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فرصتر نفی آز و ...پرداخته است .مقااسه آموزههای تعلیمی فردوسی با سعهی بییانگر
شباهتها و تفاوتهاای در نگاه اان دو شااراست .تفاوتها غالباً برخاسیته از شیراا
زمانی و اوضاع ااران در آن روزگار است که ازآن امله میتوان به تأثیر قرنهیا تسیل
بیگانگانر رواج ارفان و تفکر اشعری وکیم رنیش شیهن روحییه حماسیی در روزگیار
سعهی اشاره کرد .در اان مقاله به مقااسه آموزههای تعلیمیی در شیاهنامه فردوسیی بیا
بوستان سعهی پرداختهاام و شباهتها و تفاوتهای مواود میان آموزههای تعلیمی اان
دو شاار فرزانه را مورد بررسی قراردادهاام.
واژههای كليدی
ادبیات تعلیمیر فردوسیر شاهنامهر سعهیر بوستان
 .1مقدمه
فردوسی از مفاخر ادب حماسی در اهان به شمار میرود .شاهنامه اگرچه اثری رزمی و
پهلوانی است اما از لحاظ تعلیمیر اااگاهی واژه در ادب فارسی دارد .حکیم طو
پااان داستانها اا در صحنههای حسا

در

شاهنامه به بیان آموزههیای تعلیمیی و اخالقیی

پرداخته است.
در اان ابیاتر نکاتی ارزشمنه و قابل تأمل درباره انسانر خردر نیامر زنیهگیر میر ر
سرنوشت و اختیار انسان داهه مییشیود .در حقیقیتر شیاهنامه فردوسیی اثیری اسیت
حماسیر اخالقی و سیاسی -ااتماای که پیوسته موقعیت کنونی بشر را میورد پرسی
خردمنهانه و فلسفی قرار میدهه و حیات سیاسیی-ااتمیاای و فرهنگیی انسیان را بیا
آموزههای تعلیمی خود به سوی تحقق انسان و اامعه آرمانی و برتیر سیو مییدهیه.
حهود دو قرن پس از فردوسیر سعهی با سرودن بوستان اکی از واالتران منظومههیای
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ارفانی-اخالقی را پهاه آورد.
آشناای و االقه سعهی به شاهنامه و فردوسییر موای
حماسی شهه است .انتخاب وزن متقارب و قال

تأثیرپیذاری او از ااین اثیر

مثنوی بیرای بوسیتانر اشیاره بیه نیام

شخصیت های اساطیری و تاراخی شاهنامهر اشارات سعهی به فردوسیر ابیات شیاهنامه
و شاهنامهخوانی بیانگر اان تأثیرپذاری است« .سعهی از شاهنامه بارهیا ایاد مییکنیه و
تاراخ درخشان گذشته ااران را بیا اخیال و حکمیت اصیر خیود ترکیی

مییسیازد»

(رستگار فساایر .)1 :1388
اکی از زمینههاای که امکان مقااسه فردوسی را با سعهی فراهم میآوردر آموزههیای
تعلیمی اان دو شاار است .سعهی در ادب فارسی به معلم اخیال و مصیلح ااتمیاای
شهرت دارد و اان شهرتر بیشتر مرهون بوستان اوست که از لحاظ تعلیمیر اااگیاهی
براسته و کمنظیر دارد.
نگاه انسانی سعهی و فردوسی به مسائل اخالقیر موا

شباهتهاای در آموزههیای

تعلیمی اان دو شاار شهه است .از سوی داگرر تفاوت نوع ادبی حماسه با ادب غنیاای
و همچنین زنهگی در دو دوره متفاوت از لحاظ زمانیر موا

تفاوتهاای در نگاه اان

دو شاار به آموزههای تعلیمی میشود.
 .2آموزههای تعليمی شاهنامه
شاهنامه مجمواه ای پربار از پنهها و اشارات ناب تعلیمی است .بخشی از اان آموزههیا
در میان داستانها و به مناسبتهای گوناگون از زبیان شخصییتهیا بییان شیهه اسیت
«مهمتران آنها سخنان انوشیروان و دستور دانای او-بزرگمهر-است .بسیاری از نصااح
و نکات اان بخ

(نصااح انوشیروان و بزرگمهر) و بخشی داگیر از رواایات شیاهنامه

برگرفته از منابعی چیون آمیوزههیای اخالقیی فرهنیش و ادب اایران باسیتان و تعیالیم
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درخشان اسالمی در آاات قرآنر احاداث نبوی و گفتارهای امامیان(ع) اسیت و پیارهای
روااات از حکمت و فرزانگی فردوسی سرچشمه میگیرد .برخی از مهمتران نکیات و
مضامین حکمی و انهرزی شاهنامه ابارتنه از« :ازدانپرستیر خردگراای و سیفارش بیه
اقالنیتر میهنپرستیر بیااتبیاری گیتیی و بهیرهمنیهی از فرصیتهیار میر انهاشییر
دادگییریر نکییوه

آزر راسییتی و پرهیییز از درو ر داشییتن شییرم و آزرمر مهییرورزی و

نرمخوایر فرهنشمنهیر دانی انیهوزیر ااتیها انهاشیه و رفتیار و ابیرت انیهوزی»
(آاهنلور .)221-222 :1390
در حقیقت شاهنامه از ازئیتران و کلیتران مسائل درونی و بیرونی اامعیه اایران
در ادوار مختلفر پرده برمیگیرد و الیرغم تباان شراا تاراخیر ااتماای و فرهنگیی
اامعهای که پیوسته در معرض تهااماتر مصیائ

