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    دانشگاه شهركرداستاديار
  چكيده 

تـوان آن را   ده از دوره اي اسـت كـه مـي   شاهنامة فردوسي مهمترين و برجسته ترين اثر ادبي بازمان       
به احيا و تداوم فرهنگ و      در آن   اي است كه      دوره ،دورة سامانيان  .عصر باززايي فرهنگي ايرانيان دانست    

شـاهنامة   .گيـرد   هايي در اين زمينه صورت مي       شود و تالش    ت ايراني، بيشتر از گذشته، انديشيده مي      هوي
ارترين آثار اين دوره است كـه در قلمـرو فرهنـگ و ادب ايـران              فردوسي يكي از باارزش ترين و ماندگ      

داســتاني و  حماســي، اســطوره اي، تــاريخي، ايــن شــاهكار ادبــي در كنــار ارزش ادبــي، .درخــشد مــي
كه انديشه و بينش حاكم بر شاهنامه        .و معنا شناسي نيز بي نظير است       بينش ها، از نظر انديشه،     سايرجنبه

ان نه تنها آن را فرسوده و كهنـه       استوار است، شهرتي جهاني دارد و گذر زم       به طور عمده بر محور خرد       
فراگيـري   بخش عمده اي از اين برتري به دليل       . سازد   بلكه وااليي و برتري آن را آشكار تر مي         ،كند  نمي

نگرش حاكم بر شاهنامه و دوري از افراط و تفريط و تعصب و تحجر است كـه نـشان دهنـدة                      و تعادل 
خـود در پـس      فردوسـي بـا نگـاه ريـز بـين و دقيـق            . يني و ژرف انديشي آفرينندة آن است      اوج ژرف ب  

بـه دنبـال     ،هـاي مختلـف     در دوره  هاي متفاوت ايرانيـان     هاي رو بنايي و روساختي باورها و فرهنگ         اليه
ـ گردد كه سراسر فرهنگ اين قوم فرزانه را از اسطوره تا تاريخ به هم پيونـد دهـد     بنيادهايي مي  ت و هوي

خردورزي و دين داري را اساس و بنياد هويت و           او .يابد خرد و دين است      آنچه او مي   .آنان را بازنمايد  
 و پيوند فرهنگ قبل و بعد از اسالم ايرانيان به آنان           داند و با باز نمودن آن در شاهنامه،         فرهنگ ايراني مي  

ن موضوع در شاهنامه پرداختـه شـده       اي در اين مقاله به بررسي     .آموزد  درس دين داري و خرد ورزي مي      
   .است
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  مقدمه
در  .جهان است  هاي پيشامدرن   داري و معنويت گرايي ويژگي اغلب ايدئولوژي       دين

ديني ومعنويت گرا بوده و بخـش        تفكر و باور،    بخش عمدة شناخت،   ،ها  اين ايدئولوژي 
 و به معاني خردمندانة پنهـان در        گرفته   بيشتر مورد توجه قرار مي     ينكالبدينه و ظاهري د   

هـاي    در مكتـب   .ه است شد  توجه چنداني نمي   ژرفاي آن، كه نيازمند تفكر و تأمل است،       
هايي چون عقل     هاي مدرن با سر برافراشتن عقايد و ارزش         مادي گرا و برخي ايدئولوژي    

 اقتـصادي،  يـشه در سـاختار سياسـي،   علم تجربي و خرد استداللي كـه خـود ر      دكارتي،
نـوعي جريـان     فرهنگي و ديني جامعه از جمله تحجر و تعصب قرون وسـطي داشـت،             

 زدايي ومعنويت ستيزي شكل گرفت و به عقايد و اديان كهـن بـه عنـوان سـخناني                  دين
ثمرة چنين جرياني گسستن انسان از گذشتة فرهنگـي خـود و            . خردناپسند نگريسته شد  

احساس پـوچي و     بود كه  نجينة ناخودآگاه و نيازهاي روحي و رواني او       ناديده گرفتن گ  
در  .جنگ و مرگ را به دنبـال داشـت         خودكشي، هاي روحي و رواني،     بيماري بيهودگي،

خود مـشكالت جديـدي آفريدنـد كـه          گرايي داشتند،   حقيقت، اين گروه كه ادعاي عقل     
ت مخرب و مرگ آفرين گرديدبراي بشري.   

و عــوارض منفــي  در شــناخت و جهــان بينــي ،لي و تجربــيضــعف عقــل اســتدال
ماننـد مكتـب     فـرا مـدرن    مكاتب گرديد در بسياري از    گرا موجب   هاي مادي   ايدئولوژي

روان كاوي يونگ و پديدار شناسي ميرچاالياده به جهان بيني معنويـت گـرا و دينـي بـه                   
گريـسته شـود و     ن فراتر از عقل تجربي و متفاوت با آن اسـت،          عنوان نوعي شناخت كه   

 اهميت خود را باز يابد با اين تفـاوت كـه نـسبت بـه عـصر پيـشامدرن                   دين و معنويت  
با خرد سازگار گشته و بيش از آن كه به كالبد آن توجه شود بـه معـاني                   تر شده،   عقالني

سـعي انديـشمندان و صـاحب نظـران         . عميق و ژرف موجود در آن توجه شـده اسـت          
ن است كه بين معنويت و عقل سازگاري و همسويي ايجـاد            اين مكاتب بر اي    بسياري از 

   .كنند
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فردوسي، انديشمندي است كه اين نكتـه را بـيش از هـزار سـال قبـل در يافتـه و                      
توانايي او در اين زمينه تا حدي است         .توانسته بين معنويت و خرد سازگاري ايجاد كند       

 بـا خردپيونـد داده   ،رسـند   مـي اديان كهن و اساطيري را كه به ظاهر نامعقول به نظـر          كه
بـه   دهد و با بينش خردمندانة خـود        او به معنويت اديان گذشته اهميت زيادي مي        .است

 تـوجهي   ، كه اغلب روبنـايي و كالبدينـه اسـت         ،تفاوتها و تمايزهاي اديان كهن و متأخر      
 و بـر    ا بسيار مهم دانـسته    هاي متعالي و مشترك پنهان درآنها ر        نكرده و ارزشها و انديشه    

هاي كهن با ديدي مثبت بنگـرد         اين بينش موجب شده او به اسطوره       .ورزد  كيد مي آنها تأ 
آنچه او را در اين مسير ياري كـرده و بـه اوج سـربلندي و موفقيـت                   .و به آنها ارج نهد    

اين بينش، ريشه در فرهنـگ و    .گرايي اوست   رسانده، خردمندي و در عين حال معنويت      
 همـين بيـنش    .دهـد   ت ايرانيان را تـشكيل مـي      رد و بخشي از هوي    انديشة كهن ايراني دا   

 خداي خرد باشد و در كنار       ،هاي ايراني    خداي خدايگان اسطوره   ،موجب شده اهورامزدا  
و در ميان ايزدان نيز      داشته باشد  امشاسپند خرد،  خود نيز مشاوراني خردمند چون بهمن،     

هاي ايرانـي از ايـن        صاص يابد و اسطوره   به دانش و دانايي اخت     ايزد بانويي به نام چيستا    
يـا آغـاز جنـبش و       » هـستي  «، زرتـشت  ةدر فلسف «. جهت بر ساير اساطير سر بر افرازند      

» خواسـت و خـرد    «آفرينش را استوار بر تصميم و آهنگ خداوند و به سخن درست تر              
زيـرا   .يابنـد  معنايي يگانه مي  » خرد«و  » خواست« اورمزد مي داند كه درزبان اوستايي نيز      

 هم به معناي خواسـت و اراده و كـام           ،درزبان باستاني ايران  ) xrathhwa (»خرتهو«واژه  
  ). 120: 1377 ثاقب فر،(» .خداوندي و هم به معناي خرد ايزدي است

 آن چه مسلم است گذر زمان موجب تحول و دگرگوني باورهاي كهن شـده و بـه                 
اين فرايند نبايد به نفـي و طـرد          .سازد  هاي غير عقالني آنها را متعادل تر مي         تدريج جنبه 

كلّي اين باورها كه در واقع ريشه و سرچشمة باورهاي عقالنـي شـدة متأخرنـد، منجـر                  
   .شود بلكه بايد ضمن تأويل آنها را با شرايط جديد تطبيق داد

 قوم خـود در شـاهنامه، خـردورزي و دينـداري را             ةانديش فردوسي با درك بلنداي   
آيد   دهد و به خوبي از عهدة اداي آن بر مي            و هويت ايراني قرارمي    اساس و بنياد فرهنگ   
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 بـه آن   آموزد كه با چشم خردي برتر و معنويت گرا به جهان نگاه كنند،              و به همگان مي   
   .بينديشند و در آن زندگي كنند

