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 مقدمه 

 ررسی قرار دادهبو مورد  کرده خودستایی یکی از مهمترین موضوعات گفتگو در شاهنامه است ، اما محققان در این زمینه کمتر کار

برد جان و پیشایجاد هی ودر شخصیت پردازی را داستانهای شاهنامه است که  هنر فردوسی گفتگو یکی از عناصر مهم در اند. 

است، اما در انتقال اندیشه ی  بی تأثیر وظیفه ی اطالع رسانی دارد و در ایجاد کشمکش     ، گاه گفتگوموضوع نمایان می کند . 

ش و در نتیجه کشمک سترشگنیز از نمونه گفتارهایی است که در شاهنامه استفاده شده و باعث خودستایی ؛  استداستان مؤثر 

 شده است. پیشبرد حادثه و ایجاد حرکت در بسیاری از داستان های حماسی شاهنامه

دارد که بخشی از آن که در میدان جنگ بیان می شد ، رجزخوانی نامیده شده که یک تاکتیک نظامی  عام خودستایی مفهومی      

خودستایی در هنگام به تخت نشستن به رخ کشیدن نژاد و اصل و نسب و همچنین بوده تا روحیه دشمن را تضعیف نماید ولی 

 اره دارد . ز بزرگان و موبدان بودند اشبه طرف مقابل که معموال ا پادشاهدرایت و برنامه های آتی 

 «تمجید کردن ، تفاخر بیهوده از خود»( و 845:1349،دهخدا)« تفاخر بیهوده و عبث از خویشتن»خودستایی در لغت به معنای       

ده اور هم رسیبه این ب ،ی کند الوه بر این که انسان خودش را مثبت ارزیابی مدر خودستایی ع . (1453: 1375، )معین می باشد .

.  ستفاده کنداه اهدافش یل بر جهت ناست که توان کافی برای انجام کارهایش دارد و می تواند از توانمندی های خود به خوبی د

ن رو بد است آر از بتک واست   ، عده ای بر این عقیده اند که خودستایی نوعی تکبردر مورد خودستایی نظرات مختلفی وجود دارد 

باشد غیر  م که واقعیهستاید و در مواردی می،  به کمالی که نداردخود را ، انسان  ؛ یعنی در بسیاری از موارد غیر واقعی استکه 

یاد می  و خدا را از داندىم، نعمتى را که در اختیار دارد حاصل هوش و تالش خود  صاحب صفت خودستایى ؛ یعنی استقاللی است

داوند کمال حالی که خ ، در یمپس به جای خودستایی باید صاحب اصلی کماالت را بستای .کماالت از خداست تمامی  برد در حالیکه

 مطلق است و خودستایی او در حقیقت ستایش کمال است.

قرار ورد نکوهش ، م انستندممتاز  خودستایى و خود را برگزیده ودر زمینه خودستایی وجود دارد که در آنها  متعددیآیات و روایات 

 است. گرفته

 فرماید: قرآن در مذمت اشخاصی که خود را می ستایند چنین مى     

ند و کستایش مى ، خواهد ارارزش است( بلکه خدا هر کس ، بى )این خودستاییها ! کنند؟آیا ندیدى کسانى را که خودستایى مى»

 ( 49آیه، سوره نساء) .« کمترین ستمى به آنها نخواهد شد

د خود را مخلص بای ت و انسانعلت و فلسفه نهی از خودستایی این است خودستایی غرور و خودبزرگ بینی در برابر خداوند اس    

کمال و  رسیدن به ر مسیر، کوچک و حقیر بشمارد و اعتقاد داشته باشد که انسان دارای ضعف است و د خداونددر برابر لطف 

 .ستایش پرودگار گام بردارد

پس هیچ انسانی جا ندارد به منظور ستایش خود فضیلتی را برای خود ذکر کند ، » : آمده است چنیناین المیزان تفسیر ترجمه رد    

حال چه اینکه در این خودستایی راستگو باشد ، و چه دروغ بگوید ، برای اینکه او مالک آن فضیلت برای خود نیست ، این خدای 

