه میا دو دست ها دو خوه اوند روی می دهد و در تنانای فااعه
که روزنة رستااری از هیچ کرانه ای پیدا نی ت دانیه رنج و الم استوار می گردد.

 -1دیالکتیک در شاهنامه
در اهن م اله دهالكتی

نه به م هوم دقیق نرفی و مصطلح آ به کیار میی رود بلكیه

موسع آ که به معنی ت ابل و روهاروهی دو پدهده است ،به کار گرفته می شیود .انده یه
سیاسی در اهن م اله به م هوم هر ننصری است که بر زنیدگی فیردی و گروهیی میردم
تأثیرگذار باشد و کمابیش کار برای اها شمول داشته باشد.
انت اد به خیر و شر ،و ستیدة همی ای نیروهای نی

و بد در پهنای گیتیی ،شیكل و

م هوم آشوب (خائوس) را در حماسه ملّی اهرانی می نماهاند .چیرگی نیروهای اهرهمنی
در اها آشوب ببار می آورد .گذر از اهن دورا آشوب زده نید تیومم اسیت بیا فااعیه
(مانند ان

های اهرا و تورا ) ،اما ،بنا به م درات ازلی ،در نهاهت روشیناهی و نیكیی

بر تیرگی و پلیدی چیره می گردد و نظم بر اها حاکم می شود .در شاهنامه فردوسیی
آفرهنش اها بر پاهه نظم است .ان ا نید خود بیه خیود آشیوب زده نی یت .کی روی
آدمی و م درات ازلی اندح اندح ،آدمی به قانده و سالم را به ریورتی آشیوب زده در
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می آورد( .خج ته کیا4831 ،؛ رص .)51 -55
در شاهنامه مانند اوستا ،رگه ارلی انده ه رانبرد « نیكی و بدی » ت كیل میی دهید.
ساکنا « اهرانوهچ» که مردمی زحمتكش و ک یاورزاند ،در معیر

هجیوم اقیوامی کیم

تمد تر قرار می گیرند که چ م به ثروت و آراستای سرزمین آنا دوخته اند .در اهنجا
موقییع اغرافیییائی ،آب و هییوا ،و اقلیییم ن ییش نمییده دارنیید .سییرما ،بادهییای توفنییده،
خ ك الی؛ خالره نوار

طبیعی ،همراه با دشمن خارای ،در اهت نیروی اهرهمنی

قرار می گیرند .در م ابل ،کوشش و شوق و کار مردم اسیت کیه باهید ننصیر خیوبی را
پیروز گرداند( .اسالمی ندوشن 4833 ،ص )35
شاهنامه کتاب نبرد بین خوبی و بدی است کیه از آئیین مددائیی و انده یه اهیرا پییش از
اسالم ماهه گرفته .در دوره اساطیری و پهلوانی ،هعنی تا پاها پادشاهی کیانیا  ،اهن نبرد بیه نحیو
روشن و مداوم دنبال می شود .نخ ت ان

طهمورث با دهو است؛ سیس

انی

فرهیدو و

کاوه با ححاح که پادشاهی هدار ساله او اهرا را در بیداد و لمت فرو برده است.
از آ پ
اهن پ

نبرد بین خوبی و بدی به رورت اناهای کین خواهی بیرو می آهید ،و

از ک ته شد اهرج به دست برادرانش است؛ (اسالمی ندوشن 4835 ،ص )3

تورانی ها در ابهه نابكاری و بدی ه تند و اهرانیی هیا میدافع نیكیی .انی

کیین

خواهی با ک ته شد سیاوش به دست افراسیاب به اوج خود می رسد.
در دورا تارهخی ،دهار قوم اهرانی تكوهن هافته و م ت ر شده اسیت .در اهین زمیا
نید ک مكش بین خوبی و بدی ارها دارد ،اما در خود خانواده اهرانی؛ پادشاها خوب
دارهم و پادشاها بد ،دوره های بهتر دارهم و دوره های بدتر ،خیوبی و بیدی در زمینیه
ااتمانی و فكری ،در زندگی شهر ن ینی با هم روبه رو می شوند.
اها بینی شاهنامه ،دفاع خوبی در برابر بدی است .اهن دفاع بیه نحیو بیی امیا تیا
سرحد اا  ،و با داد قربانی های بی شمار ادامه می هابد .الوه نبرد بین نیكی و بیدی،
در شاهنامه آ است که باهد ارول به هر قیمتی ه یت محتیرم شیمرده شیود .نباهید از
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سرخو بی گناه گذشت و گناهكار را نباهد بی مجازات گذارد ،هیر چنید فرزنید باشید
(مانند سلم و تور که فرهدو به ان

