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 چکیده

 

پایداری، یکی از انواع ادبی است که شرح حال پایداری و مقاومت مردم در برابر دشممنا،، متاماوزیو و بیگانگما، و اریمار را      ادبیات

کند و مختص به یک دوره و ملت خاص نیست و ریشه در تماری  بشمریت داردا ایمو پم وهه شماهنامه بما دیمدی پایمداری         میبیا،

-همای پایمداری بهمره   پایداری خود از چمه مللهمه   هاینماید فردوسی برای بیا، اندیشهشده و هدفه ایو است که مشخصبازخوانی

همایی چمو، داد و   کمارگرفتو مللهمه  است که فردوسی با بمه شدهاست؟ با تحلیل و بررسی محتوای شاهنامه، ایو نتیاه حاصلگرفته

جویی، هاو حاکم آمادگی مقابله با دشمو، صلحستیزی، اعتراض به وضع موجود، جنگ و شناسی و دشمودادگری، بصیرت، دشمو

طلبمی(،  گرایی و پایبندی به عقیده، ستایه مبارزا،، حمایت از مظلموم، ممرم مااهدانمه )شمهادت    داری، دیوجور و بیدادگر، مردم

-کشیدهرا به نظمستیزی و تذکر حماسه پایداری بزرم شاهنامه دوستی، اتحاد و همدلی، رهلتستیزی و هاو بیگانگا،، وطوبیگانه

 اش حماسمه هما و در واعمع شماهنامه   کند که ایرانیا، مردمی هستند پایدار و مقاوم در برابر انواع هاموم میاست و با اشعار خود ثابت

های، مردم ایرا، زمیو استا با توجه به وجه تشمابه و تقماربی کمه حماسمه و ادی پایمداری دارد،      ها و دلیر مردیها، پایداریمقاومت

 آیدا              شمارمیای بزرم است از جمله متو، ادی پایداری نیز بهگهت عالوه بر اینکه شاهنامه حماسهتوا،می

 

 های پایداری، شاهنامهفردوسی، مللههواژگان کلیدی: 
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Abstract  
 

Resistance literature, is one of literary genres that it states people's resistance biography against 

enemies, rapists and strangers and it isn't particular to a course and  special people and is 

rooted in the history of mankind. In this research shahnameh cover with a outlook stable and 

goal is to specify Ferdowsi stability to express their ideas of what components are used 

sustainability? By analyzing the content of Shahnameh, this result has been achieved that 

Ferdowsi is composed greater stability epic  Shahnameh  by applying factors such as Justice, 

Insight, Enemy of and Anti-enemy, Protest against the status quo, War and  Prepared to deal  

with the enemy, Peacefulness, Satire rulers and cruel, People do, Of religion and adhere to the 

belief, Praise fighters, Supporting  the oppressed,  Combative death (martyrdom), Xenophobia 

and satire aliens, Patriotism, alliance and sympathy,  anti  neglect and hint and he proves  with 

his poems that  Iranian are people stable and  refractory against all types of attacks and actually 

his Shahnameh is  epic resistance, sustainability of and brave man of Iran's people. Due to the 

similarity and convergence that is epic and literature sustainability, It can be said in addition to 

being a great epic Shahnameh, including literature stability budgets.   

 

Keywords: Ferdowsi, elements of resistance, Shahnameh  
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 مقدمه -1

کننده آدای، رسوم و تهکرات مردم اسمتا ایمرا، بما عمدمتی      ادبیات هر کشوری ریشه در تمد،، فرهنگ و عدمت آ، دارد و منعکس

مختلهمی دارد  ادبیمات   همای  کهو، دارای ادبیاتی رنی است که زبا، حال مردما، با فرهنگ و متمد، آ، استا ادبیات انواع و شاخه

کننده شرح حال پایداری و مقاومت مردم در برابر دشمنا،، متاماوزیو و بیگانگما، و اریمار    پایداری، یکی از انواع ادبی است که بیا،

تموا، گهمت ریشمه در تماری  بشمریت داردا نویسمندگا، و       باشد و مختص به یک دوره و ملت خاص هم نیست بلکه با جرأت میمی

 اندا  های خود را به تصویر کشیدهادی هستند که در آثار خود، پایداری ملتشاعرا، زی

از دهاعیو طوس بود از دیهی که آ، را بماز خواننمد و از ناحیمت    »حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر و حماسه سرای بزرم عر، پنام، 

هنگمی امیمرا، ایرانمی بما رالمما، تمر  و       های سیاسمی و فر خراسا، در روزگارش اوضاع نامناسبی داشت و درگیری« طبرا، استا

بودا ایو مسائل بر شهر توس تأثیرگذار بود و مردم آ، شهر، هم از تاخت و کردههای مذهبی ثبات اجتماعی را سخت متزلزلاختالف

-بمه ناشمی از دسمت  همای  تاز ترکا، آشهته حال بودند و هم از نزاع دیریو با نیشابوریا،ا هر چند با آراز فرمانروایی محمود، آشهتگی

ممی مانمدا یکمی افمزایه     فرهنگی همچنا، برای ایرا، و طبعا خراسما، بماعی   -شد، اما دو خطر سیاسیمیشد، عدرت برطرفدست

 (49-45: 0931های خلهای عباسیا  )آیدنلو، اعتدار ترکا، و دیگر نهوذ سیاست و اندیشه

 

کمه صمحبت از نمزاع و درگیمری بمیو دو گمروه وجمود داردا ممرال در دوره         شویم میکنیم، متوجهای از شاهنامه که دعتدر هر دوره

گیمرد کمه سمراناام بمه     میدارد، نزاع بیو آدمیا، و دیوا، صورتشود و تا ظهور فریدو، ادامهمیاساطیری که از عهد کیومرث شروع

شود که در عیام کاوه آهنگر مییر و شر شروع( در دوره پهلوانی، با درگیری بیو خ802:  09پذیردا )کسرایی، میسود آدمیا، پایا،

شود و با عتمل رسمتم و سملطنت بهممو پسمر اسمهندیار       مییابدا ایو دوره با عیام کاوه شروعمیبه همراه فریدو، علیه ضحا  تالی

شمودا در ایمو   جایگزیو آ، میرود و اعمال تاریخی العاده به تدریج از بیو میپذیردا در دوره تاریخی اعمال پهلوانی و خارقمیپایا،

 آیدا )هما،(دوره از لشکرکشی اعوام رومی، تازی و تر  به ایرا، سخو به میا، می

 

 بیان مسأله -1-1

-گرفتمه هایی نیمز صمورت  هایی که در هر سه دوره از شاهنامه وجود دارد، عطعا دفاع، مقاومت و پایداریها و نزاعبا توجه به درگیری

همای سمه گانمه    لم شیوای خود راوی آنها باشدا در ایو پ وهه عصد بر ایو است که با بررسی هر کدام از دورهاست که فردوسی با ع

توا، در زمره ادبیات پایداری عرار داد؟ در صورت مربمت بمود، جموای،    شود که آیا شاهنامه را میدادهشاهنامه به ایو پرسه، پاس 

 است، چیست؟کاربردهاهنامه بههای پایداری که فردوسی در شبارزتریو مللهه

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 اهمیت موضوع -1-2 

از آناا که کالم فردوسی رنی و پر از موضوع های متنوع و متهاوت است و کسی هم تاکنو، با دیدی پایمداری بمه ایمو کتمای نگماه      

ها و فردوسی بر اساس مللههکند که با تحلیل و بررسی آرا و افکار است  ایو موضوع اهمیت اناام ایو پ وهه را دوچندا، مینکرده

معیارهمای حماسمه بما معیارهمای     »شودا از آناما کمه   معیارهای ادبیات پایداری، دیدگاه فردوسی در ایو زمینه روشو و مشخص می

لیمه  ها، همدردی با مردم، عیام عکند  در هر دو نوع ادبی، ظلم ستیزی، مبارزه با دیوا، و پلیدیادبیات پایداری و مقاومت برابری می

 (218: 0938خوردا )ذبیح نیا عمرانی، میباکی وااا به چشمپرستی، رشادت و بیبیداد، تالیل از شهیدا،، میهو

 

کننده شرح حال پایمداری و مقاوممت ممردم در برابمر     و با توجه به تعاریف هر دو نوع ادبیات پایداری و حماسه، ادبیات پایداری بیا،

