
  

  

  

  

  

  اخالق ايراني در شاهنامة فردوسي

  

  زادة نقشينه رقيه كريم

  هاي تهران  دبير دبيرستان

  
  

ترين دفتر شعري است كه از روزگار سامانيان و غزنويان  ترين و ارزشمند شاهنامه، نه فقط بزرگ
ترين گواه شكوه و رونق فرهنگ  ترين سند عظمت زبان فارسي و روشن بازمانده است، بلكه مهم

هايي هستند كه  قهرمانان شاهنامه نمونة انسان. ن ايران كهن و بنيان استوار مليت ايراني استو تمد
احساسات عميق وطني . در وجود آنهاست و كيش  آيينه افتخار و عشق به وطن و عالقه بحس

 و تعاليم لطيف اخالقي در آن، همه جا جلوه يافته است و فردوسي، اين احساسات را به سادگي
  .جويد پردازي دوري مي سازي و سخن دارد و از پيرايه و روشني بيان مي

آيد آنچه مورد بحث است يك كتاب و يا يك شاعر  وقتي از شاهنامه، صحبت به ميان مي  
شاهنامه يك نمونة واالي . گويد ت، يك فرهنگ و يك دنيا سخن ميلّنيست، بلكه اين اثر از يك م

و بزمي گرفته تا اخالق و خرد و عقيده و  ع مطالب را از رزمي شعر واقعي است كه شاعر، انوا
كه انسان با قهرمانان آن احساس  طوري كند، به مانند بيان مي باور، همه را با قدرت شاعري بي

قهرمانان شاهنامه . آموزد جويد و مي كند و باورهاي خود را در باورهاي قهرمانان آن مي همدلي مي
رف بينش خود عها، م جويي از داستان از آرزوهاي خود آنهاست و عبرتمي و اعمال آنها، تجس

  .فردوسي است
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توان نام برد كه تارهاي پيچيدة پيوند بشري را از عشق، مهرباني،  كمتر كتابي را در جهان مي  
فروتني، خردمندي گرفته تا بيداد و آز و غرور را در ميان افراد جامعه و بين گروه فرمانبران و 

  .طور دقيق و هنرمندانه و شاعرانه نشان داده باشد وايان، بهفرمانر
هاي آدمي است كه شاعر تا آخرين حد  هاي فردوسي، ستايش فضيلت عنصر اصلي داستان  

وسعت ديد و قدرت . كند گيرد و آنها را توصيف مي ل خويش بهره مي و ساختار تخيقدرتاز 
اي با خواندن  بخشد و هر خواننده او روح ميبيان و ساختار اساسي فكر شاعر است كه به شعر 

  .شود اين اشعار، خود تبديل به گوينده و آفريننده مي
كند كه همه،  فردوسي در شاهنامه، ايران را جايگاه دليران و پهلوانان و آزادگاني معرفي مي  

 زنند مگر از پروردگار ياري خداپرست هستند و متوكل به پروردگارند و به كاري دست نمي
اين پهلوانان و آزادگان، كاري با دروغ و حيله و نيرنگ ندارند و عالوه بر داشتن صفات . بطلبند

گويي، نيكوعهدي و  اعت، راستـدلي، شج ي و پهلواني، داراي جوانمردي، سخنوري، سادهملّ
بارزتر است و هر كدام از  ها، گري اين سجايا، در بعضي از شخصيت منشي هستند و جلوه بزرگ
  .هاي داستاني، جايگاه خاص خود را دارند يتشخص
 داستان، در گفتارهاي آنان نشان داده انهاي شاهنامه، شخصيت رفتاري قهرمان در داستان  

فردوسي ... . دلي و صفاي باطن اسفنديار، خودبيني رستم، دورانديشي پشوتن و  شده است؛ ساده
كند كه خواننده را  ، چنان توجيه ميزا را با فلسفة عقلي و حكمت عملي اخالقي حوادث وحشت

انگيز خود، نكات اخالقي و حكمي و موضوعات  او با تيزبيني شگفت. سازد قانع و خرسند مي
هاي فكري و فرهنگ ايرانيان را  ها و جنبش شمارد و محروميت گوناگون و متنوع زندگي را برمي

وهي، هنرگرايي، اصالت و پژ آزادگي، خردورزي، دانش. كند ها بازگو مي در فراز و نشيب
داند و همگان را به خردورزي،  نيكوكاري و راستي را وسيلة سرافرازي و پيروزي ملّت ايران مي

شود، فردوسي  رهنمون مي... جويي و  نامي، آزادگي، فضيلت انديشي، نيك دادپيشگي، نيك
 .ي باشنددمر و جوانيمنش هايش، مظهر خصال شايسته و بزرگ خواهد كه شخصيت داستان مي

ترين آثار ادبي  توان اين اثر را از جهت كيفيت معنايي نيز، مثل كميت آن، يكي از بزرگ پس مي
  .جهان دانست
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تك موضوعات اخالقي، مثل  هاي اخالقي را به دريايي تشبيه كنيم، تك  انديشهاگر كلّ  
  .گوهرهايي هستند كه فردوسي آنها را به شكل هنرمندانه بيان كرده است