با آنها قیام می کند) ها نیا باشد (ماننید افراسییاب

که کیخ رو به نابودی او می کوشد) .هیچ مالحظه ای ،نه خوه یاوندی و نیه دوسیتی،
مانع کین خواهی نمی شود( .اسالمی ندوشن ،هما رص )3-9
اساس حماسه ملی اهرا بر نبرد ااودانی میا نیكیی و بیدی ،روشیناهی و تیارهكی
است .نیروهای اهرهمنی بیداد و دروغ و اادو و فرهیب و پیمیا شیكنی و دژخیوهی و
وهراناری و مر

و نی تی است که در واود آفات طبیعی و دهوا و تورانیا و تازهیا

نمودار می شوند .فضیلت های اهوراهی دادگری و مهرورزی و آشتی اوهی و آبیادگری
و شادمانی است که در واود پهلونا اهرا پدهدار است(.رهاحی :4835 ،ص )433
به طور کلی ،اها بینی شاهنامه ،دفاع خوبی در برابر بدی است .اهن دفیاع بیا داد
قربانی های بی شمار رورت می گیرد .از اهنرو پهلونا شاهنامه که سل له انبیا اهین
نبرد ه تند به سه دسته می شوند:
-4پهلوانا نیكوکار ،که نمر و سعادت خود را در خدمت خوبی می گذارند ،چیو
فرهدو  ،سیاوش و کیخ رو.
 -2پهلونا بدکار ،که در واود آنا سراپا از خبث و شرارت سرشیته شیده ،چیو
ححاح و سلم و تور و گرسیوز و گروی زره؛ واود اهنیا همی یه انی

و تبیاهی و

نكبت می شود.
 -8پهلونانی که آمیخته ای از خوبی و بدی اند .گاهی به اانب اهن گراهش دارند ،و
گاهی به اانب آ ؛ چو کاووس در اهرا و پیرا در تورا .
آنچه بین همه اهن پهلونا م ترح است ،حدت و قدرت و قاطعیت است .همه زنیدگی
خروشا و گرانبار دارند ،چه آنا که به راه نیكی می روند ،و چه آنا که به راه بیدی .همیه،
با استواری و آگاهی اهن راه را می سسرند(اسالمی ندوشن :4833 ،رص .)442-448
داستا ححاح پر از کناهه هیائی اسیت کیه همیواره انده یه ب یر را بیه خیود م یغول
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میداشته ،نمونه تمام نیار ملعنت و رذلت ،پدرک ی ،گوش داد به وسوسیه ابلیی  ،داشیتن
مار بر شانه که تج م نذاب وادا است ،غذا داد مارها از مغد اوانا کیه شیومی حیاکم
ستمكار را می رساند .اما پاها کار ححاح هما است که هیر بییدادگری باهید در انتظیارش
باشد ،گرچه در نالم واقع ب یاری از اهناونه ک ا از چن

آ رها مانده اند.

قیام کاوه آهنار به ننوا نماهنده مظلوم ،به رورتی کیه در شیاهنامه ،ه یت گمیا
میكنم در ادبیات دنیا بی نظیر باشد.
آخرهن فااعه ان

در دوره داستانی در نبرد رسیتم و اسی ندهار نمیود میی کنید :دو

دوست ،دو پهلوا که در ه

رف و برای ه

هدف شم یر زده اند ،بیه ایا هكیدهار

می افتند .چه نمونه ای از اهن بارزتر ،در ک تابی های سرنوشت ب ر؟ در اهنجیا خیوبی و
بدی رُودر رو نی تند ،سوء ت اهم بر سر ت خیص خوبی ،کار را به زد و خورد می ک اند.
در اها بینی دوره داستانی شاهنامه آنچه در دراه اول قرار دارد ،انت اد بیه خیدای
هاانه ناپیداست که انده ه مددائی بوده .هیچ میانجی و واسطه ای در کار نی ت .ان یا
م ت یماً با پروردگار ارتباط پیدا می کند ،او را دانا و توانائی می شناسید کیه سیر رشیته
همه امور در دست اوست (هما  :رص .)33-33

 -2فرۀ ایزدی
«فرة اهددی» را معمود مبنای ح انیت و م رونیت پادشاها اهرا باستا دان ته اند.
«حق الهی پادشاها » نید در اروپای دورة رن ان  ...همیراه بیا افیداهش قیدرت شیاه و
دولت در برابر فئودالیته – برای توایه و دفاع از اهن افداهش قیدرت مطیرح شید؛ و در
قرو شانددهم و (به وه ه) ه دهم به نظرهة ن بتاً دقی ی بدل گردهد که حكومت مطل یه
(«دسسوتی م  » 1ها « اب ولوتی م» )2را تأهید و توایه کند( .کاتوزها  :4831 ،ص)38
1. despotismeldespotism
2. absolutisme labsolutism
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طبق نظرهة اهرانی پادشاهی و حكومت ،شیاه دارای فیرة اهیددی اسیت و اهین بیدا
معناست که شاه از ساهر افراد ب ر برتر ،و ناهب و اان ین خدا در روی زمین است.
چو شاه دارنده فرة اهددی و برگدهده خداست ف ط در برابر خدا م ئول اسیت ،نیه
در برابر خلق – انم از خلق دارا و نیرومند ،و خلق نیاتوا او برگدهیدة خداسیت؛ پی
م رونیت او ف ط ناشی از اهن برگدهدگی (هعنی داشتن فرة اهددی) است .امیا واقعییت
اهن بود که گاه گاه مردم بر شاه – به دلیل بی ک اهتی و بی دراهتی هیا سیتماری زهیاد –
می شورهدند .پ