ایست مبتنمی بمر توصمیف و تعریمف اعممال پهلموانی، مردانگمی،        منظومه»باشد و حماسه اریار میدشمنا،، متااوزیو و بیگانگا، و 

)خمالقی  « های عومی، تهییج و تشایع ملتی علیه دشمنا، و بیگانگما، و بیما، سمرفرازی یمک ملمتا     پرستی و بزرگیدالوری، وطو

ای چو، های پایداری در حماسهتهحص و بررسی مللهه های ایو دو نوع ادبی، اهمیت تحقیق،ها و عرابت( شباهت0: 0921مطلق، 

های پایمداری چنمد ممورد اسمت: اول، اینکمه      کندا دالیل انتخای شاهنامه فردوسی جهت جستاوی مللههشاهنامه را دو چندا، می

و جایگماه  گری ویا سوم، شخصیت فردوسی و حکمت ویا چهار، شکوه دهقمانی  ادبیات حماسی استا دوم، مذهب فردوسی و شیعه

 ممتاز خانوادگی ویا   

 

 پیشینه تحقیق -1-3

اسمتا امما   شمده های فراوانی حول محور شاهنامه فردوسی نوشتهبا توجه به عدمت و اهمیت وی ه شاهنامه، تاکنو، تحقیق و پ وهه

همای  مللهمه »بما موضموع   است  تنها یمک ممورد   نپرداخته« های پایداری در شاهنامهمللهه»تاکنو، کسی به صورت جامع و کامل به 

است کمه ایمو   شده(، اناام0938به کوشه آسیه ذبیح نیا عمرا، و حسیو یگانه مهر )« پایداری و بیداری ملی در عیام کاوه آهنگر

استا از دیگر کارهای هم سو با ایو موضوع که می توا، بمه  اثر تنها بخشی از شاهنامه )داستا، کاوه آهنگر( را مورد بررسی عرارداده

نوشته سید « داد و بیداد در شاهنامه»(، 0921نوشته هادی سرافرازی )« ستیزی در شاهنامهبیگانه»کرد، عنوا، پیشینه کار معرفی

 (ا  0912اثر حسیو رزماو )« جویی و ظلم ستیزی فردوسیعدالت»(، 0925جالل الدیو کزازی )

 

 روش تحقیق -1-4

های ادبیات پایداری و با مراجعه به متمو، و مقماالت همم سمو بما آ،      توجه به مللهه ایو پ وهه با تحلیل محتوای اشعار شاهنامه با

هایی پایداری چمو، داد و دادگمری،   استا نیز به شیوه بازخوانی ابیات شاهنامه با دیدی پایداری و با در نظر گرفتو مللههشدهنوشته

-م جور و بیدادگر، مردم داری، صلح جویی و اااا صورتدشمو شناسی و دشمو ستیزی، بصیرت، اعتراض به وضع موجود، هاو حاک

همای پایمداری بمروز    های مقاومت و پایداری خود را با بکارگیری کدام یک از مللههاست که فردوسی اندیشهگردیدهو مشخص گرفته

 استادادهو خود را همدرد مردم، سرزمیو و وطو خود نشا، داده
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 ه فردوسیهای پایداری در شاهناممؤلّفه -2

کند و لمب فمرو بنمدد بلکمه بمه همر نموعی        پیشهتواندسکوتها، ظلم، ستم، بیداد و دشمنی و اااا نمیای با دید، بدیهر انسا، آزاده

ایسمت، شخصمی   دهدا فردوسی عالوه بر اینکه شماعر بلنمد آوازه و برجسمته   میمخالهت و اعتراض خود را نسبت به آ، وضعیت نشا،

بنشیند بلکه علمم را  تواند سکوت اختیار کند و آرامها و ظلم و جور نمیعدالتیدوست است که در برابر بیو وطودوست آزاده، انسا،

-ممی عدالتی حاکما، جور به پا خاسته و فریاد و اعتراض خود را به وضع موجود بیما، گیرد و علیه ظلم، بیمیدستچو، سالحی به

-های پایداری که فردوسی مورد اسمتهاده  کندا بیا، مللههر اندیشه پایداری اوست عد علم میهایی که بیانگکند و با بکارگیری مللهه

 زیر است:  است به شرحعرارداده

 

 دادگری -2-1

یکمی از مهماهیم کلیمدی    »اسمت و  های پایداری است که فردوسی آ، را زیاد در شاهنامه به کمار بمرده  داد و دادگری از جمله مللهه

 کند:می( به گونه ای که در اشعار زیر بیا،803:  -)کسرایی، « آرمانی دادگر استا ]حاکم[شاه  ]در نظر او[اندیشه اوستا 

 دگممر بخشممه و دانممه و رسممم و داد 

 بزرگمممممی و افزونمممممی و راسمممممتی  

 

 هنرمنممممد گممممرد آورد بمممما نمممم اد    

 گیممرد از خمموی بممد کاسممتی   همممی

 (0015: 0923)حمیدیا،،            

 

شمودا در شماهنامه بهتمریو صمهت پادشماها، و پهلوانما،،       فردوسی معتقد است که دادگری موجب کاستو خوی بد از انسا، ممی   

هایی اسمت کمه اگمر    ( داد و مردمداری از وی گی884:  -خردمندی و دادگری است و بدتریو آنا، دیوانگی و بیداد استا )کسرایی، 

شمود و بایمد در خمدمت    فر از طرف خداوند به افمراد اعطما ممی   »دهدا از نظر فردوسی میدستحاکم از آ، دور شود، فر ایزدی را از 

شودا در داستا، جمشید اطاعمت از شماه بمه دلیمل     ستم و ظلم و جدایی از خرد سبب از بیو رفتو آ، می«  دیانت و دادگری باشدا

که شاه دادگر باشدا در صورتی که صماحب فمر بمه دام اهمریمو      مند بود، او از فر ایزدی است و ایو اطاعت تا زمانی ادامه داردبهره

(  فردوسی در شعر زیمر علمت   882پیچندا )هما،: بیهتد پهلوانا، ایرانی که صاحبا، فرکیانی و جاودانی هستند، از فرما، او سر می

 داند:کند و ک ی را مصداق بیداد میمیجدایی مردم از جمشید را چنیو بیا،

 

 فمممره ایمممزدی  بمممر او تیمممره شمممد  

 

 بممممه کمممم ی گراییممممد و نممممابخردی 

 (02: 0923)حمیدیا،،                      

ای کمه فمر   استا هر جا فر ایزدی هست، آبادانی و دادگری وجود دارد  امما لحظمه  هیچگاه در شاهنامه فر ایزدی با بیداد همراه نشده

 شودامیایزدی فنا شد، بیداد شروع

 بمممه فمممر جهانمممدار کسمممری سمممپهر 

 

 تر شمد بمه کمیو و بمه مهمر     دگرگونه 

 (0133)هما،:                          
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 پیچند:کند و دهقانا، از فرما، او سر میپیچد و عدالت را رعایت نمینوذر پادشاه ایرانی از اندرز خردمندا، و سخو موبدا، سر می 

 بگممممردد همممممی بممممر ره بخممممردی 

 

 از او دور شممممممد فممممممره ایممممممزدی 

 (018)هما،:                             

 

 داند:همیو بس که فردوسی داد را از نظر ارزشمندی و وجوی بودنه در جامعه را چو، گنای با ارزش می

 چمممو تمممای بزرگمممی بمممه سمممر برنهممماد   

 کمممه انمممدر جهممما، داد گمممنج منسمممت  

 کممس ایممو گممنج نتوانممد از مممو سممتد     

 جهمما، سممر بممه سممر در پنمماه مممو اسممت  

 

 پیممروزه یممماد کممرد بمممر تخممت   چنممیو  

 جهمما، زنممده از بخممت و رنممج منسممت   

 بمممد آیمممد بمممه ممممردم ز کمممردار بمممدااا 

 پسمممممندید، داد راه ممممممو اسمممممت  

 (225)هما،:                                

 

ا "شمر "علیمه   "خیر"و مبارزه  "بیداد"علیه  "داد"چرخد  مبارزه تمامی شاهنامه پ وها، معتقدند که شاهنامه بر مدار دادگری می»

اند: اساس حماسه ملی ایرا، بر نبرد جاودانی میا، نیکی و بدی، روشنایی و تاریکی استا همه جما، مایمه سمخو    هتهآ، گونه که گ

