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  بشريت اگرياح فردوسي

و  يهنرهاي  شهيندگان برجسته اندياز نما يکي يات جهانيخ ادبيدر تار يطوس يفردوس
ثر است ؤمقبول و م چنان يدگاه هنرياز د يت ويخالق. ران استيا يو اجتماع يخيتار

 ان رايبلکه جهان ها ايراني نه فقط ن اثر جاودانهي، اها قرن حال بعد از گذشت  به که تا
 يمطالب ،آشکار است آن نام در شاهنامه چنانکه از يفردوس. رساند مي شور و شوق  به
. روزگار است يها ن حماسهيبهتراز  يکيد و يسرا مي رانيا يخ باستانيرامون تاريپ
د يآ ميگرد  ايدر نيکه بر لب ا يکنار و هر طالب بي است ييايشاهنامه در يراستب

خوانند،  مي شاهنامه را ست که مردمها سال .برد مي بهره از آن خوداستعداد طبق 
 را که آنها ابدي مي در يشان گوهر نيژرف بهاي  دهيشه ديسند و همينو ي ميمطالب
که از وجود تا عدم  هزاران نکته است يدر مکتب فردوس. کنند مي ان عرضهدوست به
  :کشد مي دل را ندام

  نجاستيکشد که جا ا مي کرشمه دامن دل
ن مقاله يادر . ان کنديب انب راوتواند همه ج نمي کوتاه آدم ن فرصتيا در يول

 داشته يچه انتظارها  انسان از يم کنم که فردوسن است که مجسياحقير کوشش بنده 
 يشه خود چطور طراحياند يانسان و جامعه را در دورنما ينم که فردوسيد ببيبا ؟است

ار يبس يبا نظام شاهه اگرچ روشن است، يليبا اجتماع خ يو ةکرده است؟ رابط
  :است بوده خسرويک کيار و يک اسفنديک پادشاه و يشه در انتظار يآهنگ و هم هم

ــه ب    سر و تاج خسرو مباد جهان بي ــد مهميش ــاد و جاوي ــادان   ش
 يفردوس يبشر دوستاما  ستيموعظه ن و ند و حکمتکتاب پاگرچه  شاهنامه

راز و اجتناب از حت، ايکي، طلب نيگستر ، عدلياست که درباره خداشناس يا اندازه  به
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ک انسان ي يبرا يدگاه فردوسياز د. دهد مي اندرزو پند  ليقب نيگر از ايموارد د و يبد
  :کندآشنا ن خود يخوب الزم است که اول روح خود را با جان آفر

  شــه بـر نگــذرد ين برتـر اند يکـز   بنـــام خداونـــد جـــان و خـــرد
ــا   ــد ج ــام و خداون ــد ن ــد  يخداون ــا يروز خداونــ   يده رهنمــ

ــت    ز نام و نشان و گمـان برترسـت   ــده گوهرس ــر ش ــده ب   نگارن
ننده يد که آفريگو مي شمارد، گاه ميبر را يمختلف تمام صفات اله يدر جاها يو

رزق  ،قادر استاو گنجد،  نمي شهيدر وهم و گمان و اند اوسد که ينو مي است و گاه
  :ش و پرستش استيايو قابل نادرس يعادل و فر ،است يدنيناد ،دهنده است

ــم  ستودن نداند کس او را چو هست ــدگي ــرا ببا يان بن   دت بســتي
  :دهد مي ش قراريد را مورد ستارخ ،انسان با خدا ييبعد از آشنا يفردوس

  ور نامــــداران بــــوديــــخــــرد ز  اران بــود يــخــرد افســر شــهر   
  يچشم شادان جهـان نسـپر   بي تو  يست چـون بنگـر   خرد چشم جان

 را در ضمن خرد نشان يفردوس يدقت نظر» چشم جان«ب يت ترکين بيا در
در  يماد يايخرد نباشد نه دن اگر واقعاً .ق استيچه قدر عم يو ةشيدهد که اند مي

و شناخت  شيرا با شناخت خوها  انسان يو. يجهان معنو ما خواهد بود و نه دست
  :اندخو ميفرا يظاهرهاي  هيخدا در عالم معنا و فراغت از آرا
  شـــناس يه زنـــدگانيـــخـــرد ما  شـــناس يخـــرد زنـــده جـــاودان