اهن نظرهة پادشاهی می باهد در چارچوب خیود توحییح و تیوایهی

برای تمّرد و نصیا – ها «فتنه» و « آشوب » نید می داشت .اهین توحییح و تواییه بیه
رورت نظرهة « بازگ تن فرة اهددی از شاه » ها « از کف فروه تن شاه فیرة اهیددی را»
بیا شده است .از آنچه از شاهنامة فردوسی بر می آهد فرة اهددی به دو طرهق از دسیت
شاه می رفته :هكی تمرد م ت یم در برابر خدا ،هعنی ادنای خداهی کیرد شیاه ،دهایری
تمرد غیر م ت یم در برابرخدا ،هعنی بیدادگری به خلق (چو شاه به ننوا نماهندة خیدا
مو ف به دادگری است).
نخ تین و م هور ترهن نمونه مورد اول – ادنیای خیداهی – تمیرد ام یید اسیت
(کاتوزها  ،هما  :ص)39
در شاهنامة خط زندگی خط بارهكی است؛ اندکی انحراف از راه می توانید بیدبختی
بدر

ببار آورد .بارزترهن نمونه ام ید است .نخ تین شهرهار بدر

شاهنامه که همیه

نعمت ح مت اهانی را در روزگار خود امع دارد .ولی ناگها غیرور او را میاییرد و
خود را همساهه پروردگار می پندارد و از اهن رو « فره اهددی » از او گ یخته می گردد و
مانند اهوب هك به همه چید از او روی برمی تابد .بدبختی آ است که بهای فرمیانروای
نادا را باهد نه تنها خود او ،بلكه همه مردمش در طی مدتی دراز بسردازند ،و از اهین رو
اهرانیا به استیالی هدار ساله ححاح محكوم میاردند .ام ید ،نیه تنهیا مغیرور ،بلكیه
ه

م تبد تمیام نییار هیم ه یت زهیرا در گمراهیی خیود بیه حیرف احیدی گیوش
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نمیدهد(.اسالمی ندوشن :4833 ،ص )33
فره اهددی ،نیرو و اقتداری بیود کیه م یرونیت شیاه – پهلیوا را بیرای حكمرانیی
تضمین می کرد ،اما برخالف شاه – پهلوا خیدا گونیه کیه بیه خیاطر تبیار هیا سرشیت
اهوراهی خوهش شاه ته ی اهن م ام بود ،می توان ت از شاه سلب شود .در رورتی کیه
شاه کرداری حد اخالقی مرتكب می شد ها گناه می کرد ،ن ش خوهش به ننوا حیامی
ارزشهای اخال قی و رهبر سساه نیكی در برابر شر را از دست می داد و به اهن ترتیب فره
از وی ادا می شد .در اهن تعبیر ،رورتبندی م هوم فره که تأثیری ب یار نمیق بر نظرهه
ی سیاسی در تمد اهرانی و تمدنهای هم اهه اش داشته است ،پیامد طبیعی باز تعرهف
بود که در اسطوره ی شاه – پهلوا رخ داد (وکیلی4839 ،؛ )25
به ن یدة فردوسی ،م رونیت فرمانرواهی کیه داشیتن « فرّکییانی » و « فیر اهیددی »
تعبیرات دهاری از آ است ،تا هناامی که پادشاه و کارگدارانش با داد و خیرد و میردم
دوستی حكومت می کنند ،و موابات آساهش مردم و شادی دلهای آنیا را فیراهم میی
آورند و مردم از آنا خ ودند .اما آ روز که پادشاه ستم و بیدادی آغاز میی نهید و بیا
بیخردی و هوسكاری از آساهش مردم غل ت می ورزد ،فر اهددی از او ادا میی شیود و
روزگار ندّتش به سر می رسد.
اهن هما چیدی است که امروز ارادة مردم نامیده می شود و در اوامع سیعادتمندی
که حاکمیت مردم بر قرار است به رورت رمی مردم و تماهل نمومی حكومت می کند،
و در ااهی که مردم گرسنه و دلتن