)خلیلمی  « ورزیا داد و دادگری و عدالت، بیه از هر چیز مورد توجه فردوسمی اسمتا  خواهی و عدالتفردوسی، عدالت استا عدالت

و همچنمیو او را بمه پیمروی از عمدالت ورزی      کمرده شاپور را حاکمی دادگمر معرفمی  ( در نمونه زیر فردوسی 0895: 0931اردلی، 

 کند:میجمشید دعوت

 

 

 هممممی بمممود شممماپور بممما داد و رای  

 چو سی سال بگذشمت بمر سمر دو مماه    

 بهرممممود تممما رفمممت پمممیه اورممممزد 

 تمممو بیمممدار بممماش و جهانمممدار بممماش

 نگمممر تممما بشممماهی نمممداری امیمممد   

 بممه جممز داد و خمموبی مکممو در جهمما،

 

 بلنممد اختممر و تخممت شمماهی باممای    

 شمممد فمممر و اورنمممگ شممماه پراکنمممده

 بدو گهت کمای چمو، گمل انمدر فدمردزد     

 جهاندیممممدگا، را خریممممدار بمممماش  

 بخمموا، روز و شممب دفتممر جمشممید   

 پنممماه کهممما، بممماش و فمممر مهممما،ااا 

 ( 234)هما،:                                

 

منزله شیشه عمر عوم ایرانی است، اگر شکست برداشت زوال ایو عوم  داد در شاهنامه به»کند: میاسالمی ندوشو در نامه نامور بیا،

( همچنیو فردوسی در نمونه زیر داد و دادگمری را موجمب دوری انسما، از کم ی و     85: 0921)اسالمی ندوشو، « استافرا رسیده

 داند:بدی می
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 چمممو داد و دهمممه باشمممد و راسمممتی

 

 بپیچممممد دل از کمممم ی و کاسممممتی   

 (0112 :0923)حمیدیا،،         

   

شود و در اداممه لهراسمب    های پایداری است مایه پیروزی و شادی میدر بیت زیر فردوسی معتقد است داد و دادگری را که از مللهه

 شود: میبه دادگری و دوری از بیداد فرا خوانده

 مگردا، زبا، زیمو سمپس جمز بمه داد    

 هممممه دادجممموی و هممممه داد کمممو  

 

 شممادااا کممه از داد باشممی تممو پیممروز و  

 ز گیتممممی تممممو مهتممممر آزاد کممممواا

 (   104 -102)هما،:       

 

 داند:فردوسی رفتار دادگرانه را موجب آبادی و آبادانی و بهشت گونه شد، شهرها و ممالک می

 شممد از داد او شممهرها چممو، بهشممت  

 

 شممد کممار نمما خمموی و زشممت پراکنممده 

 (0132)هما،:                        

 

 ستیزیدشمن شناسی وبصیرت، دشمن -2-2

شود و زمانی که دشمو شناسی بمه  ای بصیر و آگاه باشد، ایو بصیرت و آگاهی سبب شناخت بهتر دشمو آ، جامعه میوعتی جامعه

گیمردا  ممی گیرد، ستیزه و مبارزه با دشمو، خواه داخلی باشد یا خمارجی، بمی وعهمه و بمی دردرمه انامام      بهتریو وجه ممکو صورت

شناسمی و  است و با هنرمندی تمام افراد جامعه را به بصیرت و آگاهی، دشممو کردهخوبی در شاهنامه بیا، فردوسی ایو مراتب را به

کندا کسرایی در همیو زمینه معتقد است: یکی میهای بارز مبارزه و پایداری در برابر دشمو است، دعوتستیزی که از مللههدشمو

( ابیمات زیمر   884:  -)کسمرایی،  « امه( را داشتو آگاهی در کنار خرد و دانه اسمتا بود، )بر اساس شاهنهای بارز ایرانیوی گی»از 

های پایداری فردوسی در زمینه بصیرت، دشمو شناسی و دشممو  ای از اندیشههایی از حکایت اردشیر است که در واعع نمونهبخه

 ستیزی استا  

 و گممر علممب ایشمما، بانبممد ز جممای   

 مریمز چو پیروز گمردی ز کمس خمو،    

 خواهممد ز دشمممو کسممی زینهممار  چممو

 چو تو پشمت دشممو ببینمی بمه چیمز     

 نبایممد کممه ایمممو شمموید از کمممیو    

 شموی گمه کمه از دشممو ایممو    هر آ،

 بدا، بخه کمو جنمگ جسمت   رنیمت 

 

 تمممو بممما لشمممکر از علبگممماه انمممدر آی    

 کممه شممد دشمممو بممد کممنه در گریممز  

 ممممدارتمممو زینهمممار ده بممماش و کینمممه 

 مپمممرداز و مگمممذر همممم از جمممای نیمممز 

 شممد انممدر در و دشممت کممیو    سممپه با 

 نشمممنویگهمممتو کمممس هممممیسمممخو

 بممه مممردی دل از جمما، شممیریو بشسممت

 (225-224: 0923)حمیدیا،،           
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 سراید: گونه میستیزی ایونیز فردوسی در حکایت پادشاهی اورمزد با مضمو، دشمو

 گمممرت رای بممما آزممممایه بمممود  

 شممود جانممت از دشمممو آ یرتممر   

 کسممی را کامما پیشممرو شممد همموا  

 دوسممت یابممد تممرا تممازه روی اگممر 

 تممو بمما دشمممنت رو پممر آ نممگ دار 

 

 هممممه روزت انمممدر فمممزایه بمممود   

 دل و مغمممز و رایمممت جهمممانگیرتر  

 چنمما، دا، کممه رایممه نگیممرد همموا 

 بیهزایممد ایممو نممام را رنممگ و بمموی  

رنممگ دار                                          بممد انممدیه را چهممره بممی 

 (232)هما،: 

 

کنمد کمه ایمو بصمیرت و     ممی در واعع او را به بصیرت و آگاهی دعموت « تو بیدار باش»یر حاکم )شاپور( را با لهظ فردوسی در بیت ز

 داند:بیداری را عامل جهانداری و جذی مردم می

 تو بیدار باش و جهانمدار بماش  

 

 جهاندیممدگا، را خریممدار بمماش   

 (  234)هما،:

 جنگ و آمادگی جهت مقابله با دشمن -2-3

کندا اما بایمد گهمت   میهای پایداری است که فردوسی در شاهنامه به آ، اشارهآمادگی جهت مقابله با دشمو، از دیگر مللههجنگ و 

 ایرانیا،، متااوز نبودند، بلکه»کند میهای شاهنامه صرفا جنبه دفاعی داردا ذبیح نیا عمرا، در ایو رابطه بیا،که جنگ

همای پایمداری اسمت کمه فردوسمی در      ( جنگ دفاعی از جمله مللهه -: 0938یح نیا عمرا،، )ذب« خواهی و دفاع برخاستندبه خو،

انمد و  کند که ایرانیا، هیچ وعمت متاماوز نبموده   میاست و در واعع با سرایه زیبا و محکم خود ایو را بیا،شاهنامه بر آ، تاکیدکرده

ردا نمونه ایو نوع، در عصر حاضر با آ، روبرو بودیم کمه ایمرا، بمه    اند صرفا جنبه دفاعی داشته و داکردهمیاگر در جنگی هم شرکت

بودند و ایرا، هم یک تنه به دفماع از سمرزمیو،   مدت هشت سال درگیر جنگی بود که متااوزا، و مستکبرا، علیه آ، به راه انداخته

 ها، ملیت و هویت خود پرداخت و به پیروزی رسیدا ارزش

کند و زمینه را برای مقابله، میشود که کاوه عیامخواهانه در شاهنامه مربوط به عیام کاوه آهنگر میهای دفاعی و خو،از جمله جنگ

 کند:میخواهی فریدو، از ضحا  ستمگر را فراهمخو،

 مممنم پممور آ، نیکبخممت آبتممیو 

 ام الجممرم جنگامموی کمربسممته

 

 کمه بگرفمت ضمحا  ز ایمرا، زممیو      

 از ایممرا، بممه کممیو انممدر آورده روی 

 (81: 0923)حمیدیا،،             

 

آورد بایمد از همر کماری جهمت دفمع      نیز فردوسی چنانچه از ابیات زیر پیداست، معتقد است که برای مقابله با دشمنی کمه سمربرمی  

 کند:میکرد و تعلل در ایو امر را نهیدشمو استهاده
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 و گر دشمو آیمد بمه جمایی پدیمد    