 .«، را به وی داده و اوست که فضل خود را به هر کس بخواهد و به هر نحو که بخواهد عطا می کندسبحان است که آن فضیلت 

 (4/593 :1402،)طباطبائی

 الکت و گامچیزی جز هن و نتیجه آجای خدابینی به خودبینی بیاندیشد ه که ب در وجود انسان این است عجب کبر وحاصل     

 .  نهادن در مسیر شیطان نیست
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ن م: عمل  یدبا خود بگو ، نسبت به عملى خودستایى دید، بیاندیشد و اگر شخصی در نفس خود» رسول اکرم فرموده اند :    

ریده و اعضا و فآ اوست که مرا . خدایند  ام انجام گرفته که همه اینها آفریدهبوسیله دست و عضوى از اعضایم و با قدرت و اراده

 ،طائىع) .«داستخت از آن ، پس در تمام اینها منّ ، پس چگونه من خودستایى کنم داده است، قدرت و اراده را به من  جوارح

1369: 456.) 

 پس مبادا نفس خود را با خودستایی به گرداب هالکت بیاندازیم و از مقام انسانیّت دور شویم.

 اقسام خودستایی

. برای  شد ظیمی خواهد، بالی ع دبه گروه ستایی و جامعه ستایی تبدیل گرداگر خودستایی به صورت بیماریی واگیردار درآید و     

 : توان اقسام ذیل را در نظر گرفت می مدح و خودستایی

،  ردلی که ندامی و عمبه کذب و دروغ سخن می گوید به این معنی که از کماالت و درجات علانسان در ستایش خود گاهی (1

 زی :شیرا می بالد و در نوعی توهم و خیال زندگی می کند . به قول سعدی سخن می گوید و به چیزی که ندارد

 شـدار در پیـنـرده پـه دارد پـتن را                     کـنبیند مدعی جز خویش

 گرت چشم خدابینی ببخشند                   نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش

.  ستا، زشت  ورعجب و غر ای علمی یا کمالی علمی دارد اما همینحقیقتاً درجه؛ یعنی  گاهی سخن و ستایش او کذب نیست (2

 ، مذموم است. خودستایی به این معنا که من این کمال را دارم

 در این مورد صائب تبریزی می فرماید:

 را زیدن خودـلق برگـمله خـج عیب است بزرگ برکشیدن خود را           وز

 ادیدن همه کس را و ندیدن خود ر          وخت ـآماید ـده ببـک دیـردمـاز م

بر می ز او روی ه ایزدی ا( ، فردر شاهنامه از خودستایی جمشید ) تکبر،  ( گاهی انسان در ستایش خود دچار کبر و غرور می شود3

د که با هی می دانشا ید را. فردوسی جمشو پادشاهی جمشید به پایان        می رسد مردم ایران به خروش می آیند ،  گرداند

سر می پیچد ،  رمان الهیاز ف راهنمایی اهورا مزدا اقوام آریایی را به سرزمین ایران آورد اما وقتی جمشید خودستا می شود و

ها و صفات بد را  د نامردمیسرای فردوسی او را ناسپاس معرفی می کند و باک ندارد ، در عین اینکه افتخارات سرزمین ایران را می

 تقبیح می کند  . نیز

 خواستم جاـک تیـگی ستـانـچن              آراستم من خوبی  به را  هانـج»
 منست از کامتان و کوشش همان              منست از آرامتان و خواب و خور

 (1/33 :1386،کزازی)«پادشاست کسی من جز که گوید که             مراست شاهی  دیهیم و  زرگیبـ      

ایی را وان خودستتد نمی در این مور نمایددارای کماالت علمی است و ضرورت اقتضا می کند که خود را معرفی  فردی( گاهی 4

ه یا پیشینه و رزوم و عملی و علمی بیان درجات بهبلکه این ضرورت کاری و یا اجتماعی می باشد که فرد را  ؛ تفاخر و یا تکبر نامید

کند که  م یادآوریبه مرد از طرف دیگر باید دانست که گاهی تزکیه نفس به علم است مثل این که . مجاب می نمایدکاری خود 

های خود یاد ها و روزهز نمازاستادان نامداری دیده است. گاهی تزکیه نفس در عبادت است مثل اینکه ا صاحب علوم کثیره است و

 کند. 