آميزد و اين مسائل را به پنج شكل  هاي شاهنامه را با مسائل اخالقي درمي وسي، داستانفرد  
  :دارد بيان مي

هاي مختلف اخالقي اشاره دارد كه نوعي  ها به پيام ردوسي در آغاز داستان ف: در آغاز داستان-الف
، داستان )ددر توصيف پروردگار و توصيف خر(مثل آغاز شاهنامه . براعت استهالل اخالقي است

 كشاني، اكوان ديو، دوازده ِسكيكاووس و رفتن او به مازندران، سهراب، سياوش، كيخسرو، كامو
  ... .رخ، جنگ بزرگ كيخسرو و افراسياب، پادشاهي شاپور پسر اردشير و 

هايش را با پند و اندرزهاي  حكيم توس، در دورة تاريخي شاهنامه، آغاز بيشتر داستان  
  :مختلف آراسته است

  رنگذردـه بــــكزين برتر انديش  ه نام خداوند جان و خردــــــب«
  مايــــــخداوند روزي ده ره ن  ام و خداوند جايـــــــخداوند ن

  هرـــفــروزندة ماه و ناهـيد و م  وان و گردان سپهرــــخداوند كي
  تــــنگارندة برشده پيكــر اس  ان و گمان برتر استــزنام و نش

  ده راــــرنجــان دو بيننـنبيني م  ا ردگان آفريننــدهــــــــبه بينن
  اهـگـــكه او برتر از نام و از جاي  راه ابد بدو نيز انديشـهــــــــني

  ردـــــــنيابد بدو راه، جان و خ  سخن هرچه زين گوهران بگذرد
  يــــهمان را گزيند كه بيند هم   يـــــخردگر سخن برگزيند هم

  »تـــــــميان بندگي ببايدت بس  را چو هستس او كستودن نداند
  ١)١ -٩، ب ١٢، آغاز كتاب، ص ١ج (            

  ه از راه دادـــــــستايش خرد را ب  دادــــــخرد بهتر از هر چه ايزد ب«
  رايــخرد دست گيرد به هر دو س  ايـــــخرد ره نماي و خرد دل گش
  كمي ستوزويت فزوني و زويت   تـــــس ازو شادماني وزويت غمي

  ـانـان يك زمـــنباشد همي شادم  ن روانـــــــخرد تيره و مرد روش
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  ــوردـرخــــكه دانا ز گفتــار او ب  ت آن خردمند مرد خردـــــچه گف
  دلش گــردد از كردة خويش ريش  يشـدارد زپـــكسي كاو خــرد را ن
  وراانه داند ـان خويش بيگـــــهم  د وراــــــــهشيــوار ديوانه خوان

  اي دارد به بنــدـه خرد پــگــسست  مندـــازويي به هر دو ســراي ارج
  »ريــان نسپـچشم شادان جه تو بي  خرد چشم جان است چون بنگري

  )١٨ -٢٦، ب ١٣، ستايش خرد، ص ١ج (              
  ي روز جويد به تقويم و فالـــــهم  الـــهمي آز كمتـر نگـردد به س«

  ه نوـز نگـردد كهن گشتــــكه هرگ  شروـــست آن مـوبـد پي چه گفتـه
  اشـجوي ب اش و جهانــخردمند ب  گوي باش گويي سخن كه  تو چندان

  تـدت ار بدســــــــاگر نيك باش  تـچو رفتي سر و كار با ايــزد اس
  »ويـه مجــــجز نيكويي در زمان به  وي ـــدرستي ز كس نشنود نرم گ

  )١٣ -١٩ب ، ٧ج سوم، داستان سياوش، ص (          
  ردد زمانـــكه داند كه فردا چه گ  مانــاز امــروز كاري به فــردا م«

  د به كارــتو فـــردا چني گل نياي  ارـــگلستان كه امــروز باشد به ب
ـي تن زورمن   زندـش و درد و گــز بيماري اندي  دـــبدان گه كه ياـب
  رگــبون باد و ـچنانيم با مرگ چ  رگـــپس زندگي ياد كن روز م

  يـي كنــــهمــه راي ناتنــدرست  نيـهر آنگه كه در كار سستـي ك
  كـود بي پزشـــيكي دردمنـدي ب  چو چيره شود بر دل مـرد رشك

  روـان آـبـــنــدارد به نــــزد كس  ويـــدل مــرد بيكار و بسيار گ
  واـگي بـرگــنخــواهـــد به ديوان  واــوگر بر خرد چيره گــردد ه

  رـت كــــســـوي راستي، راه باري  رـت كـي، تـو را راه نزديبه كــژّ
  يـي كنـــبه آيد كه كندي و سست  يـي كنـبه كاري كــزو پيشدست
  روغــنگــردد ز بخت سپهــري ف  ر دروغــاگر جفت گردد زبان ب

  »تــگان بر ببــايد گريسربه بيچـا  تـس سخن گفتن كژ ز بيچارگي
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  )١٣ -٢٤، ب ٥٤وشيروان، ص ، پادشاهي كسري ان٨ج (        
هاي شاهنامه، هدايتگر خواننده به   حكيم توس در متن همة داستان:ها  در اثناي داستان-ب

