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 -1مقدمه

 -1 -1بیان مسئله
آثار حماسی ،در کنار بیان قهرمانی ها و پهلوانی های اقوام و ملل ،گنجینههایی
بیبدیل از ارزش های انسانی و «مضامین اخالقی و اجتماعیاند که برای جوامع امروز
مفیدند» (کشاورز .)38:1381،در این میان ،شاهنامه به عنوان یکی از شکوهمندترین آثار
حماسی جهان ،اثری ارزشمند می باشد که از هر جهت بیبدیل و بازتاب دهندة فرهنگ
و هویّت ایرانیان باستان است .این اثر ،هویّت ایرانی را در سه دورة اساطیری ،حماسی و
تاریخی به نمایش می گذارد .در هر سه دوره نیز مجموعهای از آیین ها و آداب و رسوم در
آن چهره می نماید .این اثر ،صرفاً بیان کنندۀ داستان ها و روایت های حماسی و اسطوره ای
نیست؛ در خالل این داستان ها و روایت ها ،مجموعه ای از آداب و سنن ایرانیان باستان
گنجانده شده است که شیوۀ زیست ،نوع تف ّکر و جهان بینی آنها را روشن می سازد و
بازتاب دهندۀ شیوه های زندگی فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و آیین های س ّنتی و
مناسک مذهبی است« .داستانهای شاهنامه اغلب به صورت افسانه و اسطوره بیان شده
است؛ اما مبنای آن بر ساخت فرهنگی هویّت انسان و جامعة ایرانی و آداب و رسوم سرزمین
کهن ایران است»(احمدی ،بذرافکن ،عربی.)84 :1391 ،
در این اثر سترگ ،چهره ها و نهادها ،اندیشه ها و کردارها با د ّقت و باریکبینی ،نموده
شده و شاعر ،چونان روانشناسی باریکبین ،با د ّقت ویژگی های روحی و روانی و نقاط ضعف
و ق ّوت پهلوانان و فرمانروایان را بازنموده است .دلیری و نیرومندی ،آشنایی به دقایق رزم و
بیرون شدن از تنگناها ،چارهگری ها در کنار نقاط ضعف پهلوانان بازگو می شوند .همچنین
ضعف و قوت ،فرمانروایان و وزیران نیز به شکلی باریکبینانه توصیف می شود .فرمانروایانی
چون کاووس و کیخسرو ،اگرچه از جبهة دوست هستند به سبب نقطهضعف ها ،گاهی مورد
سرزنشاند و وزیرانی چون پیران ویسه اگرچه در جبهه دشمناند به خرد و کیاست ،توصیف
می شوند .تمام روایت ها ،داستان ها ،پدیده ها و مفاهیم شاهنامه در بستر یک ساختار معنادار
شکل می گیرند و طبعاً پاسداشت عناصر ،مفاهیم و پدیده های شاهنامه نیز در پرتو همین
کلیت ،سامان می یابند .فردوسی با تیزبینی ،به نکوداشت و پاسداشت ارزش هایی می پردازد
ّ
که در فرهنگ روزگار گذشته انعکاس یافتهاند .این پاسداشت و نکوداشت ها به صور گوناگون
در اشخاص و پدیده هایی تجلّی یافته که فردوسی آنان را قابل ستایش می داند .حکیم توس
در میان افراد؛ پادشاهان ،پهلوانان ،زنان ،موبدان و  ...را که با صفات نیکشان در شأن و مقام
بزرگداشت ،قرار می گیرند ،مورد ستایش قرار می دهد .او مفاهیم عام انسانی و مفاهیم ملّی،
مذهبی و  ...را نیز که پسندیده هستند و مورد اقبال مردم ،مورد ارجداشت قرار می دهد.
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آنچه در پژوهش حاضر برای بررسی و تحلیل انتخاب شده است ،مفاهیم و پدیده های عام
انسانی و گونه های نکوداشت آنها در شاهنامه است .فردوسی به عنوان شاعری حکیم،
مفاهیم و ارزش های عام انسانی از جمله وطندوستی ،راستگویی ،وفای به عهد و ...را ،مورد
تبیین و پاسداشت قرار داده است.
رهیافت و هدف پژوهش حاضر ،این است که علل و اسباب پاسداشت انواع مفاهیم
عام انسانی را با رویکرد توصیفی-تحلیلی در شاهنامة فردوسی مورد واکاوی قرار دهد و به
سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 ارزش ها و مفاهیم عام انسانی که در شاهنامه مورد پاسداشت قرار گرفتهاند ،کدامند؟ پاسداشت هر یک از این پدیده ها و مفاهیم بر اساس چه معیارهایی و به چه دالیلیمیباشد؟
 -2 -1پیشینة پژوهش
از آنجایی که شاهنامة فردوسی اثری ارزشمند در مورد ایران باستان و بازتاب هویّت آن
به شمار می آید ،پژوهش های زیادی از سوی پژوهشگران در مورد آن ،صورت گرفته است و
متعددی در ابعاد متفاوت اندیشگی ،تاریخی ،زبانی ،ادبی و  ...آن نگاشته
کتاب ها و مقاالت
ّ
شده است؛ در مورد آیین ها و ارزش های عام انسانی نیز پژوهشهایی در قالب کتاب ها و
مقاالت انجام شده است .خالقی مطلق ( )1381در کتاب«سخن های دیرینه» به موضوع
اخالق و فضایل اخالقی در شاهنامه پرداخته است .مال احمد ( )1388نیز در کتاب «بیا تا
جهان را به بد نسپریم» در این باره ،بحث داشته است .از جمله مقاالتی که در این زمینه
نگارش یافته می توان به «اخالق در شاهنامه» از سید محمد علوی مقدم ( )1371اشاره کرد
اخالقیات را در شاهنامه مورد بررسی قرار داده است .مقالة «وطن پرستی فردوسی» از
که
ّ
نصراهلل فلسفی ( )1313نیز به طور گذار به مفهوم وطن و عشق به آن در شاهنامه اشاره
کرده و دالیل پاسداشت و گونه های آن بحث و بررسی نشده است« .فضیلت وطندوستی در
شاهنامه و نظریة فضیلت ارسطو» ،از طیب چهری و همکاران( ، )1396مقالة دیگری است که
در این زمینه به نگارش درآمده است .مقالة «پژواک فرهنگ پیمان و پیمانداری در شاهنامه
و متون اوستایی و پهلوی» از حسین جاللی ( )1375نیز مقالهای مرتبط با موضوع عهد و
پیمان و جایگاه آن در شاهنامه است« .تعلیم دوستی در شاهنامه» (افراسیاب پور)1390،
مقالة دیگری است که در موضوع مهر و دوستی در شاهنامه و آیین دوستیابی در شاهنامه
تألیف شده است .تاکنون پژوهشی که به صورت مستقل به پاسداشت انواع ارزش های عام
انسانی در شاهنامه پرداخته باشد ،تألیف نشده است .تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های
صورت گرفته در این است که این پژوهش درصدد است مفاهیم و پدیده های عام انسانی
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را بازکاوی و دالیل نکوداشت آن را از دیدگاه فردوسی با ذکر نمونه هایی از ابیات شاهنامه،
مورد بررسی و مدا ّقه قرار دهد.
 -3 -1روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر به اقتضای ماهیت آن ،توصیفی -تحلیلی است .بعد
از مطالعۀ موضوعات مطرح در بحث کارکردهای اجتماعی و سیاسی هدیه و پیشکش در
شاهنامه فردوسی ،یکایک کار کردها استخراج و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یافته های
پژوهش در بخش نتیجه گیری ارائه شده است.