د را د امتیازات خود را باز گوید و خودر مواردی انسان هم بای ؛ بلکه خودستایی به طور مطلق بد نیست عده ای بر این باورند که     

ارایی، خود ت وزارت دواست پس. چنان که حضرت یوسف به هنگام درخ دهد بشناساند تا در پرتو آن بتواند خدمتی به بشریت انجام

 (55، ف)سوره یوس «علیم... انی حفیظ»را چنین معرفی کرد: 
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ی می تواند از هر شرایط ی کند و دربه عبارت دیگر خود را باور کرده و توانمندی های خود را به صورت واقع بینانه ارزیابی م     

کست ها را ود بلکه ششنمی  این توانمندی ها به خوبی استفاده کند و هیچگاه شکست ها موجب تغییر این باورها نسبت به خودش

 . سپس به عنوان سکوی پرش برای دستیابی به اهداف خود از آن استفاده می کندبه خوبی تحلیل و 

 خود ستایی در ادبيات عرب

بی ها به خو ها و کشمکش پیش از اسالم در اشعار عربی اوضاع اجتماعی ، فرهنگی ، آداب و رسوم قبایل به ویژه جنگ      

ف قبیله خود دفاع یثیت و شرحتا از  داشتن پیشوا و یا نوعی پدافند نظامی بودهدر اعراب داشتن شاعر در قبایل مانند نمایان است . 

 . کند

باییهای صفی از زیون یا شعر جاهلی بیشتر متضمن حماسه های قومی و مفاخر قبیله ای ، ستایش خویشاوندان ، نکوهش دشمنا»

ح شعر نیز ن ، از سالسلمانامبارزه با پیغمبر و مطبیعی است . ... هنگامی که اسالم در مکه آشکار شد ، مشرکان قریش برای 

سان نوعی  ینر است. بدارگرتکاستفاده می کردند و رسول اکرم می فرمود به آنان به زبان شعر پاسخ دهید که از دیگر سالح ها 

 (211:  1365 ،شهیدی) « آن بر مفاخر معنوی است حماسه در شعر عصر نبوی پدید آمد که بنیاد 

همی ماخلی نقش های د جنگها و کشمکشدر طول تاریخ اسالم شاعران در ستایش خلفا و امرا و همچنین ایجاد جو حماسی در 

 ی پرداختند .مالف واقع ردی خداشته اند و شاعرانی هم بودند که در قبال دریافت صله و پاداش به مدح و ستایش حتی بر در موا

اخت و یا اگر ی نمی پردند چیزپذیرفت و نیز به شاعرانی که ستایشگری را پیشه خود ساخته بودتنها خلیفه اموی که ستایش نمی »

ابوسفیان و  ون ستم آلکه چ می پرداخت رقم آن اندک بود عمر بن عبدالعزیز است . در مقابل شاعران اموی شاعران شیعی هستند

آزار آنان  شدن و یا ندانیزستودند و گاه این ستایش موجب  مظلومیت آل هاشم را می دیدند ، بی چشم داشت صله ، آنان را می

 . (215 :  1365شهیدی،  ) «می شد.

 خودستایی در ادبيات باستان

و  دان و نیاکانخانان به هات ایرانیمبا و همچنین افتخارات و ان در مبارزات و جنگهاپهلوان گفتگوهایدر ادبیات ایران باستان      

. ست اشده آوری رفی گردبصورت ادبی و بطرز شگ ، با داستانهای اساطیری درآمیخته است که کشورگشاییاعمال پادشاهان در 

وره زندگی در رت و از دمهاج روایت ملی ، اساطیری دینی ، حقایق تاریخی ، سرگذشت پهلوانان ایران ، یادگارهایی که پیش از»