 درم داد، و تیممممما پیراسمممممتو 

 بممه فممردا مممما، کممار امممروز را     

 

 از ایمممو کارهممما دل ببایمممد بریمممد   

 ز همممر پادشممماهی سمممپه خواسمممتو

 بمممر تخمممت منشممما، بمممد آمممموز   

 (231)هما،:                      

 

 کشد:مینیز فردوسی در ابیات زیر در واعع آمادگی و بسیج نیروها را جهت مقابله و روبرو شد، با دشمو را به نظم

 را بممه نیممروی یممزدا، سممر ممماه  

 بسمموی خراسمما، کشممم لشممکری

 جها، از بدا، پا  بی خمو کمنم  

 

 بسمممیایم یکسمممر هممممه راه را  

 بخواهم سمپاهی ز همر کشموری   

 بداد و دهه کشموری نمو کنمیم   

 (0122: 0923)حمیدیا،،    

 

سمت، را بمه   گیرد و اوی آنها داسمتا، کمیو سمیاوش ا   های ایرا، و تورا، که عسمت اعظم شاهنامه را در برمیجنگ فردوسی داستا،

آورد و با زنده کرد، خاطره روزگارا، سرافرازی ایمرا،  در برابر تاخت و تازهای آنها به وجود می ]پایداری[عصد ایااد روح مقاومت و 

های دشمنا، به ایرا، و پایداری دالورانمه ایرانیما، بما    و ستایه ایرانیا، به عنوا، جوانمردتریو اعوام کهو جها، و بازگویی ترکتازی

 (04 -02: 0928زندا )ریاحی، صبا، و بیدادگرا، را دامو میرا

 

)کمزازی،  « جنگداهای انسانی است، میپهلوانا، بزرگی مانند رستم و ااا  برای نام، که چکیده تمام آرما،»دکتر کزازی معتقد است: 

شمده و  زمانی دشمو سست و ضعیفکند ایو است که هایی که فردوسی در جنگید، به آ، اشاره می( از جمله تاکتیک20: 0921

 کو:کند تو جنگاز جنگ پرهیز و دوری می

 

 به جنگ آنگهی شو که دشمو ز جنگ

 

 گردد بمه ننمگ  بپرهیزد و سست 

 (230: 0923)حمیدیا،، 

 

 هجو حاکم جور و بیدادگر -2-4

مللهه پایمداری در حماسمه بمزرم خمود در     فردوسی شاعری آگاه و بصیر است و حاکم ظالم و بیدادگر را هاو کرده و با آورد، ایو 

 گیرد و سبب نابودیه می گردد:    واعع معتقد است که بیدادگری حاکم عبل از هر چیزی دامو خودش را می

 چممو بیممدادگر شممد شممبا، بمما رمممه

 

 بمممدو بممماز گمممردد بمممدیها هممممه    

 (0005)هما،:              
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 کند و معرقد است که به حال چنیو حاکم پستی باید گریست:  مینیز حاکم ظالم و بیدادگر را فردی بی هنر معرفی

 ممنه هسمت و فرهنمگ و رای و هنمر    

 لئیمممممی و کمممم ی ز بیچارگیسممممت 

 

 نمممممدارد هنمممممر شممممماه بیمممممدادگر 

 بمممه بیمممدادگر بمممر ببایمممد گریسمممت 

 (351)هما،:                  

 

 داند:همچنیو در نمونه زیر به سبب شدت ظلم و بیداد شاه، داد شاه را بیداد می

 بممه بیممداد مانممد همممی داد شمماه   

 

 منممه پنممد گهتممار مممو بممر گنمماه    

 (328)هما،:                  

 داریمردم -2-5

مردم در شاهنامه نقه اساسی دارندا بیداد شاه باعث ایااد رورا و آشموی اسمتا در واعمع شماهنامه فریماد بلنمد ممردم و دلیمرا، و         

 پهلوانا، ایرا، زمیو استا 

 شماه هم آنگمه یکایمک ز درگماه    

 

 برآممممد خروشمممید، دادخمممواه  

 (89)هما،:                  

 

فردوسی فریاد زما، و بیانگر عصیا، مردم است، او خشم برافروخته مردم و به وی ه روشنهکرا، مبارز و آگماه زمما، را در شماهنامه    »

 (09: 0931)اخالعی، « کندامیمنعکس

 هممما، رسممم شمماه بلنممد اردشممیر    

 یکمی ز دهقا، نخواهم جمز از سمی،   

 بمممر مممما شمممما را گشادسمممت راه   

 

 بمممه جمممای آورم بممما شمممما نممماگزیر 

 درم تمما بممه لشممکر دهممم انممدکیااا   

 بمممه مهمممریم بممما ممممردم نیکخمممواه 

 (235)هما،:                     

 

داری و نشکسمتو دل  نشیند، اطرافیا، خود را به اناام یک سری اممور  از جملمه ممردم   بهرام اورمزد زمانی که بر تخت پادشاهی می

 دهد:میفرما، مردم

 کنیممدجوییممد و نیکممی همممه نممام 

 

 پممی مردممما، مشممکنید دل نیممک 

 (233)هما،:                

 

 جوییصلح -2-6

استا در واعع به عمول خلیلمی، یکمی از    های پایداری است که فردوسی در شاهنامه بر روی آ، تاکید کردهجویی از جمله مللههصلح

فردوسی، فرهنگ آشتی است  شاهنامه سراسر کتای صلح و دفاع اسمت نمه جنمگا شماید     بخه های فرهنگی درمانگر و حیاتبسته
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های شاهنامه بوی جنگ بدهند  اما کالم و پیام شاهنامه صلح، آشتی و امنیت است  پیام شاهنامه ایااد صلح عممومی  وا گا، و عصه

کشند و شاهنامه کتای صلح است نه جنگا میکشند  جنگاورانه برای صلح شمشیر هایه برای داد و آشتی لشکر میاست  جنگ

 (0894:  09)خلیلی اردلی،  

 و گممممر آشممممتی جویممممد و  راسممممتی   

 از و بمممما  بسممممتا، و کینممممه مامممموی  

 

 نبینمممی بمممه دلمممه انمممدرو، کاسمممتی  

 چنمممممممیو دار نزدیمممممممک او آی روی

 (   230: 0923)حمیدیا،،              

                                                                                

گاه به عصد تصرف دیگرا، یا تحمیل کمیه و  های ایرانیا، در شاهنامه هیچجنگ»نویسد: محمد امیو ریاحی در کتای فردوسی می

ی اسکندر و چنگیز و تیمور نیست که از شرق تما رمری ایمرا،    آورد، رنایم جنگی نیستا شاهنامه، حماسهآییو خویه یا به چنگ

شاهنامه، کتای سراپا جنگ است ولمی  »کند: می( نیز اسالمی ندوشو در نامه نامور اینگونه بیا،033: 0924)ریاحی، « تاختندامی

برای اینکه بتواند صلح پایداردر دنیا برعرار دارد، ناچار اسمت کمه نبمرد    ( »85: 0921)اسالمی ندوشو، « جویی استاماهیته صلح

خواهد سامانی در جها، برعرارشود ، بنابرایو ماهیت جنگ نوع دیگر استا ماهیته ایو است که میمیا، خوبی و بدی را دنبال کند

افمروزی را رسمم   جویی و جنمگ ( فردوسی اصال ستیزه32: 0929)از رودکی تا بهار، « شوند از زندگی انسا،اها زدودهکه ایو جنگ

 داند و بر صلح تاکید دارد:پلنگا، می

 نمماماوی سممتیزه نممه نیممک آیممد از   

 

مامممموی                    بپرهیممممز و گممممرد سممممتیزه 

 (233: 0923)حمیدیا،، 

 

 دهد:میفردوسی در بیت زیر بار دیگر صلح و آشتی را بر جنگ ترجیح

 تممرا آشممتی بهتممر آیممد کممه جنممگ  

 

 نبایممد گممرفتو چنممیو کممار تنممگ    

 (931)هما،:                        

 

 

 داند:بهتر میهمچنیو در بیت زیر صلح را از جنگ 

 گمما، بهترسمت  ز جنگ آشمتی بمی  

 

 کمو کمه گماوت بچمرم اندرسمت     نگه 

 (511)هما،:                     

 