و رقابیتهیا و انیشهیای داخلیی و

خارای و هوسرانیها و خودخواهیهای اصحاب قهرت قرار داشته استر میتوان در همه
اا بنمااههای مثبت رفتاری و بارزتران خلقیات مردم ااران را در اغرافیای متنوع و تاراخ
پرحادثه و پرفراز و نشی

اان ملت بازشناخت (رستگار فساایر .)35-36 :1381

همانگونه که ذکر شهر خاستگاه برخی انهاشههای حکمیی در شیاهنامهر فرهنیش و
ادب ااران باستان است .فردوسی به گزان

خیر و شر تواهی واژه دارد .بر پااه کتیاب

بنهه ر نبرد خیر و شر از آغاز خلقت و با حمله اهرامن به دنیای اهوراای آغاز مییشیود.
(فرنبغ دادگیر  )34 :1385انسان همواره بر سر دو راهی خیر و شر قیرار دارد .انتخیاب راه
راستی و خیرر مهمتران اامل تحقق اهان آرمانی اسیت .بیر ااین اسیا

مییتیوان ابعیاد

گوناگون آموزههای تعلیمی فردوسی را در دو دسته کلی مورد بررسی قرار داد:
 -1خیر و راستی که در انهاشه ااران باستان منسوب به اهورامزداست:
خردر ازدانشناسیر دادگریر توایه بیه ناپاایهاری دنییار نیامخیواهیر اغتنیام وقیتر
مر انهاشیر باور به سراای داگرر میهنپرسیتیر ااتیها و میانیهرویر ابیرتآمیوزیر
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دان انهوزیر سخنوریر پای بنهی به پیمانر احسانر تسامح و مهرورزی.
 -2شر و بهی که منسوب به اهرامن است :آزر خشمر رشک و حسهر آزارر دوروایر
ناسپاسیر سخنچینی و ناپارساای.
 .3آموزههای تعليمی در بوستان
قرن هفتم اصری سراسر آشوب و بحران برای اامعه و فرهنش اارانیی بیود .تاخیت و
تاز مهاامین بیگانیهر فرهنیش و هوایت اارانیی را تههایه مییکیرد و للیم و فسیاد و
بیاهالتی اامعه را فراگرفته بود .اوضاع نابهسامان اامعهر موا

قهرت گرفتن برخیی

اراانهای مخالف با نظام سیاسی حاکمر از امله تصوف شه .هرچنه تصوف پیی

از

قرن هفتم وارد اامعه ااران شه اما در قیرن هفیتم و هشیتم رواج بسییار اافیت (صیفار
 .)165/3 :1363گسترش تصوف و ارفان اشعریر انهاشه ابرگراای را در اامعه اارانی
تقوات کرد .هرچنه مردم ااران در گذشتهر تفکر ابرگرااانه را در کی

زروانیی تجربیه

کرده بودنه (زنرر  )397 :1387اما اان تفکر در زمان سعهی به گونیهای داگیر خیود را
نشان داد که متناس

با شراا زمانه بود.

در چنین دورانیر شیخ اال پا به ارصه گیتی نهیاد و پیس از کسی

کولیه بیاری از

تجربه و دان ر به اصالح فرهنش و اامعه اارانی همت گماشت« .همچنان که در اصر
فردوسیر اوضاع و احوا زمانهر نظم حماسه ملی را ااجاب میکردر در اهه سعهی نیز
اای اک منظومه دلنشین و اخالقی که خواص و اوام را به کار آاهر خالی بود» (راهی
آذرخشیر  .)467 :1361سعهی را به حق اک انهاشمنه و مصلح ااتماای دانسیتهانیه
کسی که تالش نمود تفکر و انهاشه اارانی خسته از تهاام و سلطه بیگانهر بار داگیر از
رهگذر ارزشهای اارانی و اسالمی تقوات گردد تا در برابر تمام چال هیاای کیه ااین
ارزشها را تههاه میکنهر بااسته.
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سعهی اامعه را ماننه اک نظام میبینه که در آن همه اایزا باایه تقوایت و اصیالح
شونه چرا که هر ازء بر ازء داگر تأثیر میگذارد .سعهی اک انهاشمنه املگراست
و توصیههای اخالقی او برخاسیته از واقعییت اامعیه اارانیی و مناسیبات آن اسیت .از
اانرو بسیاری از آموزههای تعلیمی وی اگرچه در بوستان به انیوان آرمانشیهر سیعهی
مطرح میشود اما قابلیت اارا در اامعه را دارد.
سعهی در بیان آموزههای تعلیمی خود از حکاااتر تمثیلهار اساطیرر فرهنیش ایوامر
آاات و احاداثر سرگذشت ارفا و صوفیه و تاراخ ااران باستان بهره میگیرد و با تکیه
بر دان

و تجربههای شخصی خودر اان همه را به گونیهای میثثر و دلنشیین در قالی

زبانی فصیح و بلیغ مطرح میکنه.
 .4مقایسه آموزههای تعليمی شاهنامه با بوستان
تقهم زمانی فردوسی بر سعهی موا