ـ     يکس ـ ش ريدلش گردد از کرده خو  شيکـو نـدارد خـرد را ز پ   شي
دست علم و دانش  به ردخله يوس به دين دو مرحله انسان بايا از بعد از گذشتن

 شود  يحاصل نم ن گنجياست و بدون رنج و مشقت ا ياگرچه راه علم راه دشوار. ابدي
ر ببوده و  يتاً مرد مسلمانيکل يفردوس. نديعقل و دانش سرانجام خود را بب باد ياو ب

است  يا شود نمونه مي نجا آوردهيکه ا يشاهد و مثال. کند مي ديتأک يليخ ينداريلزوم د
  :يو يشه مسلمانياز اند

ــ ــار پ هب ــويگفت ــرت راه ج   ين آب شـو يها بد يرگيدل از ت  يغمب
  ير جـا يـ گ يو وصـ  ينزد نب هب  ياگـر سـر  يد به ياگر چشم دار
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  :ن و دانش استيو نجات انسان د يراه رستگار ،يوجود خداوند  به اقراربعد از  يعني
ـ ببا يره رستگار  ن و دانش رهاند درستيد اتر   دت جسـت ي

 ز آشکاراين انحراف از آن را جيم بوده بلکه نتاينه فقط نشانگر راه مستق يفردوس
  :سازد مي دل را محکوم ييو فرمانروا کند يان ميب

ــراه خطــا ما   ترا دشمن اندر جهان خود دل است  ل اســتيــدلــت گــر ب
  اي

  د ز هــر ســو هــراسيــبــدش انــدر آ  زدان هر آنکس که شد ناسـپاس ي هب
 ليکه امکان حل مسا يدر لحظات. شود نمي ميتسل ،ق تلخين حقايضمن درک ا يفردوس

 ديگو يم يو .کند نمي قبول يآسان  به را يو يت و فنايانسان موجود است، محکوم يزندگ
  .کند مي حفظگوناگون هاي  انسان را از وسوسه ،خداوند يکه سپاس و شکرگزار

ضحاک و داستان  يپادشاه  در بحث يو تفکر فردوس دراز انيسال تيريتجربه مد
 خوار و«اگرچه  که دشمند کن مي را ابراز ياجتماع يق زندگانيدقهاي  نکته ،کاوه آهنگر

ست ين يشخصمنافع  فه انسان فقط حفظيوظ. خطر باشد بي د انسان ازوينبا ،باشد» خرد
 ز ازو خدمت خلق و احترا ييگو انسان در راست يو بهبود يستگيشا ،يبلکه برتر

  :دشمن است
ــادان نبا  بـود خـوار و خـرد   اگرچه  که دشمن ــر او را بنـ ــمـ ــمرديـ   د شـ
ــ ــدارم هم ــوار  ين ــرد خ ــمن خ ــ   دش ــم همـ ــ يبترسـ ــاراز بـ   د روزگـ

که اي  هناممتن  و اجتماع را در يدرباره زندگ هاي پيشتاز خود انديشه يفردوس
دروغ هاي  پاره کردن آن نوشته  با ده ويگرداند، گنجان مي هيران خود تهيضحاک توسط دب

 آگاه شودت يل خوب بشريتا خواننده درباره تمام شما ،زخمه زده است جان يتارهابر 
 ان در مورد تالشيگونه ب نيا. طبقه مستضعف استه ت مردانأر جرو کاوه آهنگر نمودا

موثر  يليخ يگرفتن حقوق انسان ياران براکشوب و در بزم ستمآپر  يايدر دنها  انسان
 ، بلکهستيسپاه و مردم ن کثرت به يازين ،ه ظلميعل اميق در د کهيگو مي يفردوس .است
وان يو منقلب کننده ا يکار ک ضربيک ستون محکم و يفرد جامعه  نيتر يمعمول
  :است يشاه
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  شـم از پادشـاه  يدننـه هرگـز بـر ا     ن محضـر انـدر گـواه   ينباشم بـد 
ـ د و فريبر خروش يهم   داد خوانـد  يرا سراسر سو جهان  اد خوانـد ي