 -2بحث و بررسی

در این پژوهش تالش بر این است که انواع مفاهیم عام انسانی از جمله :میهنپرستی،
وفای به عهد ،راست گویی ،مهر و دوستی و ...که در شاهنامة فردوسی تجلّی یافته ،بازکاوی
و دالیل نکوداشت هر یک مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
 -1 -2پاسداشت ارزشهای عام انسانی
ارزش و ارزش ها ،برساختة زندگی اجتماعی انسان هاست و توافقی است؛ پیشینیان
چنین گمان می کردند که ارزش ها ،مرتبط با آسمان و عالم ماوراء و مقولههایی فرازمینی
می باشند ،درحالی که امروزه ،انسان دریافته است که ارزش ،ریشه در زندگی اجتماعی دارد
و نشأت گرفته از روابط اجتماعی است .تعریف ارزش نیز چون دایرة شمول آن ،گسترده
است .پژوهشگران چندی تعاریفی از آن ارائه نموده اند .ودروف و دیوستا ارزش را چنین
تعریف کرده اند« :وضعیتی عام در زندگی که افراد حس میکنند چنان حالتی تأثیر بسزایی
در خوبی و خوشبختی آنها دارد»(ون دث ،ژآن واسکاربرگ ،الینور )114:1378،نای نیز
این تعریف از ارزش را ارائه می دهد« :ارزش عبارت است از امری کام ً
واقعیات،
ال انتزاعی که
ّ
احساس ها و یا تجارب بشری را احاطه نموده است»(همان )114،ارزش ها ،امور مطلوبی
هستند که در قالب افعال ظاهر می شوند.
با وجود تعریف های متفاوت از ارزش ،ویژگی های مشترکی نیز در ارزش ها دیده می شود.
مک الف لین سه ویژگی مشترک را در تعریف های متفاوت از ارزش آورده است:
« .1ارزش ها مستقیماً قابل مشاهده نیستند .2ارزش ها دارای وجوه شناختـی ،عاطفی
و ضمنی می باشند .3ارزش ها مستقل از فاعل زنده و محیط اجتماعیشان عمل
نمینمایند»(همان)115،
ارزش ها ،قراردادهایی اجتماعیاند و در جوامع متفاوت ،بسته به دیدگاههای جمعی،
متفاوتاند؛ با این همه پارهای ارزش-ها نیز همچون همسانی ذاتی بشر ،در جمیع جوامع
ارزش شناخته می شوند که از این ارزش ها می توان با عنوان ارزش های عام بشری یاد کرد.
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شاهنامه عرصة ظهور پارهای ارزش های عام انسانی و توصیف و نکوداشت آن است.
فردوسی در شاهنامه ،به پاسداشت انواع مفاهیم عام انسانی پرداخته که درک عمیق و
روحیات ملّی ایرانیان و ویژگی های اجتماعی آنان می شود.
همهجانبة آنها ،سبب آشنایی با
ّ
عناصر عام و ارزش های مشترک انسانی همچون وطندوستی ،وفای به عهد ،راست گویی
روحیات ایرانیان با ملل دیگر و
و ...در این اثر سترگ بازنمایانده شدهاند که نشانگر اشتراک
ّ
ارج نهادن ارزش های اصیل انسانی است .پارهای از این ارزش ها در سطور زیر مورد واکاوی
قرار می گیرد:
 -1 -1 -2پاسداشت وطندوستی و گونه های آن
یکی از عناصر عام انسانی در شاهنامه ،وطن دوستی است که به اشکال گوناگون مورد
حس میهندوستی «از اهداف و موضوعات اساسی شاهنامه
نکوداشت قرار می گیرد .پرورش ّ
محسوب می شود»(مال احمد .)69:1388،پهلوانان شاهنامه و باالخص رستم در خدمت
وطن و پاسبانی از مرزهای ایران زمیناند .رستم ،خود را وطنپرست و نگهدار وطن می داند:
بهرجای پشت دلیران منم
		
نگهدار ایران و نیران منم
(فردوسی)341/5:1374،
وطن دوستی در شاهنامه ،بیشتر بر محور وطن در مفهوم قومی آن می چرخد .اگرچه
این گونه تصویر از وطن که آشکارترین جلوة وطندوستی در ازمنة گذشته است ،هیچگاه
شدت این احساسات را بیشتر می توان
از ذهن و اندیشة ایرانیان رخت برنبسته است؛ اما ّ
خاصه پس از پیروزی اعراب و
در مواجهه و مقابلة ایرانیان با اقوام بیگانه مشاهده نمودّ .
حس برتریجوئی عربی تشدید
شکست سپاهیان ایران در سال 21هجری .در دورة امویان ّ
تعصب قومی و قبیلهای
شد و امویان برخالف تعالیم اسالم و منطبق با خوی عصر جاهلیّ ،
عربی را جایگزین مساوات اسالمی کردند و همة ملل مغلوب را به چشم بنده نگریستند و
تحمل این وضع برای ایرانیان که احساسات
ایشان را موالی و محکوم به فرمان بری شمردندّ .
شعوبیه به این شکل پدید آمد.
قوی ملّی داشتند ،دشوار بود .این عامل سبب واکنش شد و
ّ
امیه و بعد از آن بر استدالل هایی تکیه
نهضت فکری متمایل به برتری اعراب در زمان بنی ّ
داشت. 1«:اعراب از نظر صفات اخالقی بر دیگر اقوام مزیّت و برتری دارند .در این ارتباط
طیف متنوعی از صفات برای اعراب برشمرده شده که ایشان به مواردی چون مهمان دوستی،
وفای به عهد ،کرامت نفس و غیرت و … با ذکر حوادث متعدد تاریخی تأکید داشتند.2.
اعراب دارای سخن زیبا و فصیح و استعداد ادبی سرشارند .ذوق ادبی در بین اعراب بادی ه
و ح ّتی افراد بیسواد شایع است .سخن ایشان فصیح و کالمشان انباشته از نوادر و ظرائف
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حکمت است و این به زعم ایشان ،نشاندهندة ویژگی های ذاتی و صالحیت های نژادی عرب
است» (بهرامی احمدی)141-  :1382 ،
شعوبیه ،با آیات و احادیث و روایات بر عدم برتری عرب و عجم تأکید می کردند.
در برابر این،
ّ
شعوبیه
آنان معتقد بودند عرب بر عجم جز با تقوی فخر و برتری ندارد .در عقد الفرید در مورد
ّ
می آید« :شعوبیه کسانی هستند که به مساوات مردم معتقدند»(انصاف پور ،)53:1359،در
«شعوبیه کسانی هستند که شأن عرب را کوچک می شمارند و برای
لسانالعرب نیز آمده:
ّ
آنان برتری نسبت به غیر عرب قایل نیستند»(ابن منظور.)482 /5 :1419 ،
توجه و عنایت
احساسات شعوبی گری در بین ایرانیان ،تند و پرشور بود« .ایرانیان که ّ
ملیت و عالقه به ایران ،از کهن ترین آثار ایشان یعنی از اوستا گرفته تا آخرین اثر مشهور
به ّ
عهد ساسانی یعنی خداینامه در همه جا به نحو بارزی مشهود است ،نمی توانستند تحقیر
تحمل نمایند .همین امر ،اندک اندک ایشان را به بیان مفاخر و مآثر گذشتگان این
اعراب را ّ
مرز و بوم و تحقیر و خوار شمردن قوم عرب کشاند .هر چه از ایّام تسلّط اعراب می گذشت،
شدت می یافت .این عواطف ملّی
شور و دلبستگی ایرانیان نسبت به ایران و مفاخر نیاکان ّ
کم کم در سدة چهارم و پنجم به سرودن حماسه های ملّی ،خاصه شاهنامة فرزانة طوس
انجامید .اگرچه بعدها شور این عواطف تن ّزل یافت یا به گونة دیگری درآمد»(عبدالعلی پور،
مدرسی.)81-82:1385،
میهندوستی در اکثر جوامع بشری یک ارزش است و همواره پسندیده .فردوسی برای
احیای روح ملّی ایرانی و برانگیختن احساسات ملّی برای خیزش علیه ترکان و اعراب-که
ایران را در تسلّط داشتند و همچنین حفظ زبان و هویّت ،ایران یکپارچه و یگانه را تبلیغ
می کرد .شاهنامهپژوهان در این نظر همداستاناند که شاهنامه ،کتابی ملّی است« .پیدایش
ایران در شاهنامه رنگ و روی اساطیری دارد .فریدون پادشاه اسطورهای ،جهان را میان سه
فرزندش تقسیم می کند و ایران را که بنا به دیدگاه ملّیگرایانة فردوسی ،بهترین سرزمین
است به شایسته ترین فرزندش وامی گذارد .این کار جلوة ویژه ای به ایران در پاسداشت و
نگاهبانی از آن می دهد (چهری ،صفایی مقدم ،جوکار .)104:1396 ،فردوسی ،این واقعه را
چنین بنظم می کشد:
دگر تور را داد توران زمین

ورا کرد ساالر ترکان و چین

از ایشان چــو نـوبت به ایرج رسید

مر او را پدر شاه ایران گزید

بدو داد کو را سـزا بــود تـاج

همان کرسی و مهر و آن تخت عاج
(فردوسی)90-91/1:1374،

پاسداشت مفاهیم عام انسانی و گونه های آن در شاهنامة فردوسی

17 /

بر این تقسیم ،سلم و تور حسد می برند ،چنان که تور خطاب به سلم می گوید:
تو را باید ایران و تخت کیان

