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چکیده
اخالق، از واالترین گرایش های آدمی 

است که شکوه و عظمت را در عالی ترین 
شکل آن آشکار می کند؛ زیرا در سایه 

اخالق، شخصيت حقيقی انسان ها شناخته 
می شود. هدف این تحقيق، استخراج 

نگره های اخالقی- اعتقادی در دو داستان 
رزم نامه و غم نامه فردوسی است. توجه 

شاعر به مقوله اخالق، عمدتًا با ژرفای 
اندیشه و سلوک عرفانی وی و پيوستگی 

روحی او با آموزه های قرآنی ارتباط 
مستقيم دارد. حکيم توس، اخالقيات را 
با تأثير از اصول انسانی، مطالب آموزنده 
و عبرت آموز اجتماعی در آثار خود، به 

گونه ای ژرف انعکاس داده و بر این اساس، 
اثر مزبور بيش از حد معمول مقبول طبع 

مردم صاحب نظر است. پژوهش حاضر، 
نگره های اخالقی در داستان رزم نامه و غم 

نامه فردوسی را بررسی می کند و نشان 
می دهد که ميان این عناصر، رابطه و پيوند 

گسست ناپذیر وجو دارد.

ــد.  ــاهنامه خوان ــتان ش ــن داس پرمعناتری
»ایــن داســتان نه تنهــا برخــورد دو تــن از 
پهلوانــان و دو ســنخ متفــاوت شــخصيتی 
اســت، بلکــه به صــورت رویارویــی دو 
ــوه  ــاد جل ــی متض ــی عقيدت ــام سياس نظ

می کنــد« )حميدیــان، 1373: 340(.

2.بیانمسئله
حکيــم تــوس، اندرزهــای بزرگ مهــر 
ــت  ــی را در غای ــخنان اخالق ــر س و دیگ
ــه شــعر و در قالــب  فصاحــت و بالغــت ب
زیباتریــن شــکل بيــان کــرده اســت. 
ــود  ــتان های خ ــرح داس ــا ط ــی ب فردوس
در دو داســتان رزم نامــه و غم نامــه، نتایــج 
ــال  ــده انتق ــه خوانن ــا را ب ــی آن ه اخالق
و  داســتان ها  حقيقــت  در  می دهــد. 
ــز  ــرت ني ــاهنامه درس عب افســانه های ش
هســت. امــا ســؤال اینجاســت؟ چــه 
ارتباطــی بيــن محورهــای اخالقــی در دو 
داســتان رزم نامــه و غم نامــه وجــود دارد؟

در دو داستان 
رزم نامه و غم نامه

کلیدواژهها:فردوسی، محور اخالقی، 
رزم نامه، غم نامه

1.مقدمه
علــم اخــالق، علمی اســت کــه انســان را 
بــه شــناخت بهتــر خوبی هــا و بدی هــای 
نفــس رهنمــون می ســازد. »تمــام علمای 
اخــالق و اکثــر فالســفه و دانشــمندان از 
ــيلة[  ــالق را ]وس ــران، اخ ــا و معاص قدم
ــی  ــال واقع ــعادت  و کم ــه س ــيدن ب رس
انســان می داننــد و آن را ســرمایة تــالش 
و تعالــی و تکامــل مــاّدی و معنــوی بشــر 
به شــمار می آورنــد« )شــّبر، 1364: 9(.
داســتان های »رســتم و اســفندیار« و 
ــک  ــوان ی ــه به عن ــهراب« ن ــتم و س »رس
ــورد  ــوان برخ ــه به عن ــی، بلک رزم معمول
دو تفکــر مهــم در شــاهنامه مــورد بحــث 
ــت  ــرای دس ــر ب ــگ تفک ــت. در جن اس
یافتــن بــه هدف، غيــر از ابــزار جنگــی، از 
ابــزار فکــری و هوشــمندی های الزم نيــز 
اســتفاده می شــود. رزم رســتم و اسفندیار 
و  بلندتریــن  کامل تریــن،  می تــوان  را 
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3.روشتحقیق
در ایــن جســتار نگارنــده در آغــاز، محور 
ــی  ــری فردوس ــی فک ــی را در مبان اخالق
مــورد بررســی قــرار داده و در ادامــه 
ــی را در دو  ــای اخالق ــا و الگوه ویژگی ه
داســتان رزم نامــه و غم نامــه بــا شــواهد و 

قرایــن تبييــن کــرده اســت.

4.پیشینةتحقیق
ــعار  ــون اش ــددی پيرام ــات متع تحقيق
فردوســی انجــام شــده اســت، ماننــد 
تحليــل کهــن الگویــی در داســتان رســتم 
ــی؛  ــران، ســيد مجتب و اســفندیار )ميرمي
داســتان  تحليــل  و  انــوش(  مــرادی، 
ــای  ــاس نظریه ه ــهراب براس ــتم و س رس
علــی؛  )محمــدی،  روایت شناســی 
بهرامی پــور،  نوشــين( امــا در دو داســتان 
رزم نامــه و غم نامــه کمتــر بــه محورهــای 
ــا  ــی ب ــت. ول ــده اس ــه ش ــی توج اخالق
ایــن حــال مطالبــی نســبتًا زیــاد در ایــن 
ــوان  ــوط می ت ــایت های مرب ــه در س زمين
ــت. ــوب اس ــم مطل ــد نظ ــه فاق ــت ک یاف

5.اهدافتحقیق
در  اخالقــی  محورهــای  بررســی   .1

غم نامــه و  رزم نامــه 
2. ارتباط اخالق در اشعار فردوسی

6.بحث
6.1.راستگویی

فردوســی بــه راســتی و راســتگویی، 
بســيار اهميــت می دهــد. همچنيــن، 
ــبت از  ــه مناس ــخن ب ــر س ــان ه در پای
راســتگویی ســخن می گویــد. پشــوتن در 
راهنمایــی رســتم، بــه وی چنيــن گفــت:

پشوتن بدو گفت: بشنو َسُخن
همی گویمت ای برادر، مکن

تو را گفتم و بيش گویم همی
که از راستی دل نشویم همی 

)فردوسی، 1392: 174(
ــاره  ــوع اش ــن موض ــر ای ــوق ب ــات ف ابي
می کنــد: از راســتی چشــم نبایــد پوشــيد 
و حقيقــت را نبایــد تــرک کــرد و راســتی 
برتــر دانســت.  از هــر چيــز  بایــد  را 
ســهراب در نصيحــت بــه هجيــر ســفارش 

نبينی جز از راستی پيشه ام
به کّژی نياید خود اندیشه ام

)همان، 140(
بيــت فــوق تصریــح دارد بــه اینکــه 
ــم و  ــه کن ــتی پيش ــدارد ناراس ــی ن لزوم
دروغ بگویــم و بایــد راســتی را پيشــه 
ــورد  ــر در م ــای دیگ ــاعر، در ج ــرد. ش ک
راســتی، کــه همــان درســتی و راه راســت 