 ک پادشاهيح يد و نصا، پنپادشاهان يکشمکش ذهن انيب در ضمن يفردوس
و  يري، کشت و کشتار و اسي، جنگ و آشتيروزيز و پيمان، گريشاهزاده، پوزش و پ  به

که  يپادشاه يها يژگيون يعالوه بر ا .موفق بود اريبس عرضه پيام خود، در يدرماندگ
  :شده است ارائه داده کامل يره دستيبا چ ،ان انتظار دارنديمردم و جهان
ــه جو  ن را پســـنديد جهـــان آفـــريـــاين ــر بيک ــد ب ــدين ــان گزن   گناه

ـ نبا  مـن  يار يد هميهر آنکس که جو ـ د کــه وي   مــن يران کنــد جـا ي
∗  

ـ دان و ايـ از باغ و م پر  نگه کن کـه تـا چنـد شـهر فـراخ        وان و کـاخ ي
ــه ســـ   نه جستن خـراب ين کيشدست اندر ــيبهانـ   ابياووش و افراسـ

ــي ــدر ب يک ــزل ان ــد يمن ــان نمان ـ کشور جز از شـهر و  هب  اب   ران نمانـد ي
نه  يتخت پادشاه تاج و يبران است که يزودگذر ا ياين دنيا در يرسم جهاندار
 قتل و غارت، .نه جان پدر ارزش دارد و نه برادر و خانواده ،ماند مي مادر مورد احترام

ن مرد يچنها ست و بعدا نجا روايظلم ا نوع همه ،چشمکردن  و کور دن سريبر
د ررا مو يگمراه نگونهيا يفردوس .نديگو مي و صاحب امر يه خداونديرا سا يستمگر

  :دهد مي رارنکوهش ق
  اوش نمانـد اسـتخوان  يکنون کز س  مخـوان  يتـ يپدر کشـته را شـاه گ  

  نه خـواه ين کيچن يو گشت يديکش  هه بـــرادهمـــان مـــادرم را ز پـــر
∗  

  ز شــاهان و گــردان و مــردان مــرد  نکـرد  آن بدکس  يتيگ به که هرگز
ـ مـ انجمـن   که بـر  ــب  را کشـان  ير زن ــه اردي ــنزد ب ــان ي ــردم کش   ک م

ــدزننــــده همــــي ت ــد    ازيانــــه زنــ ــه را بفکن ــرش بچ ــا دخت ــه ت   ک
∗  

ــ يکســ  درد بـه  يمـه کـرد  يدو ن به انشيم ــرادر چن ــا ب ــد نکــرديب   ن ب
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در حال  يو در بارگاه اله خداترسزگار، يندار، پرهيد ديشاه با يفردوس از منظر
. گناهان حذر داشته باشد ياز خون ب و شود ش باشد، باعث رشد کشور و فالح مردمياين
  :ده استيرا گنجانها  شهياند اين مهت هيک بيدر  يو

ــ  کو بود پادشا يکس خنک آن ــ يکفـ ــا يراد دارد دلـ   پارسـ

. مان و روشن روانان استيپادشاهان در صحبت حک يد که سرافرازيگو ي ميو
را  يزندگ تايجزئ يفردوس .دوب صاحب نظران يمان و همراهيدند در انتخاب يس باپ

 کنند، هشياد پد کهخواهد  ياز انسانها م او .داده استخود شرح  يبايزهاي  نغمه در
 و يمهر بي و ينظر تنگ و مردم مهر بورزند به ،پرست باشند قتيش و حقيآال بي
  :ن ببرنديب را از ييوفا بي

  ن کردگــار ســپهر؟يپســندد چنــ  گونـه مهـر   نيده بديتو از ما بر
∗  

  شـت نه يکـ يخنک آنکه جز نام ن  ن و خشـت يهمه خاک دادنـد بـال  
  يب گـو يب آورد بر تو بر عيکه ع  يگونه مجـو  چيب کسان هيتو ع

∗ 
ــنگ  يب جـو يبه پنجم سخن مردم ع ــه ردي ــرو  ب ــان آب ــزد کس   ين

∗ 
  ؟يازو آبـرو  يچه خـواه  ييچه جو  يســت آزرمجــويکــو تــرا ن يکســ

اعداد  قالب آمار و را در يو بد يخوب ،روانيانوش يدر ضمن پادشاه يفردوس
  :دهد مي نشان