 . نيكـي اسـت  ،كنـد  دهد و يگانه مـي  در نگاه فردوسي آنچه دين و خرد را پيوند مي    
انـسان   .يك كـرداري ارزش مطلـوب ديـن و خـرد در شـاهنامه اسـت               نيك انديشي و ن   

همچنـين   انديشه و عمل نيك بوده،     خردمند و انسان ديندار در شاهنامه هردو موظف به        
در اين مـورد پژوهـشهايي       .موظف به دفاع از آن در مقابل هر نوع بدي و بدانديشي اند            

پژوهشي است كه توسط    » دوسيدين و اسطوره در انديشة فر     «. نيز به انجام رسيده است    
محمدرضا راشد  ). 25، ص   1381،  حجازي(السادات حجازي انجام گرفته است      بهجت  
.  موضـوع اشـاره كـرده اسـت        نيز به اين  » نيايش در شاهنامة فردوسي   « در مقاله    ،محصل

طة فرّ بـا    نيز به راب  » فرّ و فّره در شاهنامه    «ايشان در مقالة    ). 9، ص   1369،  راشد محصل (
  ).357، ص 1368،  همو. (پردازد دني ميعلم ل

در اين مقاله، خردورزي و دين داري به عنوان بنيادهـاي هويـت ايرانـي و انـساني                  
در اين زمينه، پيوند خرد و دين، در هر سه بخش شاهنامه     . مورد بررسي قرارگرفته است   

ضمن آنكـه   . بازيابي و تحليل شده است     ...و در پيكرة پادشاهان، وزرا، پهلوانان، زنان و       
  . كلّيت شاهنامه نيز از اين ديدگاه مورد نظر بوده است

  
  خردورزي و دين داري اساس هويت ايراني در شاهنامه 

فردوسي، مسلماني خردگراست كه در بيـنش او خـردورزي و خداپرسـتي دو بـال                
او اساس تفكر و انديـشة خـود را در اولـين            . شوند  حركت به سوي تعالي محسوب مي     

  :دهد كند و خداوندي را با خرد پيوند مي نامه آشكار ميبيت شاه
 بــــه نــــام خداونــــد جــــان و خــــرد

  
  

ــذرد      كـــزين برتـــر انديـــشه بـــر نگـ
  

  ) 12، ص1جشاهنامه،(              
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 ،1374 بهار،(» كند  او اغلب از خداوند به تعبير خداي خرد ياد مي         «و پس از آن نيز      
  )158ص 

 آفريندكـه در آن     ي، شـاهكاري مـي    فردوسي، با دست مايه اي از خـرد و ديـن دار            
او ايرانيـان را از   .انديشه و فرهنگ خود و نياكان فرزانة خود را به نمايش گذارده اسـت     

شناسـد و ايـن      دين دار و معنويت گرا مي      مردمي خردمند،  آغاز تشكيل تمدن و قوميت،    
  . كند مهم را در شاهنامه به خوبي اثبات مي

واژة ديـن در     .اند د كه در شاهنامه فراوان به كار رفته       هايي هستن   دين و خرد از واژه     
يافـت درونـي كـاربردي      به معناي وجدان و نوعي در     » دئنا«فرهنگ كهن ايراني به شكل      

 .ايزد بانوي وجدان نيـز هـست   در يك بيان نمادين   در اسطوره  ،دئنا  و ردبسيار ديرينه دا  
 عفيفـي، ( .كنـد   ين نقش ايفـا مـي      در ا  اي  او خويشكاريهاي مينوي بسيار پرمعنا و متعالي      

گر چه اين واژه با گذر زمان دچار تغيير و تحـول شـده ولـي هنـوز                  ) 519 ، ص    1383
مفهوم خرد نيز ريشه در فرهنگ كهن ايـران دارد          . هايي با گذشتة ديرينة خود دارد       پيوند

بـد   اهـريمن و اهـورا و نيـك و         .رسـد   و منشأ آن به منابع كهن اسطوره اي ودينـي مـي           
ها و آثار ايراني بوده و خرد همان نيروي باستاني اسـت كـه بايـد بـه                    اره در انديشه  همو

  .كمك آن نيك را از بد و اهورايي را از اهريمني تشخيص داد
  : داند  فردوسي در شاهنامه راه رستگاري را خرد پروري و دينداري مي

ــو را  ديــن و دانــش رهانــد درســت    ت
  

  
ــست  ــدت جـــ ــتگاري ببايـــ  در رســـ

  

  )18، ص1 جشاهنامه،(               
 خـرد انـساني     ،اي كه بر شاهنامه حاكم اسـت       بر اساس جهان بيني خردگرايانة ويژه     

انسان عالوه بـر     رو از اين  هايي دارد،   ها و ناتواني    دانا و تواناي مطلق نيست و محدوديت      
 يافت شـهودي،  بايد نوعي شناخت و در     استداللي و تجربي است،    شناخت آنچه منطقي،  

و غير تجربي نيز داشته باشد كه در حقيقت همان معنويت است و معموالً در               غير مادي   
به حكـم    نهاده و  را بر خردورزي   خود بنياد جهان نگري   فردوسي. دل انسان ريشه دارد   
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همـة هـستي آگـاه اسـت و          همان خرد به محدوديت و ناتواني آن در شـناخت و درك           
خداونـد، آن گونـه كـه هـست، نبـوده           عقيده دارد كه آدمي از راه عقل قادر به شناخت           

   :دريافت واقرار باطني است شهودي و وپرستش او نيازمند نوعي ادراك
  

ـــه بيچارگيــــست  ـــا بــ   همــه دانــش م
  

  
ــست    ــد گريـ ــر ببايـ ــان بـ ــه بيچارگـ  بـ

  

  تو خستو شو آن را كه هـست ويكيـست         
  

   
ــست   ــزين راه نيــ ــرد را جــ روان وخــ

  

ـــوي   ــسيــار گــ ــسفه دان بـ ـــا فلـ  ايــ
  

   
 بپـــويم بـــه راهـــي كـــه گـــويي مپـــوي

  

  ) 3-5، صص4ج، شاهنامه(  
در   شدن به آنچـه هـست      معترفمحدوديت و بيچارگي دانش وخرد انساني ولزوم        

  .اين ابيات با زباني بسيار ساده و واژگاني متناسب بيان شده است
  : گويد با يك بيان استداللي مي  اودر جاي ديگر

 ســنجد اوي  خــرد را و جــان را همــي  
  

  

   
 ...در انديـــشة ســـخته كـــي گنجـــد اوي

  

ــد كــه خــستو شـــــوي  ــه هــستيش باي  ب
  

   
    ز گفتــــار بيكــــار يكــــسو شـــــــوي

  )12 ، ص1  جهمان، (      
دانـد كـه خـرد چـشم جـان و             مي كسي كه پاي بند خرد است،     «در بينش فردوسي    

 .تا خرد انسان برجاست، او را به كـار و كوشـش رهنمـون اسـت               . راهنماي آدمي است  
از جهان داري برتـر      برد،  تواند باز كند، به سوي پروردگار پناه مي         ها را نمي    آنگاه كه گره  

كه از   اين نوع دريافت و شناخت     ).328 ، ص 1374رضا،  .(»گيرد  مي از خرد خود كمك   
مطلـوب و ضـروري اسـت و انـسان را بـه سـوي                نيز تأييـد شـده،     ديدگاه روان كاوي  

  . دهد داري سوق مي دين
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شـرايط   هـا،  وق در فرهنگ ايراني در هر دوره اي متناسب با سطح آگاهي           گرايش ف 
اقتصادي و فرهنگي وحتي طبيعي نمود يافته و با گذشت زمان متحـول شـده                اجتماعي،

هـا    گرايي و خداجويي را در قالـب اسـطوره          معنويت  در دوران باستان، ذهن آدمي     .است
 ظاهري و خردناپسند برخـي از آنهـا،        صرف نظر از كالبد      ،از اين رو   نمادين كرده است،  

معنويتي واالو متعالي در ژرفاي آنهـا نهفتـه اسـت كـه پـس از سـمبل شـكافي آشـكار                      
فردوسي، حكيمي ژرف بين است كه اين مهـم را در يافتـه و بخـش مهمـي از                  .شود  مي

شاهنامه را به اثبات معنويت و خداپرستي موجود در اساطير و اديـان كهـن اختـصاص                 
او بـا وجـود      .نگاه فردوسي به دين، نگـاهي متعـصبانه و متحجرانـه نيـست             .داده است 

گرا وكهن ايراني به عنوان ديـن نياكـان خـود و منـشأ                هاي معنويت   مسلماني، به اسطوره  
  . نهد هويت ايراني ارج مي

  