ــت: ــخن داده اس ــت، داد س اس
تو خواهش کن و البه و راستی

مکوب ایچ گونه دِر کاستی
مگر باز گردد به شيرین سخن

به یاد آورش روزگار کهن
که تا چند گه بودش اندر جهان
به رنج و به سختی ز بهر مهان 

)فردوسی، 1392: 211(
ــت  ــه اس ــن نکت ــر ای ــوق بيانگ ــات ف ابي
»راه درســت را انتخــاب کــن و دِر کجــی 
ــاش(«  ــج رو نب ــزن. )ک ــتی را م و نادرس
تأملــی  انــدک  بــا   .)216 )همــان: 
می تــوان گفــت: گویــا ایــن آیــات در 
ــوم  ــذا ی ــت: ه ــوده اس ــی ب ــر فردوس نظ
امــروز   ... صدقهــم  الصادقيــن  ینفــع 
ــتگویان ـ  ــتی، راس ــه راس ــت ـ ک روزی اس
بــه آن هــا ســود می بخشــد. )مائــده/ 
ــن  ــزی اهلل الصادقي ــن: ليج 11( همچني
 »... المنافقيــن  یعــذب  و  بصدقهــم 
ــان  ــدا صادق ــه خ ــت ک ــن اس ــدف ای ه
ــد،  ــاداش ده ــان پ ــر صدقش ــه خاط را ب
ــذاب  ــد ع ــرگاه اراده کن ــان را ه و منافق

نمایــد )احــزاب/2(.

ــه  ــر می خواهــی نادرســتی ب ــد: اگ می کن
ــد نرســاند، راســتی پيشــه کــن.  ــو گزن ت
ــازات  ــی مج ــه دروغ  بگوی ــی ک در صورت

ــد. ــی ش  خواه
به هر کار در پيشه کن راستی

چو خواهی که نگزایدت کاستی
ســخن هرچــه پرســم همــه راســت 

ــوی  گ
متاب از ره راستی هيچ روی

سپارم به تو گنج آراسته
بيابی بسی خلعت و خواسته 

)فردوسی، 1386: 140(
هجيــر، در جــواب ســهراب در مــورد 

می گویــد: چنيــن  راســتی 
بگویم همه آنچه دانم بدوی

به کّژی چرا بایدم گفت وگوی؟

نبایــد راســتیچشــم از
ــد ــترانبای ــیدوحقیق پوش
تــرککــردوراســتیرابایــد
ــت ــردانس ــزبرت ــرچی ازه
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بعضــی از ابيــات شــاهنامه، خطابــات 
ــر  ــی آورد. در براب ــن م ــه ذه ــی را ب قرآن
صفــت  راســتگویی،  شایســته  صفــت 
کــه  دارد ـ  قــرار  دروغ گویــی  مذمــوم 
ــات و  ــوس و در آی ــم ت ــة حکي در اندیش
احادیــث اســالمی ـ انســان از آن بــه جــد 
ــل  ــم: »ب ــرآن کری ــت. ق ــده اس ــی ش نه
ــل و  ــن قب ــون م ــوا یخف ــا کان ــم م بداله
لــورّدوا لمــا نهــوا عــن و إنهــم لکاذبــون« 
آری احــوال قيامــت کــه پيــش از ایــن بــر 
ــود آشــکار شــود و اگــر  آن هــا مســتور ب

بــار دیگــر بــه دنيــا برگردنــد بــاز همــان 
اعمــال زشــتی کــه از آن هــا نهــی شــدند 
ــد  ــرد و دروغ می گوین ــد ک ــاده خواهن اع
کــه دیگــر کار بــد نخواهيــم کــرد )انعــام/ 

ــه 28(. آی
ــز  ــاب پرهي ــز در ب ــن )ع( ني اميرالمؤمني
ــار  ــد: »... از دروغ برکن از دروغ می فرماین
باشــيد کــه بــا ایمــان فاصلــه دارد.« 
نســبت  رســتم   .)145 )نهج البالغــه/ 
ــت  ــد »دل ــاب می کن ــفندیار خط ــه اس ب
پدیــد  را  ناراســتی  و  کــژی  بيشــتر 
ــياطين  ــروی ش ــت از ني ــی آورد و روان م

ــان/  ــد.« )هم ــرورش می یاب ــن پ و دروغي
:)145

دلت بيش، کّژی بپالد همی
روانت ز دیوان ببالد همی

)فردوسی، 1386: 140(
اســتاد تــوس، غــّواص وار در دریــای 
معــارف اســالمی فــرو رفتــه اســت. و 
ــه از  ــنگی را ک ــن و گران س ــای ثمي ُدره
ــا بــه چنــگ آورده و در  ژرفــای ایــن دری
ِســلِک ابيــات شــاهنامه بــه نظــم کشــيده 

ــت. اس

6.2.عدالت
در ســخنان فردوســی عدالــت از مبانــی 
اخالقــی  محــور  و  فکــری  مشــترک 
اساســًا  شــاهنامه  قصه هــای  اوســت. 
ــرانجام  ــت. و س ــداد اس ــا بي ــتيِز داد ب س
ــداد و  ــر بي ــروزی داد ب ــتيز، پي ــن س ای
تباهــی اســت. هيجــان و زیبایــی داســتان 
در لحظــات نفس گيــر ایــن درگيــری 
اســت. شــيرینی پایــان داســتان، پيــروزی 
ــت اســت کــه تلخ کامــی شــنونده و  عدال
ــازد. گشتاســپ،  ــوارا می س ــده را گ خوانن
در حالــی کــه بــر تخــت طالیــی نشســته 
ــاه  ــراف ش ــپاه اط ــان س ــود و فرمانده ب
پســرش  بــا  گفت وگــو  بــه  بودنــد 

می پــردازد: )اســفندیار( 
نشست از بِر تخِت زر شهریار

بشد پيِش او فّرخ اسفندیار
همی بود پيشش پرستارفش

پراندیشه و دست کرده به َکش
چو در پيش او انجمن شد سپاه 

ز نام آوران و ز ُگرداِن شاه
همه موبدان پيِش او بر رده 

ز اسپهبدان پيش او صف زده
پس اسفندیار آن یِل پيل تن

برآورد از درد آنگه سخن
)فردوسی، 1392: 59(

اســفندیار، آن پهلــوان قوی هيــکل، از 
درد و رنــج ســخن بــه ميــان آورد و پــدر 

ــرد: ــف ک ــن توصي را این چني
بدو گفت: شاها، انوشه بدی
تویی بر زمين فّره ی ایزدی

سِر داد و مهر از تو پيدا شده ست
زیبــا  تــو  از  تخــت  و  تــاج  همــان 

ــاهنامه، ــاتش ــیازابی بعض
خطابــاتقرآنــیرابــهذهــن
مــیآورد.دربرابــرصفــت
شایســتهراســتگویی،صفــت
مذمــومدروغگویــیقــرار
داردـکــهدراندیشــةحکیــم
ــث ــاتواحادی ــوسودرآی ت
ــه ــانازآنب ــالمیـانس اس

ــدهاســت ــیش ــدنه ج
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ه ســت شد
تو شاهی، پدر، من تو را بنده ام