مرا بر در ترک بسته میان

همه سوی کهتر پسر روی کرد
چنین بخششی کان جهان جوی کرد
(همان)102:
حس وطنپرستی فردوسی در شاهنامه ،پرشور ،آرمانی و ریشه در بنیان فکری ملّیگرای
ّ
او دارد؛ عشق به ایران در شاهنامه به مفهوم عشق به فرهنگ مردم ایران و آرامش و آبادی
و آزادی ایران و اعتالی زبان پارسی است .او پرشور و احساسی ،بر تبار خویش می نازد و
دیگر تبارها و نژادها و آمیختگی ایرانیان با آنان را برنمی تابد .از آنان به این خاطر بیزار
حب وطن،
است که حریم ملّیت ایرانی و خاک ایران را مورد هجمه و تازش قرار دادهاندّ .
سبب می شود ایران برای او مظهر نور و روشنایی باشد و انیران مظهر تاریکی و ظلم
و تباهی .منطبق با این نگاه ،نفرت از مهاجم ،به مفهوم نفرت از ظلم است و «نفرت از
ضحاک و افراسیاب نفرت از بیدادگری های آنهاست و ستایش کین خواهی ایرانیان ،ستایش
ّ
اجرای عدالت است .چگونه می توان در پیام وطن پرستی شاهنامه نشانی از نژادگرایی یافت،
درحالی که می بینیم کیخسرو و پادشاه آرمانی شاهنامه از یکسو نژاد تورانی دارد و مادرش
فرنگیس دختر افراسیاب دشمن آشتیناپذیر ایران است .مادر رستم جهان پهلوان ایرانی
ضحاک تازی پلیدترین دشمن ایرانیان دارد و
دختر مهراب کابلی دیوزاد است که تبار ّ
سرانجام هم به نیرنگ همان مهراب در چاهساری جان میسپارد» (ریاحی.)194:1380،
نولدکه  Theodor Nöldekeمی نویسد« :وطنپرستی ،یعنی ایرانپرستی شاعر ما
یک نوع ایرانپرستی معنوی محض بوده ،وطنپرستی او عبارت از شوق مفرط برای ملّتی بود
ملیت ایرانی
که وحدت و بزرگواری آن از ّ
مدتها پیش از بین رفته بود .در عین اینکه حس ّ
امیه و مجددا ً هنگام غلبة مأمون برهان های بخصوصی در
هنوز در موقع اضمحالل بنی ّ
اهمیت
میان اهل خراسان ،یک نوع ق ّوه و قدرتی بود ،باز در زمان فردوسی دیگر نمی شد از ّ
سیاسی چنین عقیده ای صحبتی به میان آورد؛ ا ّما کام ً
اهمیت
اهمیت هم نبود .همین ّ
ال بی ّ
ادبیات جدید فارسی رونق تازه ای به خود گرفت .البته تمام روایات راجع به
باعث شد که ّ
تاریخ گذشتة ایران و مخصوصاً کتاب نثری که شاهنامه از روی آن به نظم درآمده ،آمیخته
به یک چنین احساساتی بود؛ ا ّما فردوسی این احساسات را به زیباترین و جاندارترین طرزی
مجسم کرد» (نولدکه.)81-82:1327 ،
فردوسی آرزومند بازگشت آزادی و عظمت و فرمانروایی ایران بود و مانند نیـاکان
خویش آرزو داشت که شاهی از نژاد پاک ایرانی و از نسل شهریاران ایران بر وطن او
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توجه به اندیشة
حکمران گردد تا دست تسلّط اعراب و ترکان از ایران ،کوتاه گردد؛ چرا که با ّ
قومیت را سبب از میان برخاستن خلوص نژاد ایرانی
ملّیگرایانه خود ،اختالط با این دو
ّ
می دانست و می سرود:
از ایران وز ترک وز تازیان

نژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان نه ترک و نه تازی بود

سخن ها به کردار بازی بود
(فردوسی)2130/2: 1374 ،

فردوسی از اینکه غرور ملّی و روح وطنپرستی در ایرانیان با تسلّط اعراب و ترکان ،به
افول گراییده بود ،رنج می کشید .روح ایراندوستی او را برانگیخت که تا در مسیر زنده
کردن نام و نشان از یاد رفتة ایران گام بردارد و روحیة آزادمنشی و استقاللجویی ایرانیان
را که گذشت ایّام و تسلّط بیگانگان آن را تحتالشعاع خود قرار داده بود ،تقویت کند .در
همت و هنر سرمایه ای نداشت .پس آن هر دو را با گران بهاترین قسمت
این مسیر او «جز ّ
عمر خویش ،در راه احیای نام و نشان از یاد رفتة ایران به کار برد .سی و پنج سال از عمر
تمدن
خود را صرف سرودن شاهنامه کرد و مجموعهای پدید آورد که جلوهگاهی ارزنده از ّ
کهن و و بزرگی و سروری نژاد ایرانی بر دیگر نژادهای جهان است»(فلسفی.)201،1313 ،
فردوسی ،حس وطن دوستی را به طور مستقیم برای خواننده بازگو نمی کند؛ بلکه به
واسطة قهرمانان و پهلوانان و از زبان آنها ،مقصود خود را برای مخاطب بازگو می کند؛ به
همین خاطر ،پهلوانان در شاهنامه ،از جمله عناصر اساسی برای ابراز حس وطن پرستی و
ملیت ایرانی ،محمل اندیشة وطنپرستی فردوسیاند .در دفاع از میهن،
به عنوان نمایندگان ّ
از جان و مال خود دریغ نمی کنند و همچون نگهبانانی جان برکف ،همواره در خدمت
ایران و مرزهایش و شکوه و اعتالی آنند .آنان با فداکاری-ها و جانفشانی هایشان در صحنة
نبرد ،حس وطنپرستی خود را به نمایش می گذارند .جلوههای پاسداشت وطنپرستی در
ذهنیت و جهانبینی فردوسی ،را می توان در موارد زیر دسته بندی و
شاهنامه مرتبط با
ّ
تحلیل نمود:
    الف .فداکاری و جانفشانی
شاهنامه به عنوان شناسنامة فرهنگی ایران باستـان و نسب نامة ایرانیـان ،از ارزش و
اهمیت بسـزایی برخوردار و مشحون به ذکر جنگ ها و پهلوانی ها و جانفشانی ها برای دفاع
ّ
از مرزهای ایران است .فداکاری در راه وطن ،از دغدغه های بنیادین پهلوانان در شاهنامه
می باشد که همواره در پیروزی و عظمت وطن ،از هیچ چیز ،دریغ نکرده اند .فردوسی یکی از
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حس قومی و نژادی را که با فداکاری و جانفشانی
ابعاد وطنپرستی رایج در زمان خود یعنی ّ
در راه وطن پیوند عمیقی دارد ،چنین بازخوانی می کند:
ز بهر بر و بوم و پیوند خویش

زن و کودک و فرزند خویش

همه سر بسر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم
(فردوسی)278/4  :1374،

این ابیات از زیباترین اشعار در وطندوستی فردوسیاند که از زبان پادشاهی همچون
افراسیاب بیان شدهاند؛ بدین معنا که افراسیاب نیز وطن خود (توران) را دوست دارد و
حس و عواطف وطندوستی را در خود جلوه می دهد .اینجاست که عام بودن
نسبت به آن ّ
مفهوم وطن پرستی روشن می گردد؛ نه تنها ایرانیان بلکه دیگر ملل ،ح ّتی دشمن ایرانیان-
افراسیاب -نیز وطنپرست است .فردوسی ،همواره دفاع از وطن را یک «ارزش» می داند و
اعتقاد دارد که هر وقت وطن و سرزمین مورد هجوم قرار بگیرد ،باید بیدرنگ جانفشانی
کرد و چنین عملی شایستة آفرین است؛ آنکه نظارهگر غارت و ویرانی سرزمین خویش باشد
هیچ کس بر او آفرین نخواهد گفت و اینکار عملی ناستوده است:
نمانیم که این بوم ویران کنند

همی غارت از شهر ایران کنند..