ــست    ــگ ني ــن نن ــن كه ــر ز دي ــا ب ــه م  ب
  

  
ــي ــه گيت ــست  ،ب ــن هوشــنگ ني ــه از دي  ب

  

  )207، ص9  جشاهنامه،( 
با ارج نهادن بر معاني و ارزشـهاي نهفتـه در اسـاطير كهـن وبـا درك معنويـت                     او  

موجود در آنها، به اين باورها، هرگز به عنوان سخني آشفته و پريـشان و نـامعقول نگـاه      
داند كه درك معنويت موجود در آنها عالوه بر تداوم و   بلكه آنها را دين كهني مي،نكرده

دهـدو از ايجـاد        به گنجينة ناخودآگاه جمعي پيوند مي      انسان را  احياي فرهنگ يك قوم،   
همچنـين بـا درك      .كنـد   هاي روحي و روانـي و گسـست فرهنگـي پيـشگيري مـي               خأل

 موجـب ايجـاد وحـدت و        ،متـأخر دارد   هـاي   هاي كهن با فرهنگ     مشتركاتي كه فرهنگ  
  از بروز تضادها و اختالفات ناشـي از مطلـق گرايـي و انعطـاف ناپـذيري                 ،انسجام شده 

   .شود جلوگيري كرده، موجب ارتقا و پيشرفت فرهنگي نيز مي
جهان بيني مركب او يعني آميختن شـناخت         دين داري خردمندانة فردوسي، حاصل    

تـك بعـدي و يـك        گرا،  باطني و دروني با خرد است؛ از اين رو، خرد در شاهنامه مادي            
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 پـردازد هـم بـه جـان،        هم به تن مي    .گيرد هم آخرت را     دربرمي هم دنيا را   .سويه نيست 
   .اگرچه توانايي آن مطلق نيست

  از اويــي بــه هــر دو ســراي ارجمنــد    
  

  
ــد    ــه بنـ ــاي دارد بـ ــرد پـ ــسته خـ  گسـ

  

  )13 ، ص1شاهنامه، ج (   
دو سـراي و فزونـي و        وابـسته كـردن هـر      سپردن سرنوشت انسان به دست خرد،     «

  )63 ، ص1380 جوانشير،( .»ركن اصلي جهان بيني فردوسي است كاستيش به خرد،
اما نـه بـه ايـن معنـي كـه انـسان در كـسب و                  ،شاهنامه موهبتي ايزدي است     خرد

  . پرورش آن نقشي ندارد
 خـــرد مـــرد را خلعـــت ايـــزدي اســـت

  
   

ــست   ــه كي ــن ك ــه ك ــت نگ ــزاوار خلع  س
  

ـــرد   ــيش راي وخـــــ ــر پـ ــوا را مبـ  هـ
  

  
ـــرد  ــو ننگـــ ــزان پــس خــرد ســوي ت  ك

  

  )139 ، ص8 جهمان، (     
دانـد بالفاصـله بـه        ردوسي، پس از آن كه خرد را خلعت ايزدي مي         در اين ابيات، ف   

 .شـود   بخشيده مـي   اين موهبت بر اساس سزاواري وشايستگي      .كند  مي اشاره» سزاواري«
ها نشان دهندة اين است كه خرد و دين در شـاهنامه بـه هـم آميختـه انـد بـه                    اين نمونه 

به انديشيدن و عمل كردن      ،طوري كه فردوسي در دين داري، در كنار پرستش و عبادت          
كنـد و      فراوان توصيه مـي    ،نيك از بد    يعني نيروي شناسندة   ،و سخن گفتن براساس خرد    

در . بخش عمده اي از دين داري او خردورزي و نيك انديـشي و نيـك كـرداري اسـت            
خـداي   .نگاه او دين داري بخشي از خردورزي و خرد ورزي بخشي از دين داري است      

يدي و موروثي نيست، بلكه آفريدگاري توانا و داناست كه خرد بـه             فردوسي خدايي تقل  
دهد ولي از شـناخت و درك ماهيـت آن نـاتوان              وجود و هستي و توانايي او گواهي مي       

  . ايمان او، خردمندانه و بندگي او بر اساس حكم خرد است .است
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ــدگانيم و  ــه بنـــ ــت همـــ  او پادشاســـ
  

  
 خــــرد بــــر توانــــايي او گواســــت   

  

  )170 ، ص8امه، جشاهن(              
دين داري و خردگرايي در شاهنامه آن چنان به هم آميخته اند كه هركدام ديگري را 

  . شود كند و تضاد و تناقضي بين آنها ديده نمي توصيه و تأكيد مي
 نها،ژرفـاي داسـتا  پيوند دين و خرد هم در تركيب كلي و شكلي شاهنامه و هـم در            

ابي است كه بـا نـام       شاهنامه كت « .شود  ا ديده مي  ه  باورها و شخصيت   حوادث، رويدادها، 
از اين كه بگذريم در سراسر اين كتاب        .... و به نام خدا پايان يافته است      ....هدخدا آغاز ش  

يابيم كه ياد خدا به به نحوي در آغـاز يـا انجـام آن                 هيچ داستان يا روايتي را نمي      عظيم،
 اعتقاد به خدا با تار و پود آن آميختـه           ي كتابي است كه    به طور كلّ   ،شاهنامه. نيامده باشد 

   )166 ، ص 1377 پرهام،(» است
هـا    خدايان ازلي و ابدي اسـطوره      پايبندي به لزوم همراهي دين و خرد موجب شده        

ــان و ديگــر    ــه شــهرياران و پهلوان در شــاهنامه حــضوري نداشــته و جــاي خــود را ب
اطيري نـه بـر زمينـة    هـا و رويـدادهاي اسـ       شخصيت«. هاي انساني موجود دهند     صورت

البتـه   .شـوند   قدسيت و ازليت، بلكه بر زمينـة زنـدگي دنيـوي موجـود بـاز سـازي مـي                  
ها و رويدادها همچنان خارق العاده و شـگفت انگيزنـد ولـي هويـت مـاوراء                   شخصيت

در واقـع فردوسـي بـا تعـديل         ) 235، ص   1382 قاضي مرادي، ( .»الطبيعي صرف ندارند  
د، همچنين با محدود كردن قلمرو خـرد و عقـل بـه وسـيلة               گرايي به وسيلة خر    معنويت

نوعي تعديل و توازن درجهان بيني موجود در شاهنامه ايجاد كـرده كـه               دين و معنويت،  
انسان را از گرفتار شدن در ماديگري و عوارض آن و همچنـين از خردگريـزي و اسـير                   

   .دارد باز مي شدن در تخيالت و باورهاي نا معقول
پهلوانـان و زنـان    شـاهزادگان،  مه، خردي معنويت گراست و شهرياران،   خرد شاهنا 

  .دار و خداپرستند  دين،در عين خردمندي مورد پسند شاهنامه
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هوشنگ گرفته تـا   ترين آنها چون كيومرث و    از قديمي  در وجود پادشاهان شاهنامه،   
 راب،پادشاهان بخش پهلواني مانندكيخسرو و حتي پادشاهان بخش تاريخي همچـون دا           

  .شود ديده مي پيوندي از خرد و دينداري خسرو پرويز و بهرام گور،
كنـد و   فردوسي، در آغاز بنا نهادن نهاد شهرياري، بر اساس خرد و ديـن عمـل مـي              

 در اساطير ايراني، اولـين انـساني كـه          .گزيند  باورهاي عقالني شده و دين پسند را بر مي        
يـا  » كيـومرث «در پهلـوي     و» گيه مـرتن  «اوستا  نام او در     .اهورامزدا آفريد، كيومرث بود   

بنـدهش، در بيـان مراتـب آفـرينش مـادي،            .دار ميراسـت    به معنـي جـان    » گيوك مرت «
 )41 ، ص    1380 فرنبغ دادگـي،  . (كند  كيومرث آفريدة ششم است وسي سال زندگي مي       

مـروج   .كيومرث به عنوان اولين پادشاه روي زمين معرفي شده اسـت           هاي بعد،   در دوره 
دانـد كـه بـر زمـين بـه شـاهي              مي لذّهب، كيومرث را به پندار ايرانيان، نخستين انساني       ا

انـد و    دشمني وحسد وستم و تعـدي خـو كـرده         ديدند بيشتر مردم به      ....«. منصوب شد 
بدانستند كـه مـردم جـز بوسـيله پادشـاهي كـه          ....مردم شرور را جز بيم به صالح نيارد       

به اقتضاي عقل ميان مردم حكم براند به راه          باشد و مجري عدالت    انصاف ايشان دهد و   
 سپس به نزد كيومرث پسر الوز شدند و نياز خويش را بـه داشـتن شـاه و       ،راست نيايند 