هميشه به رأی تو پوینده ام
)همان: 59(

دادگــری،  زمينــه  در  فردوســی 
ــرار  ــم ق ــرآن کری ــی از ق ــر آیات تحت تأثي
ــوا  ــن آمن ــا الذی ــا ایه ــت: »ی ــه اس گرفت
ــط و ال  ــهدا بالقس ــن هلل ش ــوا قوامي کون
یجــر منکــم شــنان قــوم علــی اال تعدلــوا 
اعدلــوا هو اقــرب للتقــوی ...« ای کســانی 
کــه ایمــان آورده ایــد! همــواره بــرای خــدا 
ــی  ــت، گواه ــد، و از روی عدال ــام کني قي
دهيــد. دشــمنی بــا جمعيتــی، شــما را به 
ــت  ــاند. عدال ــت نکش ــرک عدال ــاه و ت گن
ــر  ــزگاری نزدیک ت ــه پرهي ــه ب ــد، ک کني
ــد،  ــدا بپرهيزی ــت( خ ــت و از )معصي اس
ــر  ــد باخب ــه خــدا از آنچــه انجــام دهي ک
ــارز  اســت )مائــده/ 8(. »یکــی از نــکات ب
ــوز  ــب عبرت آم ــا و مطال ــاهنامه، پنده ش
ــرای  ــت. ب ــی آن اس ــتورات اخالق و دس
دســت یابی بــه ایــن منظــور، حکيــم 
ــته و  ــود جس ــی س ــر فرصت ــوس از ه ت
هــر رویــدادی را بهانــه قــرار داده اســت« 

)منتصــف مجابــی، 1383: 37(.

6.3.محبت
یکــی از کليدواژه هــای اخالقــی در دو 
داســتان رزم نامــه و غم نامه مهــر و محبت 
اســت. در اســالم، مهربانــی و محبــت 
ــة  ــی جامع ــوام و برپای ــة ق ــدن، مای ورزی
انســانی اســت. بی شــک بــدون مهربانــی، 
ــی روح  ــرد و ب ــاع بشــری، س ــام اجتم نظ
و زیبایی هــای زندگــی بــه کام انســان 
تلــخ و بی معناســت. خــدای مهربــان 
بندگانــش را بــه محبــت و مهــرورزی 
ــزء  ــه را ج ــر و عاطف ــل مه ــویق و اه تش
ــم  ــد: »ث ــی می کن ــن معرف ــاب یمي اصح

و مهربانــی، چهــرة پــاک خــود را بــه مــا 
ــه  ــر را ب ــی مه ــاعر گاه ــان دادی. ش نش
ــد  ــه فرزن ــبت ب ــدر نس ــه پ ــای عالق معن

هــم بــه کار می بــرد: 
نشان داد مادر مرا از پدر

ز مهر اندر آمد روانم به سر
)همان: 185(

بــا توجــه بــه بيــت فــوق عالقــه و محبــت 
پــدر نســبت بــه پســر در دل فرزنــد 

می مانــد. 
ــات فردوســی  ــری از ابي ــای دیگ نمونه ه

کان مــن الذیــن آمنــوا و تواصــوا بالصبــر 
ــانی  ــس از کس ــه« پ ــوا بالمرحم و تواص
ــر  ــد و یکدیگ ــان آورده ان ــه ایم ــيد ک باش
مهربانــی  و  اســتقامت  و  بــه صبــر  را 
اینــان  توصيــه می کننــد.  و عطوفــت 

ــد/17(. ــتند )بل ــن هس ــاب یمي اصح
ــر  ــد: »خي رســول اکــرم )ص( می فرماین
ــن  ــًئ للمؤمني ــن کان مألف ــن م المؤمني
و الخيــر فيمــن ال یألــف و ال یؤلــف« 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــان کس ــن مؤمن بهتری
مؤمنــان انــس بگيــرد و کســی کــه انــس 
نگيــرد و انــس نپذیــرد، خيــری در او 
نيســت )بحاراألنــوار، 1392: ج 67، 298(. 
ــيار  ــی بس ــرای فردوس ــت ب ــر و محب مه

ارزشــمند اســت. وی می گویــد:
بدو گفت زال ای خداونِد مهر

چو اکنون نمودی به ما پاک چهر
گرایدون که رستم نگردد درست 

کجا خواهم اندر جهان جای جست
)فردوسی، 1392: 209(
از  محبــت  مــی دارد،  بيــان  حکيــم 
ویژگــی شــاهان باســتان اســت. چنانکــه 
در بيــت فــوق اشــاره شــد، زال بــه 
رســتم می گویــد: ای صاحــب محبــت 
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بــودی. اگــر کســی زحمت هــای تــو 
ــو  ــروت ت ــد از ث ــمارش کن ــا ش را در دني
ــن )ع( در  ــود. اميرالمؤمني ــتر می ش بيش
ــان  ــد: »االنس ــوص می فرماین ــن خص ای
ــت  ــدة محب ــد اإلحســان« انســان بن عبي
ــدی، 1366: 385(.  ــت )آم ــان اس و احس
بــا انــدک تأّملــی در ابيــات بــاال خواهيــم 
ابيــات شــاهنامة  فهميــد کــه تمــام 
فردوســی ماننــد دانه هــای مرواریــدی 
اســت کــه در غایــت، گردنبنــدی نفيــس 
و ارزشــمند از دانه هــای اخــالق و ادب را 
ــردن ســرافراز  ــر گ ــد و ب تشــکيل می ده
ــان آن  ــان و قهرمان ــز و پهلوان ــران عزی ای

می درخشــد.

6.4.نصیحتگری
اخالقــی  محورهــای  از  دیگــر  یکــی 
از  »نصيحــت  اســت.  نصيحت گــری 
انســانی  فضایــل  و  صفــات  برتریــن 
اســت« )نراقــی، 1377: 164(. همچنيــن، 
ــاط انســان  نقــش بســيار مهمــی در ارتب
ــد  ــردم دارد. پن ــال و م ــدای متع ــا خ ب
اندرزهایــی کــه فردوســی در بــاب  و 
مســائل مختلــف و موضوعــات گوناگــون، 
چــه از زبــان خــود چــه از قــول دیگــران 
می دهــد، کــم نيســت. معــارف بشــری و 
ــف  ــات لطي ــی و احساس ــق اجتماع حقای
ــت. از  ــراوان هس ــاهنامه ف ــانی در ش انس
ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می ت جمل

ــرد: ک
پرهيــز از بداخالقــی، عدالــت و پرهيــز از 

طمــع و آز، ســخن ســنجيده، پنــد.