ــ ــار باس ــوم ب ــار ي ــام ک   ک و هر بد گرفتن شـمار يز هر ن  دت هنگ
  :با دوستان و همرازان هم گفته شودد يکه راز باشد نبا يد که سخنيگو مي گريد جاييدر 

ـ ز انبـاز و  يـ که او را بود ن  رازدار بـا  يچ مسرايسخن ه   اري
در  يسکه فردو ياميپ. است يا هودهيکار ب ييگو د که مزخرفيگو مي گريد يجا  در

 توان يم يراحت به ن خاطريهم  به .مرز و بوم است يو ماورا يجهان ياميشاهنامه داده، پ
در  ينجکاوکانسان را با  يق زندگانيت بوده و حقايبشر اگرياح يفردوسگفت که 

  :پروراند مي نيموجز چن يها تيب
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  ست ما را پسـند يزکان نيکه هر چ  خســرو هوشــمندين گفــت کيچنــ
  ينـه جـو  يدلـم ک  دگر چند باشـ و  يمـان بـد بـرو   کـس را ه  يمارين
و  يهنرهاي  يژگيخوب و بد را با و يها ن بار با تکرار، عادتيچند يفردوس

  .سازد مي در اثر خود مجسم يمضمون
است و بر  يپرست از جذبه وطنمملو دل شاعر . حساس و نازک دارد يدل يفردوس

ن يجه ايکند که نت مي ر گوشه دل حسد يول. کند مي ران افتخاريخ پادشاهان بزرگ ايتار
چارگان که يران و بيشوند، آن اس مي مثل گوسفند کشتهگناه  بي ست؟ هزارانيجنگ چ

و آنان که  کنند يم نرم  باشند و آنان که با مرگ دست و پنجه يممحتاج شفقت و رافت 
  چه بود؟ يمان برايتياد يآن مظلومان و فرآه ن فاجعه جنگ شدند، يشکار ا
اد ي  به دان رزمينالد و در م مي بزم يايدر دن يشود که فردوس مي باطناست يثار واز آ

  :غرد مي و قهرمانان نو شهامت پادشاها يريدل
ــنب  روزگـار  زن گفـت کـ  يشان چنـ يبد ــي ــد از   ينم هم ــز ب ــارزج   ارک

  ن انجمـن يجنـگ انـدر   به تبه شد  بسا نامـداران کـه بـر دسـت مـن     
ــجســت خــواهم ره ا يمــه  ير شـد دل ز جنـگ و بـد   يمرا س   يزدي

 يرقت قلب. ميکن مي برخوردوي  يق و نهانيدرد و غم عم به ما يدر آثار فردوس
 خردمندانه يخود استداللهاي  شهير انديتأث يشود و برا مي دهير ديت زيدر ب يفردوس

  :است يو مهرورز يع از زندگيوساي  هصاحب تجرب يو يراست. کند مي
ــم ــوري ــش ا  يازار م ــه ک ــه دان ــتک   ن خوش اسـت يريکه جان دارد و جان ش  س

ن مورد يا سازد و در مي آشنا يمقدس انسانهاي  فهيجامعه را با وظ يفردوس
. پردازد ي ميروشن کردن نقش زن در زندگ  به را تحت نظر قرار داده و جزئيات امور
ده ح دايتوض يرا که فردوس يليمسا يهستند، ول ييبايمظهر کمال زاگرچه  زنان شاهنامه

ست بلکه ين و عشوه حسن يجادوگر قرار داده، سنجش زن خوب يکه برارا  ياريو مع
  :ن آمدهيچنانکه در وصف رودابه چن ،کردار است يصدق و صفا

  باال چو سـاج  به به رخ چون بهشت و  کــردار عــاج بــه شيپــا بــه ز ســر تــا
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 شکوه ليها را با قدرت تخ ان، اسطورهياحساسات آدم تجسم يبرا يفردوس
که احياگر فرهنگ باستاني ايران و بشريت  دهد يوند ميپ چنان تيبخشد و با واقع يم

  .گردد جهان می
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