و ناخ نود باشند اربیاب قیدرت را بیا رمی من یی،

واگر ن د با شورش برکنار می کنند( .رهاحی :4835 ،ص )245

 -3داد
« داد » به معنی ،ندل ،انتدال ،هنجار و نظم است ....آنچه اها به آ آراسته و رسا
و به کمال می گردد ...در روزگار کهن ،کالبد ان ا را سیاخته از چهیارگهر (= ننصیر)
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میدان تند به نیام «آب و بیاد و آتیش و خیاح» و در اهین کالبید ،چهیار گیوهر دهایر
(= خلط) اای می گرفت به نام «ر را و سودا و بلغم و خو » تندرستی و سیالمت در
«ندل» و «داد» میا اهن گوهرها بود .هرگاه هكی از آ خلط ها از هنجیار کلیی و «داد»
فرمانروا برد «تن» سرباز می زد ها بیرو می رفت و ها کم و افدو میی شید درسیتی و
سالمت آ کالبد بهم می خورد ....در اامعه هم اگر «داد» و «دادگری» نباشید هنجیار و
نظم و سالمت آ اامعه دگرگو می شود(.محمودی بختیاری :4833 ،ص)248
شاهنامه ،مثل اهن است که ه

نوع پیام فل ی هم دارد – از نیوع فل ی ه سیاسیی.

اهن فل ه هما است که دکتر زرهن کوب آرما طب ات نجبا خواندِ و نبارت اسیت از
آنكه داد ورلح را غاهت واقعی م هوم حكومت می داند .حتی اولین حكومت در دنیای
شاهنامه – که در آ گیومرثه از اهن حیث هادآور واود دهوک

تیارهخی اسیت .نیونی

داور و میانجی است برای تأمین داد و رلح .بیا آنكیه پی یدادها از لحیای اتیمولیوژی
ارتباطی به داد ندارد ،پی دادها و حتی کیانیا در اهن حماسه اهن معرف اهده آل طب یه
هی است که اگر ان

می کند هدف او تأمین رلح است و اگر به خ ونت میی گراهید

غاهت او اهجاد ندالت است نه تجاوز ،کاوه تج م اهن آرما است.
ام ید و فرهدو دو اقدام نمده شا نبارت بود از است رار ندالت و ریلح ،آنچیه
رلح را در داخل اامعه تأمین می کرد قانو ام ید بود که اامعه را ت یم به طب ات
کرد :کاتوزها  ،نی ارا  ،ن ودها  ،اهنوخ ی ها ،و البته ح ظ حدود ،آنها نبارت بیود از
تعادل ااتمانی هاداد( .زرهن کوب :4838 ،ص )443
با اهنهمه در تمام ادواری که ادامه ان

و اغت اش است رار داد و رلح را بیه وسییله

پی دادها و کیانیا غیر ممكن می کند ،ن ش مبارزه بر نهده پهلونا است .گرشاسیب،
سام ،زال ،و رستم که تمام آنها واودشا تج م کوشیش و تیالش طب یه نجباسیت در
است رار ندالت بین طب ات و رلح بین اقوام.
رستم به تنهاهی تج ّم تمام آرمانهای آزادا اهرا است – و قهرما طب یه نجبیا ،در
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فرمانرواهی کیكاوس – که چیدی از خاطره نام و امیارت کمبواییه در اهین رواهیات آ
رسوب کرده است – آ که داهم به انیرا با دنییای بیی نیدالتی ،پیكیار دارد و از اهیرا
دفاع می کند .آنچه ماهه تأمین رلح و ندالت گیتی است اهیا پهلیوا اهیرا اسیت و
ب

(هما )449 :
گ تاسب در رواهتهای گوناگو موقعیتی متناقض دارد ،در مییا شیاه پهلوانیا هاانیه

است .رواهت اوستاهی و رسمی زرت تی او را شاهی ب یار دادگر می داند که با تمام قیوا و
به قیمت قربانی کرد برادرا و پ رانش با نیروهای بیداد گر می اناد و بیر آنهیا چییره
می شود .در رواهت شاهنامه اما ،او را پادشاهی آلوده با ااه طلبیی و حیرص قیدرت میی
بینیم که به وه ه پ رش اس ندهار را آماج ستم خوهش می سازد .به رورت دهالكتیی

داد

و بیداد در سراسر داستا گ تاسب ااری است (وکیلی :4839 ،ص )488
بنابر بینش سیاسی شاهنامه که آئینه فرهن

سیاسی اهیرا اساسیی اسیت ،نیدالت هعنیی

ح ظ ها اهجاد نظم و آرامش بوسیله اارای سنتهای کهن که تا زمانی کیه معتبرانید پ یندهده
نید ه تند .سنت شكنی و نوآوری از هر ک ی که سر زند چه شاه باشد و چیه رنییت نظیم
مواود را می كند و در نتیجه آرامش و امنیت را برهم میدنید و چنیین ک یی از راه نیدالت
بیرو رفته است .اما ح ظ نظم و آرامش و امنیت تنهیا از موحیع قیدرت نملیی اسیت .در
شاهنامه اهرج پیرو رلح بی قید و شرط است .ولی فرهدو متكی بر تجربه معت د اسیت کیه
از رلح نید باهد با قدرت دفاع کرد .هعنی معت د به رلح م یلح اسیت .1نتیجیه اهنكیه اهیرج
پاسی ی ت (رلح طلب) که هم سنت شكن است و هیم از موحیع قیدرت نمیل نمیكنید،
هعنی سعادت ن بی ه

اامعه را فدای اها بینی شخص خود میكند.