 گرایی و پایبندی به عقیدهدین -2-7

توا، از اشعارش فهمیدا در اندیشة او دیمو و سیاسمت بمه همم     است و ایو را میفردوسی فردی ایرانی و معتقد و پایبند به دیو بوده

است و جدایی ناپذیر استا در شاهنامه حاکمی که دارای فر باشد یعنی دیو دارسمتا فردوسمی معتقمد اسمت کمه فمر  از       خوردهگره 
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ای است کمه  شود و باید در خدمت دیانت و دادگری باشد، ستم و ظلم و جدایی از خرد مهمتریو نکتهطرف خداوند به افراد اعطامی

 کندا  میفر را منقطع

 شممهریار آفممریو  چممو بممر دیممو کنممد  

 نه بی تخت شاهیسمت دینمی بمه پمای    

 دو دیباسمممت یمممک در دگمممر بافتمممه 

 نمممه از پادشممما بمممی نیازسمممت دیمممو 

 چنمممممیو پاسمممممبانا، یکدیگرنمممممد 

 نه ا، زیمو نمه ایمو زا، بمود بمی نیماز      

 

 بممممرادر شممممود شممممهریاری و دیممممو   

 نممه بممی دیممو بممود شممهریاری بممه جممای 

 بمممممرآورده پمممممیه خمممممرد تافتمممممه

 نمممه بمممی دیمممو بمممود شممماه را آفمممریو 

 و گممویی کممه در زیممر یممک چادرنممد   تمم

 سممممازااادو انبمممماز دیدمشمممما، نیممممک

 (223)هما،:                     

 

 فهمیداتوا،است و ایو را از اشعارش به خوبی میفردوسی فردی معتقد و پایبند به دیو و آییو اسالم و تشیع بوده

 

 ستایش مبارزان -2-8

کمرد،ا  اکید دارد، ستایه مبارزا، و پهلوانا، است در جنگید، و به وی ه دفاعمللهه پایداری دیگری که فردوسی در شاهنامه بر آ، ت

 کند:میو ااا معرفی« روشو روا،»و «سوار سرافراز»در نمونه زیر مبارزا، و پهلوانا، را با الهاظی چو، 

 ز التونیمممممه همچنمممممیو لشمممممکری  

 برانممممموش بمممممد نمممممام آ، پهلممممموا،

 کاممما بمممود بمممر عیصمممرا، ارجمنمممد    

 وس از دو رویچمممو برخاسمممت آواز کممم 

 وزیمممو سمممو بشمممد ناممممداری دلیمممر   

 

 بیامممممد سپهدارشمممما، مهتممممری 

 سمممواری سمممرافراز و روشمممو روا،

 کمنمممد افکنمممی ناممممداری بلنمممد 

 ز علممب انممدر آمممد گممو نمماماوی   

 کامما نممام او بممود گرزسمم  شممیر  

 (235)هما،:                        

کند و پهلوانما، و مبمارزا،   میمبارزه ایرانیا، را به زیبایی وصفایرانیا، در خدمت به کشور دلیرند و فردوسی ایو شااعت، دلیری و 

 (005: 0923کندا )کازرونی، ستایه می

 چنممیو گهممت پممس گیممو بمما پهلمموا،

 

 که ای نمازش شمهریار و گموا،ااا    

 (013: 0923)حمیدیا،،     

 

 سراید:همچنیو در ستایه ایرانیا، دلیر ایو گونه می

 بممدو گهممت چممو، رسممتم پیممل تممو 

 شمممیر دارد تمممو  نمممده پیمممل  دل 

 

 بممود کممس بممه هممر انامممو    ندیممده 

 نهنگممما، برآرنممممد دریممممای نیمممملااا 

 (284)هما،:                     
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 کند:میکند و ستایهفردوسی حتی از پادشاها، دالور و مبارزی چو، عباد به خوبی یادمی

 پدرم آ، گمزیو یمال، سمر بسمر    

 مممرا گهممت رو تمما بممه البممرز کمموه

 

 هممممی زال زرکمممه خواننمممد او را  

 عبممماد دالور ببمممیو بممما گمممروه   

 (088)هما،:               

 

 حمایت از مظلوم -2-9

کندا فردوسی شاعری است میادبیات از جمله ابزارهایی است که شاعر پایداری از آ، جهت فریادخواهی و حمایت از مظلوم استهاده

خواندا فردوسمی در ابیمات   مردم را نیز به اناام ایو امر مهم فرامی است و با اشعار خودکاربردهکه تمام سعی خود را در ایو زمینه به

شمود و رهلمت از درد   کرد، رنج مظلوم سبب شادی دل ممی شود که برطرفکند و متذکر میمیزیر از زبا، حاکم حامی مظلوم بیا،

 کند:میمظلوم، زمینه را برای گزند رساند، فراهم

 بممدا، گممه شممود شمماد و روشممو دلممم  

 ه از کمممماردارا، مممممو مبممممادا کمممم 

 نخسمممبد کسمممی بممما دلمممی دردمنمممد

 

 کمممه رنمممج سمممتمدیدگا، بگسممملم    

 کمممه از لشمممکر و پیشمممکارا، ممممو   

 کمممه از درد او بمممر ممممو آیمممد گزنمممد

 (  0159)هما،:                        

 

 کشد:نیز فردوسی در ابیات زیر به نوعی حمایت از مظلومیو را به نظم می

 کممه تمما هممرر بمما مردممما، کممرد شمماه  

 زیمممر دسمممتا، ممممنم بمممه کمممام دل  

 شمممبا، باشمممم و زیردسمممتا، رممممه  

 

 بشممموییم مممما جممما، و دل زا، گنممماه 

 بمممر آیمممیو یمممزدا، پرسمممتا، ممممنم 

 تمممو آسمممانی و داد جمممویم هممممه    

 (     351)هما،:           

 

         

 طلبی(مرگ مجاهدانه )شهادت -2-11

اسمتا او معتقمد اسمت    انگشت گذاشته و تأکید کردههای پایداری است که فردوسی در شاهنامه بر آ، مرم مااهدانه از دیگر مللهه

که جاودانگی، مرم اختیاری استا داستا، جنگ کیخسرو و افراسیای  تنها راه رسمید، بمه جماودانگی و رسمتو از ممرم روا، بمه       

للهمی،  هنگام مرد، است بدیو معنی که چاره آدمی در رهاند، خود از بیدادگری، فساد و تبماهی حاصمل از عمدرت اسمتا )خلیمل ا     

0931 :0034) 
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 اگمممر بمممود خواهیمممد بممما ممممو یکمممی

 اگر جنمگ جمویم چمه دریما چمه کموه      

 اگممر یممار باشممید بمما مممو بممه جنممگ   

 هممر آ، کممس کممه جوینممد نممام بممزرم

 جهمماناوی اگممر کشممته گممردد بممه نممام

 

 نپیچمممممد سمممممر راز داد انمممممدکی   

 چممو در جنممگ لشممکر بممود همگممروه  

 از آواز روبمممممه نترسمممممد پلنمممممگ  

 ز گیتممممی بیابنممممد کممممام بممممزرم  

 از زنممده دشمممو بممدو شممادکام   بممه 

 (0088: 0923)حمیدیا،،              

 

 دهد:مییا اینکه در شعر زیر مرم نیکو را از زندگی با خواری و ذلت ترجیح

 جهمما، یادگارسممت و ممما رفتنممی  

 بممه نممام نیکممو گممر بمیممرم رواسممت

 

 بممه گیتممی نمانممد بممه جممز مممردی  

 مرا نام باید کمه تمو ممرم راسمت    

 (252)هما،:                          

 

 کند:میهمچنیو در اشعار زیر به فدی کرد، جا، خود در جنگ تحریض و تشویق 

 چنمممیو اسمممت راز سمممپهر بلنمممد   

 دو دیممده ز شمماه جهمما، بممر مممدار   

 کمممه زود آیمممد ایمممو روز آهرمنمممی 

 

 تممو دل را بممه درد مممو انممدر مبنممد   

 کممو تممو خممویه در کممارزار  فممدی

 نیچممو گممردو، گممردا، کنممد دشممم 

 (  0951)هما،:                         

 

 کند:نیز فردوسی در جایی دیگر مرم را داد علمداد می

 اگر ممرم داد اسمت، بیمداد چیسمت؟    

 چنا، دا، که داد است و بیداد نیسمت 

 

 ز داد ایو همه داد و فریاد چیسمت  

 چو داد آمدش جای فریماد نیسمت  

 (028)هما،:                         