، 1374 مـسعودي، (» كيومرث تقاضـاي ايـشان را پـذيرفت   .... سرپرست بدو وانمودند و   
  ). 215 - 216صص 
و با توجه به عقالني بـودن        ودديني خ  فردوسي در شاهنامه تحت تأثير جهان بيني       

  :كاله آورد داند كه آيين تخت و نظر اخير، كيومرث را اولين كسي مي
ـــان  ــة باستــــــ ـــدة نامـ  پـــژوهنـــــ

  
  

 كـــــه از پهلوانـــــان زنـــــد داســـــتان
  

 كـــاله چنـــين گفـــت كـــĤيين تخـــت و
  

  
 كيـــــومرث آورد و او بـــــود شـــــاه  

  

  )28، ص1 جشاهنامه،(               
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د خستين انسان بودن كيـومرث آگـاه بـوده و در آخـرين جلـ             فردوسي، از اسطورة ن   
پيغامي كه از جانـب خـسرو پرويـز بـه      و در روايت كردنا. كند شاهنامه به آن اشاره مي    
داند كه به عنوان بنده از        اي مي  كيومرث را اولين جانور زنده     شود،  قصير روم فرستاده مي   

سـتايش خداونـد و ذكـر        پـس از     ، در ايـن پيغـام     ،فردوسـي  .خاك ساخته شـده اسـت     
كنـد و      به آفرينش آسـمان وسـتارگان وپـس از آن كيـومرث اشـاره مـي                ،هاي او   برتري

  : گويد مي
  نخـــست آفـــرين بـــر جهانـــدار كـــرد 

  
   

 ...جهــان را بــدان آفــرين خــوار كــرد    
  

 ســـپهر وســـتاره همـــه كـــرده انـــــــد 
  

  
ــد     ــر آورده ان ــردان ب ــرخ گ ــن چ ــر اي  ب

  

ــرد     ــده ك ــانور بن ــر ج ــاك م ــو از خ  چ
  

  
ــده كــــرد    ــومرث را زنـ ــستين كيـ  نخـ

  

  )79، ص9 جشاهنامه، (           
در بيت اخير، كيومرث، نخستين بندة جانداري است كه خداونـد از خـاك آفريـده                

توان گفت او آگاهانه كيومرث را به عنوان اولين پادشـاه بـر گزيـده                 از اين رو مي    .است
نتيجـة   شود،  اهنامه ديده مي  اين اختالف وتضادي كه در ابيات آغازين و پاياني ش          .است

ها و باورهاي ديني است كه فردوسي نيز از آنها آگاه بـوده ولـي بـه                   اختالف جهان بيني  
  . دهد شاهنامه قرار مي  كيومرث را اولين پادشاه،مذهب حكم پايبندي به عقل و

يزدان پرست است و پس از كشته شدن فرزنـدش           كيومرث، اولين پادشاه شاهنامه،   
   :طلبد ياري مي ت ديوان از خداوندسيامك به دس

 كـــي نـــامور، ســـر ســـوي آســـمان    
  

  
بـــرآورد و بـــد خواســـت بـــر بـــدگمان 

  

 بــــران برتــــرين نــــام يــــزدانش را   
  

  
بخوانــــــد و بپالـــــــود مژگــــانش را  

  

  )31، ص1جهمان، (              
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  : بندد هوشنگ نيز پس از او به فرمان يزدان به داد و دهش كمر مي
ــزدان پيروز  ــان يـــ ــه فرمـــ ــربـــ  گـــ

  
  

ــر   ــستم كمـ ــه داد و دهـــش تنـــگ بـ بـ
  

   )33 ، ص1ج، شاهنامه(            
او شهرياري آميخته از خرد و اسطوره        .كيخسرو، نماد شهريار آرماني شاهنامه است     

امـشاسپند سـلطنت نيكـو ومطلـوب         توان شكل دگرگون شدة شـهريور،       او را مي   .است
در . هرياري وآيـين آن باشـد     ها دانست كه از مينو به گيتي آمده تـا آموزنـدة شـ               اسطوره

كيخـسرو  « .شاهنامه، كيخسرو دين دارترين و در عين حال خردمند ترين شهريار اسـت            
خوبي اخالق و كمال     اقبال فرخنده،  در واقع تجلي نمادين فرهمندي،     در كالم فردوسي،  

 گيرد و از مرگ جداست و از ظلمت،         توفيق آدمي است كه در شادي و حيات شكل مي         
راوي دست به خلق نمادي بـا رنـگ          در ساختن كيخسرو،   ....ستاند  كين مي  رنج و ستم،  

اي نمايـان     اين وجود تازه به مثابـة اسـطوره        زند و در نتيجه،     روحاني و معنويتي شاد مي    
 .»كنـد     پيروزي حقيقـت و آرزو را ابـالغ مـي          جاودانگي، گردد كه پيامي دل انگيز از       مي

  ) 137 – 138 ، صص1383 مزداپور،(
 ابياتي در وصف او آمده كه در آنها به هر دو جنبة شخـصيت او يعنـي                  ،شاهنامهدر  

اي خردمنـد     گيو، در اولين نگاه، كيخسرو را اسـطوره        .داري اشاره شده است    خرد و دين  
  : بيند كه هم فرّ ايزدي دارد و هم رايت بخردي مي

 ز بـــــــاالي او فـــــــرّة ايـــــــزدي  
  

  
ــردي  ــد ورايـــــت بخـــ  پديـــــد آمـــ

  

  ) 206 ، ص3 ج،همان(
شهرياري خود را    ،داراب .بينش حاكم بر نهاد شهرياري تا پايان شاهنامه ادامه دارد          
  :داند اي ايزدي مي داده

ــج و    ــه رن ــستم ب ــي نج ــه گيت ــه داد ك  ب
  

  
مـــرا تـــاج يـــزدان بـــه ســـر بـــر نهـــاد 

  

  )372 ، ص6 جهمان،(              
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 و ردانـي كـه      موبدان .آيد  در داستان بهرام گور نيز دين و معنويت به ياري خرد مي           
  : گويند شنوند چنين مي در آغاز پادشاهي او گفتارش را مي

  

 بگفتنـــــد كـــــين فـــــرّة ايزديـــــست
  

  
نــــه از راه كــــژي و نــــا بخرديــــست 

  

  ) 297 ، ص7ج، شاهنامه(              
  . اند در اين بيت، فرّة ايزدي با بخردي و راستي يگانه و هماهنگ شده

بـه   اژدها كشي در اسطورة قهرمانان اسـت،      تكرار الگوي    داستان نبرد او با اژدها كه     
  . گيرد صورت مي فرمان يزدان پاك

  

 بـــه فرمـــان دارنـــده، يـــزدان پـــاك    
  

  
ــاك  ــرم ز خـــ ــا را ببـــ ــي اژدهـــ  پـــ

  

  )426 ، ص7 جهمان،(            
هنگامي كه شهريار در آستانة شكست نهـايي         در نبرد خسرو پرويز با بهرام چوبينه،      

تواند مكاني عبادي و معنوي       گريزد كه خود مي     يبه سوي غار تنگي در كوه م       دارد، قرار
  . محسوب شود

  

ــگ    ــار تن ــي غ ــد يك ــدر آم ــيش ان ــه پ  ب
  

  
ــگ      ــسان پلن ــدر ب ــس ان ــي پ ــه جنگ س

  

ـــوه     ــد زكــــ ــسته آم ــم ب ــار ه ــن غ  ب
  

  
 بمانــــد آن جهانــــدار دور از گــــروه  

  

  )120، ص9جهمان، (              
خود به كردگار پناه     يخسروپرويز در مانده شده و به فرمان خردِ دل وشناختِ باطن          

   .برد مي
ــار   ــاي كردگ ــت ك ــين گف ــزدان چن ــه ي  ب

  
  

ــا  ــردش روزگــ ــر از گــ ــويي برتــ  رتــ
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 بـــدين جـــاي بيچـــارگي دســـت گيـــر 
  

   
ــي  ــو باش ـــر   ،ت ــوان و تيـ ــه كي ــالم ب   نن

  

  ) 121 ، ص9 ج،شاهنامه(              
خسرو پرويـز در     .شود كه او به خداوند پناه ببرد         خرد ديني موجب مي    ،در حقيقت 

او . دانـد   ياد خدا را بنيـاد خـرد مـي         به رابطة ياد خدا و خرد اشاره كرده و         داستان،آغاز  
   :گويد خطاب به بهرام چوبينه مي

ــن    ــاد كـــ ــر يـــ ــدة دادگـــ  ز دارنـــ
  

   
ــن    ــاد كـ ــاد بنيـ ــن يـ ــر ايـ ــرد را بـ  خـ

  

  )24 ، ص9 جهمان،(               
از گيـرد و      فرّخ سروشي سبز پوش دست شهريار را مـي         پس از پناه بردن به يزدان،     