در شاهنامه فرهدو و کیخ رو و انوشیروا به دلیل قدرت شناسی و واقع بینی شا
مظهر ندالت به شمار میروند ،چو به هیرج و مرایی کیه خیالسرسیتی هیای آ ناکجیا
1. Die bewa ffnete friden
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آبادها اهجاد کرده بود خاتمه میدهند و نظم و آرامش و امنیت از دست رفتیه را دوبیاره
برقرار می ازند (خال ی مطلق :4834 ،رص .)445-443

 -4خرد
شاهنامه با اهن بیت آغاز می شود:
به نام خداوند اا و خرد

کدهن برتر انده ه برناذرد

اامعه هی زنده و پاهدار و بیار آورد اسیت کیه خردمنیدانش ب ییار و آگاهیانش فیراوا
باشند .زهرا «هر که آگه تر بود ،اانش قوی ست» و همیین «اهانهیای نیرومنید» .سیازندگا
اها و زهبا سازا ه تی و آراه ارا زندگی ه یتند .دشیمن ه یتی و آبیادانی اهیا و
تندرستی اامعه و سرفرازی ان ا  ،اهل است .باهد به هاری «خیرد و انده یه» «اهیل» را از
میا برداشت و لمت را شكافت و به اها روشناهی و مهر و ن ق گام نهاد ......فردوسیی
«خیرد» را «راها یای و راهنمیای» میی دانید ،خردمنید براسیتی خداونید زمیین و زمییا و
فرمانروای اها ه تی است(.محمودی بختیاری :4833 ،ص)204
شاهنامه به نام «خداوند اا و خرد» آغاز می شیود .اهنكیه فردوسیی از ری ات بیكیرا
خداوندی ،بر اا آفرهنی و خردبخ ی او تكیه می کند ،می خواهد باوهد که مهمتیر از هیر
چیدی اا است و زندگی ،و زندگی باهد با خردمنیدی آمیختیه باشید .از اهنجاسیت کیه در
سراسر شاهنامه ن ق به زندگی ،و آساهش و نیكبختی افراد ان انی ،و پرهیید از آزار دهایرا
و بیداری از ان

و ک تار و خونرهدی و وهراناری موحوع سخن است.

زندگی ان انها و انده ه و رفتار آنها هم باهد بر پاهة خرد باشد ،و سرپیچی از حكم خیرد
ماهه تیره روزی است .شاهنامه هادگار سده چهارم ،سیده انیتالی فكیری و فرهنایی اهیرا ،
دوره خرد گراهی و آزاد انده ی ،نصر پرورش رازی و ابن ه نا و بیرونی اسیت ،روزگیاری
که در آ انده ید و خرد ورزهد بر دلهای فرهیختاا نصر حكومت میکرد.
خرد را فردوسی نخ ت آفرهنش و بهتر از هر چه اهدد داد ،خوانده است .ایا هیم
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که من أ حیات است مثل خرد وسیله ادراح است ،امااا و خرد به ادراح آنچه از اهین
گوهرا مح وس باذرد ،راه ندارند .در نین حال خرد برای اا حكم چ م را دارد و
اا بدو خرد نمی تواند به کمالی که دزمه ب اء بعد از موت و نیل به مرتبه بی مرگیی
و ااودانای است راه بیابد و به م صد برسد.
دزمه تل ی خرد به ننوا آفرهده نخ ت ،با تواه به زمینیه مدده یناهی خیرد الهیی
احاطه خرد بر تمام کائنات با فكر نلم ازلی و آنچیه نرفیا حضیرت نلیم خوانیده انید،
حرکت و سكو نالم و تعادل و تجاوز قوای آ به سل له هی از م یت پیش انده ییده
مربوط می کند که انت اد به ت دهر – و الدام ت لیم به مجاری احیوال نیالم – دزمیه آ
است و اهن نكته ارتباط اهن طرز تل ی را با میراث زروانی فرهن
مین و

نهید ساسیانی – کیه

خرد و زات سرم هم مظهر ها داقل وارث آ به نظر می رسند به خاطر می آورد و

غلبه بنیادی نونی گراهش ابری را در تصرهح داهم و مكرر شانر به بخت و سرنوشیت
قضا ه ت ،برفكر ت وهض که از لوازم گراهش معتدلی در انت اد احتمالی شخص شیانر
ه ت ن ا می دهد( .زرهن کوب :4834 ،ص)428
خرد برترهن و بنیادهن ترهن است؛ بدا سا که می توا بر آ بود کیه آ سیه پاهیه
دهار نید بر اهن پاهه بنیاد گرفته اند ،خردمند در کردار و رفتار خوهش داد را می ورزد و
از فراخرَوی و کمرَوِی در کارها می پرهیدد ،هم او ،پر شور و ن توه ،نام را می اوهد.
فردوسی نمیودی آشیكار و واد از خردمنیدی و شیاهنامه درهیائی از خیرد ورزی و
حكمت است .روزگار فردوسی -هعنی سده چهیارم و پینجم هجیری – سیرزمین او –
هعنی اهران هر و بوه ه زادگاهش ،طوس ،که فرهن