6.4.1.پرهیزازبداخالقی
کســی کــه در جانــش عقــل باشــد، بــه 
ــگاه می کنــد  منشــأ و خاســتگاه کارهــا ن
و در می یابــد کــه دچــار بداخالقــی و 

ــازگاری نشــود. ناس
از  پرهيــز  دربــارة  تــوس،  حکيــم 
داده  ســخن  داد  این گونــه  بداخالقــی 

اســت:
هر آن کس که دارد روانش خرد

سِر مایة کارها بنگرد
چو مردی و پيروزی و خواسته

ورا باشد و گنِج آراسته

در ایــن زمينــه وجــود دارد:
در  شــيوه  ایــن  جلوه هــای  از  یکــی 
رزم نامــه، آنجاســت کــه لشــکر اســفندیار 
ایســتاده اند  و رســتم در مقابــل هــم 
)اســفندیار(  لشــکر  از  کــس  هــر  و 
ــت او را  ــش محب ــد دل ــتم را می بين رس

ینــد: برمی گز
هر آن کس که از لشکر او را بدید

دلش مهر و پيوند او برگزید
همی گفت هر کس که این نامدار

نماند به کس جز به سام سوار
برین کوهة زین ُکِه آهن است

همان رخش گویی که آهرمن است
اگر هم نبردش بود ژنده پيل 
بر افشاند از تارک پيل، نيل

کسی مرد ازین سان به گيتی ندید
نه از نامداران پيشين شنيد
خرد نيست اندر سِر شهریار
که جوید ازین نامور کارزار

برین سان همی از پی تاج و گاه
به کشتن دهد نامداری چو ماه

)فردوسی، 1392: 131(
٭٭٭٭٭

هميشه همه نيکویی خواستی
به فرماِن شاهان بياراستی
اگر بر شمارد کسی رنج تو

به گيتی فزون آید از گنِج تو
)همان، 86(
ــر و  ــری از مه ــة دیگ ــوق نمون ــات ف ابي
ــا  ــفندیار ب ــی اس ــدال لفظ ــت در ج محب
رســتم اســت. آنجــا کــه اســفندیار خطاب 
محبــت  و  لطــف  هميشــه  می کنــد: 
داشــتی و آمــاده و پذیــرای فرمــان شــاه 
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بزرگی و ُگردی و ناِم بلند
به نزِد گران مایگان ارجمند

به گيتی بر آن سان که اکنون تویی
نباید که داری سِر بدخویی 

)فردوسی، 1392: 106(

6.4.2.عدالتوپرهیزازطمع
وآز

از جملــه مــوارد پســندیدة اخالقــی، 
بــه عــدل و انصــاف رفتــار کــردن اســت. 
خصيصــه ای کــه در برابــر صفــت ناپســند 
طمــع و آز قــرار می گيــرد. اســتاد تــوس، 

ــد: ــاره می گوی ــن ب در ای
بباشيم بر داد و یزدان پرست

نگيریم دسِت بدی را به دست
سخن هرچه بر گفتنش روی نيست

درختی بَود ِکش برو بوی نيست
و گر جاِن تو ِبسَپَرد راِه آز
شود از پِی سود بر تو دراز

)فردوسی، 1392: 106(

6.4.3.سخنسنجیده
ســراینده شــاهنامه، ســخنی را ســنجيده 
می دانــد کــه ابتــدا به خوبــی شــنيده 
شــود، ســپس به درســتی پاســخ داده 

شــود. وی می گویــد:
چو مهتر سراید سخن، َسخته به

ز گفتاِر بد، کام پرَدخته به
ز گفتارت آنگه ُبدی بنده شاد

که گفتی که چون تو ز مادر نزاد
به مردی و ُگردی و رای و خرد

همی بر نياکان خود بگذرد
پدید است نامت به هندوستان

به روم و به چين و به جادوستان
از آن پندها داشتم من سپاس

نيایش کنم روز و شب در سه پاس
ز یزدان همی آرزو خواستم 

که اکنون به تو دل بياراستم 
)فردوسی، 1392: 106- 107(

شاعر در جای دیگر می گوید:
بدو گفت نرم ای جوانمرد، نرم

ــرم  ــخن گ ــک و س ــرد و خش ــن س زمي
ــرم و ن

)فردوسی، 1386: 157(
بــا توجــه بــه بيــت فــوق، رســتم، 

ــت  ــنگ اس ــدرون س ــت نخورده در ان دس
و چــون از قيــد ســنگ آزاد شــود، نگينــی 
درخشــان و گرانبهــا می شــود. ســخن 
هنگامــی ارزش پيــدا می کنــد کــه گفتــه 

شــود.

6.4.4.پند
ســرایندة ســخن فارســی در جای جــای 
و  پنــد  بــه  خویــش  حماســی  کالم 
در  شــاعر،  اســت.  پرداختــه  نصایــح 
هنگامــة کارزار و در هيمنــة نبردهــا و 
چکاچــاک شمشــيرها، آن زمــان کــه 
پهلوانــان مغرورانــه تنــگ بــر اســب 
ــر  ــرد ب ــن گ ــند و از زمي ــگ می کش جن
می آورنــد، هــر دو ســوی نبــرد را از اســب 
ــرم  ــتگاه ن ــی آورد و دس ــرود م ــن ف تاخت
ــه از  ــوری ک ــوازد به ط ــت را می ن نصيح
ــفندیار  ــه اس ــنویم ک ــتم می ش ــان رس زب
ــه از  ــه این گون ــای خردمندان ــا اندرزه را ب

جنگيــدن منصــرف می کنــد:
سپردم بدو کشور و گنج خویش
گزیدم ز هر گونه ای رنِج خویش

زمانش چنين بود نگشاد چهر
مرا دل پر از درد و، سر پر ز مهر 

بدین گونه ُبد گردِش آسمان
بسنده نباشد کسی با زمان

ایــن جهان جــوی نــزد مــن  کنــون 
ــت اس

که فّرخ نژاد اورمزد من است
هنرهای شاهانش آموختم
از اندرز فام خرد توختم 

)فردوسی، 1392: 246(
ــفندیار  ــوق، اس ــات ف ــه ابي ــه ب ــا توج ب
بــه اندرزهــای رســتم روی خــوش نشــان 

ــرد. ــی نک ــداد و توجه ن
پنــد دهنــده دلســوز کســی اســت 
کــه در اندرزگویــی خویــش، ســخنی 
شایســته، اســتوار، نــرم، روان و پســندیده 
بــر زبــان آرد تــا در جــان و دل شــنونده 
ــردد.  ــت او گ ــة هدای ــد و مای ــر افت مؤث
ــگاه ارزشــمندی  شــخصيت پشــوتن جای
گویــی  دارد.  نصيحــت  و  پنــد  بــرای 
فردوســی آموزه هــای خــود را از زبــان 
مــی دارد.  بيــان  نصيحت گــر  ایــن 
ــاری  ــّزه، زنه ــد من ــن خردمن ــوتن ای پش