تواه و الهام گیرفتن سیعهی از شیاهنامه شیهه

است .اان تأثیرپذاری را به واژه در بوستان آشکارا میتوان داه .اان دو شیاار بلنهپاایه
در دو دوره زمانی متفاوتر در برابر تهاام فرهنگی اقوام بیگانهر به حفظ و زنهه کیردن
زبان فارسی و فرهنش و هوات اارانی همت گماشتنه.
سعهی به انوان اک مصلح ااتماای به ترسیم اک آرمانشهر ارفیانی و اخالقیی در
بوستان می پردازد .وی در اان منظومهی مانهگار خود از زبانی رسیار سیهل و ممتنیع و
قابل استفاده برای اوام و خواص بهره میگیرد همچنیان کیه «پییامهیای فردوسیی نییز
صراحر رسار شفاف و همراه با بیان مستقیم است» (المه هار.)174 :1390
نکات قابل تأمّلی که در مقااسه آموزههای تعلیمی در شاهنامه با بوستان وایود داردر
ابارتانه از:
الف) خردگرایی :در فرهنش اارانیر خرد راهنمای گزان

خیر و شر است و با بهره
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گرفتن از خرد می توان به پنهار و گفتار و کردار نیک دسیت اافیت .در کتیاب «مینیوی
خرد» اان خرد است که در سراسر کتابر راهنمای داناست و دانا بهون آن راه را از چاه
نخواهه شناخت (تفضلیر .)17 :1385
خرد در آموزههای تعلیمی سعهی و فردوسی با مبانی دانی و اسالمی ارتبیا دارد و
در آثار هر دور پااه و اسا
شاهنامه را با ستاا

آموزههای تعلیمیی داگیر قیرار مییگییرد .حکییم طیو ر

خرد آغاز میکنه و آن را راهنمای انسان در رسیهن به رستگاری و

نیک بختی میدانه:
بههه نههاا خداونههد خههان و خههرد

كههه ی برتهههر اندیبهههه برن ههه رد
(فردوسی)1/1 :1387 ،

زا در شاهنامه الگوای از پیر خردمنه و کیخسرو نمونه پادشاهی خردمنه بیه شیمار
میآانه .خردر انسان را قادر می سازد تا در برابر تمام اواملی که اامعه را به بینظمی و
نابودی ارزشها میکشانهر ااستادگی کنه از اانروست که شاه آرمانی و انسان خردمنه
شاهنامه آراسته به دادگریر آزادگیر ناماوایر حفظ پیمان و دان انهوزیانه .فردوسیی
از کیخسرو ˚ شاه آرمانی شاهنامه -چنین ااد میکنه:
هنههر بها ناادسهو و بها گوهههرسو

سه چي سو و هر سه به بند اندرسهو...

چو ههر سهه بيههابی خهرد بایهههد

شناسههنده نيهههو و بهههد بایههههد
(همان)425/1 :

باب اوّ بوستان «در اه و تهبیر و رای» نیام دارد .در ااین بیابر سیعهی بیر دو
واژگی دادگری و خردمنهی در حکومتداری تأکیه میکنه و آرام

و امنیت فار

را

در اوضاع نابهسامان و پرآشوب قرن هفتمر نتیجهی خردمنهی و تهبیر اتابکان میدانه:
چنههویی خردمنههههد فههرـا ن ههههاد

ندارد خ هان تها خ هان اسهو یهاد...

زبههان آوری كانههدری وههدد و داد

سپاسههو ن ههههوید زبههانا م ههههاد
(سعدی)39 :1372 ،
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ب) دادگری :فردوسی دادگری را الزمه حکومت میدانه .ههف از به قیهرت رسییهنر
برقراری اهالت و ااجاد امنیت است .نتیجه چنین حکومتیر نیکنامی در هر دو سراست:
از ایهه تههاه شههاهی و تدههو بلنههد

نجهههویيز خههه داد و آراا و نهههد

م ههر ب ههره مههان زی ه سههرای سههپن

نيایههد همههی كههي و ن ههری و رنهه
(فردوسی)855/1 :1387 ،

سعهی نیز دادگری را برای شاه و کارگزاران او ضروری مییدانیه و او صیفتی کیه
برای ممهوح برمیشمردر پس از دانداریر اهالت است:
خ ان هههان دیههه

هههرور دادگهههر

نيامههد چههو بههوبکر بعههد از ومههر
(سعدی)38 :1372 ،

وی ابوبکر بن سعه را نمونهای از اک شیاه آرمیانی در نظیر مییگییرد و در ابتیهای
بوستان او را به صفاتی چون دانپروریر دادگریر تواضعر دروا نوازیر ااجاد امنییت
و آرام

و حقیقتاوای میستااه .سعهی بر مبنای درکیی روانشناسیانه از شخصییت

انسان به طور کلی و مخاطب
و مخاط

به شکل خاص میکوشه با تحسین اان صفاتر ممیهوح

را به ااجاد اا تقوات اان واژگیها در خوا

ترغی

نمااه.

ه) يکار خير و شر :مبنای خیر و شر در شاهنامهر نبیرد بیین اهیورامزدا و اهیرامن
(راستی و ناراستی) است که نظم و بینظمی را سب
همههه روشههنیهههای تههو راستيسههو

میشونه.