شهری کهن به شمار است – همیه

و همه ،به گونه ای گاهوارة خرد ورزی و خرد گرائی و خرد ستائی بوده انید ،و اهنهمیه
در اا سیراهنده بیدر

ی سیروده هیای او ن یا نهیاده
کیارگر افتیاده و برایای ایا ِ

است(.پوستین دوز :4834 ،ص)41
براستی در دنیای شاهنامه ،قهرمیانی تنهیا محیدود بیه ددوری در مییدا انی

نی یت،
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خردمندی هم دزمه قهرمانی است ،و از همین روست که در واود قهرمانیا بیدر  ،چیو
رستم ،کیخ رو ،و دهارا  ،ددوری غالباً با داناهی آمیخته است .به نالوه نالی تیرهن تج ّیم
خردمندی در دنیای شاهنامه که نبارت باشد از بدرگمهر خود ه

نیوع رسیتمی اسیت کیه

ه ت خوا او نید نبارت است از ه ت بدم معروف نوشروا (پوستین دوز ،هما  :ص)21
در میتولوژی اهرانی ه

بالی آسمانی ها قهر طبیعت ها خ م هكی از خیداها بهانیه

گیر سبب از دست رفتن اها خیر نی ت ،بلكه دلیل تباهی اها خیر در اهن است که
رهبر اهن مردما ه

روز به غلط می افتد که همه اهن نعمتهیا را او خیود تنهیا ،بیدو

پ تیبانی پروردگار و بدو دست هیاری مردمیا پدهید آورده اسیت و از اهنجیا گرفتیار
خودپرستی و منی می ود و از پ

آ فره اهددی از او ادا می گییرد .هعنیی پروردگیار

دست هاری از خود را از پ ت او بر میی دارد ،و سی وط میكنید .ولیی از سیوی دهایر
واکنش مردم نید با اهن رهبر گمراه گ ته از سرخرد – کیه سراسیر شیاهنامه بیه ننیوا
بدرگترهن دادة اهدد ستاهش شده است – نی یت بلكیه رفتیار مردمیی اسیت شیتابدده و
شورش طلب .و از اهنرو آنها چوب گمراهی رهبر خیود را نمیی خورنید ،بلكیه چیوب
نادانی خود را(.خال ی مطلق :4834 ،ص )93
خرد ،که آن در مورد تواّه شاهنامه است ،زنا نید باهید از آ بهیره منید باشیند .در
ورف روشن

دختر دارا می گوهد « تو گ تی خرد پرور هدش بیه مهیر » و در وریف

دختر کید هندی نید آمده:
زدهدار چهرش خرد باذرد

همی دانش او خرد پرورد
(اسالمی ندوشن :4833 ،ص )445

 -5آزادی
در نظر فردوسی ،زندگی همراه با خرد و دانش ،باهد نتیجه اش نیكی باشد و غاهیت
دهن نید گ ترش نیكی در اها است و او نید پیرو اهن سخن کلیلیه و دمنیه اسیت کیه
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«میوة درخت دانش را نیكوکاری و کم آزاری» می داند.
آزاده بود  ،وسیع دهد و بلند ناره تن اسیت کیه منیتج بیه رادی و بدرگیواری و
راستی می شود .ک ی که پیرو خرد و دانش بود ،به آزادی می گراهید :فردوسیی کیه در
سراسر کتابش ستاه ار آزادگا است ،خود نید در میا آنا اای میی گییرد(.اسیالمی
ندوشن :4833 ،ص )51
رستم در سراسر شاهنامه ،نماد خود مداری اخالقی است .هعنیی در تمیام موقعیتهیا،
خود برای خود تصمیم می گیرد و آزادگی و است الل خوهش را محتیرم میی دارد و در
نین حال به طی ی وسیع از ارول اخالقی نید پاهبند است.
است الل و آزادگی رستم را بیش از هر اا در ارتباطش با شیاها میی تیوا هافیت.
رستم پهلوانی است که بارها در موقعیت حكومت کرد و برخورداری از تیاج و تخیت
قرار می گیرد ،اما هر باره دارنده ی فره اهددی را بر می گدهند .رسیتم در برابیر کی بیاد،
کیكاووس ،و تا حدودی کیخ رو ن ش تاج بخش را اه ا کیرد .بیا اهین وایود همیواره
ن بت به شاه وفادار بود و هرگد در فكر غصب ااهااه وی نی تاد.
با اهن واود ،وفاداری او به شاه بی تر وفاداری به ن ش ااتمیانی و میوقعیتی ملیی
است ،نه شخص خاص .چنا  ،که ات اقاً همواره به همراه پدرش با شاها اهرانی درگییر
ک مكش است( .وکیلی :4839 ،ص )829
بی گما هكی از درو ماهه های ارلی داسیتا رسیتم و اسی ندهار ،آزادی اسیت و
بعدی از آزادی که در اهن داستا مورد تواه فردوسی بیوده ،فرمیا نبیرد کورکورانیه
است .پیروی چ م و گوش ب ته از دستور ،در خورشأ ان ا آزاد و آزاده نی ت.
رستم دست ب ته به دربار فرا خوانده می شود برای اهنكه به هماا ن ا داده شیود
که او مطیع بی چو و چرا است؛ با همه نام آوری بازهچه ای است در دست قدرت !
آری گ تاسب می خواهد رستم را چنین خوار و زبو کند؛ غالمی حل ه بیه گیوش
ها سای قالده به گرد که البته اهن هم رسم دهرهنی اسیت کیه در اهیا میا بیوه ه در
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اها سوم هنوز آثاری از آ برااسیت.نامش وفیاداری سیاسیی هیا شیهروند مطییع هیا
همرن