ســهراب را بــه نرمــی و آرامــش ســفارش 
ــن اســت  ــن، زمي ــد ای ــد و می گوی می کن
ــا ســخن  ــه ســرد و خشــک اســت، ام ک
بایــد گــرم و نــرم باشــد. آیــات متعــددی 
در اهميــت ایــن صفــت پســندیده آمــده 
ــوا  ــن ءامن ــا الذی ــه: »یاأیه اســت. از جمل
اتقــوا اهلل و قولــوا قــوال ســدیدا« ای اهــل 
ایمــان! از خــدا پــروا کنيــد و ســخن 
درســت و اســتوار گویيــد )احــزاب/ 427(. 
و »قــل لعبــادی یقولــوا اّلتــی هی أحســن 
إّن الشــيطان ینــزع بينهــم إّن الّشــيطان 
کان لإلنســان عــدّو مبينــا« و ای محمــد 
ــخن  ــه س ــه هميش ــو ک ــم را بگ بندگان
ــيطان  ــه ش ــد ک ــان آری ــر زب ــر را ب بهت
بســيار شــود بــه یــک کلمــة زشــت ميان 

شــما دشــمنی و فســاد برمی انگيــزد؛ 
ــح و  ــان واض ــا آدمي ــمنی او ب ــرا، دش زی
آشــکار اســت )اســراء/ 53(. شــاعر در 

ــد: ــاره می کن ــر اش ــای دیگ ج
نبينی که موبد به خسرو چه گفت

بدانگه که بگشاد راز از نهفت
ــر  ــون گوه ــه چ ــت، ناگفت ــخن، گف س

ــت اس
کجا نا َپسوده به سنگ اندر است

چو از بند و پيوند یابد رها
درخشنده ُمهری بود بابها

)فردوسی، 1386: 143(
را  حکمت آميــزی  ســخن  ســهراب، 
ــت  ــه پادشــاه وق ــدان ب ــه یکــی از موب ک
ــا  ــخن ت ــد: س ــل می کن ــود، نق ــه ب گفت
گفتــه نشــده اســت ماننــد گوهــری 

ــگاه ــوتنجای ــخصیتپش ش
پنــد بــرای ارزشــمندی
گویــی دارد. نصیحــت و
ــود ــایخ ــیآموزهه فردوس
ــر ــننصیحتگ ــانای رااززب

ــیدارد ــانم بی
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ــان  ــن جه ــه ای ــی ک ــرای آدميان ــت ب اس
درونشــان را از حقيقــت انســانی ســاخته 
اســت. وی، در سراســر زندگــی اســفندیار، 
یــاور و راهنمــای اوســت. ایشــان، نمــودار 
تشــخيص نيــک از بــد اســت. وی، مــدام 
در پــی آن اســت کــه اســفندیار را از 
بــدی دور کنــد. آشــتی و صلــح اســفندیار 

ــت. ــان اوس ــتم آرم و رس
پشوتن که ُبد شاه را راهنمای
بيامد هم آنگه به پرده سرای 

)همان: 126(
یکی بزم جوید یکی رزم و کين
نگه کن که تا کيست با آفرین؟

چنين داد پاسخ ورا نامدار
که گر من بپيچم سر از شهریار

بدین گيتی اندر نکوهش ُبَود
همان پيش یزدان پژوهش ُبَود

دو گيتی به رستم نخواهم فروخت
ســوزن  بــه  را  دیــن  کســی چشــم 

ندوخــت
بدو گفت: هر چيز کآمد ز پند
تن پاک و جان تو را سودمند

همه گفتم، اکنون بهی برگزین 
دل شهریاران نيازد به کين

)فردوسی، 1392: 127(
ــدی  ــا خردمن ــات ب ــن ابي ــوتن در ای پش
در  می پــردازد.  رســتم  نصيحــت  بــه 
ــفندیار  ــد اس ــعی می کن ــه س ــی ک حال
ــا رســتم بــر حــذر دارد.  را از جنگيــدن ب
ــک ســو  ــش از ی ــه جان ــا اســفندیار ک ام
آکنــده از خواهــش بــر تخــت نشســتن و 
از ســوی دیگــر آکنــده از تعصــب دینــی 
ــوتن را  ــة پش ــای خردمندان ــت،  پنده اس

ــرد. ــزی نمی گي ــه چي ب
روش هــای  از  یکــی  کریــم،  قــرآن 
مؤثــر در تربيــت روحــی انســان ها را 
ــد  ــدرز« می دان به کارگيــری »موعظــه و ان
ــفارش  ــه آن س ــات ب ــياری از آی و در بس
نمــوده اســت، از جملــه: »یــا ایهــا  النــاس 
قــد جاءتکــم موعظــئ مــن رّبکــم و شــفاء 

ــتم،  ــدن رس ــته ش ــش از کش ــل، پي دلي
گشتاســپ، اســفندیار را از تهيــة مقدمات 
ــی دارد و  ــذر م ــر ح ــتم ب ــا رس ــگ ب جن
ــح را گوشــزد می کنــد: ارزش پيمــان صل

همی سوزد از مهِر فرَّش دلم
ز فرماِن دادار دل نگسلم
چو فردا بياید به آوردگاه

کنم روِز روشن برو بر، سياه
پشوتن بدو گفت بشنو َسُخن
همی گویمت ای برادر، مکن

تو را گفتم و بيش گویم همی
که از راستی دل نشویم همی

ميازار کس را، که آزاد مرد
سر اندر نيارد به آزار و درد
بُخسب امشب و بامداِد ِپگاه

برو تا به ایواِن او بی سپاه
به ایواِن او روز فّرخ کنيم

سخن هرچه گویند پاسخ کنيم
همه کار نيکوست زو در جهان

مياِن کهان و مياِن مهان
همی سر نپيچد ز فرماِن تو

دلش راست بينم به پيماِن تو
)فردوسی، 1392: 174- 175(
نمونــه ای دیگــر از عهــد و پيمــان را کــه 
در غم نامــة رســتم و ســهراب می بينيــم، 
ــاب  ــتم خط ــه رس ــهراب ب ــه س آن گاه ک

می کنــد:
مرا با تو امروز پيمان یکی است
بگویيم و گفتاِر ما اندکی است

اگر پهلوان را نمایی به من
سرافراز باشی به هر انجمن

تو را بی  نيازی دهم در جهان
گشاده کنم گنج های نهان

ور ایدون که این راز داری ز من
گشاده بپوشی به من بر سخن

)فردوسی، 1386: 142ـ 143(
خداونــد حکيــم، وفــاداری بــه هــر 
و  می خواهــد  مؤمنــان  از  را  پيمانــی 
می فرمایــد: »یــا أیهــا الذیــن آمنــوا 
أوفــوا بالعقــود ...« ای کســانی کــه ایمــان 
کنيــد  وفــا  پيمان هــا  بــه  آورده ایــد! 