  :هر يك از اشعار زير، به يك خصلت پسنديده اشاره دارد. هاي اخالقي است شايستگي
  ي بريمـبه كوشش همه دست نيك  د نسپريـمـــبيا تا جهان را به ب«

  »ادگارـكي بود يــــهمان به كه ني  اندگارـــو بد منباشد همي نيك 
  )٢٢ -٢٣، ب ٢٥١، ص ١ج (                   

  »دـد خود بدرويــهمان بر كه كاري  ويدــيكي داستان گويم ار بشن«
  )١٩٩، ب ٩٧، ص ١ج      (                               

  »ود و زيان آزمودـــــببايد به س  ودـچو مهر كسي را بخواهي ست«
  )١٥٥، ب ١٣٦، ص ٢ج (                       

  »ي كژّي و كاستيــگزينــد هم  يـتـكسي كاو بتابد سر از راس«
  )١٢٤٩، ب ٣٠٩، ص ٥ج (                               

  »ارا نمايدت چهـــرــنه نيز آشك  نپيوست خواهد جهان با تو مهر«
  )٣٨، ب ٣٥، ص ١ج  (                          

  »ژّي چـرا برد بايد گمانــبه ك  د كايد زمـان به جايي توان مر«
  )١٤٤٦، ب ١٠٢، ص ٤ج (                     

  »كه پيچد خرد چون بپيچـي ز داد  ر چنين كرد يــارـمسيـح پيمب«
  )١٣١٧، ب ٨٦، ص ٩ج (              

  »زد گر جفا بيند از روزگــارــس  كه را گــم شود راه آموزگــار«
  )٨، ب ٧٦، ص ٢ج (                   

  »همه شادي آراي و غم بر گســل   بد بـــه دلةمدار ايچ انديشـــ«
  )١٦٩، ب ١٦، ص ٣ج (                

  كه باشد بدين راي همداستـــــان  وليكن شنيدم يكــــي داستـــان«
چو دندان كند تيز كيفر بـــــــري   شير نـــر پــروري ةكه چون بچ  
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  »روردگار اندر آويـزد اوبه پــــــ  چو با زور و با چنگ برخيـزد او 
  )١١٣٣ -١١٣٥، ب ٧٣، ص ٣ج  (            

   باستـانةكه برگـــــويد از گفت  ز دانا تو نشنيدي آن داسـتــــان«
  »تن كوه را سنگ ماند به مشـت  كه گر دو برادر نهد پشت پشـت

  )١١٦٣ -١١٦٤، ب ٩٦، ص ٤ج (            
  »ي و كاستـيگزينــــد همي كژّ  كسـي كاو بتابد سر از راستــي«

  )١٢٤٩، ب ٣٠٩، ص ٥ج (                     
ــــه گيتي نماند به  رفتنـي  ما جهـان يــادگار اسـت و«   »جز مردمــي ـب

  )١٢٩٤، ب ٢٩٨، ص ٦ج (              
  »يابي به ديگر ســراي  مگـر كام  گـراي  نيكي  سوي  اي تو تـا زنده«

  )٢٨٠، ب ٣٣٨، ص ٦ج (              
  »مـر او را تــو با دين و دانا مـدار  روز شماركسي كــاو نگرود به «

  )٢٣، ب ٣٠٥، ص ٧ج (               
ــود«   »چو تندي كني تن به خـواري بــود  سر مردمي بـــردباري ـب

  )١٣، ب ٢١١، ص ٧ج    (              
  تـــاكام رخــر دو به نـببنديـم ه  تـرنج سخ  با  چه وتختي چه با گنج«

ــ   »گمـان سرآيد همـــي نيك و بد بي  ـــه آننه اين پاي دارد به گيتي ـن
  )٣٥٤٧ -٣٥٤٨، ب ٢٦٠، ص ٨ج (            

  »جــكنم خـوار تا دور مانم ز رنـ  سخن چند گويم همان به كه گنج«
  )١٢٧٣، ب ٨٤، ص ٩ج (              

  :فردوسي در اثناي اشعارش، گاهي هدايتگر خواننده به چند خصلت است
  رايــي سـوبي گزين زين سپنجكه خ  نمــاي ن گفت خرم دل رهـچني«
  سراي زين سپنجي  است  اين  تو را بهره  و بناز و بپوش و بخـور  وشــبن

  »رمن استـــ جــــان اَهةردـــدلش ب  سوي آز منگر كه او دشمن است
  )٢٩٩٣ -٢٩٩٥، ب ١٩٦، ص ٣ج (               
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  همه راد با مــــــردم خويش باش  به هر جايگه يار درويش بــاش«
  گسـار تو كيست  خــــردمند و انده   نيك تا دوستدار تو كيســتببين

  ... اني آرد به رويـكه كـــژّي پشيم  ردا مگــويــبه خوبي بياراي و ف
  اي رنجـرنـــج كس هيچ منم به بي  دار گنــجــمشو در جواني خري

  كه گه سندروس است و گاه آبنوس  مجو ايمني در سراي فـــسوس
  ژندــي نـــنداري به گيت نگـــر دل   اند بلنـــدـــمز تو نام بايد كه 
  رخ گردان همي بشمردـــدمــت چ  م بگــذردـــمرا و تو را روز ه
  »ستـسه ديگر ببين تا چه بايدت ج   و جان درست دلت شاد بايد تن