ز تههاری و كههاـی ب ایههد گریسههو
(فردوسی)1480/2 :1387 ،

نبرد خیر و شر در شاهنامه به انیوان اثیری حماسیی و رزمییر غالبیاً در روایاروای
پهلوانان ااران و انیران نمود پیها میکنه .در حالی که پیکار خیر و شر در بوستان سعهی
در اثر غلبه ارفان در قرن هفتمر مبنی بر اها نیروهای نفسیانی بیا روحیانی در درون
بشر است .به ابارت داگر «فردوسی از قهرمیان و پهلیوان بیرونیی سیخن مییگوایه و
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سعهی از پهلوان درونی» (فخر االسالمر .)105 :1386
در آغاز باب «در االم تربیت» در بوستانر سعهی خود را به نوای در برابر حماسه و
تفکر حماسی قرار میدهه .البته قصه وی بیشتر بیان اهمیّت پیرورش روح و مقابلیه بیا
نفس است نه ردّ قهرت اسمانی و پرورش بهنی .راشه اان تفکر میتوانه در اان باشه
که سعهی دلیل اصلی شکست اارانیان را در برابر مغوالنر اان مسیلله مییدانیه کیه در
ورای لاهر منظم و قهرت اسمانی سپاه اارانر اراده و قهرت روحی الزم برای غلبیه بیر
دشمن نبوده است به ابارتی داگر گوایا در بیاور او ااین حقیقیت وایود دارد کیه اگیر
حکومتی اا ملتی ضربهپذار میگرددر نه به الت ضعف در قوای اسمانی و قهرت نظامی
بلکه به سب

ضعف در اراده و تواناایهای روحی و تربیت فردی و امعی است.

از سوی داگر دلیل بارزتر اان مسللهر حاکمیت تفکر ارفانی بر حماسی و اااگزانی
انهاشه ابر بر ااتزا و اختیار در زمانه سعهی است:
سد در صالح اسو و تدبير و خوی

نه در اسب و ميدان و چوگان و گهوی

از ـههههراا

به مههردی ز رستههز گ شتند و سهاا

ونههان باز يهچان ن ه

(سعدی)53 :1372 ،

د) ـ ظ ناا :در انهاشه فردوسی و سعهیر نامخواهی اااگاه واالای دارد .نیکنیامی
در شاهنامه با حفظ ارزشها و فرهنش و هوات اارانیی در برابیر تهیاام بیگانگیان بیه
دست میآاه .در داستان رستم و سهرابر پس از اختالف رستم با کیی کیاوو ر آنچیه
پهلوان ااران را به بازگشت به میهان نبرد و دفاع از ااران ترغی

میکنهر حفظ نام است.

هم چنان که در داستان رستم و اسفنهاارر رستم حفظ نام را در آزادگی و دست بیه بنیه
نهادن میبینه و تا پای اان در دفاع از آزادگی و ازت نفس خود پااهاری میکنه و بیه
سیمر میگواه« :مرا نام بااه که تن مر

راست» (فردوسیر .)1028/1 :1387

در بوستان صفاتی چون خهاترسییر دادگیری و میردمداریر نیکنیامی را بیه ارمغیان
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میآورد .سعهی نیکنامی حاکم را به واژه در گرو دادگر بودن او میدانه:
اال تهها نپيهههچی سهههر از وههدد و داد

كههه مههردا ز دسههتو نپيچنههد ههای...

از آن ب ههرهورتههر در آفههان نيسههو

كه در ملو رانی بهه اناهاز زیسهو

رنههد

همههان به كه نامو به نيهکی بهههرند

بهد و نيههو مههردا چهو مههی ب

(سعدی)43 :1372 ،

هه) اغتناا وقهو :غنیمیت شیمردن فرصیتهیا در پیی تأمّیل در ناپاایهاری دنییا و
مر انهاشی به واود میآاه .روحیه نشا و خیوش باشیی و تسیاهل از واژگییهیای
اامعه اارانی و شعر فارسی در قرن چهارم است .در شاهنامه داوت به اغتنام فرصت با
انهاشههای خیامی و همچنین بهرهمنهی مادی و معنوی از آنچه هستر پیونه میخورد.
تو را زی خ ان شادمانی به

اسهو

ز روز گههه ر كهههردن اندیبه كه

كجا رن تو ب هر دی هر كه

اسهو

هههههرستيدن دادگهههههر يبههه كهه
(فردوسی)398/1 : 1387،

با تواّه به رواج انهاشههای ارفانی در قرن هفتمر اغتنام فرصت در بوستان غالبیاً انبیه
معنوی دارد .سرمااه امرر تجهاه ناپذار است و کسی که نتوانه از فرصتهار بهرهی الزم را
ببردر فردای قیامت نمیتوانه توقع بهرهمنهی از نعمتهای اخروی را داشته باشه:
كنون وقو تدهز اسهو اگهر هروری

گههر اميههدواری كههه خههرم بههری
(سعدی)185 :1372 ،

انسان با از دست دادنر ما و داراای مادی خود متأثر میشودر اما به گذشت امیر و
از دست دادن فرصتها تواّه نهارد:
ز نچه درا ن اگهههر كهز شهههود

دلههو ریهها سههر نجه غههز شههود

چو نجاه سالو بهرون شهد ز دسهو

غنيمو شهمر هن روزی كهه هسهو
(همان)182 :
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و) مرگاندیبی :تأمّل در فلسفه و اسرار مر

در شاهنامه غالباً با تأکیه بر ناپااهاری

دنیا و در نهااتر داوت به بهره گرفتن از فرصتها همراه است.
نههه ایههدر همههی مانههد خههواهی دراز

بسههيچيده بههاا و درن ههی مسههاز

بههه تههو داد یههو روز نوبههو ههدر

س د گهر تهو را نوبهو آیهد بهه سهر

چنههي اسههو و رازا نيامههد دیههد

نيههابی بههه خيههره ،چههه خههویی كليههد
(فردوسی)285/1 :1387 ،

غلبه ارفان در قرن هفتم موا
و چرای مر

میشود مر انهاشی در بوستان بر پذارش بی چون

استوار باشه .سعهی مر

هر نفسیر طعم مر

فرزنهش را نیز حق میشمارد و میپیذارد کیه

را میچشه .مر انهاشی در بوستان همراه بیا دایوت بیه توبیه و

رستگاری و رضا و تسلیم در برابر خواست الهی است در حالی کیه پیذارش واقعییت
مر

در شاهنامه غالباً همراه با ناگزاری و تأکیه بیر ضیعف و نیاتوانی انسیان در برابیر

مر

است:

ز خههاكيز و هههز خهها

را زادهایههز

بههه بههیچههارگی دد بههدو دادهایههز
(همان)1086/1 :

وـبهو آمهد ز تاریهو خهای

به هها بهاا و بها روشهنایی درآی

گر

شههب گههور خههواهی من هوزر چههو روز

از اینجهها چههرال ومههر بههر فههروز
(سعدی)195 :1372 ،

ز) آزادگی :مفهوم آزادگی در شاهنامه غالبیاً بیا مهیین پرسیتیر ااسیتادگی در برابیر
استبهاد داخلی و سلطه بیگانگان و حفظ ازّت و سربلنهی پیونه میخورد .کاربرد آزاده
به معنی اارانیر نجی

و دارای اصل و نس

در شاهنامه بسییار دایهه مییشیود .رسیتم

هنگامی که برای نخستین بار توصیف سهراب را میشنودر به پهلوانان چنین میگواه:
از آزادگههان ایهه ن اشههد شهه و

ز تركههان چنههي یههاد نتههوان گرفههو
(فردوسی)258 :1387 ،
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سعهی آزادگی را در وارستگیر بی تعلّقی و بخشنهگی میدانه از ااینرو بیه حیاتم
طاای به انوان نمادی از آزادگی و بخشنهگی تواهّی واژه دارد و در گلستان و بوسیتان
از او بسیار ااد میکنه (ر.ک سعهیر .)90-91 :1372
ح) اوتدادگرایی :ااتها گراای در شاهنامه در حوزه مسیائل شخصیی و ااتمیاایر
نمود پیها میکنه .دوری از افرا و تفرا که دو انبه آز و رکیود و سسیتی بیه شیمار
میآانهر به ااتها میانجامه:
چو خبهنود باشهی ته آسهان شهوی

و گههر آز ورزی هراسههان شههوی...

ز كار زمهههانه ميههههانه گههههه ی

چو خواهی كه یهابی بهه داد آفهری
(فردوسی)1245/2 :1387،

شخصیت معته و میانهرو سعهی در محتوا و فرم آثارشر نمودی بارز اافتیه اسیت.
رااات ااتها در کاربرد آرااههار ترکیی

فارسیی و اربیی و طیو حکاایات در آثیار

سعهی قابل تواّه است .سعهی در بوستان بر ااتها به معنی تعیاد روحیی و روانیی
انسان و داشتن تهبیر در امور تأکیه میکنه.
درشتیز و نرمی بهه ههز در بهه اسهو

چو رگ زن كه خرـاح و مرهز نه اسو
(سعدی)45 :1372 ،

ط) و ر آموزی :ابرتآموزی در شاهنامه غالباً در قالی

تیأمّالت فلسیفی دربیاره

مر ر انسانر هستیر نیک و به و ...در آغاز و پااان داستانها نمود میاابه .اان تیأمّالت
در ضمن بیان سرگذشت شاهان و پهلوانان و همراه با پنه و انهرز بیان میشود .رسیتمر
نوذر ˚ پهلوان اارانی -را چنین پنه میدهه:
بهههه نهههوذر در نهههدها را گبهههاد

سههد هههای نيکههو بسههی كههرد یههاد

شههاه

همهههان از منهههوچ ر زی هههای گهههاه

كههه گيتههی بههه داد و دههها داشههتند

بههه بيههداد بههر چبههز ن ماشههتند

ز گههرد فریههدون و هوشههن
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چنههان كههرد نههوذر كههه او رای دیههد

دد او ز كهه هاـی بههههه داد آوریههههد

(فردوسی)147/1 :1387 ،

تأکیه بر ناپااهاری دنیا و ناگزاری مر

ابرتآموزی در بوستان نیز در قال

می شود .سعهی برای بیان اان منظور و تأثیر بیشتر بر مخاط

مطیرح

به اادآوری روز رستاخیز

و بیان سرنوشت شخصیتهای تاراخیر دانیر اساطیریر ارفانی و پهلوانی مییپیردازد.
وی در اان زمینه از شاهنامه و شخصیتهای آن ماننه :رستمر اسفنهاارر فراهونر خسرو
پرواز و ...الهام میگیرد .او راز نیکنامی شاهان را در ابرتآموزی از پیشینیان میدانه و
لزوم آگاهی از سرگذشت شاهان پیشین را به حاکم گوشزد میکنه:
ملهههو

ار نکونهههامی اندوختنهههد

ز يبههههين ان سههههير

آموختنههههد

(سعدی)39 :1372 ،

ی) آداب سد گ ت  :در آموزههای تعلیمیی فردوسییر آداب سیخنوری از املیه
فوااه خاموشیر سنجیهه گوایر خوشسخنی و موقعیتشناسی همراه بیا بهیرهگییری از
دان

و خرد به انسان ااتماای توصیه میگردد.