و بهنجار ها طرفدار نظم بود است.

برای رسید به اهن گونه آزادی (به تعبیر آهداهابرلین آزادی من ی ها آزادی از) از قید
« باهد » و « الدام » باه تی دست کم تا اندازه ای رها شد.
آری « بیداد » مهمترهن نامل سرپیچی مواّیه اسیت؛ و فردوسیی هكیی از وادتیرهن
انده مندانی است که در اهن باره سخن را به اوج کمال رسانده است .او نی

میدان ته

که« :زندگی با سرپیچی آغاز شده است» (امینی 4831 ،ص )489
رستم را می توا نماهندة اامعة چندگونه ای اشكانی و اس ندهار را نماهنیدة اامعیة
ه

گونه ای ساسانی دان ت .از نظر اس ندهار ،آزادی فردی ه

چییارچوب مواودهّییت ه ی

امر ن یبی کیه تنهیا در

نظییام می ییر اسییت ،و از اهیین رو اگییر دزم باشیید آزادی

اس ندهارها و رستم ها را برای ح ظ نظام مواود فدا کرد .به سخن دهار ،درگیری میا
آزادی و حرورت است که نظیر آ را در درام مارهااشتوارت اثر شیللر نید می بینییم ،بیا
اهن ت اوت که در درام شیللر پیروزی روری با ابهة حرورت اسیت ،ولیی در داسیتا
رستم و اس دهار پیروزی روری با آزادی است.
به سخن دهار ،اس ندهار در هما حال که فردهّت خود را فدای ح یظ نظیام حیاکم
می کند ،به خاطر انت اد راسخی که در اهن راه ن ا می دهد ،دوباره به فردهّت میرسد.
ولی ،از نظر رستم ح ظ نظام برای رناهت آزادی فردی است و نظامی که بیه آزادی
افرادش تجاوز کند استح اق مواودهت را از خود سلب کیرده اسیت( .خیال ی مطلیق،
4834؛ ص )451

 -6اخالق
اخالق شاهنامه ساخته و پرداخته فردوسی نی یت ،بلكیه بخ یی از مییراث معنیوی
اهرا باستا است که از آموزش های زرت یت و پییش از او ،ره یه گرفتیه و در زمیا
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ساسانیا گ ترش هافته و با ننوا فرهن
سس

ها آهیین ریورت مینظّم و میدو پذهرفتیه و

از آنجا زهر ننوا ادب به آثار فارسی و نربی راه هافته است .ولیی دو ن یر در ا

انت ال اخالق اهرانی – و ارودً کل فرهن

اهرا  -بیه دورة اسیالمی سیهم بیه سیداهی

دارند :هكی نبداهلل ابن م ع (روز به دادوهه) در انت ال آ بیه فرهنی

نیرب و دهایری

فردوسی طوسی در انت ال آ به اهرا بعد از اسالم .فردوسی با اهن انت ال ،آ آسییبی را
که از پیروزی تازها بر پیوستای فرهن

اهرا رسییده بیود تیا حید ب ییاری بازسیازی

کرد(.خال ی مطلق4834 ،؛ ص )213
اهنكه حكیم طوس اثر نظیم خود را به نام خداوند اا و خرد آغاز می کنید ،برانیت
استهاللی بلیغ و بدهع برای افتتاح کتابی است کیه سراسیر آ قلمیرو و حكمیت و تعیادل
اخالقی است و حتی بی تعادلی آ هم – اگر ه یت – از اقتضیای حكمیت هیا الیدام آ
خارج نی ت .اهن حكمت که در سراسر شاهنامه حكومت دارد ،نه ف ط در امثیال مونظیه
آمید و نبرتهاهی که در ن ل دگرگونیهای نظیم در سرنوشتها ن ل می کند ن انش پیداسیت،
بلكه در احوال پهلونا و پادشاها هم اهر است( .زرهن کوب :4834 ،ص )422
شاهنامه گنجینه خرد و داناهی اسیت .سراسیر شیاهنامه درس ان یانیت و اخیالق و
فضیلت است.فردوسی از هر حادثه شادی بخیش هیا غمبیار نتیجیه فل ی ی و اخالقیی
میگیرد :چنین است رسم سرای سسنج ،اها ناپاهدار است ،راز مر
گ ود ،همه راهها به مر

می رسد .پ

و زندگی را نتوا

باهد شاد زه ت ،و با دهارا نیكیی کیرد و بیا

مردانای و گرد فرازی اا سسرد و نام نی

از خود براای نهاد.