  )٣٥٢ -٣٦١، ب ٣٠، ص ٤ج (                  
  ودـــي بـرامــر گــها بر آن س روان  نامــي بود ان نيكـم هــاگر توش

  »جان شويم پديـــد آيد آن گه كه بي  وگر آز ورزيم و پيچان شــويم
  )١٢٩٧ -١٢٩٨، ب ٢٢٢، ص ١ج (            

  جـــهمـــانا كه نامت به آيد ز گن    رنج  است  به نام و  به رنج است گنج«
  »همي نــــام به زين سپنجي سراي    ه جـــــايــاني بـــاگر جاودانه نم

  »٣٠٥٠ -٣٠٥١، ب ٢٠٠، ص ٣ج (                    
  مكافـــــــــات بد را بد آيد پديد  ن اندر كشيــدـــانه ز بد دامــزم«

  »سخن از خردمنـــــد مردم نيوش  تو بنديش هشيار و بگشاي گـوش
  )١٢٨٦ -١٢٨٧، ب ١٥٨، ص ٥ج (            

  اربه بيــــــــدادگر مرد مگذار ك  رومايـــه را دور دارـي فـــيكـز ن«
  همه كار او چــون غم خويش دار  همه گوش و دل سوي درويش دار
  »تو در بوستـــــان تخم نيكي بكار  ورايدون كه دشمـن شـود دوستدار

  )٤٤٣٧ -٤٤٣٩، ب ٣١٣، ص ٩ج (            
  كه اوي اســت جاويد نيكي شناس  د كــه دارد سـپـاســز دادار باي«

  ز دارد ســـر از بدخوييــــبه پرهي   نيكويـيةد فزاينـــــدــچـو باش
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  جـــراي سپنــــادمـان در سـبود ش  به افزايش كامگــــاري و گنــج
  شتــي اندر بهــدان، گيتـــد ببـايب  چو دوري گزيند ز پنــدار زشت
  چنـــين داند آن كس كه دارد خرد  بد و نيك بر ما همي بــگـــذرد
  » روان سوي يزدان پاكبپـــــــرد  سرانجام بستر بود تيره خــــاك

  )٢٢٦ -٣١٠، ب ٢٣١ -٢٣٢، ص ٦ج         (          
  ان تنگ گردد جهانــكه بــر بدنه  ردم بد نهـانـــرس از بد مـــبت«

ــود ني  ن هيچ مگشـاي بـا رازدارـــسخ   از و يارـــز انبــكه او را ـب
  يـــز گيتي پراگنــده خـواني هم  ن را تو آگنده دانـي همــيـسخ
  ودـــمــدارا ش يـردان بــــدل بخ  رازت به شهر آشكـارا شـودچو 

  دتــد گر پيش بنشــانـــردمنـخ  بر آشوبي و سر سبـك خواندت
   كه عيب آورد بر تو بر عيب جوي  گونه مجوي ان هيچـتو عيب كس

  »ردمان نشــمردـدت از مـــخردمن  وا بـر خـردـره گردد هـوگر چي
  )٥٧٩ -٦٠٣، ب ١٨٩، ص ٧ج (                

ها و   فردوسي، گاهي در پايان بعضي داستانةصفات پسنديده در شاهنام :ها در پايان داستان: پ
قباد، سياوش، بيژن و منيژه، شاپور  گيري آمده است؛ مثل داستان جمشيد، داستان كي براي نتيجه

لب آنها، اعتقاد به كه مفاهيم اغ...  پسر اردشير، اورمزد، بهرام، شاپور ذواالكتاف، شاپور سوم و
گرداند، چه  سرنوشت و بازيگري روزگار و جهان است و اينكه روزگار، مرگ را نصيب همه مي

  .پادشاه باشد و چه درويش
و گريزي از مرگ نيست، پس نيكوكار باشيد و درم نيندوزيد » اَبر پندار شاهنامه، مرگ است«  

   .... و
  : استدر پايان داستان بيژن و منيژه، چنين آمده

  ارــردش روزگــنگه كن بدين گ  ان را به شـادي گذارــتو با او جه«
  زندــگ ار و دردش كند بيــز تيم  رخ بلنــدــرآرد به چــي را بــيك

  همه جاي بيم است و تيمار و باك  جاش گردان برد سوي خاك وزآن
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ـاز   اه نيـــازــره به چــد خيـــبيفگن  هم آن را كه پرورده باشد به ـن
  وهر كـالهــد بر سرش بر ز گـنه  وي گـاهـاه آورد ســيكي را ز چ

  كسي را برش آب و آزرم نيسـت  جهان را ز كردار بد شرم نيسـت
  ويد خود آزرم كــســوليكن نج  هميشه به هر نيك و بد دسترس

  گهي ناز و نوش و گهي درد و رنج  راي سپنــجــ سكارچنين است 
ــه ـــز به   »ردــر دل رادمــــــهتـآزار ب يـــب  دردر درم تا نباشي ـب

  )١٣٠٣ -١٣١١، ب ٨٤ -٨٥، ص ٥ج (                   
  :گويد و در پايان پادشاهي شاپور سوم مي