هر آن ك

كهه دانها فهراما كنهد

زبههان را بههه گ تههار خههاما كنههد
(فردوسی)1480/2 :1387 ،

سعهی آداب سخنوری را در قال

فصیح و بلییغ سیخن گفیتن بیه مخاطی

تعلییم

میدهه و در کنار آن بر فضیلت خاموشی و دوری از برخیی آسیی هیای زبیان ماننیه:
غیبتر سخنچینیر ای اوایر مالمت و افشای اسرار داگران تأکیه میکنه.
زبههان دركهها ای مههرد بسههيار دان

كه فهردا قلهز نيسهو بهر بهیزبهان...

صد انداختی تير و هر صهد خااسهو

اگر هوشهمندی یهو انهداز و راسهو
(سعدی)153-154 :1372 ،

) اـسان :توصیه به احسان و نیکی به داگران در شاهنامه غالباً به صورتی مستقیم
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و کلیر همراه با داوت به مر انهاشی و نیکنامی مطرح میشود.
باشههيز خ ههو

دو را را بههه چههادر ب ایههد ن ههو

سههرانجاا بهها خهها

بيهها تهها همههه دسههو نيکههی بههریز

خ ههان خ ههان را بههه بههد نسههپریز
(فردوسی)1231/2 :1387 ،

سعهی در روزگاری که نابسامانیها و ناامنیهار انسانها را با اکهاگر بیگانه و نسبت
به سرنوشت هم بیااتنا کردهر معتقه است با ااثار و احسان میتیوان مرهمیی بیر زخیم
های خلق نهاد .وی بر اان نکته تأکیه میکنه که نتیجه احسان به خود انسان بازمیگردد
و بی شک هیچ انسانی از ااری داگران و از اناات الهی بینیاز نیست:
به وشيدن ستههههر درویها كهوا

كههه سههتر خههدایو بههود ههرده ههوا

ب هیناههيب

م ههادا كههه گههردی بههه درههها غریههب

م ههردان غریههب از در

(سعدی)154-153 :1372 ،

اایین نکتییه را نیییز نبااییه از نظییر دور داشییت کییه سییعهی از آنجییا کییه انهاشییمنهی
املگراستر لزوم احسان و همچنین پرهیز از مهارا و احسان را در حیق هیر کسیی بیه
صورت اهاگانه و به تفصیل بیان میکنه.
د) تواضع :تواضع در شاهنامه غالباً در ارتبا با فرهنش پهلیوانی مطیرح مییشیود.
پهلوانان اارانی آنجا که بااهر فروتنی پیشه میکننه و آنجا کیه موقعییت اقتضیا کنیهر بیا
غرور و ازت نفس برخورد می کننه .رستم هنگامی که بااه اسفنهاار را از نبرد منصرف
کنهر با مهارا و نرمی چنین میگواه:
چنههان چههون بههدا ك تههر كههی ق ههاد

كنههون از تههو دارا دد و مغهه شههاد
(فردوسی)995/1 :1387 ،

و هنگامی کیه اسیفنهاار بیر نبیرد ایا دسیت بیه بنیه دادن رسیتم اصیرار مییورزدر
اهانپهلوان ااران با او به تنهی و تحکم برخورد میکنه.
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تواضع اکی از واژگیهای اخالقی است که سیعهی تیواهی خیاص بیهان دارد .در
شعر سعهی بسامه کلمه خاک به انوان نمادی از فروتنییر قابیل توایه اسیت .مفهیوم
تواضع در انهاشه شیخ اال با آموزههای دانی و ارفانی پیونه میخورد.
ب رگهههان نکردنهههد در خهههود ن هههاه
تواضهههع سهههر رفعهههو افهههرازد

خههدابينی از خویبههت بههي مدههواه
تک ههر بههه خهها

انههدر انههدازد

(سعدی)116 :1372 ،

ا) قناوو :در فرهنش ااران باستانر آز داوی است که صفت سییریناپیذاری دارد و
در پااان اهانر با نابودی اوست که نیکی بر بهی پیروز مییشیود و اهیرامن شکسیت
می خورد (آموزگار و داگرانر  .)76 :1383از اانرو آزر صفتی اهرامنی و نکوه

شهه

در زنهگی شخصی و سیاسی ˚ ااتماای انسان است .هنگامی که آز بر فرد حاکم شودر
او را به انسانی متجاوز و بهکاره مبه میکنه و آن گاه کیه بیر اامعیهای حیاکم شیودر
اامعه به سمت تجاوز و زاادهروی و خودبینی گراا

پیها میکنه .پس در واقع محرک

نیکی و بهی در شاهنامه خرد و آز است (اسالمی نهوشنر .)14 :1381
فردوسی غلبه بر آز و حفظ ااتها را در سطح سیاسی ˚ ااتماایر اامل نظم کشور
و آبادانی میدانه:
ز آز و ف ونههی بههه یههو سههو شههویز

بههه نههادانی خههویا خسههتو شههویز

از ایهه تههاه شههاهی و تدههو بلنههد

نجهههویيز خههه داد و آراا و نهههد
(فردوسی)855/1 :1387 ،

سعهی انسان را دارای دو انبه از نیازهای مادی و معنوی میدانه که بااه بیه هیر دو
در حه ااتها تواه کرد اما نبااه فراموش کرد که آنچه اصل استر نیازهیای معنیوی و
روحی است .قناات در بوستان در مقابل حرص و فزونخواهی قرار میگییرد .سیعهی
برای رفع تضاد طبقاتی و راشهکن شهن فقر در اامعهر قناات و تالش را به نیازمنیهان
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و احسان و بخش

را به توانگران توصیه میکنه.