دهد وپـس از آن ناپديـد    كند و به او نويد سي وهشت سال پادشاهي مي           بدخواه دور مي  
سروش سبزپوش نيرويي ماورايي است كه به ياري خسرو پرويز آمـده و پـس                .شود  مي

فردوسـي چنـين     .گردد  از انجام دادن خويشكاري، خود به سرزمين ناپيداي خود باز مي          
   .داند  براي يزدان نا شگفت ميرخدادهايي را براي جهانيان شگفت و

 چــو نزديــك شــد دســت خــسرو گرفــت
  

   
ــگفت    ــد ش ــن نباش ــاك اي ــزدان پ  ....ز ي

  

ــد   ــد ناپدي ــز و ش ــخن ني ــن س ــت اي  بگف
  

  
ــد    ــگفتي ندي ــن ش ــان اي ــدر جه ــس ان  ك

  

  )121 ، ص9جهمان، (              
تأكيد بر همراهي خرد ودين درنهـاد شـهرياري و لـزوم ايـن همراهـي و پيونـد در          

شـهرياران   .يابد  شود و به شاهنامه راه مي       نمادين مي » فرّه ايزدي « اني در قالب  فرهنگ اير 
فـرّة  «شوند كـه   خردمند و دين دار شاهنامه از نيرويي برتر و امتيازي فراتر برخوردار مي            

اي كهن دارد و از اوستا تـا شـاهنامه وآثـار               درفرهنگ ايراني پيشينه   ، فرّ . نام دارد  »ايزدي
حقيقتي الهي وكيفيتي معنوي اسـت كـه چـون بـراي            «فر   .يابد  اوم مي پس از شاهنامه تد   
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 او را به شكوه و جـالل پادشـاهي و بـه مرحلـه تقـدس و عظمـت                    ،كسي حاصل شود  
تقوي و نبوغ و خرمـي و سـعادت    رساند و به عبارت ديگر صاحب قدرت و        معنوي مي 

دشاهان نداشـته  اين نيروي معنوي الهي اختصاص به پا) 494، ص 1363صفا،  . (»كند  مي
درصورت راست كرداري    و همة آفريدگان برگزيده چون پهلوانان، پيامبران ورزم آوران        

نكتة مهم اين است كه دستيابي بـه ايـن حقيقـت         . شوند  مند مي  انديشي از آن بهره     نيك و
نيـز بـه تـداوم       انسان است و تداوم آن     الهي، مشروط به خردورزي وانجام خويشكاري     

به رابطة فر با خـرد در آثـار كهـن بـه روشـني اشـاره شـده و                    . استخردورزي وابسته   
در دينكـرت آمـده      .آفرينندگان اين باور از همـان ابتـدا آن را بـا خـرد در آميختـه انـد                  

زندگي فرّه از فرزانگي خرد است ومـرگ       ....آفريدگار خرد را آفريد تا فرّه را ازآز بپايد        «
در مينوي  ) 899ص ،1385 دينكرت به نقل از اوستا،    . (»)شهوت(آن از خودكامگي ورِنَ     

بخت است كه درتحوالت بعدي برابر فرّه قرار         خرد نيز خرد بهترين راه به دست آوردن       
   )22 ، ص1380 مينوي خرد،( .معناي آن است و هم گيرد مي

گسستن آن به معنـي      خورداري از فر نشان مشروعيت فرمانروايي و       بر ،شاهنامه در 
 مشروعيت فرمانروايي كـه داشـتن،      به عقيدة فردوسي،  «. دست دادن مشروعيت است    از
تـا هنگـامي اسـت كـه پادشـاه و       تعبيرات ديگري از آن اسـت،      »فرّ ايزدي « و» فرّكياني«

 وجبـات آسـايش مـردم و   م كننـد و  خرد ومردم دوستي حكومت مي با داد و  كارگزارش
اما از آن روز كـه پادشـاه،   . مردم ازآنان خشنودند   آورند و   شادي دلهاي آنان را فراهم مي     

. ورزد  نهد و با بيخردي و هوسـكاري ازآسـايش مـردم غفلـت مـي                ستم و بيداد آغاز مي    
، ص  1375 ريـاحي، . (»رسـد   شود و روزگار عزّتش بـه سـر مـي           فرّايزدي از او جدا مي    

 اين بر خورداري مشروط به ايـن اسـت كـه خردمنـدي و ديـن داري                  ،ين رو از ا  ).215
ايـزدي  فـرّة   شهريار تداوم داشته باشد و هرگاه شهريار از راه دين و خرد منحرف شود،               

 پادشاهاني هستند كـه بـه دليـل         اي از   نمونه كاووس  جمشيد و كي  . شود  از او گسسته مي   
  :  مورد جمشيد در شاهنامه آمدهشود مثالً در نابخردي، فر از آنان گسسته مي
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 منــي كــرد آن شــاه يــزدان شنــــاس     
  

  
 ...ز يزدان بپيچيد و شــــد نــاسپــــاس       

  

ــرّ   ــه شــد ف ــزدان از اويچــو ايــن گفت   ي
  

  
 ...بگشت و جهان شد پر از گفـت وگـوي         

  

ـــرّه ايـــ     ــد فــــ ــره شـ ــرو تيـ  زديبـ
  

  
ـــردي  ـــا بخـــ ــد و نـ ـــژي گرايي ــه كـ  ب

  

  )49 و 41 صص،1 جشاهنامه، (            
در اين ابيات، به خصوص در بيت اخير، به رابطة فرّه ايـزدي و خـرد اشـاره شـده                    

  . است
هـاي شـاهنامه نيـز آشـكار          ها و رايزنـي     مشاوره ها،   همراهي دين و خرد در انجمن     

موبـدان يعنـي مـردان ديـن و بخـردان و             هاي شاهي دركنار شهرياران،     در انجمن  .است
ابيـات   .دهند ها ياري مي  حضور دارند و او را در تصميم گيري يعني مردان خرد ،وزيران

   :هاست اي از اين انجمن زير نمونه
   ]:منوچهر [ 

 بفرمــــود تــــا موبــــــــدان و ردان    
  

  
ــردان   ــم بخــ ــان و هــ ــتاره شناســ  ســ

  

ــد     ــت بلنـ ــيش تخـ ــن پـ ــد انجمـ  كننـ
  

  
ــد   ــژوهش كننـ ــپهري پـ ــار سـ ــه كـ  ...بـ

  

ـــردان    ــداردل بخـــــ ــستند بيـــ  نشـــ
  

  
ــان زال ـــدان همــ ــامور موبـــ ــا نــ   بــ

  

  )217 – 218 ، صص1جهمان، (
         :گويد كاووس مي اي ديگرسياوش خطاب به كي در نمونه

 مـــرا موبـــدان ســـاز بـــا بخـــردان      
  

   
ــارآزموده ردان ــان و كــــــ ... بزرگــــــ

  

  )15 ، ص3جهمان،  (
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در كنار شـاهان و      .نهاد وزارت در شاهنامه نيز از اين چشم انداز قابل بررسي است           
. شوند كـه سـمبل خـرد و دانـايي آنهـا هـستند               وزيران و رايزناني ديده مي     دگان،شاهزا

در . فردوسي اغلب آنان را ستوده و وجود شان را بـراي بـر قـراري داد الزم مـي دانـد                    
ايـن دو مفهـوم      .در يكـديگر همبـسته مـي شـوند         ....دو مفهوم عدالت و خرد    «شاهنامه  

شاه، تجسم داد و رايـزان او مظهـر          .شود  شاهنامه، در شخص شاه و رايزن او مجسم مي        
رايزن و راهنما در هر سـه بخـش شـاهنامه            ).15 ، ص 1374دو فوشكور،   . (»خرد است 

در بخـش پهلـواني،      .تري دارد   اي حضور كمرنگ    گرچه در بخش اسطوره    شود،  ديده مي 
ايـن  . درخـشند   زال و در بخش تاريخي بـوزرجمهر در ميـان راهنمايـان و وزيـران مـي                

اي،  ديـن دارنـد؛ بـه عنـوان نمونـه، در بخـش اسـطوره             ها در عين خردمندي،     شخصيت
طهمورث ديو بند وزيري دانا به نام شهرسپ دارد كه فردوسي او را آموزنـدة راه نيكـي             

طهمورث بر اثر راهنمايي وزيرش شهرسب كه معتقدات دينـي داشـته،            «. داند  به شاه مي  
او ) 131 ، ص1380 جوانشير،(» . مي گرددصاحب فرّه ايزدي مي شود و بر ديوان پيروز   

هاي ديني چـون نمـاز شـب و روزه نيـز              گذار آيين   بنيان عالوه بر اينكه نماد خرد است،     
در شـاهنامه   . انـد   شاهنامه خرد و دين به هم پيوسته       از همان ابتداي   به اين طريق   .هست