.)1 )مائــده/ 

6.6.نیکیکردن

لمــا فــی الصــدور« ای مــردم! انــدرزی از 
ــرای شــما آمــده و  ــان ب ســوی پروردگارت
ــه  ــت؛ گرچ ــه در سينه هاس ــان آنچ درم
ــوا  ــل تق ــط اه ــرآن فق ــة ق ــن موعظ از ای
بهره منــد می شــوند )یونــس/ 57(. تعبيــر 
»و موعظــئ للمتقيــن« نيــز چهــار بــار در 
ــدف از  ــن، ه ــت. بنابرای ــده اس ــرآن آم ق
ارشــاد و نصيحــت، ارتقــای ســطح تربيــت 
ــی در  ــل اخالق ــج فضای ــگ و تروی و فرهن

ــه اســت. جامع

6.5.وفاداریبهعهدوپیمان

ــی از  ــان، یک ــد و پيم ــه عه ــاداری ب وف
اصــول ثابــت اخالقــی و از معيارهــای 
تميــز نيــک از بــد اســت و در بيــن همــة 
انســان ها بــا هــر عقيــده و مســلکی 
شکســتن  پيمــان  اســت.  ســتودنی 
همچــون خدعــه و نيرنــگ و فریــب صفت 
دوزخيــان  و  بــدکاران  ناجوان مــردان، 
اســت. در قصه هــای شــاهنامه به خصــوص 
ــه  ــای ب ــی، وف ــان اهورای ــزد قهرمان در ن
عهــد بــه هــر قيمتــی نگه داشــتنی اســت 
ــته  ــگاه داش ــان ن ــه پيم ــی ک ــا زمان و ت
ــه هميــن  شــود جنــگ مجــاز نيســت. ب

یکــی کریــم، قــرآن
در مؤثــر روشهــای از
انســانها روحــی تربیــت
»موعظــه بهکارگیــری را
در و میدانــد انــدرز« و
بســیاریازآیــاتبــهآن
اســت نمــوده ســفارش

ــاد ــدفازارش ــن،ه بنابرای
ــطح ــایس ــت،ارتق ونصیح
ــج ــگوتروی ــتوفرهن تربی
ــه ــیدرجامع ــلاخالق فضای

ــت اس
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و  اســت  کلــی  عنوانــی  نيکــوکاری 
شــامل  را  نيــک  اعمــال  از  بســياری 
ــی  ــن طوس ــه نصيرالدی ــود. خواج می ش
ــی  ــت »صفات ــد اس ــاره معتق ــن ب در ای
مــروت،  ایثــار،   عفــو،  کــرم،  ماننــِد 
بخشــش و ... در زمــرة اعمــال نيــک 
ــه  ــی، 1369: 115(. اگرچ ــت« )طوس اس
ممکــن اســت نمونه هایــی از ایــن اعمــال 
مســتقاًل در زمــرة بایدهــای فردوســی 
آمــده باشــد امــا وی غالبــًا انســان را بــه 

مطلــق کار نيــک فــرا می خوانــد.
بــا  حکيــم تــوس، در اشــعار خــود 
ایــن  بــه  پی درپــی  مثــال  چندیــن 
موضــوع پرداختــه اســت. از جملــه از 
زبــان اســفندیار نســبت بــه فرزنــد خــود 

در پيــام بــه رســتم می گویــد:
بگویش که هر کس که گردد بلند

جهاندار، وز هر بدی بی گزند
ز دادار باید که دارد سپاس

که اوی است جاویِد نيکی شناس
چو باشد فزایندة نيکویی

به پرهيز دارد سر از بد خویی
)همان، 85(

ــخص  ــوق مش ــات ف ــه ابي ــه ب ــا توج ب
ــی  ــدة نيک ــه افزون کنن ــی ک ــد، کس ش
)نيکــوکار( باشــد، از بدخویــی پرهيــز 

. می کنــد
خداونــد عّزوجــل، به طــور مکــرر انســان 
ــد:  ــرا می خوان ــدل ف ــان و ع ــه احس را ب
االحســان«  و  بالعــدل  یأمــر  اهلل  »ان 
)نحــل/ 90( و »ان أحســنتم أحســنتم 
النفســکم و ان أســاتم فلهــا« اگــر نيکــی 
ــد.  ــی می کني ــان نيک ــه خودت ــد، ب کني
اگــر بــدی کنيــد بــاز هــم بــه خــود بــدی 

می کنيــد ... . )اســراء/ 7(
ــپ  ــا گشتاس ــو ب ــفندیار در گفت وگ اس
می گویــد: از زمــان منوچهــر تــا کيقبــاد، 
پادشــاهان بــه رســتم اميــد داشــتند و در 
ایــران از او خيرخواه تــر کســی نبــوده 
اســت؛  زیــرا، بســيار )بــه ایــران( خدمــت 
کــرد و نيکــی کــرد. شــاعر در جــای 

دیگــر می گویــد: 
چنين پاسخ آوردش اسفندیار

که ای پرهنر، نامور شهریار
)فردوسی، 1392: 66(

نکوکارتر زو به ایران کسی
نبوده ست، کآورد نيکی بسی

همی خواندندش خداونِد رخش
جهان  گير و شير اوژن و تاج بخش

)همان: 66(
شاعر در جای دیگر می گوید:

ز رستم دِل نامور گشت َخوش
نزد نيز بر دل ز تيمار َتش

هم اندر زمان نامه پاسخ نوشت
به باِغ بزرگی درختی بِکشت

)همان، 246(
نکتــة تأمل برانگيــز ایــن اســت کــه 
رســتم بــا نيکــوکاری بــاغ بزرگــی بــرای 
ــر  ــوردی دیگ ــه م ــت. چنانک ــود آراس خ
بــر بزرگــی اش افــزود. بــا توجــه بــه 
اصــل موضــوع )نيکــوکاری( در بيــت 
ــتم  ــا رس ــو ب ــفندیار در گفت وگ ــر اس زی

می گویــد:
ــا آن گنــج، کــه مــن از ارجاســب  ــو ب ت
گرفتــم، نيکویــی و احســان کــردی و 
بــذل و بخشــش نمــودی. در حالــی کــه 
ســهم مــن خــون دل و درد و رنــج شــد:

همه نيکویی ها بکردی به گنج
مرا مایه خون آمد و درد و رنج

)همان: 60(
اســتاد تــوس، از زبــان موبــد )روحانــی( 
بــه ســهراب می گویــد: کســی کــه نيــک 
بميــرد، بهتــر اســت از اینکــه زنــده بماند 

و دشــمن بــه وجــود او شــادمان باشــد:
چنين گفت موبد که مردن به نام

به از زنده دشمن بدو شاد کام
)همان، 144(

ــی را در  ــت جاودانگ ــن بي ــاعر، در ای ش
می دانــد. نيکــوکاری  و  نيک نامــی 

6.7.مشورتباخردمندان
حاکــم بایــد پيــش از تصميم گيری هایش، 
بــا خردمنــدان مشــورت کنــد تــا تصميم 
ــه دور  ــه نقــص و اشــتباهی ب او از هرگون
ــان  ــی آگاه باشــد و حاصــل خــرد جمع

ــد. ــمار آی به ش
بــه  اســالمی  تعاليــم  و  متــون  در 
»مشــورت« اهميــت و توصيه های بســيار 
شــده اســت. ایــن امــر بــرای جلوگيــری 
و  اســت  خودمحــوری  و  اســتبداد  از 

اندیشــه های  و  افــکار  بــه  دســت یابی 
نــاب، مؤثــر و مفيــد را در پــی دارد.