  كين و چه نازي به گنج چه تازي به  از و مرنــجـــاز و مناز و متـــمي«
  ان را مجـويــهنر جوي و راز جه  كه بهر تو اين است زين تيره گوي

  گرد رازش مگـرد ش مكن،ــپژوه  ابـي بپيچـي به دردـر بازيـــكه گ
  »رد پيــرـــرد دانا چه با مــچه با م  ن است كردار اين چــرخ تيرـچني

  )٣١ -٣٤، ب ٢٦١، ص ٧ج (                    
 اسكندر به موبدان و ةاند، مثل نام صورت نامه، بازگو شده هايي كه به پند :صورت پندنامه  به-ت

هاي كسري به مأموران اخذ باج و خراج،  هاي بهرام گور به سران ممالك اطراف، نامه ، نامهكاردانان
  ....   كسري به هرمزد وة قيصر به خسرو پرويز، نامةنام

  :هاي قيصر به خسرو پرويز آمده است در يكي از نامه
  داوند پيـــروزي و فــــر و دادـخ  انـدار يادـــه كرد از جهـــسر نام«
  خداوند پيـــل و خداونـــــد مور  داوند هــورـــداوند ماه و خـــخ

  وزو دار تا زنـــده باشي سـپـــاس  بزرگي و نيك اختري زوشنـــاس
  »چه در آشكارا و چـــه اندر نهــان  جز از داد و خوبي مكن در جهـان

  )٢٠٤٥ -٢٠٤٨، ب ١٣٠، ص ٩ج (             
گفتگوي « مسائل اخالقي در :ال و جوابؤ و سگو و صورت گفت  بيان مسائل اخالقي به-ث

، »گوي انوشيروان با موبدان و گفت«، »سخن پرسيدن موبد از كسري«، »بوذرجمهر با هرمز
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ال و ؤصورت س به...  و» گفت و شنود فريدون و ايرج«، »گوي حكيمان با بوذرجمهر و گفت«
  . هاي گوناگون است جواب

  :گويد فريدون خطاب به ايرج مي
ــرادر بــرادرت چنـــب«   كجا مر تو را بر سر افســــر بود  ودـدان ـب
  رد باليـــن توــر گـــردد دگـنگ  رده شد روي رنگيـن توــو پژمـچ

  ردد آشفتــــه از داوريـسرت گ  ر آوريــر، مهــتو گر پيش شمشي
  بدين سان گشادند بر مـن زبــان  انـــدو فرزند من كز دو دوش جه

ـــار  است ببسيـج كـارر به كار ـگرت س ند ـب   در گنج بگشاي و بر ـب
  وگر نه خورند اي پسر بر تو شام  تو گر چاشت را دست ياري به جام

ـــس،آزاري و راستي، يار بي  ار كــســي تو را يــد ز گيتـــنباي   » ـب
  )٣٠٧ -٣١٣، ب ٩٨، ص ١ج (                

  :قسمتي از پاسخ ايرج
  ردش روزگــــــارـنگه كن بدين گ  ـــريارهـــخ كه اي شـــچنين داد پاس«

  خردمند مردم چرا غـــــــم خـورد  گـــذردــي بــون باد بر ما همـــكه چ
  كند تيره ديدار روشـــــــــن روان  د رخ ارغـــوانـــرانــژمــي پـــمــه

  ن ز جـاي سـپنــجـپس از رنج، رفت  رجـــام رنـجـج است و فــاز گنــبه آغ
ـايد امـروز كشــــت  الين زخشتـب ز خاك است ورـچو بست   درختي چرا ـب

  »تنش خون خورد بار كيـــــن آورد  رش بگـــذردـرخ از بــرچند چــكه ه
  )٣١٥ -٣٢٠، ب ٩٨، ص ١ج (              

  :»سخن پرسيدن موبد از كسري«ابياتي از 
  درخت شاد كيست  به شاخ و به برگ  بگفتش خرد را كه بنـياد چيسـت«

  كه شـــرمش بود با نـــــژاد دگر آن  داد پاسخ كه داناســت شـادچنين 
ي كدام است بي  ودمنــدـش كه را ســد دانــبپرسي   گــزند دانـــش و ـب

  »روردــبپــرورد جــان را همـــي پ  ر كاو خــردـچنين داد پاسخ كه ه
  )٣٨٩٧ -٣٩٠٠، ب ٢٨٠ -٢٨١ ، ص٨ج (                
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   وز مردم بد كنـــــــــشز نيكي   منشبپرسيدش از داد و خردك«
  دير ســـــــازو دو ديوند بدگوهر   چنيـــن داد پاسخ كه آز و نــياز
  بدو ديو او بازگردد به خـــــــوي  هر آن كس كه بيشي كند آرزوي
  گزيند برين خاك آگنده گنــــــج  وگر سفلگي برگزيد او ز رنــج
  »دو به يك خو گرايـنــد بازكه هر   چو بيچاره ديوي بود چاره سـاز

  )٣٩١٣ -٣٩١٧، ب ٢٨١ -٢٨٢، ص ٨ج (               
  

  :ي اخالقي در شاهنامهها كاربرد فضيلت

توان به موارد زير  هاي اخالقي حاكم بر شاهنامه، از نظر كاربرد موضوعي، مي ترين انديشه مهماز 
  :اشاره كرد