  : دار آمده دين در وصف اين وزير دانا و
 ـــــود مـــر او را يكـــي پـــاك دســـتور ب

  
  

 .... كــه رايــش ز كــردار بــد دور بــود    
  

ــوردن دو لـــب  ــسته ز خـ ــه روز بـ   همـ
  

  
ــب      ــاي ش ــر پ ـــدار ب ــيش جهانـ ــه پ  ب

  

ــود دوســت   ــسي ب ــر ك ــر دل ه ــان ب   چن
  

  
ــت  ــين اوسـ ــب و روزه آيـ ــاز شـ ...  نمـ

  

ـــاه    ــه شـــ ــودي ب ــي نم ــه راه نيك   هم
  

   
 همــــه راســــتي خواســــتي پايگــــــاه

  

  ) 37 ، ص1 جشاهنامه،(   
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در هزار بيت دقيقي، اين وزيـر بـسيار         . يگر جاماسب، وزير گشتاسب، است     نمونةد
جاماسب پـس از زردشـت      « .اويكي از وزيران دين دار شاهنامه است      . ستوده شده است  

جاماسب در ادبيـات زردشـتي بـه خـرد و دانـايي و هنـر                 .شود موبدان موبد خوانده مي   
ر و هم موبـدان موبـد بـوده         اين كه او هم وزي    ) 60، ص 1379 گويري،. (»معروف است 

اي  خـرد او خـرد جهـاني و اسـطوره          .دهد  داري را نشان مي    آميختگي خرد و دين    است،
آنگـاه  . گشتاسب پس از قبول دين درخواست كرد جاي خود را در بهشت بداند            « .است

درخواست شاه را براي ديـدن جايگـاهش در بهـشت           ....سه بزرگ در دربار ظاهر شدند     
اسفنديار بـراي    .جاودانگي بخشيدند ) پشوتن(ند و به پسرش پشيوتن      عالم شهود پذيرفت  

 هينلـز، (» . دفاع از دين بهي رويين تن شد و به وزير بزرگ خـرد جهـاني عطـا گرديـد                  
مروج الذّهب   در آثار تاريخي كهن نيز به او اشاره شده است؛ مثالً در           ) 150، ص   1371
وي از مردم آذربايجان بود     .  او شد  وقتي زرادشت بمرد، جاماس دانشمند جانشين     «آمده  

 ».ويشتاسب شاه او را منـصوب كـرد       . و نخستين موبد بود كه پس از زرادشت پا گرفت         
در اين قول نيز او هم دانشمند و هـم موبـد اسـت و هـم                 ) 225ص  ،  1374 مسعودي،(

   .نقش سياسي دارد
 نايي بسيار، رغم دا   انتقادي كه در شاهنامه بر جاماسب وارد است اين است كه علي           

مطيع و فرمانبردار گشتاسب است و جهت بـاز داشـتن او از بـي خـردي و بـدكرداري                    
از دانايي خود در جهت منفي و بـراي          آورد بلكه بر عكس،     كوشش الزم را به عمل نمي     

بـه عنـوان مثـال بـا اينكـه از نيـت              . به اهداف خود استفاده مي كنـد       برساندن گشتاس 
نمايي كرده و پيش بيني نمود كه مرگ اسفنديار به دسـت            وي را راه   گشتاسپ آگاه بود،  

   .رستم است
 بــدو گفــت جاماســب كــاي شــهريار    

  
   

ــدار    ــه مـ ــوار مايـ ــن روز را خـ ــو ايـ تـ
  

ــود   ــستــــــتان بـ ــوش در زاولـ  ورا هـ
  

  
  بـــه دســـت تهـــم پـــور دســـتان بـــود 

  

  )220 ، ص6 جشاهنامه،(              
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مي اسـت كـه موجـب مـرگ         جاماسب، در اين داستان، داراي تدبير و خـرد مـذمو          
كند و   مرگ اسفنديار او را نيز نفرين مي      به همين سبب پشوتن پس از        شود، اسفنديار مي 

   .داند در مرگ اسفنديار مقصر مي
 بوزرجمهر، خردمندترين و بزرگ ترين آموزگار خرد در بخش تـاريخي شـاهنامه              

دين داري  ه نيز درس    پرست و پرهيزگار است و به پادشا       يزدان اين وزير دانا خود   . است
كه او به شـهريار     است   اندرزهايي   آيد نمونة   ابياتي كه در پي مي    . آموزد  و پرهيزگاري مي  

  : رستي و پرهيز گاري اشاره شده استدهد و در آنها به خرد و يزدان پ مي
  

ــهريار    ــد شـ ــاري كنـ ــز كـ ــو پرهيـ  چـ
  

   
 چـــه نيكـــو ســـت پرهيـــز بـــا تاجـــدار

  

 ز يـــــزدان بترســـــــد گـــــه داوري  
  

  
 د بـــه ميـــل و بـــه كنــــــداورينگـــرد

  

 خـــرد را كنـــد پادشـــاه بـــر هـــــوا    
  

  
 بدانگــــه كــــه خــــشم آورد پادشــــــا

  

  )133 ، ص8ج، شاهنامه(
اي از خـرد و      در اثر ارزشـمند خـود بـا دسـت مايـه            فردوسي، عالوه بر شهرياران،   

غيـر انـساني و      هـاي مقـدس،     پرورد كه نه مي توان نقش نيرو       را مي  پهلواناني   ،دينداري
تـدبير و ارادة انـساني را        توان اهميـت خـرد،     وي را در وجود آنان انكار كرد و نه مي         مين

اي و مركـب داشـته و        پهلوان در شاهنامه وجودي دو جنبه      .درتكامل آنان ناديده گرفت   
آسماني و فرا انساني است و از        از يك سو مينوي،    .هرگز تك بعدي و يك جانبه نيست      

 و انساني در او ديده مـي شـود و ايـن دو جريـان مـوازي،     هاي گيتيانه     سوي ديگر جنبه  
هدف قهرمان رسيدن به شناخت واقعي و كمال است          .روند مكمل و همراه هم پيش مي     

در شأن پهلوانـان بايـد گفـت كـه اينـان            « .كنند  ودر اين راه، اين نيروها وي را ياري مي        
 كه چرا قهرمانان شاهنامه را اگر از ما بپرسند.... اند داراي سرشت دوگانة خاكي و افالكي 

كنـيم،   مـي دوست داريم هر دو جنبة متضاد و الينفك وجود آنان را به عنوان دليل ذكـر                 
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هـا و   شيفتة خصال آرماني آنهاييم و در عين حال پذيرنـدة برخـي ضـعف          :يعني بگوييم 
دو بعـد    ايـن جامعيـت نـشان دهنـدة       ) 58 ، ص 1372 حميـديان، (» .عيوب بشري آنـان   

زال، پهلوان پير شاهنامه، هم اسطورة خرد است و هم بـسيار            . ديني آنان است  عقالني و   
اولين و مهم ترين نشانة خردمنـدي او ايـن بـود كـه پيرسـر                 .ديندار و معنويت گراست   

هفتمين مرحلة كمـال در آيـين مهـري،          .پيري او نشان كمال و آگاهي اوست       .متولد شد 
هاي آييني را برتابد و پيروزمند از         است رنج  توانسته كسي كه مي   مرحلة پدر يا پير است،    

ايـن مرحلـه خـود       به پايگاه پدري يا پيري مي رسيده است،        هفت آزمون بزرگ بگذرد،   
 پيـر يـا     -داراي سه مرحلة دروني است كه آخرين و باالترين آنها مرحلة دروني پيـران               

ن نمونة انـساني    توا  زال را مي   در شاهنامه، ). 187، ص 1380 كزازي،(   پير است  -پدران  
او  .او هم پدر حماسه است و هم پير رايزن آن .دانست كه به اين مرحله نائل شده است       

 و در البرزكوه مقدس و      استنماد انسان كامل و داناي شاهنامه است كه خرد او معنوي            
دينـداري او    .به وسيلة سيمرغ كه خود نيرويي فرا انـساني اسـت، پـرورده شـده اسـت                

  : گويد او در ماجراي عشق خود به رودابه به سام مي .ر از تعصب استخردمندانه و دو
  

ــگ    ــست جن ــرين ني ــان آف ــا جه ــورا ب  ت
  

  
ــگ    ــپيد اســت رن ــياه و س ــه س ــه از چ ك

  

 كنـــون كـــم جهـــان آفـــرين آفريــــــد 
  

  
بــه چــشم خــدايي بــه مــن بنگـريــــــد  

  

  )200ص ،1شاهنامه، ج(         
هـا    ي يزدان پرست بوده و پيـروزي      نيز در عين خردمند    رستم، قهرمان حماسة ملي،   