قــرآن کریــم در این بــاره می فرمایــد: »... 
و اّلذیــن اســتجابوا لرّبهــم و أقامــوا الصالئ 
و أمرهــم شــوری بينهــم ...« کســانی کــه 
دعــوت پروردگارشــان را اجابــت می کنند 
و نمــاز را بــر پــا می دارنــد و کارهایشــان 
بــا مشــورت در ميــان آن هــا انجــام 
در  حکيــم،   .)38 )شــوری/  می گيــرد. 

ــد: ــردن می گوی ــورت ک ــفارش مش س
همه دوده اکنون بباید نشست

زدن رای و سودن بدین کار دست
زواره، فرامرز و دستاِن سام 

جهان دیده رودابة نيک نام
همه پنِد من یک به یک بشنوید

بدین خوب گفتاِر من بگروید
نباید که این خانه ویران شود

به کاِم دليراِن ایران شود
)فردوسی، 1392: 94(

ــون  ــد اکن ــد می کن ــوق تأکي ــات ف در ابي
همــة افــراد خانــواده بایــد بنشــينيد، 
ــد.  ــن کار بپردازی ــه ای ــد و ب ــورت کني مش
ــه  ــه ک ــرز، زال و روداب ــان زواره، فرام همه ت
ــی  ــام اســت. یکی یک ــده و خوش ن جهان دی
پنــد مــرا بشــنوید و ایــن گفتــار خــوب مــرا 
ــران  ــما وی ــة ش ــن خان ــد ای ــد. نبای بپذیری
ــد: ــر می گوی ــای دیگ ــاعر در ج ــود. ش ش

نشست آنگهی رای زد با دبير 
که کاری گزاینده ُبد ناگزیر

)همان، 106(
فــوق  بيــت  در  تأمل برانگيــز  نکتــه 
ــورت  ــد مش ــان بای ــه انس ــت ک ــن اس ای
کنــد، زیــرا عمــل قبــل از مشــورت 
ــار اســت. در بيــان  گزندرســاننده و زیان ب
معصومــان )ع( »مشــورت«، مشــارکت 
در عقــل و خــرد دیگــران شــمرده شــده 
ــر نشــان دهندة هميــن  اســت. روایــت زی
نکتــه اســت. اميرمؤمنــان )ع( می فرمایــد: 
»شــاور ذوی العقــول تأمــن مــن الزلــل و 
ــن  ــورت ک ــدان مش ــا خردمن ــدم« ب الن
ــردی  ــا از لغــزش و پشــيمانی ایمــن گ ت
ظهيــر  ال  و   ...«  .)448 )غررالحکــم/ 
ــون  ــتيبانی چ ــچ پش ــاوره« و هي کالمش
)نهج البالغــه/ 637(.  نيســت  مشــورت 
ــتاد  ــاهنامة اس ــف ش ــن در توصي بنابرای
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ــة  ــد: »گنجين ــو گفته ان ــه نيک ــوس چ ت
ــر درس  ــت و سراس ــی اس ــرد و دانای خ
انســانيت و اخــالق و فضيلــت اســت« 

.)197  :1375 )ریاحــی، 

6.8.استهزاوتمسخر
ــن شــيوه بيشــتر از ســوی اســفندیار  ای
بــه چشــم می خــورد. وی، در روبــرو 
شــدن بــا دشــمن خویــش از ایــن حربــه 

ــت: ــرده اس ــتفاده ک اس
به کردن برفتم به رای پدر

کنون، این گزین پير پرخاشخر
بسی رنج دارد به جای سران

جهان راست کرده به گرز گران
همه شهر ایران بدو زنده اند
اگر شهریارند و گر بنده اند

)فردوسی، 1392: 81(
را  اســتهزا  اخالقــی،  کتاب هــای  در 
ــور  ــی ام ــراد در برخ ــردن اف ــخره ک مس
ــا کــردار،  دانســته اند »به وســيلة گفتــار ی
ماننــد اشــارة بــا چشــم و دیگــر اعضــای 
بــدن کــه بــه قصــد تحقيــر و توهيــن بــه 
دیگــران صــورت می گيــرد« )نراقــی، 

 )256  :1377
ــه  ــک ناهنجــاری ب ــرآن از ی ــات ق در آی
ــران  ــردن دیگ ــخره ک ــتهزا و مس ــام اس ن
ــد  ــده اســت. خداون ــان آم ــه مي ســخن ب
ــاره  ــا اش ــة 11 ب ــرات، آی ــورة حج در س
ــا  ــا اّیه ــد: »ی ــئله می فرمای ــن مس ــه ای ب
اّلذیــن امنــوا الیســخر قــوم مــن قــوم ... و 
مــن لــم یتــب فأولئــک هــم الّظالمــون« 
ــد  ــد! نبای ای کســانی کــه ایمــان آورده ای
ــر  ــروه دیگ ــما گ ــردان ش ــی از م گروه
ــه  ــه توب ــی ک ــد ... و کس ــخره کنن را مس

ــم و ســتمگر اســت. ــد، ظال نکن

6.9.پرهیزازخشم
فردوســی صفــت خشــم و رفتارهــای 
نکوهــش  مــورد  را  خشــمگينانه 
ویژگــی  از  را  آن  وی  می دهــد.  قــرار 
انســان های نــادان می دانــد. شــاعر در 
اشــعار خــود بــا چندیــن مثــال پی درپــی 
ــت: ــته اس ــاره داش ــوع اش ــن موض ــه ای ب

بدو گفت گشتاسب تندی مکن

بلندی بيا بی، نَِژندی مکن
ز لشکر گزین کن فراوان سوار

جهان دیدگان از دِر کارزار
سليح و سپاه و درم پيِش توست
نژندی به جاِن بداندیِش توست

چه باید مرا بی تو گنج و سپاه
همان گنج و تخت و سپاه و کاله؟

)فردوسی، 1392: 67(

ــب  ــوق گشتاس ــات ف ــه ابي ــه ب ــا توج ب
ــد:  ــاره می کن ــفندیار اش ــت اس در نصيح
ــی  ــر می خواه ــن. اگ ــدی نک ــم و تن خش
بيابــی،   )پادشــاهی(  مقــام  و  بلنــدی 
کژخلقــی نکــن. از ميــان ســپاه، ســواران 
ــگ  ــه مجــرب و شایســتة جن ــی ک فراوان
ــث  ــات و احادی ــن. آی ــاب ک ــند انتخ باش
ــا  ــت را ب ــت ناشایس ــن صف ــالمی ای اس
شــدت بيشــتری نکوهــش می کنــد و آن 
را از صفــات اهریمــن می دانــد. امــام 
علــی )ع( در نکوهــش صفــت خشــم 
ــرادرش را  ــن ب ــی مؤم ــد: »وقت می فرماین
بــه خشــم آورد، بــه یقيــن از او جدا شــده 
ــن،  ــه/ 743(. همچني ــت« )نهج البالغ اس
ــه  ــد بلندمرتبــه، مکــّرر انســان را ب خداون
پرهيــز از خشــم فــرا می خوانــد: »... و 
الکاظميــن الغيــظ و العافيــن عــن الّنــاس 
و اهلل یحــبّ المحســنين« ... و خشــم خود 
ــردم در  ــای م ــد؛ و از خط ــرو می برن را ف
می گذرنــد؛ و خــدا نيکــوکاران را دوســت 