  : ذكر قدرت و صفات پروردگار و خداشناسي-

فردوسي نيز . اند  نويسندگان، آثار خود را با نام خدا و ذكر صفات الهي آغاز كردهگويندگان و
هاي  هاي خود از زبان شخصيت كند و در اثناي داستان شاهنامه را با ذكر صفات الهي شروع مي

  :هاي حساس، به اين موضوع اشاره دارد داستان و در لحظه
  ن به پيشـش نوانشب و روز بود  ستودن مر او را چنان چون توان«

  كي نماينـــــده راهـروان را به ني   خورشيد و مـــاه ةخداوند گردند
  هم او داد و داور به هـر دو سراي  بدوي است گيــهان خرم به پـاي 
  برآرد پر از ميــــــــوه دار رزان  بهار آرد و تير ماه و خـــــــزان 
وي     دژم كـرده روير بيني،ـگهش پي  جوان داردش گاه با رنگ و ـب
  پي مور بي او زمين نسپــــــرد  زفرمان ورايش كسي نگـــــذرد 
ــودني  بدان گه كه لوح آفريد و قلـــــم   ها رقـــــم بزد بر همه ـب
  كه از يك فزوني نيايد پديـــــد  جهان را فزايش ز جفت آفــريـد 
  سراسر همين است گيتي ز بــن  ز چرخ بلند اندر آمد سخــــــن 
  »وزو ارج گيـــرد همي خواستـه  زمانه ز مردم شد آراستـــــــــه 

  )٥٩٦ -٦٠٥، ب ١٧٤ -١٧٥، ص ١ج (                 
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  فلــــــك را گذر بر نگين تو باد  آفرين بر تــو باد ز نيكي دهش،«
  »كه ديـــدم تورا زنده برجايـگاه  ز يزدان سپاس و بـدويم پنــــاه

  )١٩١ -١٩٣، ب ٢٢١، ص ٤ج   (            
  به جـــــز نام يزدان مگردان زبان  كنون اي خردمند روشــن روان«

  »وزوي است گردون گردان به جاي  بد رهنمـاي كه اوي است برنيك و
  )١ -٢ب  ،٢٢١، ص ٤ج (              

  : پيروزي از خداي است قدرت و
  »اگر يار باشــــــــــدت پيروزگر  بدان گه تو پيروز باشي مـــگر«

  )٥٧٠ب  ،١٠٦، ص ٢ ج(              
  پاس مبادا كه شب زنده باشم سه  زدان سپــاســبدين گر ندارم زي«

  » هور و مـاهةهــــم او آفريننــد  دستـــگاه كز اوي است پيروزي و
  )١٠٩٦ -١٠٩٧، ب ٣٠٠، ص ٥ج (            

  باشـد هميشه به جاي كجا هست و  آفرين خــــــداي سر نامه كرد«
   فـر و ديهيم و زورةنگارنــــــد  ــــــور ماه و كيوان و هةبرازند

  »روان و خرد داد و ديــــن آفريـد  سپــــــهر و زمان و زمين آفـريد 
  )٨٣٢ -٨٣٤، ب ٢٦٢، ص ١ج (                

  :خرد و خردورزي -

او خردگسستگان را پاي در .  خرد و خردورزي سخن گفته استةفردوسي شاعري است كه دربار
آسايش روح و روان آدمي از خرد است . شمارد مند را پيرو راستي و درستي ميداند و خرد بند مي

هركسي كه خرد، يار او . آاليد ها نمي شود و دست به زشتي خوش هوس نمي و خردمند، دست
  : تواني در هر دو جهان، ارجمند و گرامي باشي  خرد ميةوسيل به. نباشد زندگي او تباه خواهد شد

  گسستــــــه خرد پاي دارد به بند  ـراي ارجمنـدازويي به هر دو ســ«
  »چشم شادان جهان نســپري تو بي  خرد چشم جان است چون بنگـري

  )٢٥ -٢٦، ب ١٣، ص ٤ج (                      



 

  

 فلسفه، كالم و معارف اسالمي178

  »رواينده سراينـــده رامــــــش برد  سخن چون برابر شـــود با خــرد «
  )٢، ب ٦، ص ٣ج (                      

  »يكـــي گنج گردد پــــر از خواسته  راســــــتــهدلي كز خرد گردد آ«
  )٨٦٠، ب ٥٧، ص ٣ج (                 

ـــــود روشن و مردمي پــــرورد  به فرهنگ يازد كسـي كش خـرد«   »ـب
  )١٢، ب ٢١١، ص ٧ج (                  

  :پذيرش مرگ -

ه انسان در مقابل گويد ك داند و مي كه ذكر شد فردوسي، انسان را در مقابل مرگ ناتوان مي طوري به
آيد، گريزي از مرگ نيست و سرانجام  تقدير كاري جز تسليم شدن ندارد، مرگ به سراغ همه مي

  : انسان مرگ است
  سراي سپنج است و ما بر گـــــــذر    نزايد جز از مـــــــــرگ را جانور«

  رهايي نيابيم از چـــــــــنـگ مرگ    اگر تاج ساييم وگر خــــــود وتـرگ
  »گمان به خاك اندر آيد سرش بــــي     قيصر چه خاقان چــو آيد زمــانچه