نخوانند بر ما کسی آفرین

چو ویران بود بوم ایران زمین

هر آنگه که سازیم زین گونه بند

ز دشمن به ایران نیابد گزند

نباید که آید یکی زین به رنج

بده هر چه خواهند و بگشای گنج

کشاورز و دهقان و مرد نژاد

نباید که آزار یابد ز داد
(همان)71/8:

		

حس وطندوستی تا جایی در خون و رگ پهلوانان نفوذ کرده ،حتی از تن و جان خود
نیز برای آبادی آن دریغ نمی کنند .پهلوانان و قهرمانان شاهنامه در جانفشانی از وطن،
همواره به دستورات شاه احترام قائل بودند .به عبارتی ،وطن دوستی آنها پیوند عمیق با شاه
دوستیشان داشت ،به عقیدة آنها شاه ،رأس هرم و فرمانروا و نیرو و عاملی برای وحدت و
انسجام جامعه و مردم بود .فردوسی از شاهدوستی که نتیجة میهندوستی پهلوانان است،
اینگونه یاد می کند:
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بدان ای نگهبان توران سپاه

که فرمان جز اینست ما را ز شاه

مرا جنگ فرمود آویختن

به کین سیاوش خون ریختن

چو فرمان خسرو نیارم به جای

روان شرم دارد به دیگر سرای
(همان)157/5:

پهلوانان شاهنامه ،نمونههای صادق و پاکباخته از وطنپرستیاند .این ویژگی به خصوص
در رستم ،برجسته است و «رستم در شاهنامه نمونة کامل یک ایرانی قهرمان و پاکسرشت
است که فردوسی او را آیینة تمامنمای اصالت نژادی و ستودهخویی و بلندنامی می داند و
آمال ملّی و کیان قومی ملّتی را که در معرض کشمکش های تاریخی قرار دارد ،در چهرة او
متجلّی و نمایان می بیند»(ادیب برومند .)41:1380،در همهجا نیرو و اندیشة او در خدمت
ایران است ،به گونه ای که می توان او را با اطمینان قهرمان ملّی نامید«.رستم نه تنها
پهلوان پهلوانان که بخرد و فرزانه و دادگر و جنگنده با ستم ها و بیدادهاست و این همه کم
نیست»(رحیمی .)22:1369،فردوسی از زبان رستم در وطنپرستی او چنین نقل می کند:
به هر جای پشت دلیران منم
نگهدار ایران و شیران منم
(فردوسی)253/6: 1374،
این بیت ،آینة تمام نمای وطنپرستی رستم است .او پشت و پناه ایران است و در بیشتر
قسمت های شاهنامه ،وطنپرستیاش ،پاس داشته شده است.
حس وطندوستی رستم به عاطفیترین شکل ممکن ،بروز
در رزم با پوالدوند نیز ّ
می کند .او در این نبرد ،نه نگران جان خود ،بلکه دلنگران وطن و مردمان سرزمین خود
است ،در گرماگرم جنگ ،راز و نیازی با خداوند خویش می کند و از او یاری می طلبد تا پیروز
شود و وطنش را از ویرانی و مردمانش را از کشتار برهاند.
چو پوالدوند از بر زین بماند

تهمتن جهان آفرین را بخواند

که ای برتر از گردش روزگار

جهاندار

و پروردگار

گر این گردش جنگ مـن داد نیست

روانم بدان گیتی آباد نیست

روا دارم از دســـــت پوالدوند

روان مـــــرا برگشاید ز بند

ور افراسیابـسـت بیـــــدادگــر

تو مستان ز من دست و زور و هنر

كه گر من شوم كشتــه بر دست اوي

جنگجو

و

بینا

به ايران نماند يكي
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نه مرد

كشاورز و نه

پيشه ور
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نه خاك و نه كشور نه بوم و نه بر
(همان)291/4:

از دیگر اشخاصی که مظهر فداکاری در راه وطن در شاهنامه است ،هجیر ،پهلوان ایرانی
حس وطندوستی با روح او عجین شده،
می باشد .او اسیر سهراب می شود و از آنجایی که ّ
از نشان دادن رستم به سهراب سرباز می زند؛ چرا که باک از این دارد که رستم به دست
سهراب کشته شود و ایران ،بدون او خوار و ضعیف گردد .سرانجام نیز در این راه کشته
می شود .فردوسی این صحنه را چنین توصیف می کند:
اگر پهلوان را نمایی بـه من

سرافراز باشی به هر انجمن

ترا بینیازی دهم در جهان

گشاده کنم گنج های نهان

ور ایدون که این راز داری ز من

گشاده بپوشی به من بر سخن

سرت را نخواهد همی تن بجای

نگر تا کدامین به آیدت رای
(همان)216/2:

به دل گفت پس کار دیده هجیر

که گر من نشان گو شیرگیر

بگویم بدین ترک با زور دست

چنین یال و ایـن خسروانی نشست

ز لشگر کند جنگ او ز انجمن

برانگیزد

پیلتن

برین زور و این کتف و این یال اوی

شود کشته رستم بچنگال اوی

از ایران نیاید کسی کینه خواه

بگیرد سر تخت کاووس شاه

چنین گفت موبد که مردن بنام

به از زنده دشمن بدو شادکام

اگر من شوم کشته بر دست اوی

نگردد سیه روز چون آب جوی

چو گودرز و هفتاد پور گزین

آفرین

همه

این

پهلوانان

باره

با

چنین دارم از موبد پاک یاد
نباشد به ایران تـن من مباد
(همان)219/2:
در بیتی که فردوسی از زبان زال نقل می کند نیز ایراندوستی و وطنپرستی زال
مشهود است:
همی تاختم همچو کشتی بر آب
من از درد ایرانیان چون عقاب
(همان)391/5:
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پهلوانان در شاهنامه با فداکاری و از خودگذشتگی ،در دفاع از میهن خود تالش می کنند
مقدم بر جان و مال خود می بینند .در این میان ،اطاعت از پادشاه و
و همواره وطن را ّ
توجه پهلوانان شاهنامه بوده
فرمانبری از او نیز در جهت حفظ وطن و یکپارچگی آن مورد ّ
و در کنار این باور آیینی آنها را بفرمانبری پادشاه سوق می داد.
ب .نیکنامی و حفظ آبرو
مليت و وطندوستي و روي ديگر،
ايرانی ،مسکوکی دو روي است كه يك روي آن ّ
توجه به نام و ننگ است .فردوسی هر دوی اینها را در شاهنامه
دينداري و اخالق نيكو و ّ
بازتاب داده است .در جهاننگری فردوسی ،نام و ننگ و دروغ و ترفند وقتی وجهی از قبول
دارد که برای وطن باشد« .پهلوان ایرانی به دروغ و ترفند و مکر و فریب دست نمی یازد؛
مگر برای نجات ایران و حفظ نام» (صفا .)242:1374،از جمله در داستان کاموسکشانی،
وقتی سپاه ایران در برابر سپاه چین قرار می گیرد ،رستم برای تهییج ایرانیان به ایستادگی
برای وطن و صیانت از آن چنین می گوید:
وزین روی رستم به ایرانیان

چنین گفت که اکنــون ســرآمد زمان

چنین یکسره دل مدارید تنگ

نخواهم تــن زنــــده بی نــام و ننگ
(فردوسی)202/4: 1374،

فردوسي می گوید که مردن با نام و افتخار ،بهتر از زیستن در سرافکندگی و مذلّت و
در نتیجه شادکامی دشمن است.
بـه يك روي جستن بلندي سزاست

اگر در ميان دم اژدهاست

چنين گفت مؤبد كه مردن بنام

كه مرده شود كالبد زير گرد

همي نام جاويد بايد نه كام

بينداز

كام

و

برافراز نام
(همان)86/6:

حفظ آبرو و ایستادگی در مقابل دشمن ،یکی از مصادیق و معیارهای وطندوستی
فردوسی است که در تار و پود شاهنامه تنیده شده است ،لذا فردوسی در حفظ و پاسداشت
از وطن ،فرد را فدای گروه و جامعه می کند؛ چرا که در پشت و پناه فرد (پهلوانان) است که
ایران ،زنده و جاویدان می ماند؛ چرا که همانطور که خود از زبان پهلوانان گفته ،کالبد مردنی
ملیت باقی خواهد ماند.
است؛ اما نام نیک و سرزمین و ّ
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ج .ترجیح دادن وطن بر عالیق شخصی
تقدم دارد
با مطالعة شاهنامه ،درمی یابیم که وطندوستی بر عالیق و عواطف شخصی ّ
و عملکرد و اقدامات پهلوانان و قهرمانان شاهنامه به خاطر پاسداشت وطن است .باری،
فردوسی در صیانت از سرزمین ،بُعد فردگرایی را به دیدة کوتهبینی می نگرد و همواره ندا
درمی دهد که نبرد با دشمن ،نباید برای تاج و تخت و عالیق شخصی خویش باشد .بنابراین
پهلوان ايراني ،براي مطامع و منافع شخصی ،هموطنان خود را به كشتن نمي دهد .در نبرد
بین اسفندیار و رستم ،اسفندیار به رستم مي گويد:
مبادا چنين هرگز آيين من