 .بـرد  داند و معموالً قبل و بعد از نبرد به او پنـاه مـي    هاي خود را از كردگار مي       وقهرماني
روح معنويـت گرايـي      .پـردازد   اسفنديار پهلواني دين دار است كه به ترويج دين نيز مي          

زاعـي  هـاي روحـاني انت      حاكم بر هفت خوان اين دو پهلـوان حكايـت از وجـود جنبـه              
ها ي زيباي پهلوانان پـس از هـر           ها و ستايش    نيايش .ها دارد   در كنار ساير جنبه    ومينوي،
شـود، در كنـار       هـاي ايـزدي در آن ديـده مـي           كه معموالً اقرار به پشتيباني نيرو      پيروزي،
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ها و تدابير خردمندانة پهلوانان در هر مرحله، نشان دهندة پيوند خداپرستي با خرد       تالش
   : اسفنديار پس از پيروزي بر اژدهامثالً .است
  

 بيامـــــد بـــــه پــيش خداونـــــد پــاك 
  

   
همــي گــشت پيچــان و گريــان بــه خــاك 

  

 همين گفـت كـاين اژدهـا را كـه كـشت            
  

   
 مگــر آنــك بــودش جهانـــــــدار پــشت

  

  )176 ، ص5  جشاهنامه،(
   :رستم نيز پس از پشت سر نهادن خوان دوم

 ـــــــرچنـــين گفـــت كــــاي داور دادگ 
  

   
ــر     ــه س ــو آري ب ــختي ت ــج و س ــه رن هم

  

ــن     ــج م ــشنودي از رن ــه خ ــدون ك  گراي
  

  
     بــدان گيتـــي آگنـــده كــن گـــنج مـــن  

ـــار     ــر كردگـــــ ــا مگ ــي ت ــويم هم  بپ
  

  
     دهــد شـــــاه كــاووس را زينهــــــار   

  )92 ، ص2جهمان، (
هـا و     نـشانه  همچنـين . ها در اين دو هفت خـوان فـراوان اسـت            از اين قبيل نيايش   

مثالً  .شوند  گرا محسوب مي    شود كه هم خردگرا و هم معنويت        هايي در آنها ديده مي      نماد
از سوي ديگـر     .شود  اسفنديار زنجيري بهشتي دارد و به كمك آن بر زن جادو پيروز مي            

 رسـتم را در خـوان دوم       .پشوتن چون نماد خردي است كه در اين سفر همـراه اوسـت            
رستم اين مـيش را فرسـتادة داور راسـتگوي          . دهد ميش نيكو سريني از مرگ نجات مي      

  :داند مي
ـــرد روي   ـــان كــ ــوي آسمــ ــتن س  تهم

  
   

 چنـــين گفـــت كـــاي داور راستگـــــوي
  

ــر يــك خــداي   ــه از دادگ ــرآن كــس ك  ه
  

  
 بپيچد نيـارد خـــرد را بـــــه جـــــاي         
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 برين چـشمه، آبـشخور ميـــــش نيـست        
  

  
 همــان غــرم دشــتي مــرا خــويش نيــست 

  

 تنـگ انـدر آيـــــــد سـخن       به جايي كه    
  

  
 پناهــت بــه جــز پــاك يــــــــزدان مكــن

  

  ) 93 ، ص2ج، شاهنامه(              
دربيت دوم از اين ابيات، به يكتاپرسـتي رسـتم و همچنـين رابطـة آن بـا خـرد بـه                      

خـرد را نيـز بـه        روشني اشاره شده و بر اساس آن، هر كس از داور يك خداي بپيچـد،              
 . ناختجاي نخواهد آورد و نخواهد ش

هـاي سـازنده و آفريننـده     زناني كه بـا نقـش ورزي     . زنان شاهنامه نيز دو بعدي اند     
 معموالً وجودي آميختـه از خـرد و ديـن داري و پرهيزگـاري دارنـد و                  ،اند حضور يافته 

گـر نمـود يافتـه انـد عمومـاً آميختـه از دژخـردي و                  هاي پليد و ويران     زناني كه با نقش   
دار و خردمند و سودابه و زنـان      كتايون از زنان دين    رودابه، گيس،فرن فرانك، .اند ديني  بي

بيـشتر زنـان نقـش آفـرين شـاهنامه را زنـان              .جادوگر از زنان بي دين و ناپرهيزگارنـد       
آموزنده و نگاهدارندة  پرورنده، ه،دهند كه زايند    خردمندي تشكيل مي   محبوب، مقدس و  

انجام رسـالت خـود رنـج فـراوان          در راه    اين زنان . شهرياران و پهلوانان و شاهزادگانند    
انـد    گاه به كوه و آب پناه برده       گاهي مجبور شده اند فرزند را از خود دور كنند،          .اند برده

بـسياري از آنـان     . انـد   وگاهي نيز از آب گذشـته      اند  باني تن داده    و گاه به سفيري و ديده     
يا در سـرزمين دشـمن و يـا در          اند كه در بحران و نابساماني         آنقدر توانا و تدبيرگر بوده    

بيدادگر و خونخوار فرزند و يا همسر خود را از گزنـد و آسـيب         دوران سلطة شهرياري  
و راهنماي  اين زنان، كه باز ماندة ايزدبانوان و الهگانند، درشاهنامه ياريگر    .اند  حفظ كرده 
بـه   .ترنـد شوند و در موارد زيادي نسبت به آنان خردمند          يا فرزندان خود مي    همسران و 

كه در وجود او دين داري       او يكي از زناني است     .توان نام برد    عنوان نمونه فرانك را مي    
او خويـشكاري خـود را بـه        . فرانك مادر فريدون است    .شود  و خرد همراه هم ديده مي     
   .رساند به انجام مي فرا انساني و نيروي تدبير و انديشة خود ياري نيروهاي معنوي و



  
      

 

  121   شاهنامه درهويت ايراني اساسداريو دينخردورزي 

كنـد ايـن      فرانك نمايان مي   ايي كه همراهي دين و خرد را در داستان        ه  يكي از نشانه  
ايـن  . كند به موقع آگاه مي شوداست كه دل فرانك از خطري كه فرزندش را تهديد مي        

است كه دركنار خردمندي واحتيـاط و آينـده نگـري      ايزدي ةآگاهي ظهور يك انديش    دل
   :ركيب آگاه استگيرد و فرانك خود از اين ت يك مادر بيدار قرار مي

ــشه   ــه انديــ ــزدي  كــ ــم ايــ  اي در دلــ
  

  
 فــــــراز آمدســــــت از ره بخــــــردي

  

  )59 ، ص1جشاهنامه،  (
 زيرا انديـشه اي ايـزدي از ره         ؛و بخردي تركيب شده است     در اين بيت، دين داري    

درك و دريافت اين حقيقت روحاني نيازمند بخردي        . بخردي بر دل فرانك فراز مي آيد      
همچنين او در البرز كوه به مرد ديني پناه مي بـرد و آن              . آيد  نمياست و از همه كس بر       

  : گيرد نقش پدر فريدون را بر عهده مي مرد پاك دين،
ـــود    ــوه بــــ ــران ك ــي ب ــرد دين  يكــي م

  
   

ــار گيتـــي بـــي انـــدوه بـــود   كـــه از كـ
  

ــن      ــاك دي ــاي پ ــت ك ــدو گف ــك ب  فران
  

  
 ...مـــنم ســـوگواري از ايـــران زمـــين   

  

نگهبــــــــــان او تــو را بــود بايـــــــد  
  

  
  پـــدر وار لرزنـــــــده بـــر جـــان او   

  

  )59، ص1جهمان، (              
خـرد   رساند و   در اين قسمت داستان نيز تدبير و تالش فرانك او را به مرد ديني مي              

  . پيوندد و وحدتي مقدس براي رسيدن به هدفي بزرگ شكل مي گيرد مي به دين
ي در شـاهنامه آنقـدر مهـم اسـت كـه            نقش خرد و دينداري در تعيين هويت انـسان        

هاي سرزميني و جغرافيايي را در نـوردد و تورانيـاني را كـه در جغرافيـاي                   مرز تواند  مي
تعـصب و     ايرانـي،  ةخردگرايي فرهنگ و انديش    . به ايرانيان پيوند دهد    ،اند دشمن زيسته 

ر تحجر را مردود دانسته و موجب مي شـود نيـك انديـشي و خـرد و پرهيزگـاري را د                    
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 باشـند،  هـا   سرزمين تيرگـي   حتي اگر بيگانه و از مردم توران،       وجود آناني كه سزاوارند،   
بستايد و بي خردان و ناپرهيزگاراني ايراني چـون سـلم و تـور و گـشتاسب و كـاووس          