  )٤٠٩١ -٤٠٩٣، ب ٢٩٣، ص ٧ج (                    
ــــي وگر صد هزار« ــــــدر آيد سرانجام كار  اگر صد بماـن   »به خاك اـن

  )١٩٠٧، ب ١١١، ص ٧ج (              
  »ـياره نيستتر از مـــــرگ پت درنگي  ز مردن مــرا و تورا چاره نيسـت«

  )١٣٦٠، ب ٩٦، ص ٤ج  (              
  »وزين بــــدتر از بخت پتياره نيسـت  چاره نيست   كز مرگ خود  مگر مرگ«

  )١٢، ب ٨، ص ٤ج        (              
  »ايــم برينيــــــم و گردن ورا داده  ايـــــم ز مادر همه مرگ را زاده«

  )٤٧٦، ب ٣٨، ص ١ج   (              
ـدههمه مرگ راييـــم تا«   »ايم به بيچــارگي در سر افكنــــده  ايم  زـن

  )١٧٢٨، ب ١٠١، ص ٧ج           (            
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   : راستي و درستي-

 مردمان پاك خوست و راستي، بهترين كار و نادرستي، بدترين كار است ةراستي و درستي، زيبند
  :كند سازد و از كژّي دوري مي  خود ميةو انسان خردمند راستي را پيش

  »پديـــد آيد از هر سويي كاستي  ي گريـــــزان شود راستــيز كژّ«
  )٧٨٩، ب ٥٣، ص ٣ج (              

  »فـــــــروغ دروغ آورد كاستي  هر آنجا كه روشــن شـود راستي«
  )٢٠٥٦، ب ١٣٣، ص ٣ج (                     

  » گزينــــد همه كژّي و كاستي  كسي كاو بتابد سر از راســــــتي«
  )١٢٤٩، ب ٣٠٩، ص ٥ج (                    

  »به كژّي مگيرند مــــردان فروغ  همه راست گفتي، نگفتـي دروغ«
  )٥٢١، ب ٢٤٩، ص ٦ج (                      

  »ز كژّي و آزار خــــــيزد كمي  همه راستي بايد و مردمــــــي«
  )٥٩، ب ٣٧٦، ص ٦ج (              

  »يكه كژّي بكــــوبد در كاست  خرد بايد و دانش و راســـــــتي«
  )٣٨٥، ب ٢٨، ص ٧ج (              

   :اندوزي   دانش-

داند و هر انساني سزاوار است كه در يادگيري دانش تالش كند  فردوسي، توانايي را در دانايي مي
  :اندوزي، هيچ شكي به دل راه ندهد و در دانش

  »اگر زير دست است وگـر شهريار  كه دانش مگيريد خـــوار دگر آن«
  )٤٦٦ب ، ١٨٢، ص ٧ج (              

  اگــر جان همي خواهـي افروختن  ــــــن    زماني مياساي ز آموختـــ«
ه ز بازي بر او تنـــگ دار  چــو فرزند باشد به فرهنـــگ دار    »زماـن

  )٤٨٦ -٤٨٧، ب ١٨٣، ص ٧ج   (            
  »كزين دو نيابـــي روان كـاستي  در دانش و آن گهي راستــــــي «

  )١٠، ب ٨٦، ص ٥ج  (              
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ــــا بود «   هميـــــشه بزرگ و تــوانا بود  فرستاده گفت آنكه داـن
  »اي ناســزاوارتر به هر نيـــــكي  تن مرد نادان ز گل خـوارتـــــر 

  )١٧٨٧ -١٧٨٨، ب ٤٠٦، ص ٧ج (            
ـرنا بود  توانا بود هر كه دانـــــــا بود «   »زدانـــــــــش دل پير ـب

  )١٤، ب ١٣، ص ١ج    (              
  »تر از تــاج و گاه كه دانش گرامي  به دانش نگر دور بـاش از گناه «

  )٣٩٣٢، ب ٢٨٣، ص ٨ج          (            
  تــر است همـــان نزد دانا گرامي  تر است در دانش از گنج نامــي«

  »تو با گنـــــــج دانش برابـر ندار  سخن ماند از ما همي يـــــادگار
  )٣٩٣٦ -٣٩٣٧، ب ٢٨٣، ص ٨ج (            

  :روزگار -

نيش و . داند كه به يكي كاله دهد و ديگري را از تخت بيندازد فردوسي، همه چيز را از روزگار مي
نوش روزگار با هم است، آنچه روزگار دارد تلخي و رنج است و نبايد با روزگار در افتاد، روزگار 

  :دهد به تو روي خوش نشان نمي
  زو نوش خيـره مكن خـــــواستارا  به جايي كه زهر آگنـــد روزگار «

ه  اي   تو با آفرينش بسنده نــــــــه   اي  مشو تيز گر پـرورنــــــده ـن
  »نخواهد گشـادن همي بر تو چهـر  چنين است كردار گردان سپــــهر 

  )٥٦٣ -٥٦٥، ب ٣٩، ص ٣ج       (            
  »دگهي شاد دارد گهي مستــمنــــ  چنين است راي سپهر بلنــــــد «