سنادا ایو است که هممه جما رایمت آممال نمام نیمک اسمتا در آیمیو         را با میزا، نیکی نام پهلوانا، خود میفردوسی ارزش زندگی 

فردوسی باید مردانه عد برافراشت و با دشمو نبردکرد، که به نمام بلنمد ممرد، برتمر از زیسمتو در سمرافکندگی و دیمدار شمادکامی         

 (813: 0941سهلگا، استا )رضا، 

 تبنممام نکممو گممر بمیممرم رواسمم  

 

 مرا نام باید که تو مرم راست 

 (252: 0923)حمیدیا،، 

 

 شود،:دهد و معتقداست که ایو کار )مرم جاودانه و سرخ( سبب ماندگاری نام میمینیز فردوسی مرم در کارزار را ترجیح
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 مممرا گممر بممرزم انممدر آیممد زممما،    

 همممی نممام بایممد کممه مانمممد دراز    

 چنممیو داد پاسمم  بممه رسممتم سممپاه

 سممازیم بمما تیمما تیممز   چنمما، رزم 

 

 گممما،نمیمرم ببمزم انمدرو، بمی     

 همی کار چندیو مسمازااا  نمانی

 که فرما، تو برتمر از چمرخ مماه   

 که مانمد ز مما نمام تما رسمتخیز     

 (515)هما،:    

 

 ستیزی و هجو بیگانگانبیگانه -2-11

هما،  ایرانیا، در نزد ایرا، و پایداری در برابمر هاموم  گذاری زندگی مشتر  همه زمینه بنیادی شاهنامه را کوشه و مبارزه برای پایه

 (54: 0921دهدا )کوروجی کویاجی، تاخت و تاز بیگانگا، و محرز ساختو هویت افتخار آمیز انسانی و ایرانی تشکیل می

نگماهی بمه   ها معتقد بودند، عوم ایرانی دارای فرهنگ بزرم و وسیعی اسمت و ممردم ایمرا، دارای عظممت تماریخی هسمتندا       شعوبی

های مهم شعوبیه تحقیر اعوام ریر ایرانمی و بماالتر از هممه اعمرای     دهدا یکی از اندیشهمیای را به وضوح نشا،شاهنامه چنیو اندیشه

شود و جمشید پادشاه ایرانمی  دهد  ضحا  تازی استا که پدرش به دست او کشته میاستا تصویری که فردوسی از تازیا، ارایه می

شودا تصویری کمه  گردد و به دست ضحا  به دو نیم میدهد و بخت از او بر میبیه از حد، فر ایزدی را از دست میبه دلیل منیت 

 (  801:  09دهد، تصویر افراسیای استا )کسرایی، از تر  هم ارائه می

 

 چممو میممروی طبممری و چممو، ارمنممی  

 چممو، کلبمموی سمموری و ایممو مهتممرا،

 انممدهمممی سممرفرازند کایشمما، کممی   

 و راهممت اگممر نیممک و بممد   اگممر مممرز 

 بکوشممیم و مممردی بممه کممار آوریممم    

 

 بمممه جنگنمممد بممما کمممیه آهرمنمممی   

 کمممه کوپمممال دارنمممد و گمممرز گمممرا، 

 انممدبممه ایممرا، و مازنممدرا، بممر چممی   

 بممه گممرز و بممه شمشممیر بایممد سممتد   

 بریشمما، جهمما، تنممگ و تممار آوریممم   

 (0955: 0923)حمیدیا،،        

 سراید:گونه میای چو، اسکندر ایوبیگانهستیزی خود نسبت به حضور فردوسی با فکر بیگانه

 بممدا، گممه کممه اسممکندر آمممد ز روم 

 کاممما نممماجوانمرد بمممود و درشمممت 

 لممب خسممروا، پممر ز نهممریو اوسممت 

 کامما بممر فریممدو، کننممد آفممریو    

 

 به ایرا، و ویرا، شمد ایمو ممرز و بموم     

 چو سی و شمه از شمهریارا، بکشمت   

 همممه روی گیتممی پممر از کممیو اوسممت 

 کمممیو برویسمممت نهمممریو ز جویمممای 

 (324)هما،:                        

 

: 0924نهرتی که نسبت به مهاجما، هست به سبب تبار آنها نیست ااا نهرت از مهاجم بمه مههموم نهمرت از ظلمم اسمتا )ریماحی،       

ضمحا    ای که در داستا، ضحا  ظالم شاهد ایو ماجرا هستیما ایرانیا، به سبب ظلم و بی عدالتی شاها، پیه بمه ( به گونه039
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-آوردند اما متأسهانه گرفتار ظلم و ستم هزار ساله ضحا  شدند و رهایی مردم فراهم نشد جز با بصیرت، آگاهی و بیگانهبیگانه روی

ستیزی عنصری ملثر چو، کاوه که با ایااد اتحاد بیو مردم به مبارزه با بیگانه پرداخت و در نابودی آ، موفق شدا نکته عابمل توجمه   

ها و پهلوانا، اصیل ایرانمی را همم   ستیز است  شخصیتکه عالوه بر اینکه خود فردوسی خود یک ایرانی بیگانه در شاهنامه ایو است

و « رسمتم »آفریند، ضمو اینکه شااع و دلیرند، بیگانه ستیز  و متخلمق بمه ایمو مللهمه پایمداری هسمتندا بمه عنموا، مرمال          که می

همایی از گهمت و   همای زیمر بخمه   داردا نمونمه ممی ستیزی آنها را اعالمی بیگانههر دو پهلوانا، بزرگی هستند که فردوس« اسهندیار»

 گوید: باشدا اسهندیار در جوای رستم چنیو میشنودهای رستم و اسهندیار است که ملید ایو موضوع می

 امشممنو کارهممایی کممه مممو کممرده   

 ام از بهمر دیمو  نخستیو کممر بسمته  

 کممس از جنگاویمما، گیتممی ندیممد  

 امچمیو آنچمه ممو کمرده    به تورا، و 

 همانمما ندیممده اسممت گممور از پلنممگ 

 یکممی تممر  نگذاشممتم در جهمما،    

 

 امز گردنکشممما، سمممر بمممرآورده   

 پرسمتا، زممیو  تهی کمردم از بمت  

 که از کشتگا، خا  شمد ناپدیمدااا  

 امهما، رنج و سختی که مو بمرده 

 گممر از شسممت مممالح کممام نهنممگ 

 نباشد خمود از پهلموا، ایمو نهما،    

 (290-298: 0923)حمیدیا،، 

                     

کند و به نممایه  میستیزی خود را به بیا،کند، بیگانههایی که از خود میشد که اسهندیار ضمو تعریفمتوجهتوا،با اند  دعت می

بما   کشد و در مماجرای گرفتمار شمد، کماوس شماه و جنگیمد،      های خود را به رخ اسهندیار میگذاردا رستم نیز از جمله دالوریمی

 کند:میحگونه مطرستیزی خود را ایوافراسیای، بیگانه

 وزا، پس که شد سموی هامماورا،  

 ببممممردم از ایرانیمممما، لشممممکری 

 بکشممتم بانممگ انممدرو، شاهشمما،

 بممودجهانممدار کمماوس خممود بسممته 

 بممه ایممرا، بممد افراسممیای آ، زممما،

 

 به بسمتند پمایه بمه بنمد گمرا،      

 باائی که بمد مهتمری یما سمری    

 ور گاهشمما،کممردم آ، نممامتهممی

 بممودز رنممج و ز تیمارهمما خسممته 

 جها، پمر ز تمر  بمد بمدگما،ااا    

 (298)هما،:                        

 

نشانده آنها که بمه نمام دیمو و خالفمت از همیچ      بغض و نهرت نسبت به ایو مهاجما، و راصبا، و رارتگرا، بیگانه و حاکما، دست»

داشتا فردوسی در هر فرصمتی از افسمانه ضمحا  مماردوش گرفتمه تما       می های عامه مردم را لبریزکردند، دلظلمی خودداری نمی

 (89: 0928)ریاحی، « استاکردهستیزی عامه را بیا،حوادث چیرگی تازیا، احساسات تازی
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دار ای بس عمیق برخمور اند ذاتی است و از ریشهاگر چه دشمنی فردوسی با عناصر ریر ایرانی و بیگانگانی که خا  او را اشغال کرده