سزا نيست اين كار در دين من

كه ايرانيان را به كشتن دهـم

خود اندر جهان تاج بر سر نهم
(همان)28/6:

یا در فرازی دیگر از شاهنامه ،برتری وطن بر عالیق و عواطف شخصی را از زبان
گردآفرید می شنویم:
که ترکان ز ایران نیابند جفت
بخندید و او را بافسوس گفت
(همان)189/2:
گردآفرید یکی از زنان جنگاور شاهنامه می باشد؛ فردوسی با نقل این بیت از زبان او،
بر این نکته تأکید می کند که زنان پهلوان شاهنامه نیز همچون جنگاوران مرد ،میراثدار
ملیتگراییاند و احساس شخصی را بر وطنپرستی ،برتری نمی دهند.
حس وطنپرستی و ّ
 -2 -1 -2پاسداشت وفـای بعهد و پیمان و گونه های آن
وفای به عهد یکی از ارزش های مهم در زندگی انسان هاست که باعث پیشرفت و سامان
زندگی و جامعه می شود .وفای به عهد ،یک صفت اخالقی مثبت است و در قرآن نیز به آن
تأکید و توصیه شده است .از جمله خداوند متعال می فرماید﴿ :بَلَى َم ْن أَ ْو َفى ب ِ َع ْه ِد ِه َواتَّ َقى
ِين﴾ (آل عمرانَ ﴿ ،)76 /فلَن یُ ْخل َِف ّ
َفإِ َّن َّ
الل َع ْه َد ُه﴾ (بقره)80/
الل يُحِ ُّب ال ْ ُم َّتق َ
وفای به عهد موجب رستگاری و در مقابل آن پیمانشکنی و خیانت موجب نابودی
می شود .در شاهنامه گونه های چندی از وفای به عهد را شاهد هستیم که فردوسی زبان به
نکوداشت آنها گشوده و در مقابل ،پیمانشکنی را مایة خواری دانسته است« .وفای به عهد»
یکی از شاخص ترین ارزش های اخالقی است که در شاهنامه جایگاه خاصی دارد؛ فردوسی،
این اصل مهم اخالقی را می ستاید و آن را به صور گوناگون در قالب سخنان قهرمانان و
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پهلوانان نامدار شاهنامه می گنجاند .در شاهنامه ،حماسه با اخالق درآمیخته است ،پهلوانان
شاهنامه اشخاصیاند که دارای سجایای اخالقی و انسانیاند؛ از نگاه فردوسی ،پهلوانان باید
«وفای به عهد» را ویژگی برجستة خود قرار دهند و از پیمانشکنی به دور باشند؛ فردوسی
در شاهنامه ،قهرمانان و پهلوانانی را توصیف می کند که درس «وفای به عهد» را به انسان ها
می آموزند .او ارزش«وفای به عهد» را در تقابل با پیمانشکنی در ابیات زیر ،زیبا ،توصیف
کرده است:
مبادا که گردی تو پیمان شکن

خاکست پیمان شکن را کفن

مکن یاری مرد پیمان شکن

که پیمان شکن کس نیرزد کفن
(فردوسی)1579/2: 1374،

فردوسی ،حرف دل خود را از زبان پهلوانان و قهرمانان ،با مردم در میان می گذارد.
او خواستار مهر و وفاست و از پیمانشکنی که مایة بدفرجامی است ،بیزار است« .وفای
به عهد» در فرهنگ ایرانی همواره پسندیده بوده است و پیش از شاهنامه در مزدیسنا،
به منزلت آن اشاره شده است .صدرایی مینویسد« :بیهوده نیست که در مزدیسنا ،ایزدی
نگهبان پیمان است .در این آیین دروغ را عهدشکنی می دانند و برای آن عواقبی وخیم
قائل هستند .شقی ترین در میان مردمان کسی است که به صفت دروغ گویی م ّتصف باشد.
ایزد مهر ،مو ّکل پیمان است با هزار گوش و هزار چشم و ده هزار دیده بان که شبانه روز
بی خواب در باالی برجی بسیار بلند ایستاده و نگران است که هر که را دروغ گوید و عهد
بشکند ،بسزا رساند .در گردونة این ایزد دلیر که دستش به شرق و غرب عالم می رسد،
هزار تیر و کمان و هزار نیزه و هزار شمشیر و هزار گرز موجود است .همة این بر ضد کسی
به کار می رود که دروغ می گوید و بر پیمان خویش نمی پاید و مهرة دروغگو را به داغ
فرزندش نشاند ،خانه اش را ویران سازد و خیر و برکت از کشت و گله اش بگیرد در میدان
جنگ مغلوبش کند ،از خوشی زندگانی محرومش سازد و از پاداش روز واپسین بی بهره اش
کند»(صدرایی .)122 : 1395،در شاهنامه ،فردوسی به خاطر معیارهای چندی وفای به عهد
را مورد نکوداشت قرار می دهد که آنها را می توان در موارد زیر دسته بندی و تحلیل نمود:
الف .صلح و دوستی
صلح و دوستی یکی از نتایج مهم «وفای به عهد» بشمار می آید که فردوسی به خاطر
امنیت و آرامش و به دنبال
کارکرد مثبتش ،آن را می ستاید؛ چرا که صلح و دوستی موجب ّ
آن شادی و نشاط در جامعه است .فردوسی وفای به عهد را از زبان قهرمانان و پهلوانان
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شاهنامه به خوبی بازتاب می دهد .وفای به عهد از ویژگی های ّ
شخصیت سیاوش
جذاب
ّ
است« .پیمان شکنی در جهان اسطوره ،یعنی دوری از حقیقت و معرفت نداشتن به خداوند.
سیاوش به هیچ حال ،پیمان خود را با افراسیاب نمی شکند؛ زیرا در اندیشة او ،پیمانشکنی
بیرون افتادن از راه خداست»(مسکوب .)36-37:1370،در شاهنامه «سیاوش پس از
پیروزی بر لشکر افراسیاب ،نامه ای به کیکاووس می نویسد و پیروزی ها و بهروزی هایش
را نتیجة لطف خداوند می داند و در برابر خداوند سر تسلیم فرود می آورد؛ اما کیکاووس
از صلح سیاوش با افراسیاب برمی آشوبد و از سیاوش می خواهد که گروگان ها را نزد او
بفرستد و با افراسیاب پیمان شکنی کند و جنگی غافلگیرانه را با افراسیاب آغاز کند ،سیاوش
نمی پذیرد .او نه تنها ریختن خون بیگناهان را سرکشی از فرمان الهی به شمار می آورد؛
بلکه پیمانشکنی بی دلیل را نیز سبب آشفتگی جامعه می داند .پیمان شکنی به نوعی برهم
زنندة آشتی و نظم اخالقی است؛ چرا که پیمان ها هستند که نظم جامعه را حفظ می کنند و
عدول از آنها آشفتگی هایی را در آیین ها و نظام اجتماعی در پی دارد .پیمان شکن گناهکار،
تحمل عذابی گران باید کفارة آن را بپردازد.
سراسر کشور را ویران می کند و در دوزخ با ّ
پیمان چه با درستکاران بسته شود و چه با نابکاران ،هرگز نباید شکسته شود» (آموزگار،
.)386 :1386
سیاوش گروگان ها و خواسته ها را به نزد افراسیاب می فرستد و پایداری در عهد خود
را چنین بازگو می کند:
از این آشتی جنگ بهر من است

همه نوش تو درد و زهر من است

ز پیمان تو سر نکردم تهی

وگر چه بمانم ز تخـت مهی

به خیره همی جنگ فرمایدم

بترسم که سوگند بگزایدم
(فردوسی)71/3:1374،

با تأ ّملی در ابیات باال درمییابیم که وفای به عهد یکی از راههای صلح است و پیمانشکنی
موجب نابودی جامعه و خود است .وفای به عهد نه تنها در این جهان با آبرو و حرمت فرد
پیوند دارد ،فردوسی به فکر جهانی دیگر نیز هست و می گوید پیمانشکنی عنصری پلید
است که ایزد را خوش نمی آید و عاقبت بدی در انتظار آدمی خواهد بود.
در شاهنامه ،سیاوش ،نماد بارز وفای به عهد در ماجرای سودابه به شمار میآید؛ کسی
که به خاطر تهمت ناروا به او ،گذر از آتش را قبول میکند و جوانمردانه به عهد خود وفا
کرده و صداقت خود را نشان می دهد .در آغاز داستان ،که سودابه پیمانشکنی سیاوش با
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کیکاووس را درخواست می کند ،او به این خواستة تن نمیدهد و به عهد خود وفادار میماند،
فردوسی این پایبندی به عهد و پیمان را این چنین توصیف می کند:
روز