قناوهههو تهههوان ر كنهههد مهههرد را

خ هههر كهه ـهههریه خ هههان رد را
(سعدی)145 :1372 ،

حرص و فزونخواهی سب

بیااتباری انسان و از بین رفتن وقار و ایزت نفیس او

میشود:
قناوههو سههر افههرازد ای مههرد هههوا

سهههر هههر نمهههع برنيایهههد ز دوا
(همان)146 ،

ن) صلحنل ی :در شاهنامه دو نگاه متفاوت به انش و صلح داهه میشود .فردوسیی
خردمنهانه و سنجیهه از انش و صلح سخن مییگوایه« .او رزمآوری و پهلیوانی را در
میهان نبرد مورد ستاا

قرار میدهه انشهای دفاای و آزادیبخ

را تحسین کیرده

و از مردی و مردانگی در ارصههای انشر دفاع میکنه» (ستودهر .)103 :1381
دد و بهههو بيهههدادگر ببهههکنيد

همههه بههيش و شههاخا ز ب ه بركنيههد
(فردوسی)1102/1 :1387 ،

اگرچه شاهنامه اثری حماسی و رزمی است و هنرمنهانهتران توصیفات از میهان نبرد
را در آن میتوان داه اما نبااه فراموش کرد که «انشهای اارانیان در شاهنامه هییچگیاه
به قصه کشورگشاای و تصرف سرزمین داگران اا تحمیل کی

و آاین خیوا

ایا بیه

چنش آوردن غنائم انگی نیست .شاهنامه حماسه مردم ااران اسیت در دفیاع از هسیتی
ملی و پااهاری ابهی در برابر هرچه اهرامنی و انیرانی است» (موحهر .)99 :1378
از زبان رستم در نکوه
لن

انش چنین میخوانیم:

ای شناسد كهه يکهار و خنه

نه خوب اسو داند همی كوه و سن
(فردوسی)551/1 :1387،

سعهی نیز انش و ستیز را از در مواقع لزوم ماننه دفاع از وطن توصیه نمیکنه .در
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زمانهای که ااران پااما حمله مغو است و آسی

انشهای چنیهان سیالهر وارانیی و
و امنیت و صلح را

نابسامانی را برای کشور به ارمغان آورده استر سعهی حفظ آرام
به حاکم توصیه میکنه:
چههو شمبههير يکههار بهههههرداشتی

نهههه ه دار نهههه ان ره آشتهههههی

كههه لبههکر كبههوفان مغ ههر شههکاز

ن ههان صههلح خسههتند و يههدا ماههاز

اگههر خ يههه ده دد بههه دسههو آوری

از آن به كهه صهد ره شه يدون بهری
(سعدی)77 :1372 ،

س) خبز :در ااران باستان خشم اکی از داوهای ااور اهرامن اسیت و اگیر کنتیر
نشودر موا

پشیمانی و ااجاد اخال در زنهگی شخصی و ااتماای میشود .فردوسی

اسیر خشم شهن را نشانه کمخردی و شتابزدگی می دانه:
خردمنهههههد بایهههههد دد ادشهههههاه

كههه تيهه ی و تنههدی نههدارد ب هها
(فردوسی)260/1 :1387 ،

از سوی داگر در شاهنامه به انوان اثری حماسی و رزمیر گاه خشمر ااراگر پهلوانان در
مقابله با دشمنر دفاع از وطن و روااروای با استبهاد داخلی است .اگرچه در اانگونه موارد
نیز پهلوان بااه بر خشم خود مسل باشه  .فردوسی اکسالعمل رسیتم را در برابیر رفتیار
ناشااست کی کاوو

چنین به تصوار میکشه:

به در شد به خبز اندر آمد به رخها
چو خبز آورا شاه كاووس كيسهو

مههنز گ ههو شههير اوژن تههاهبدهها
چرا دسو یازد به م

نوس كيسو
(همان)260/1 :

سعهی نیز حفظ آرام

درون و غلبه بر خشم را نشانه خردمنهی انسان میدانه و در

برابر خشمی که میتوانه موا
بردباری را توصیه میکنه.

پشیمانی و رفتار نسنجیهه و غیراقالنی شودر میهارا و
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ن ههویز چههو خنهه

آوری ،ههای دار

تحمر كنهد ههر كهه را وقهر هسهو

چو خبز آیهد

وقهر بهر خهای دار

نه وقلی كه خبهما كنهد زیردسهو
(سعدی)51 :1372 ،

ع) یتيزنوازی :دستگیری از داگران در حق قشرهاای از اامعه ضروریتیر بیه نظیر
میآاهر از امله اتیمان و کودکان بیسرپرست .سعهی در حکیااتی زابیا از بوسیتان در
مورد نواخت اتیمان میفرمااه:
ههدرمرده را سههایه بههر سههر فکهه

غ ههارا بي بههان و خههارا بکهه

چهو بينهی یتيمهی سهر افکنهده هيا

مههده بوسههه بههر روی فرزنههد خههویا
(همان)80 :

برخییی محققییین از املییه هییانری ماسییه بییر آنانییه کییه اایین بخی

از زابییاتران و

تأثیرگذارتران بخ های بوستان است( .ر.ک ماسهر  )24 :1364هیمچنیان کیه سیعهی
خود میگواه اکی از دالال تواه خیاص او بیه اتیمیان را باایه از دسیت دادن پیهری
بزرگوار و بافضیلت در کودکی دانست (ر.ک سعهی  .)80 :1372از سوی داگر سعهی
ماننه اک اامعهشنا

با تأمیل در اوضیاع زمانیه خیود بیه معضیل اتیمیان و کودکیان

بیسرپرستر نگاهی اهی دارد .در روزگاری که پیامه حمله وارانگر مغو ر کشته شهن
بسیاری از مردان و بیسرپرست شیهن خیانوادههیا بیوده اسیتر ااین معضیل بیی