های  او به عمری  گویدا پرخاشگری وی در شاهنامه و حتی دشنامتوزی و نظر شخصی سخو نمیباشد، ولی از روی ررض و کینهمی

 (050: 0921گویدا )کرمی، هایه میو تر  و یونانی وااا نقل عولی است که فردوسی از زبا، عهرمانا، داستا،

 

 دوستیوطن -2-12

های پایداری است که فردوسی در اشعار شاهنامه به کار برده و نشما، دهنمده حمس وطمو دوسمتی      مللههدوستی یکی دیگر از وطو

مههمومی تموأم بما ن ادپرسمتی و      ]وطو دوستی[کندا گاهی از وطو پرستی و میاوست و با کالمه دیگرا، را نیز به ایو کار ترریب

هاسمتا وطمو پرسمتی    پرستی در شاهنامه بر کنار از ایو آالیمه وطو رسداتعصبات جاهالنه و نهرت بی جا از هر بیگانه به ذهو می

فردوسی احساس حکیمانه توأم با اعتدال و خردمندی و عاطهه انسانی و بکلی دور از ن اد پرستی استا عشق به ایمرا، در شماهنامه   

برخمورداری آنهما از عمدالت اسمتا      به مههوم عشق به فرهنگ مردم ایرا،، آرامه و آبادی ایمرا، و آزادی و آسمایه ممردم ایمرا، و    

کنمدا  )نولدکمه،   ممی معرفمی « پرسمت ایرانمی  وطمو »( تئودور نولدکه در کتای حماسه ملی ایرا، فردوسی را 039: 0924)ریاحی، 

کند: عشق به ایرا،، آدای و رسوم ایرا،، شوکت و جالل ایرا، در جای جمای شماهنامه نممودی عمالی     می( رفعت بیا،025: 0923

 (00: 0925استا )رفعت، شدهدر نهایت شور و دلدادگی بیا،دارد و 

 هنر نزد ایرانیما، اسمت و بمس   

 

 ندادنممد شممیر  یمما، را بممه کممس   

 (   -:0923)حمیدیا،، 

 

هما  ای که فردوسی ایرا، را بر دیگر سرزمیوگونهاست، بهدر جای جای شاهنامه از ایو سرزمیو )ایرا،( با عشق و عالعه وافر یادشده

 شوداگر میپرستی جلوهدوستی و وطوبخشد و از او چهره ای مبالغه آمیز از وطومیبرتری

 سپهبد سوی شهر ایرا، کشید

 

 سممپه را نبممرد دلیممرا، کشممید  

 (24)هما،: 

فردوسی یکی از اندیشمندا، بنام و کم نظیر ایرا، است که سرسختانه عاشق سرزمینه بود و به سختی نسبت به عوم مهماجم کمه    

کردا اما ایو انزجار ممانع از  اش را مورد تهدید عرار داده بودند احساس تنهر و انزجار میاندیشه و زبا، و ملیت و حاکمیت ملی فکر و

: 0921ایو نمی شود که حقایق تاریخی را نادیده بگیرد و یا آناا که باید از تهور و شااعت پهلوانا، دشمو سخو نگویمدا )کرممی،   

 دوستی فردوسی است:ز حس وطو( ابیات زیر حاکی ا051

 دریا اسمت ایمرا، کمه ویمرا، شمود     

 

 کنمممام پلنگممما، و شمممیرا، شمممود 

 (011: 0923)حمیدیا،، 

 

 شود:مینیز در ابیات زیر ایو عشق و عالعه به وطو دیده

 کنو، خیمز تما سموی ایمرا، شمویم     

 

 بممه یمماری بممه نممزد دلیممرا، شممویم  

 (  089)هما،:                     
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 کممه پممور فریممدو، نیممای منسممت   

 

   

 همممه شممهر ایممرا، سممرای منسممت

 (015)هما،:        

 

« زند، عنصری در جهت تربیت هویمت ملمی اسمت   میمندی به میهو که در سرتاسر شاهنامه مویپرستی و عشق و عالعهشور وطو»

سربلندی ایمرا،   رستم برای حهظ و»که  ( ایو عشق و عالعه به میهو، دانسته یا ندانسته به حدی است0088: 0938)حسینیا،، 

)حیدری، « کنداگردد و جگر گوشه خود را نادانسته فدای وطو میو نام و ننگ، پس از رناه در مقابل کاوس، به میدا، نبرد برمی

0931 :0098) 

 

 ها و اعتراض بر وضع موجوددگرگونی ارزش -2-13

هما بمه   خیمالی و بمی تموجهی آ،   های بیدار ممانع از بمی  وجدا، آگاه برخی از آدمشود، وعتی بی عدالتی، ظلم و ستم در جامعه حاکم

است و در واعع زبا، گویمای ممردم   شودا فردوسی که خود شاهد ایو گونه رفتارها در جامعه بودهمسائل حاکم و جاری در جامعه می

گشاید ها زبا، به اعتراض میها و پستیشد، بدیوهای واالی حاکم در جامعه و جایگزیاش، به خاطر دگرگونی برخی از ارزشزمانه

 آورد:  و فریاد برمی

 ز پیممممما، بگردنممممد وز راسممممتی

 شمممود ممممردم جنگاممموی پیممماده

 هنممرکشمماورز جنگممی شممود بممی  

 رباید هممی ایمو از آ،، آ، از ایمو   

 نهممما، بمممدتر از آشمممکارا شمممود  

 

 شمممود کممم ی و کاسمممتی  گراممممی 

 سوار آنمک الف آرد و گهمت و گموی   

 متممر آیممد بممه بممر   نمم اد و هنممر ک 

 ز نهممممریو نداننممممد بمممماز آفممممریو

 دل شاهشمما، سممنگ خممارا شممود   

 (0954: 0923)حمیدیا،،           

است که ظلم و ستمی که کردههای اعتراض بر وضع موجود، عیام کاوه آهنگر است که فردوسی در آ، به خوبی تشریحاز دیگر نمونه

کاوه به آ، وضع ایااد شده، زمینه را برای اتحماد و هممدلی ممردم، شکسمت     کرد باالخره با اعتراض ضحا  بر مردم جامعه وارد می

دشمو که هما، اهریمو و ضحا  است و باالخره پیروزی انقالی مردم مظلوم و مستضعف بر مستکبریو شدا نیمز در جمایی دیگمر    

 سراید:چنیو می

 بپوشمممند پیمممراهو بمممد تنمممی  

 ایمم شمود همرر مما بسمته    گشاده

 درز ممو گردد ایمو پنمد و انم   تبه

 

 ببالنممممد بمممما کممممیه آهرمنممممی 

 ایمم بیاالید آ، دیمو کمه مما بسمته    

 بممویرانی آرد رخ ایممو مممرز ممموااا  

 (230)هما،:                 

 

 کند:میکند و بر وضع موجود اعتراضها را گوشزدمیشو یا در ابیات زیر فردوسی، دگرگونی ارز
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 بپیچد سمر از عهمد فرزنمد تمو    

 ز رای و زدانه به یکسو شوند

 بگردنممد یکسممر ز عهممد و وفمما  

 جها، تنگ دارند بر زیردسمت 

 

 هممم آنکممس کممه باشممد ز پیونممد تممو  

 هممممممما، پنممممممد داننممممممدگا،  

 بمممه بیمممداد یازنمممد و جمممور و جهممما

 برایشما، شمود خموار یمزد، پرسممت:    

 (230)هما،:                        

 

شمود و از  ممی لص مردم ایرا، دچار نوعی استحالهکند که ن اد خاکند ایو نکته را به مردم گوشزد مینگری که میفردوسی در آینده

 شود و به نوعی دگرگونی ارزش ایرانی بود، است:گردد که ایو خود زمینه بروز مشکالت بعدی میخلوص خود دور می

 از ایممممرا، وز تممممر  وز تازیمممما،

 نه دهقا،، نه تر  و نه تمازی بمود  

 همما زیممر دامممو نهنممد همممه گممنج

 

 نمممم ادی پدیممممد آیممممد انممممدر میمممما، 

 خنها بممممه کممممردار بممممازی بممممودسمممم

 بمیرنممد و کوشممه بممه دشمممو دهنممد  

 (0954)هما،:                   

 

 اتحاد و همدلی -2-14

هایی که فردوسی در شاهنامه بر آ، دست گذاشته و نسبت به ا، تاکید کرده استف اتحاد و همدلی ممردم اسمت کمه    از جمله مللهه