جوانی

مرا

یکی شاد کن در نهانی مرا

ببخشای

فزون زان که دادت جهاندار شاه

بیارایمت یاره و تاج و گاه

وگر سربپیچی ز فرمان من

نیاید دلت سوی پیمان من

کنم بر تو بر پادشاهی تباه

شود تیره بر روی تو چشم شاه

سیاوش بدو گفت هرگز مباد

که از بهر دل سر دهم من به باد

چنین با پدر بیوفایی کنم
		

ز مردی و دانش جدایی کنم
(همان)25/1:

فردوسی اینگونه وفای به عهد را که نماد صداقت است ،میستاید .در قسمتی دیگر،
وفای به عهد با گنهکاری ،پیوند داده میشود و شکستن پیمان ،گناهی بزرگ تلقی میشود.
از جمله سام در پاسخ به بزرگان ایران که از وی میخواهند تا خود به جای نوذر ،امور را در
دست گیرد و بر مسند شاهی نشیند ،آنان را از پیمانشکنی برحذر میدارد:
شما بر گذشته پشیمان شوید

بنوی ز سر باز پیمان شوید

سپهر

نیابید و از نوذر شاه مهر

گر

آمرزش

کردگار

بدین گیتی اندر بود خشم شاه

به برگشتن آتش بود جایگاه
(همان)9/2:

ب .صداقت
از دیگر معیارهایی که فردوسی وفای به عهد را به خاطر آن میستاید ،صداقت در عهد
امنیت و آرامش و از ویژگیهای
و پیمان است .فردوسی صداقت در عهد و پیمان را موجب ّ
برتر انسان به شمار میآورد .سام با پسر خود (زال) عهد میبندد که با خوشرویی و مالیمت
رفتار نماید؛ اما با گذر زمان دلبستگی زال به رودابه نمایان میشود و پدر نیز با این کار
مخالف است؛ اما دیگر ،چارهای نمیبیند ،جز اینکه به عهد و وفای خود صادق باشد.
فردوسی این عهد و پیمان را اینگونه بازگو میکند:
که هرگز ز پیمان تو نگذرم
پذیرفتم از دادگر داورم
(همان)173/1:
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ز پیــــمان نگــــردد سپهبد پدر

بدین کار دستــــور باشد مگر

که من دخت مهراب را جفت خویش

کنم راستی را بـــه آیین و کیش

بپیمـان چنین رفت پیش گروه

چو باز آوریدم ز البرز کوه

که هیچ آرزو بر دلت نگسلم

کنون اندرین است بسته دلم
(همان)178/2:

در شاهنامه ح ّتی افراد منفی و منفور نیز به عهد و پیمان خود صادقاند و این نیز به
صحه میگذارد .در داستان جمشید با عهد و پیمانی روبهرو
ارزش واالی عهد و پیمان ّ
هستیم که درست و منطقی نیست؛ اما چون آن عهد و پیمان بسته شده ،باید به آن عمل
کرد .در این داستان ،ابلیس از ضحاک میخواهد پدر خود را بکشد ،چون ضحاک بر این
امر ،عهد میبندد ،دیگر چارهای نمیبیند جز اینکه به عهد خود عمل کند و به خاطر عدم
پیمانشکنی ،پدر خود را میکشد.
بدو گفت پیمانت خواهم نخست

پس آنگه سخن برگشایم درست

جوان نیکدل گشت فـرمانش کرد

چنان چون بفرمود سوگند خورد

که راز تو با کس نگویم ز بن

ز تو بشنوم هر چه گویی سخن

 ...بــه ابلیس گفت این سزاوار نیست

دگر گوی کین از در کار نیست

بدو گفت گر بگذری زین سخن

بتابی ز سوگند و پیمان من

بماند به گردنت سوگند و بند

شوی خوار و ماند پدرت ارجمند
(همان)44-45/2:

در جنگ رستم و اسفندیار ،رستم و رخش او آسیب میبیند .سیمرغ به خواستة زال
برای شفابخشی میآید و در اینجاست که سیمرغ با رستم عهد و پیمان میبندد و رستم
نیز به آن پیمان وفادار میماند.
بپرهیزی از وی نباشد شگفت

مرا از خود اندازه باید گرفت

که آن جفت من مرغ با دستگاه

بدستان و شمشیر کردش تباه

اگر با من اکنون تو پیمان کنی

سر از جنگ جستن پشیمان کنی

نجویی فزونی به اسفندیار

گه کوشش و جستن کارزار
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پوزش

بیگمان

ور ایدونک او را بیامد زمان

نیندیشی

از

پس آن گه یکی چاره سازم ترا

بخورشید

سر

چو بشنید رستم دلش شاد شد

از اندیشة بستن آزاد شد

برفرازم

ترا

و گر تیغ بارد هوا بر سرم
بدو گفت کز گفت تو نگذرم
(همان)297/6:
سیمرغ با رستم عهد و پیمان میبندد که اسفندیار را از نبرد منصرف کند و رستم نیز
به این پیمان صادق میماند؛ اما صداقت در عهد موجب نمیشود که درگیری اتفاق نیفتد؛
چرا که اسفندیار راه دوستی را نمیپذیرد و در اینجاست که رستم با راهنمایی سیمرغ او
را از پای درمیآرد.
ج .راستگویی
راستی و درستی یکی از فضایل اخالقی است که فردوسی آن را به عنوان یک صفت
پسندیده ،میستاید .چنانکه حتی این فضیلت اخالقی را به دنیای دیگر نیز مرتبط میکند
و میگوید کردار نیک پاداش اخروی را به دنبال خواهد داشت و چون هیچکس در این دنیا
جاودان نیست ،پس بهتر است که راستگویی را به عنوان ارزشمندترین فضیلتها در وجود
خود پرورش داده و تقویت کنیم.
از آنجایی که تأثیرپذیری شاهنامه از اوستا روشن است و یکی از آبشخورهای شاهنامه
این کتاب مقدس زرتشتیان است ،مقوله «راست گویی» در هر دو اثر جایگاه واالیی دارد و
«جستار راستی در دو جلوة بزرگ مینوی آن یعنی اوستا و شاهنامه ،چنان جایگاه بلندی
دارد و آنچنان در هر «جای» و «گاهی» بازگو میشود که بررسی آن و شناخت تیز و ژرف
معنای آن در خور ژرفنگری است» (ثاقب فر .)243-244 :1377 ،از منظر فردوسی ،اوضاع
مملکت ،زمانی بهبود مییابد که در آن راستی و درستی حاکم باشد .دروغ و دورویی و
گسترش آن در جامعه ،مایة فساد است .از این جهت است که مقابله با دروغ یکی از اولین
اهداف حرکتهای راستین اجتماعی است .فردوسی به تبع از وجدان انسانی و سرمایة دینی
خود ،دروغ را گناهی بزرگ و دروغگو را گناهکار میداند و پیوسته در پی برانداختن سایة
شم نیرومند اجتماعی که دارد ،دروغ و
دروغ از چشم اندازهای اجتماعی است .فردوسی با ّ
کژگویی را ناشی از بیچارگی میداند و آدمیان را به همدردی با چنین آدمها فرامیخواند تا
این رذیلت اخالقی را از سرچشمه بخشکاند.
به بیچارگان بر بیـاید گریست
سخن گفتن کــژ ز بیچـارگیست
(فردوسی)54/8: 1374،
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چو خواهی که بخت از تو گیرد فروغ
(همان)277/8:

فردوسی راستی را به عنوان یکی از پدیدههای مهم در تکوین رشد فکری انسانی و
جوامع بشری ،همواره میستاید و دروغ را که مایة تباهی و گمراهی است ،همواره نکوهش
میکند.
 -3 -1 -2پاسداشت راستی و گونههای آن
فردوسی ،راستگویی را یکی از فضایل اخالقی واالی انسانی معرفی میکند و ارزش و
نکوداشت آن را نه تنها از زبان خود ،که از زبان دیگران از جمله شاهان و پهلوانان و  ...بیان
میدارد .بر این اساس ،گسترة یادکرد این ارزش اخالقی در شاهنامه وسیع بوده و به عنوان
یک امر متعالی به انحاء متفاوت ،به آن توصیه میشود .فردوسی ،سعادت و کمال انسان را
در گرو این صفت متعالی میداند که آن در دستهبندیهای زیر قابل بررسی است:
الف .دوری از آز و گمراهی
فردوسی بر این است که پایبندی به راستی ،انسان را از گمراهی نجات میدهد:
ز تو دور باد آز و دیوانگی
همه راستی جوی و فرزانگی
(همان)174/7:
در شاهنامه ،کلمة «راستی» را اغلب در تضاد با کلمة «کاستی و کژی» مشاهده میکنیم.
این بدین معناست که فردوسی ،برای درک مفهوم راستی ،آن را در تقابل با کلمة متضاد
آن قرار میدهد و از این طریق ،فضیلت یکی و کراهت دیگری را گوشزد می کند .راستی
را پسندیدهترین صفت انسانی معرفی میکند که به رستگاری منجر می شود و ناراستی را
اخالقی نکوهیده میداند که به کـژی و گمراهی رهنمون می سازد .فردوسی در قسمتی از
شاهنامـه از زبـان فـرزانگان ،راستی و درستی را چنین مورد تحسین قرار می دهد:
چو خواهی که نگزایدت کاستی
بهر کار در پیشه کن راستی
(همان)211/2:
ب .پایداری جهان
پایداری و استواری جهان را در گرو درست کاری می داند و آن را چنین نکو می دارد:
تو ایدر به بودن مزن داستان
چو گیتی تهی ماند از راستان
(همان)105/3:
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ج .مایة آرامش و خوشبختی
خـــرمی
راستی را مایة آرامش و خوشبختی می داند که برای انسان همیشه نشاط و
ّ
می آورد:
خرمی
چو با راستی باشی و مردمی
نبینی به جز خوبی و ّ
(همان)76/7:
از همه مهمتر ،راستی را توشه ای برای فردا دانسته و مورد نکوداشت قرار می دهد:
ترا توشه از راستی باد و بـس
نماند بر این خاک جاوید کس
(همان)16/8:
د .مایة تر ّقی و پیشرفت
فردوسی با آوردن نمونه هایی برای نکوداشت عنصر«راستی» ،سعی دارد بُعد اجتماعی
آن را برجسته تر کند .چنانکه فرمانبرداری از شاه را راستی و مایة پیشرفت و تر ّقی مملکت
می داند و سرپیچی از فرمان او را عامل نابسامانی اوضاع کشور قلمداد می کند:
وزو سربپیچی ،در کاستیست
چون شاه از تو خشنود شد ،راستیست
(همان)318/8:
فردوسی همواره راستی را زیور تخت و تاج پادشاهان می داند و به رعایت آن فرامی خواند:
بکژی

تو

را

راه

نزدیکتر

سـوی راسـتی راه

باریکـتر

بکاری کزو پیشدستی کنی

به آید که کندی و سستی کنی

اگر جفت گردد زبان بر دروغ

نگیرد ز بخت سپهری فروغ

وگر شاه با داد و بخشایشست

جهان پر ز خوبی و آسایشست

که بستش بود خوردن و آب خون
وگر کژی آرد بداد اندرون
(همان)53-54/8:
کیقباد در پادشاهی خود برای سامان دادن به جامعه ،راستی را نکو می دارد و سرپیچی
از آن را سبب خشم خدا می داند.
چنین گفت با نامور مهتران

که گیتی مرا از کران تا کـران

اگر پیل با پشه کین آورد

همه رخنه در داد و دین آورد

نخواهم به گیتی جز از راستی

که خشم خدا آورد کاستی
(همان)73/2:
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در این ابیات فردوسی با بیانی روشن به ارزش«راستی» اشاره می کند و وظیفة شاه
را ممانعت از نابسامانی در جامعه و حفظ صلح و پاسداری از راستی می داند .در داستان
سیاوش ،راستی و درستی از صفات ایزد به شمار آمده و ستایش و بزرگداشت آن بدین گونه
ایراد شده است:
خداوند هستی و هم راستی

نخواهد ز تو کژی و کاستی

جز از رای و فرمان او راه نیـست

خور و ماه ازین دانش آگاه نیست
(همان)203/3:

فردوسی برای برجسته کردن بُعد دینی عنصر «راستی» از زبان خسرو پرویز می گوید:
بـرو باد نفـرین بی آفــــرین
جـــز از راستی هر که جوید ز دین
(همان)98/9:
در فرازی دیگر از شاهنامه ،فردوسی راستی را نکو می دارد ،هر چند که به ضرر آدمی
باشد:
گـر آیــد بجان اندرون کاستی
بـگویم بــدو من همــــه راستی
(همان)393/5:
فردوسی ،راستی و راستگویی را به عنوان یکی از صفات پسندیده بشری مورد ستایش
قرار می دهد و معتقد است نباید از این کردار نیک ،دست برداشت .در واقع این یکی از
برجسته ترین نکوداشت ها از عنصر «راستی» به شمار می آید و نشان پاکی درون و بیزاری
از راه کژی و ناراستی است.
 -4 -1 -2پاسداشت مهر و دوستی و گونه های آن
مهر و دوستی در شاهنامه تقریباً معادل هم هستند و در بیشتر موارد مهر در معنای
دوستی به کار رفته است .مهر و دوستی از جمله عناصر و پدیده های مهم در زندگی است
که فردوسی ،آن را به عنوان یکی از مقوله های مهم پیشرفت در زندگی می داند .او در
بخش هایی از شاهنامه ،ابعاد گوناگون دوستی با افراد خوب را توصیف کرده است .با نگاهی
به شاهنامه ،درمی یابیم که فردوسی ،مفهوم دوستی را هم در رابطة فردی و هم در معنای
اجتماعی آن به کار برده است .معیارهایی همچون راستی و درستی ،فروتنی ،وفاداری ،پاکی
و  ...را برای انتخاب دوست مؤثر می داند و در جای جای شاهنامه ،این صفات پسندیده را
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معرفی می کند و می سراید:
نکو می دارد .فردوسی ،دوست خوب را برادر ّ
چـــو دشمن شـود ،بی پی و پوست به
کـــه هـر کـو برادر بود ،دوست به
(همان)116/9:
معرفی کرده است:
در جایی فردوسی بهترین دوست را خداوند ّ
کـه مـهر بـر تـــو حرکت بـدید
		
تــو را پـاک یـزدان چـنان آفرید
(همان)15/3:
چنان شد دلـش بــاز پر مهر اوی

کـه دیـده نـه برداشت از چهر اوی
(همان)24/3:

مهمی که فردوسی برای شناساندن مفهوم دوستی به کار می برد،
از جمله مقوله های ّ
ضد آن یعنی «دشمنی» است؛ در شاهنامه ،برای پی بردن به جهانبینی
بهره گیری از عنصر ّ
فردوسی باید عناصر متقابلی را که برای یک واژه در نظر می گیرد مورد واکاوی قرار داد.
بنابراین ،دشمنی یکی از عناصر برجسته در مقابل عنصر دوستی به شمار می آید که در یک
صحه گذاشتن به معنای مثبت دوستی به کار می رود.
همآیی برای ّ
و گر چند خواند تو را شهریار
ز دشمن مکن دوستی خـواستار
(همان)204/6 :
کسی کـآشتی جــوید و سور و بزم

نــه نیـکو بـود پیش رفتـن به بزم
(همان)62/3:

با تأملی در ابیات باال درمی یابیم که فردوسی برای تفهیم عنصر دوستی ،آن را در برابر
عنصر متضاد آن یعنی «دشمنی» قرار داده و بر این عقیده است که نباید با دشمن ،دوستی
کرد.
در شاهنامه ،نه تنها ندای دوستی و مهرورزی فردوسی ،هم به صراحت در ابیات و
هم در تحلیل داستان ها به گوش می رسد ،بلکه برای دوستیابی هم توصیههای کلیدی
را می توان دید .ویژگی هایی که در شاهنامه برای انتخاب دوست برشمرده شده ،آنچنان
زنده و کاربردیاند که گویی برای امروز ما توصیه شدهاند؛ دانشوری ،راستی و یکرنگی،
فروتنی ،هوشمندی ،جوانمردی ،عدالتورزی ،خوشخلقی ،خوشرفتاری ،پاکی ،غمخواری،