از

دورههای داگر آزاردهنهه الوه میکنه.
در شاهنامه با تواه به انبیههیای حماسیی و رزمیی آنر توایه خاصیی بیه اتییم و
اتیمنوازی داهه نشه.
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مقایسه آموزههای تعليمی در شاهنامه با بوستان
مضامي مبتر
 -1خردورزی و دانااندوزی

 -6فروتنی

 -11م رورزی و اـسان

 -2خرسندی و قناوو

 -7كنترد خبز

 -12و ر آموزی

 -3دادگری

 -8روایو اوتداد

 -13ن رد خير و شر

 -4خداشناسی و خداترسی

 -9صلحدوستی

 -14توخه به تربيو

 -5سنجيدهگویی

 -10اغتناا فرصو

وخوه افتران
فردوسی :نيو نامی را در گرو ـ ظ فرهن
 -1نااخواهی

و هویو ایرانی ،دفهاع

از ون و خداترسی میداند.
سعدی :نيونامی را در خداترسی ،دادگری و مرداداری میداند.
فردوسی :تأمر در فلس ه و اسرار مرگ ،تأكيد بر نا ایداری دنيها و

 -2مرگاندیبی

ناگ یری مرگ.
سعدی :دوو

به توبه و رست اری ،رضا و تسليز در برابر خواسو

خدا.
فردوسی :ذلونا ه یری و ایسهتادگی در برابهر اسهت داد داخلهی و
 -3آزادگی

ت اخز بي انه.
سعدی :وارست ی و بیتعلقی و بدبندگی.

 -4ن ههرد خيههر و
شر

فردوسی :يکار لوانان ایران با بي ان ان و نيروهای اهریمنی مانند
دیو و خادو.
سعدی :يکار با دشم ن

 -5تربيو
 -6یتيزنوازی

.

فردوسی :توخه به تربيو خسمانی ،رزمی ،اخالقی و دینی فرزندان.
سعدی :توخه به تربيو اخالقی و دینی.
فردوسی :توخه خاصی ندارد.
سعدی :توصيه به اـسان در ـق یتيمان.
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نمودار مقایسهای آموزههای تعليمی در شاهنامه و بوستان
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نتيجه
در آموزههای تعلیمی سعهی و فردوسی از اهانی برتر و انسانهاای آرمانی سخن رفتیه
است .در حقیقت آموزههای تعلیمی دستمااههاای بیرای ااین دو شیاار اسیت تیا بیه
واسطه آنر باورها و ارزشهای فراموششهه اامعه را احیا کننه .با تمام شباهتهاای که
در میان آموزههای تعلیمی سعهی و فردوسی وایود داردر از آنجیا کیه زمانیه آن دو و
شراا سیاسی و ااتماای روزگار آنها متفاوت استر تفاوتهاای نیز در دایهگاه ااین
دو شاار فرزانه داهه میشیود .از نگیاه فردوسییر مهیمتیران ولیفیه اارانییر حفیظ و
پاسهاری از اارانر ارزشها و فرهنش اارانی و زبان فارسی است.
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آن را در رس

فردوسی فلسفه خیر و شر و چگونگی گیزان

آمیوزههیای تعلیمیی

خود قرار میدهه و بر آن است که هر اارانی خردمنهر خیرخواه و پیرو نیکی و درسیتی
از طراق گزان

خیر میتوانه ااران را حفظ کنه.

فردوسی در خال داستانهای پهلوانی و اساطیری بر اان نکته تأکیه میکنه که انسان
بااه هم خردمنه و خهاشنا

باشه و هم تنهرسیت و نیرومنیه تیا در مقابیل نیروهیای

اهرامنی و وارانگر پااهاری کنه .وی انسان برتر را کسی میدانیه کیه بیه هیر دو انبیه
اسمانی و معنوی تواه کنه .با اان همهر فردوسی اهان را محلی گذرا میبینیه .آنچیه
از انسان باقی میمانه نام و نتیجه ااما اوست.
سیعهی متفکییری املگراسییت کییه رهنمودهییای اخالقییی او در زنییهگی شخصییی و
ااتماایر نهاد خانواده و حکومت کاراای دارد .اسا

آموزههیای تعلیمیی سیعهی بیر

اشق به خها و مخلوقات او و خهمت و محبت بیه خلیق اسیتوار اسیت .او نییز ماننیه
فردوسی برای نام نیک ارزش بسیار قائل است .هر دو شیاار بیر دادگیریر کنتیر خشیمر
دوری از حرص و آزر خردمنهیر خهاشناسیر صلحطلبی و نیکی به داگیران تأکییه دارنیه.
سعهی بی

از فردوسی به مبحث رضار تواضعر احسانر اتیمنوازی و آرام

و صلحطلبیی

پرداخته است .اان تواه سعهی برخاسته از اوضاع زمانه او و رواج ارفیان در قیرن هفیتم
است .انهاشههای ارفانی و ذهن غناای سعهی بر آموزههای اخالقی اان استاد سخن بسیار
اثر نهاده استر همچنان که فضای حماسی و پهلوانی شاهنامه موای
برخی آموزههای تعلیمی ماننه وطندوستیر ستاا
خیر و شر در قال

شیهه فردوسیی بیه

انشهای دفاای و آزادیبخ

پیکار پهلوانان ااران و انیران تواه بیشتری داشته باشه.

و نبرد
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