رسندا فردوسی در شاهنامه کاوه را اسمطوره و سممبل   میدانی بگذارند به پیروزی میهر وعت مردم با تکیه بر ایو موضوع عدم در هر 

بما یمافتو نقطمه    »کندا در واعع با اوی گرفتو ظلم و بیداد ضحا ، کماوه،  میایااد اتحاد و یکپارچگی و نماد وحدت و همدلی معرفی

دانسمت کمه موفقیمت ضمحا  در پراکنمدگی ممردم و       ممی گرفتا او عهدهضعف پادشاه ستمگر دست به عیام زد و رهبری مردم را به

جوانا، است  پس نمادی را به عنوا، درفه وحدت و اتحاد بر سر چوی گرفت و مردم را گردآوردا در واعع مرادش آ، بود که مردم 

نیما عممرا،،    ذبمیح « )کنمدا ممی  را از بیداد ضحا  برهاندا پس از آ، نیز ایو خیزش رهبری و مردم را به پیروی از فریمدو، همدایت  

0938 :214) 

 چمممو ایرانیممما، آگهمممی یافتنمممد  

 چو گشتند زا، رنمج یکسمر سمتوه   

 که ایو کار ز انمدازه انمدر گذشمت   

 یکممی چمماره بایممد کنممو، سمماختو 

 

 یکایممممک سمممموی چمممماره بشممممتافتند  

 نشسمممتند یمممک بمممار دگمممر همگمممروه 

 ز روم و ز هنممممدو سمممموارا، دشممممت  

 دل و جممما، از ایمممو کمممار پمممرداختو  

 (391: 0923دیا،، )حمی                  

 

 ستیزی و تذکرغفلت -2-15

شودا ولی فردوسی بر بیدارشد، از خوای رهلت میها و اندرزها به معنی پایا، زندگی و مرم تلقیبیداری از خوای رهلت در حکمت

 دوست، بیگانهوطو ( فردوسی ضمو اینکه14: 0941کندا )رضا، میبیا،« موتوا عبل ا، تموتوا»تاکید و اعتقاد خود را به حدیث 
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کنمدا در سمروده زیمر بیمداری حماکم از      ستیز است و بر ایو مللهة پایداری نیز تاکیمدمی ستیز است خود فردی رهلتستیز و دشمو

     داند:خوای رهلت را سبب ایمنی از گزند دشمو می

 ز دشممممو بمممود ایممممو و تندرسمممت     چو برخیزد از خوای شاه از نخست

 (  0191: 0923)حمیدیا،،               

 

 کندافردوسی شاعری متذکر است و با تذکرات خود مخاطبه را بیدارمی

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه -3

کننمده  باشد: ادبیات هر کشوری ریشمه در تممد،، فرهنمگ و عمدمت آ، دارد و ممنعکس     نتایج حاصل از ایو پ وهه بدیو شرح می

ها از نیز با عدمتی کهو، زبا، حال مردما، با فرهنگ و متمد، آ، است و حماسهآدای، رسوم و تهکرات مردمه است  ادبیات ایرا، 

آیدا با توجه به نعاریف ادبیات حماسی و ادبیات پایمداری، عرابمت و شمباهت زیمادی     شمارمیبهجمله شاهنامه فردوسی از ایو دست 

همای پایمداری خمود را بما بکمارگیری      و افکار و اندیشمه  بیو ایو دو نوع ادبی وجود داردا فردوسی، فردی شریف، مقاوم و پایدار است

ستیزی، اعتراض به وضع موجود، جنمگ و آممادگی   شناسی و دشموستیزی، بصیرت، دشموهای پایداری چو، دادگری و ظلممللهه

بمارزا،، حمایمت از   گرایی و پایبندی بمه عقیمده، سمتایه م   داری، دیوجویی، هاو حاکم جور و بیدادگر، مردممقابله با دشمو، صلح

ستیزی و تمذکر وااا بمروز   دوستی، اتحاد و همدلی، رهلتستیزی و هاو بیگانگا،، وطوطلبی(، بیگانهمظلوم، مرم مااهدانه )شهادت

دهد و همه را به رعایت اصمول پایمداری   دهد و همه را از حاکم و پادشاه گرفته تا پهلوا، و مردم عادی مخاطب کالم خود عرارمیمی

توا، منشور پایداری ملت ایرا، دانست و گهت که ادبیات پایمداری، اممروزی و  تمازه بمه دورا،     خواندا شاهنامه فردوسی را مییفرام

کنمد کمه ایرانیما،    ممی رسیده نیست  بلکه ریشه در اعماق تاری ، تمد، و فرهنگ ایرا، و ایرانی داردا فردوسی با اشمعار خمود ثابمت   

و آمیختمه بما    ستیزی و تمامی اخالق پایداری در سرشمت آنهما نهادینمه   ها و بیگانهدر برابر انواع هاوم مردمی هستند پایدار و مقاوم

 گوشت و خو، آنهاستا

 

 سر تخت شاهی بپیچمد سمه چیمز   

 سممود را برکشممد دگممر آنکممه بممی 

 سه دیگر که با گنج خویشمی کنمد  

 به بخشمندگی یماز و دیمو و خمرد    

 

 نخسمممتیو ز بیمممدادگر شمممهریار   

 ز ممممرد هنرمنمممد سمممر در کشمممد

 دینمار کوشمد کمه بیشمی کنمد     به 

 دروغ ایممچ تمما بمما تممو بممر نگممذرد   

 (231)هما،:                            

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 منابع

(، جامعه شناسی اسطوره در شاهنامه فردوسی، استاد راهنما: محمد حسیو همافر، دانشگاه آزاد اسمالمی واحمد تهمرا،    0931اخالعی، فریده )

 مرکزی 

 ، دفتر خسروا،، چاپ اول، تهرا،: انتشارات امیر کبیر  چاپ اول، نشر صنوبر0931آیدنلو، سااد، 

 ،، نامه نامور، چاپ اول، تهرا،: سخو0921اسالمی ندوشو، محمدعلی 

 ، از رودکی تا بهار، چاپ اول، تهرا،: نغمه زندگی0929اسالمی ندوشو، محمدعلی، 

 0931، 8های هویت ملی، ماموعه مقاالت همایه بیو المللی حکیم فردوسی، یهحسینیا،، لیال، بررسی عناصر و ملله

 ، شاهنامه فردوسی، چاپ ههدهم، تهرا،: نشر عطره0923حمیدیا،، سعید، 

  0931حیدری، علی، تولد و پرورش وااا پهلوانا، شاهنامه در دو بخه اساطیری و تاریخی، ماموعه مقاالت همایه حکیم فردوسی، 

  0931خورد؟، ماموعه مقاالت همایه بیو المللی حکیم فردوسی، لی، وحید، فردوسی به چه درد نسل امروز ما میخلیلی ارد

  0931(، آته نماد پاکی زرتشت و سیاوش، همایه بیو المللی حکیم فردوسی، 0931الهی، شهال، کاظمی، طاهره )خلیل 

-یداری و بیداری ملی در عیام کاوه آهنگر، ماموعه مقاالت ههتمیو هممایه پم وهه  های پاذبیح نیا عمرا،، آسیه و یگانه مهر، حسیو، مللهه

  0938های زبا، و ادبیات فارسی، 

 ، نگاهی به شاهنامه، انتشارات انامو آثار ملی0941رضا، فضل اهلل، 

 0925، 29ها و کردارهای عهرمانا، شاهنامه، شماره رفعت، محمدتقی، منه

 فردوسی، چاپ اول، تهرا،: طرح نو ،،0924ریاحی، محمد امیو، 

 شناسی، چاپ دوم، تهرا،: پ وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهای فردوسی، سرچشمه0928ریاحی، محمد امیو 

 ، از توس تا دوشنبه، چاپ اول، اصهها،: نشر صنوبر0923کازرونی، صنم 

 مرکز ، سازهای راز، چاپ دوم، تهرا،: نشر0921کزازی، میر جال الدیو 

  809-895کسرایی، محمد ساالر، اندیشه سیاسی فردوسی، فصلنامه تخصص علوم سیاسی، سال چهارم، شماره ههتم، صص 

 ها، تهرا،: نشر آگاه (، حماسه ملی ایرا،، یادمانی از فراسوی هزاره0921کوروجی کویاجی، جهانگیر )
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