پاسداشت مفاهیم عام انسانی و گونه های آن در شاهنامة فردوسی

33 /

خوشرویی ،دوریگزینی از گناه ،کردار نیک و ...از ویژگی هایی است که در جایجای
شاهنامه به عنوان معیار انتخاب دوست ،سفارش شدهاند .با سیری در شاهنامه ،درمی یابیم
که فردوسی بهخاطر معیارهای چندی ،مهر و دوستی را مورد تحسین قرار می دهد .فردوسی
برای نکوداشت پدیدة اخالقی دوستی معیارهایی را برمی گزیند که در صورت وجود این
معیارها ،دوستی را هدفمند و ارزشمند به شمار می آورد:
الف .فروتنی
صحه گذاشتن به مقام و منزلت مهر و دوستی ،آن
فردوسی در شاهکار ادبی خود برای ّ
را با صفات چندی می آراید و به شیوة مستقیم و غیرمستقیم معیارهای مهر و دوستی را به
تصویر می کشد .او پایداری در روابطة دوستانه را خواستار است و بی مهری را موجب ناامنی
مهمی که فردوسی با نظر به آن،
معرفی می کند .از جمله معیارهای ّ
در زندگی و جامعه ّ
مقام و مرتبة مهر و دوستی را مورد نکوداشت قرار می دهد« ،فروتنی» است .او دوست خوب
را م ّتصف به صفت فروتنی می داند که این صفت نیز مایة خوشوقتی و نشاط دوست است:
دل دوستـانش بـدو شادتر
کسی کو فروتنتر و رادتر
(همان)308/8:
ب .دانایی و خردمندی
یکی از ویژگی های مهم در دوستی ،خرد و دانایی است .فردوسی پیشرفت و کامیابی
را در گرو داشتن دوست خوب می-داند و دوستی با کسی را که بهره ای از علم و فرهنگ
ندارد ،خوش نمی دارد:
که مایه نـدارد ز دانـش بسی
کـه نـاخوش بود دوستی با کسی
(همان)78/6:
خـردمند مـرد ار تـرا دوست گشت
ز نادان نیابی جـز از ب ّتـری

چنان دان که با تو بیک پوست گشت
(همان)214/7 :
نـگر سوی بی نشــان ننـگری
(همان)203/7:

ج .وفاداری
فردوسی با جهان بینی خاص خود ،مهر و دوستی را در سراسر شاهنامه بازتاب می دهد.
او عالوه بر اینکه کارکرد مهر و دوستی را مثبت می نگرد ،از سویی دیگر دوستی و مهربانی
را به تمام افرادی نسبت می دهد که در امور کشورداری مشغول هستند؛ بدین معنا که
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او دوستی میان کشورها را نیز خواستار است و همه را به دوستی و راستی و وفاداری به
یکدیگر دعوت می کند تا از این طریق وضعیت جامعه سر و سامان یابد.
چه نیکوتر از باوفادار دوسـت

وفاداری از دوستان بس نکوست

خنک در جهان مرد پیمان منش

که پاکی و شرمست پیرامنش

چو جانش تنش را نگهبان بود

همه

زندگانیش

د .گفتار نیک
فردوسی راستی را در گفتار هم نکو می دارد و می سراید:

آسان بود
(همان)195/8:

که یار جوان چرب و شیرین سخن

به از پیر نستوه گشته کهن

بزرگ آن کسی کو بگفتار راست

زبان را بیاراست و کژی نخواست
(همان)82/9:

هـ .صلح و آرامش و پرهیز از کینه جویی
فردوسی در فرازی دیگر ،مهر و دوستی را برای زدون کینه به کار می بندد .او از زبان
منوچهر که بعد از جنگ گروهی در اسارت اوست ،مردم را به مهر و دوستی دعوت می کند:
کنون روز داد است و بیداد شـد

سران را سر از کشتن آزاد شد

همه مهر جویید و افسون کنید

ز تن آلت جنگ بیرون کنید

بدان را ز بد دست کوته کنید

بر خرد ره کنید

همه موبدان

که بخت جفا پیشگان شد نگون
از این پس کسی را مریزید خون
(همان)130/1:
فردوسی برای دور ماندن انسان از پرتگاه کینه جویی ،با روایت فرجام پادشاهی کیخسرو،
تالش دارد تأثیر سخن خود را دو چندان کند:
تو از کار کیخسرو اندازه گیر

کهنگشتهکارجهانتـازهگیر

که کین پدر باز جست از نیا

به شمشیر و بر چاره و کیمیا

نیا را بکشت و خود ایدر بماند

جهان نیز منشور او برنخواند

بدان کوش تا دور مانی ز رنج
چنین است رسم سرای سپنج
(همان)240/5:
فردوسی در توصیف صحنه های نبرد ،هر چند به خواننده امکان می دهد در همة
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آوردگاه ها در پیکرة قهرمانان حلول کرده و شاهد لحظه به لحظة اتفاقات باشد؛ اما خود،
برآیندی متفاوت از دیدگاه خواننده ارائه می دهد و انجام داستان ها را با شگرد خاصی به
سمت و سوی صلح و آشتی می کشاند و به آن دعوت می کند .از جمله از زبان ایرج می گوید:
مدارید خـشم و مجـــویید کیـن
ببیهـوده از شهـریار زمـــین
(همان)98/1:
فردوسی هر چند در جنگ و نبرد بین ایرانیان و دیگر کشورها قهرمانان و پهلوانان
را به عرصة داستان فرامی خواند؛ اما در موارد زیادی انسان های آن سرزمین ها را به مهر
و دوستی دعوت می کند .از جمله در شاهنامه به موارد چندی از اینگونه مسائل می توان
اشاره کرد که نمونة بارز آن سیاوش است .او در پی صلح بین ایران و توران است .از دیگر
محبت با دیگر مردمان را به خوبی بازتاب می دهد،
شخصیتهایی که نوعدوستی و مهر و ّ
ّ
زال است .او عاشق رودابه می شود که از ملتی دیگر است؛ اما پدرش به این ازدواج راضی
نمی شود؛ چرا که دشمنی بین او و ملّتی که رودابه از آن است ،حاکم است .باالخره فرجام
داستان با رضایت پدر زال به ازدواج زال و رودابه منجر می شود و این نیز حکایت از برقراری
مهر و دوستی در برخی موارد بین ملل مختلف دارد که در قسمتی از شاهنامه به وضوح به
آن پرداخته شده است و از محتوای ابیات زیر نیز می توان به آنها پی برد.
چه باید همی خیر ،خون ریختن

چنیــن دل بـه کیـــن انــدر آویختن

پراکنده گردد بدهر این سخن

ابا شــــــاه تـــــوران فگنـــدیم بـن

زبان برگشــایند بــر مـــن ببــد

بــهـــر جـایگاهی چنان چون سزد

به کین بازگشتن بریدن ز دین

کشیدن ســر از آسمـــان بر زمین

چنین کی پسندد ز من کردگار

کجـــا بـردهـــد گـــردش روزگار
(همان)67-68 /3:

 -3نتیجه گیری

شاهنامۀ فردوسی گنجینۀ عظیمی از آیین ها ،باورها ،منش ها و خصلت های اجتماعی
و فردی است که عالوه بر وجوه کالن حماسی و اسطوره ای ،ارزش ها و پدیده های مورد
احترام و مناسبات میان شخصیتها را در سطوح مختلف فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
بازتاب می دهد .از این میان ،پاسداشت مفاهیم عام انسانی از جمله وطندوستی ،وفای به
عهد ،راستگویی ،مهر و دوستی و ...از بسامد باالیی در شاهنامه برخوردار است که حکیم
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طوس ،با گرایش و استمداد از معیارهای چندی ،این مفاهیم ارزشمند و انسانی را مورد
نکوداشت قرار داده است .او در ستایش و پاسداشت پدیدة وطندوستی ،با بهرهجویی از
دالیل و معیارهایی از جمله جانفشانی در راه وطن ،ترجیح وطن بر عالیق شخصی ،حفظ
نام و آبرو و ...به ارجداشت وطنپرستی می پردازد؛ او گاه به صورت مستقیم و گاه به شکلی
غیرمستقیم و از زبان قهرمانان و پهلوانان شاهنامه ،وطنپرستی را مورد نکوداشت قرار
می دهد .فردوسی در مقام ستایش پدیدة وفای به عهد ،معیار صلح و دوستی ،صداقت،
مقابله با دشمن و حفظ نام را برای پاسداشت آن در اولویت قرار می دهد .پدیدة راست گویی
از دیگر مفاهیم پربسامد عام انسانی در شاهنامه به شمار می آید که شاعر آن را با دالیل
خاصی ،مورد پاسداشت قرار می دهد .از جمله شاعر در نکوداشت آن ،معیار پایداری جهان،
پرهیز از آز و گمراهی و ...را در نظر می گیرد .مقولة مهر و دوستی از دیگر مفاهیم عامی
است که شاعر آن را به این دلیل که ثبات و پایداری و همدلی و همگامی را به ظهور
می رساند ،مورد پاسداشت قرار می دهد .او مهر و دوستی را برای همه توصیه می کند و در
انتخاب دوست به وفاداری ،فروتنی ،خردمندی و ...توصیه می کند.
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