اغريـرث و در رأس همـه آنهـا پيـران            جريره، تورانياني چون فرنگيس،   .راسرزنش كند 
در شـاهنامه آنچـه محكـوم       « .هنامه سـتوده شـده انـد      ويسه غير ايراني هستند كه در شا      

بلكـه آن عـده     . شود نژادي در برابر نژاد ديگر يا قومي در برابر قـومي ديگـر نيـست                مي
و ايـن   )71، ص   1356 اسالمي ندوشـن،  ( .»راهبران اند كه سلسله جنبان بدي مي گردند       
  . كند پسندد و توصيه مي بينشي است كه هم دين و هم خرد آن را مي

هـاي    لزوم همراهي خرد با دين موجب شده در فرهنگ ايراني تدابير و هوشـمندي             
بي دينان و ناپرهيزگاران نوعي خرد پليدي باشد كه سرانجام دارندگان آن بـه نـابودي و               

هاي   اين نوع خرد نه فقط در شاهنامه بلكه درساير زمينه          .دهند  شكستي خفت بار تن مي    
نـوعي خـرد پليـد و        ودين عرفان حماسه، در اسطوره،  .شود  فرهنگي ايراني نيز ديده مي    

نيروي تدبيرگري است كه ياريگر تحقق مقاصـد شـوم         اين نوع خرد  . مذموم وجود دارد  
  . شود وناپسند مي

» دژخـردي « دراساطير كهن نيرويي تدبيرگر در اهريمن و نيروهاي اهريمني به نـام             
اهريمن در اوسـتا    « .اهريمن است اين نيرو جنبة مينوي      .شود  ديده مي » دوش خردي «يا  

گر ودشمن و بـدخواه       انگره مينو و در پهلوي به صورت اهريمن وبه معني مينوي ستيزه           
 ، ص 1383 رسـتگار فـسايي،   ( .»شـود   بهشت است كه به خرد پليد وخبيث هم تعبير مي         

صاحبان اين خرد موجب ايجاد خشم وستم شده ومـردم را از كارهـاي               در اوستا  ).254
خشم وستم   دژ خرداني كه با زبان خويش،     « :در وصف آنها آمده    .دارند   باز مي  نيك خود 

، 1385 اوسـتا، (» دارند    افزايند و مردم كارآمد و پرورشگر را از كار خويش باز مي             را مي 
  ). 70 ص

» عقل مذموم«دوست و سود پرستي اشاره شده كه عقل دنيا   در عرفان نيز به وجود     
قوة شيطنت «خرد مذموم در عرفان  .قرار گرفته است» ل ممدوحعق« در مقابل  نام دارد و  
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و حـسابگري و     ...و گربزي و نكراء و هوش وتزوير ومكر فريب وزيركي در امور دنيـا             
  ... امثال اين صفات است سودپرستي و

ــي   ــل هم ــرد جاه ــن خ ــدن   زي ــد ش  باي
  

   
ــد زدن  ــوانگي بايـــ ــت در ديـــ » دســـ

  

   )465 /1، 1376 همايي،( 
نـوعي تـدبير وخـرد و        هـاي كهـن فرهنگـي،        نيـز بـه پيـروي از مايـه         در شاهنامه  

 .كنـد   شود كه بي دينان را در رسيدن به اهداف پليد خود يـاري مـي                هوشمندي ديده مي  
وجهل بر آن برتـري دارد       نتايج ناپسند اين خرد ريشه در بي ديني و ناپرهيزگاري داشته          

مصاديق اين تدابير در شـاهنامه       .و در واقع نه خرد كه زشت ترين نوع بي خردي است           
نقشة شوم افراسياب در فرستادن سهراب بـه نبـرد بـا ايرانيـان و ايـن كـه                   . فراوان است 

  . دارد از اين نوع است سهراب را از شناختن رستم باز مي
بـراي   هـاي سـودابه     هاي او در بارة سـياوش و نقـشه          تدابير گرسيوز و انواع نيرنگ    

هاي او در اين مورد وپس از آن انتساب تهمـت ناپـاكي              سياوش وافسون ودروغ   فريفتن
ها ي جادوگران در نبرد       نيرنگ. هاي دژخردي در شاهنامه اند      به او، از زشت ترين نمونه     

دژخردي منحصر   .نيز از اين تدابير است     خواندر فريفتن پهلوانان در هفت       با ايرانيان و  
ين بهي است و بهانة تـرويج آن را در    گشتاسب با اينكه پذيرندة د    . به غير ايرانيان نيست   

سر مي پروراند اما به دليل ناباوري عميقش و نقشة شـوم او در فرسـتادن اسـفنديار بـه                    
اين خـرد، در شـاهنامه، در        .دهد  دژ خردي يك شهريار ايراني را نشان مي        نبرد با رستم،  

 .وسـته اسـت   گر نيكي است وبا دين داري پي        مقابل خرد ناب وبرتري قرار دارد كه ياري       
اين مفهوم و مصاديق آن بيانگر اين مهم است كه هوشمندي و تدبيرگري اگـر مـشروط                 
  . به پرهيزگاري نباشد نه تنها پسنديده نيست، بلكه ناداني و بي تدبيري بر آن برتري دارد

 وزيـران و زنـان   پهلوانـان،  پيوند دين و خرد عالوه بر اين كه در وجود شـهرياران،         
 جنگها، هشدارها، ها،  آگاهي باورها، اخالق، در عرصة  شود،  مه ديده مي  مورد پسند شاهنا  
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شود كه پـرداختن      به خوبي ديده مي    روابط علّت و معلولي نيز     ها و   ها و پيروزي    شكست
   .طلبد شي جداگانه ميهگنجد و پژو به آنها در اين مختصر نمي

  
  گيري نتيجه

تي خردمندانـه و در عـين حـال          شناخت و دريافت ايراني از جهان و انسان، دريـاف         
معنويت گراست و ايرانيان توانسته اند بين اين دو جنبه، حدي از سازگاري و هماهنگي               

فردوسي با هنرمندي و     .واز اين جهت فرهنگ ايراني سربلندي و برتري دارد         ايجاد كنند 
 .استفوق العادة خود اين برتري را در شاهنامه به خوبي به نمايش گذاشته               انديشمندي

او خردورزي و دين داري را اساس و بنياد جهان بيني خود و جهان بيني شاهنامه قـرار                  
نيز در ظاهر نامعقول و خرد ناپسند است از راه رمز به معاني معقـول راه                 داده و آنچه را   

در  .گـذارد  بر زندگي، انديشه و عمل انـسان نيـز تـأثير مـي         اين بينش وشناخت،   .برد  مي
در شاهنامه، خردمندي و ديـن       .نيكي است  ي حلقة پيوند اين دو بنياد     قلمرو زندگي عمل  

) دين و خرد  (تكليف مشتركي كه هر دو       داري با پذيرفتن نبرد هميشگي نيكي و بدي و        
   .شود اند، هماهنگ شده و يگانه مي بر عهدة انسان گذاشته

قالب  چند، بيان يك معنا در        نبرد نيكي و بدي و خرد و بي خردي و ابليس و آدمي            
هاي مختلـف در ميـزان عقالنيـت و درجـة تكامـل آن و                 گرچه در دوره   متفاوت است، 

همـين ويژگـي باعـث       .نمـادين گـونگي و ميـزان آن تفـاوت وجـود دارد             همچنين در 
  . در طول زمان و در پهنة جهان است هاي ديني كهن ماندگاري ارزش

 تـدبير و خـرد انـساني        ها نشان دهندة اين اسـت كـه در فرهنـگ ايرانـي              اين نمونه 
اين دو به تنهايي كارساز نيست  همواره بايد با دينداري و معنويت همراه باشد و يكي از          

هويت ايراني در گرواين بنيادهاست و هر ايراني كـه بـه             .رساند  و انسان را به كمال نمي     
   .آنها و يا يكي از آنها پشت كند از هويت اصيل خود باز مانده است

هاي مادي گرايـان و باورمنـدان تـك بعـدي             ادل كه از افراط و تفريط     اين بينش متع  
تواند زندگي انسان در هر دو سرا و همچنين در قلمرو زندگي        به دور است مي    معنويت،
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هاي روحي و رواني را تضمين كرده و سـالمت بخـشد و در       فردي و جمعي و در زمينه     
دهـد، از     سـوق مـي     اميدوارانـه  پـرتالش و   عين اين كه او را به سمت زندگي شـادمانه،         

همين بينش متعالي و فراگير و سـالمت بخـش           .دارد  پرداختن به بعد معنوي آن باز نمي      
است كه شاهنامه را نه فقط در قلمرو ملّي كه در عرصـة جهـاني بـه عنـوان شـاهكاري                     

   .هنري و انديشگي مطرح نموده است ادبي، انساني،
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