آزادگی و گرد فرازی و فضیلت اخالقی ،اریول ثابیت ان یانی پهلوانیا شیاهنامه
است .بهرام گودرز به ا تجوی تازهانه اش که در میدا گم شده بیود ،تی
است بال خطر می رود و اا بر سرنام و نن

و تنهیا بیه

می نهد( .رهاحی :4835 ،ص )828

سیاوش که سراسر نجابیت و معنوهیت اسیت از دام وسوسیه شیاهبانوی حیلیه گیر
میگرهدد و چو در پدر که ناشق کم خردی است ،پناهی نمی هابید بیه سیوی انی
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میگرهدد که انای تدافعی است و مواب افتخار .بیه افتخیار میی رسید وبیه ریلحی
شرافتمندانه دست می هابد .شاه به فرزند میی گوهید « :پیمیا را ب یكن و گروگانهیای
بیاناه را بكش » ولی نیكوهی سیاوش در نااهداشتن پیما است .در هیر حیال در اهین
داستا  ،کیاووس نماهنیدة واقعاراهیی سیاسیی اسیت و سییاووش نماهنیده آرمیاناراهی
اخالقی .اهن است اوهر اختالف کاووس و سیاووش .اخالقی که تا به امروز نیید بیاقی
است و اوهر نماه نامة دستهای آلودة سارتر است که آ را مهمترهن نماه نامه سیاسی
اهن قر توریف کرده اند .رسید به پیروزی البته مهم اسیت ولیی آ پییروزی کیه بیه
بهای شك تن ارول اخالقی بیه دسیت آهید نیین شك یت اسیت .اهین را در ثیراژدی
فرهدو می بینیم.
پ

آشتی داد اخالق و سیاست هعنی آشتی داد ب ر با خود ...هعنیی آشیتی داد

بخش مینوی و اهوراهی ب ر با بخش زمینی و اهن اهانی او ،هعنی رفیع دوگیانای او و
رسید به وحدت و آرامش روحی ،تا دهار در حالی که پاهها به زمین چ سیده است (و
از آ گرهدی نی ت) سرسوی آسما دور بیرو از دسیترس سرنك ید و ب یر را شی ّه
نكند (رحیمی :4834 ،رص .)24-22

نتیجه گیری
شاهنامه کتاب نبرد بین خوبی و بدی است که از آئین مددائی و انده ه اهیرا پییش
از اسالم ماهه گرفته .اها بینی شاهنامه ،دفاع خوبی در برابر بدی است .اهین دفیاع بیه
نحو بی اما تا سرحد اا  ،و با داد قربانی های بی شمار ادامه می هابید .در شیاهنامه
آن در وسعت نظر ه ت که کتاب را از قیید تعصیب دور نااهیدارد .در ابهیة تیورا ،
مردا نی

من ی چو پیرا وه ه و بردارش پیل م و اغرهرث برادر افراسیاب ه یتند،

و مردا بی گناهی چو سرخه پ ر افراسیاب؛ تورانیا به هیچ وایه ذاتیاً بید نی یتند،
حتی در آنا تمید و اح اس ان انی واود دارد .همیین امیر ،هعنیی تنیوع شخصییتها و
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نمود حعف ها و ح ن های قهرمانا  ،ررفنظر از اهرانی ها تورانی بودن ا  ،شاهنامه را
ه

کتابی دنیائی و ان انی کرده است.
در سراسر شاهنامه می بینیم اگرچه اطانت از پادشاه ادئی از سنّت اسیت ،امّیا اهین

اطانت مطلق وبی چو چرا نی ت ،در رورتیكه پاهه هیای م یرونیت لیرزا شیود و
پادشاه بر روی حق و ندل پا باذارد و ها فرّه را از دست بدهد ،در آ رورت سرپیچی
امری مواّه خواهد بود.
شاهنامه حماسة اهرانیا در دفاع از ه یتی ملّیی و پاهیداری ابیدی در برابیر هرچیه
اهرهمنی و انیرانیی اسیت .از آ گذشیته ،کیین خیواهی ک یتاا مظلیوم هیم از نلیل
اناهاست.
شاهنامه پیامی به مردم اهرا برای برانایختن روح پاهداری در برابر اهن خطرها بیود.
اهن پیام در سراسر شاهنامه از آغاز تا انجام به گوش می رسد.
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