  )١٦٦٨، ب ١٠٨، ص ٣ج (                      
  گهي شاد دارد گهي مستــمنــــد  چنين است راي سپهر بلنــــــد «

  »همان زهر گيتي ببايد چشيــــــد  گر ايوان من سر به كيوان كشـــيد 
  )٢١٧٨، ب ١٤١، ص ٣ج            (            

  »ـــكوشكه بـا اختر بد به مردي م  چه گفت آن خردمند بسيار هوش «
  )٢٢١٩، ب ١٤٤، ص ٣ج           (            
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  كه گيتي سپنج اســت با بـاد و دم  گنه بر تن من ســـتـم  مـكن بي«
  يكي با كله بر نشانــد به گـــــاه  گنـــــاه يكـي را به چاه افكند بي

  »ز اختــر به چنگ مغــــاك اندرند  سرانجام هر دو به خاك انــــدرند
  )٢٣٠٢ -٤، ب ١٥٠، ص ٣ج       (            

  سر و پاي گيتي نيابم هـمــــــي  چــپ و راست هر سو بتابم همي«
  جهان بنده و بخت خويــش آيدش  يكي بـد كند نيك پيش آيـــــدش
  همي از نژندي فرو پژمــــــــرد  يكي جـز به نيكي جهان نسپــــرد
  »دل را دژم  وبه گيتي مكن جــــان  مدار ايچ تيمار با او به هـــــــــم

  )٢٣٤٨ -٢٣٥١، ب ١٥٣، ص ٣ج (            
  ستانـد ز فرزند پستان شيـــــــر  چنيـن است كردار اين گنده پيــر«

  به خاك اندر آرد سرت ناگهــــان  اي مهر دل بر جهـان چو پـــيوسته
  به باغ جهان برگ انده مبـــــــوي  جز شادماني مجـــوي تو از وي به

  ببيني همي روزگار درنـــــــــگ  ست تنـــــگ اگر تاج داري وگر د
  جز تنگ تابوت جاي تو نيســت به  مرنجـان روان، كاين سراي تو نيست 

  »آفريــــــــن انــبر اميد گنج جه  نهادن چه باشد به خوردن نشـيـن 
  )٢٥٦٥ -٢٥٧٠، ب ١٦٨، ص ٣ج (             

  ه ديگر بــدادز يـــك دست بستـد ب  جهان را چنين است سـاز و نهاد«
ـــي فراز و زماني نشيـــــــب  به درديم از اين رفتن اندر فريــب   زماـن
  به شــــادي چرا نگذراني زمـــــان  اگر دل توان داشتن شادمـــــــان
  »مكــــن روز را بر دل خويش رخش  به خوشي بناز و به خوبي ببـخـش 

  )٣٧٦٩ -٣٧٧٢، ب ٣٤٩، ص ٣ج (               
هاي اخالقي را ستوده و كردارهاي زشت و  ها و شايستگي  نيكية توس، همةنحكيم فرزا  

هايي را از  هاي زير، مصداق  خصلتةتوانيم دربار طور كلي مي به. ناپسند را نكوهش كرده است
  :شاهنامه بخوانيم
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 ةنوازي، نفي غرور، بازگشت نتيج آبروي انسان در دانش اوست، نفي وابستگي به جهان، درويش
ديني، دانستن ارزش وقت، پرهيز از  ل انسان به او، تشويق به نيكي، دادورزي و دادگري، پاكاعما

هاي نادرست، داشتن فضيلت و گوهر توأمان با هم، نفي اعتماد به  خشم و تندي، نفي انديشه
گيري از هنر و عقل، دعوت به نرمي و  دشمن، نفي غفلت در زندگي، يادگيري هنر و بهره

اندوزي، بهره گرفتن از زندگي، تأمل و تفكر در كارها، نفي شتاب   زيستن، نفي مالمهرباني، شاد
، وفاي به عهد، پرهيز از كاهلي  نامي در كارها، داشتن بخشش و جوانمردي، شريك غم بودن، نيك

آزاري، پرهيز از درشتي و بدخويي، داشتن صبر و بردباري، نفي آز و طمع، نفي  و سستي، بي
سخن سودمند گفتن، نفي غرور در يادگيري دانش، تشويق به كار و كوشش و رشك و حسد، 

  .نفي دست درازي به مال مردم
  ي تو اندر شگفتــــي ممانبه نو  چنيـن بود تا بود دور زمــــــان«

  تن آساني و ناز و بخت بلنــــــد  يكي را همه بهره شهد است و قنـد 
   تنگ دل در سراي سپنـــجشده  يكي زو همه ساله با درد و رنـــج 
  گهي در فراز و گهي در نشيـــب  يكي را هـمه رفتن اندر نهيـــــب 

  »فزون آمد از رنگ گل، رنج خار  چنين پروراند همي روزگــــــــار 
  )٨٢ -٨٦، ب ٢٣٩ -٢٤٠، ص ٥ج (            

  

  ها نوشت پي
جلد، : ج: اند از كار رفته در متن عبارت ي بهعالئم اختصار. شواهد مثالي از شاهنامة چاپ مسكو آورده شده است. ۱

  .بيت: صفحه، ب: ص
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