دارد )آل عمــران/ 134(.
در جای دیگر می گوید:

پشوتن بدو گفت: بشنو َسُخن
همــی گویمــت ای بــرادر، مکــن )همــان: 

)174
ــی دارد،  ــان م ــاعر بي ــت ش ــن بي در ای
زنهــاری  منــزه،  خردمنــدی  پشــوتن 
ــان  ــن جه ــه ای ــی ک ــرای آدميان ــت ب اس
درونشــان را از حقيقــت انســانی ســاخته 
اســت. وی در سراســر زندگــی اســفندیار، 
نمــودار  او  اوســت.  راهنمــای  و  یــاور 
ــد اســت. وی مــدام  تشــخيص نيــک از ب
در پــی آن اســت کــه اســفندیار را از 
بــدی دور کنــد. آشــتی و صلــح اســفندیار 
ــان طــوری  ــان اوســت. هم و رســتم آرم
ــن  ــفندیار چني ــه اس ــت ب ــه در نصيح ک

می گویــد:
ــه  ــن و ب ــه کي ــی ب ــه گوی ــا او چ ــو ب ت

ــم؟ خش
بشوی از دلت کين و از خشم چشم

)همان: 174(

ــد  ــاره می کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــت ب بي
از  و  بشــوی  کينــه  دلــت،  از  کــه 
علــی  امــام  بشــوی.  چشــم  خشــم، 
)ع( در نکوهــش تنــدی، می فرماینــد: 
»تندخویــی بی مــورد نوعــی دیوانگــی 
اســت؛ زیــرا، تندخــو پشــيمان می شــود. 
اگــر پشــيمان نشــود، پــس دیوانگــی وی 

.)487 )نهج البالغــه/  اســت«  پایــدار 

6.10.پرهیزازحیلهومکر
پهلوانــان باســتان، صفــت مکــر و حيلــه 
ــد. آن را  ــرار می دهن ــورد نکوهــش ق را م
ــد.  ــاره می دانن ــان های بيچ ــی انس ویژگ
آیــات و احادیــث اســالمی نيــز ایــن 
صفــت ناشایســت را بــا شــدت بيشــتری 
نکوهــش می کننــد. ایــن خصيصــه در 
رزم نامــه این گونــه نکوهــش شــده اســت:
رســتم  بــه  پاســخ  در  اســفندیار 
و  داد: چــرا حيلــه  پاســخ  این چنيــن 
مکــر ســاختی؟ یقينــًا درمانــده و بيچــاره 
ــه و  ــه حيل شــدی. از بيچارگــی اســت ک

ــاختی: ــر س مک
چنين پاسخ آوردش اسفندیار

که چندین چه گویی چنين نابکار؟
ز ایوان به شبگير برخاستی
از این تند باال مرا خواستی

چرا خواستی بند و مکر و فریب؟
همانا بدیدی به تنگی نشيب
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)فردوسی، 1392: 186(

بنابرایــن، اســفندیار آن را از بيچارگــی و 
ــد. ــی انســان می دان درماندگ

ــا رســتم، وی  ــو ب اســفندیار، در گفت وگ
ــد: ــکار خطــاب می کن ــر فریب را پي

چو بشنيد گردن کش اسفندیار
بدو گفت که ای رستم نامدار،

به داناِی پيشين نگر تا چه گفت
بدانگه که جان با خرد کرد جفت

که پيِر فریبنده کانا ُبَود
و گر چند پيروز و دانا ُبَود

)فردوسی، 1392: 165(

اســفندیار ســخن یکــی از دانایــان قدیــم 
را بيــان می کنــد. در حالــی کــه وی گفته 
اســت: پيــری کــه فریبــکار باشــد، اگرچه 
پيــروز شــود احمــق اســت. اســفندیار بــه 

ــد. ــه رســتم را احمــق می نام کنای
توصيــه  فردوســی  زیــر،  ابيــات  در 
ــد  ــادان را نبای ــان ن ــب انس ــد فری می کن

خــورد.
بدو گفت رستم که ای نامجوی
نبودیم هرگز بدین گفت و گوی

ز کشتی گرفتن سخن بود دوش
نگيرم فریِب تو، زین در مکوش

نه من کودکم گر تو هستی جوان
به ُکشتی کمر بسته ام بر ميان

)همان: 178(

مکــر، رفتــاری ناپســند اســت و خداونــد 
ــد.  ــخ می نمای ــه شــدت توبي ــکاران را ب م
ــرای  ــی را ب ــرآن مجازات ــه در ق ــان ک چن
ــازات  ــن مج ــت. ای ــم زده اس ــا رق آن ه

ــار در  ــن رفت ــتن ای ــه داش ــان از ریش نش
اختيــار و صفــات روانــی انســان دارد. 
ــد:  قــرآن کریــم در ایــن رابطــه می فرمای
ــد  ــن بع ــئ م ــاس رحم ــا الن »و إذا أذقن
فــی  مکــر  لهــم  إّذا  مســتهم  ضــّراء 
ــس  ــردم، پ ــه م ــه ب ــی ک ــا« هنگام ءایاتن
از ناراحتــی کــه بــه آن هــا رســيده اســت، 
رحمتــی بچشــانيم، در آیــات مــا نيرنــگ 

می کننــد )یونــس/ 21(.

6.11.نتیجهگیری
دســتاورد نوشــتة کوتــاه دربــارة محورهای 
ــه فردوســی  ــه و غم نام ــی در رزم نام اخالق
ایــن اســت کــه وی در شــاهنامه بيــش از 
هــر شــاعر و نویســندة دیگــری، الگوهــای 
متعــدد و متفــاوت از محورهــای اخالقی را 
بــه مخاطبان، نشــان داده اســت. شــاهنامه 
و  اخالقــی  ظریــف  نــکات  از  سرشــار 
عرفانــی  و  مذهبــی  دســتورالعمل های 
بــرای خوب زیســتن و شــرافتمند زندگانی 
کــردن اســت. بــرای کوچک تریــن مســائل 
زندگــی ماننــد صداقــت تــا مســائل مهمی 
چــون عدالــت و محبت و نصيحــت، در این 
ــب  ــکار و روش مناس ــترگ راه ــاب ُس کت
ــی در  ــه فردوس ــت. آنچ ــده اس ــه ش ارائ
ایــن زمينــه ارائــه کــرده، حاصــل تأملــش 
ــن  ــت. بنابرای ــوده اس ــم ب ــرآن کری در ق
پيــام اصلــی فردوســی در شــاهنامه توجــه 
جــدی بــه اخــالق اســت. شــاعر، پرداختن 
بــه ایــن موضــوع را جــزء رســالت اخالقــی 
خــود می دانــد. بيــن نــوع بيــان حکيــم، در 
داســتان های رزم نامــه و غم نامــه شــباهت 
آشــکاری وجــود دارد. لحــن شــاعر در بيان 

هــر دو داســتان اندرزگونــه اســت.