ها و پهلوانی ها  هنرنمایی استاندح لشکر کشی ها و مبارزات و مدافعات ، آسیای مرکزی در خاطره ایرانیان بر جای مانده بود ، شر

همواره  . (47 :1387. )صفا، «ردنددر گشودن نواحی مختلف ایران ،غرور و کبریای نژاد آریا و عظمتی که ذاتاً برای خود تصور می ک

. ر بوده است منثویا  ت شعر وکه بصور اند دینی تشکیل داده –بخش مهمی از پیکره فرهنگی و هنری ادبیات باستان را آثار ادبی 

فاخرات م با خودستایی ،را  انکه شخصیتهای داست می باشدنظیر ترین کتاب در این زمینه  شاهنامه فردوسی بی در میان این آثار

 معرفی می کند.غرور آمیز خود 
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 خودستایی رجز خوانی نمونه ی

ت آنان است. و افتخارا کارها وبرنامه ها  خودستایی پهلوانان و بیان  ی ادبیات حماسی است و ویژه گوهایرجز خوانی یکی از گفت

ی در دگرگون های فردوسز شگردا».  کار می آید اما در شرایط و موقعیت های دیگرنیز بدان بر می خوریم بهبیشتر به هنگام جنگ 

« ست ار بوده اسزاو وآراستن وقایع به گفتارهای متناسب  کردن روایات ساده و کم پیرایه ی باستان به داستان یکی هم

ه بتودن خود سو را دارد. ااین گفتار حماسی بیشتر جنبه ی تخریب روحیه ی دشمن و جنگ روانی در برابر . (177:1373)سرامی،

 ابند .ین دست می آه ن بهای تن به تویژگی هایی واال و خوار شمردن دشمن نخستین سالحی است که قهرمانان حماسه در نبرد 

 بدو گفت خندان که نام تو چیست         تن بی سرت را که خواهد گریست»

 ی کزین پس نبینی تو کامـه پرسـه نام         چـخ کـن داد پاسـیـن چنـهمتـت

 « ردـو کـرگ تـک تـرا پتـه مـانــرد         زمـو کــرگ تـام مــادرم نـرا مـم

ام آمده نو نژاد و  پرسش از تبار در تمامی جنگها»  یکی از زیباترین رجز خوانیها در شاهنامه است.گفتگوی رستم و اشکبوس       

م و سهراب که تحت استان رستیا د است ، بجز در داستانهایی که پهلوانان حریفان خود را می شناسند ، مانند رستم و اسفندیار ، و

ن را به دو واب حریفاجانان ین دو شخصیت نام و نژاد خود را برای یکدیگر فاش نمی سازند . پهلوشرایط خاص  این تراژدی ، ا

سعی  ه و تشبیه و تمثیله از کنایستفاداشکل می دهند ، یا اینکه صریحاً نام و نژاد و دالوریهای خود را به رخ او می کشند ، و یا با 

 ( 2: 1369، )پروین گنابادی .« در ترساندن حریف خود دارند 

ی ف مقابل مار کردن طروخنمایی عملکرد و اصل و نسب خود و  پهلوان برای تخریب روحیه دشمن به بزرگ ، گاهی در رجز     

 برابر خسرو پرویز دخوخوانی  ر رجزدپردازد . بهرام چوبین که قصد داشت بزرگی را از پارس ) خواستگاه ساسانیان ( به ری بیاورد و 

صل و ا واز دالوریها  ، اج رسیدعآتش بوده که به یاری خنجر او می توان به تخت  و تندی و دمانی و بی امانی چون تیزی  ازکه  ،

 می دهد :مورد نکوهش قرار خسرو را و ب خود می گوید نس

 کی نام بود پس کزین نمانم        ریه ب آرم پارس از من بزرگی»

 را الدـمی نـیـآی ازهـت مـنـک         را داد انـهـج درـان رازمـرافـب

 سرکشم آتش آورم جنگ چو        مـآرش ورـامـن هـمـخـت از من

 (9/28 :1386کزازی ، )«منم رزینـب تیز شـآت آن هم       منم ینـگرگ ویـجـهانـج نبیره

رساندن تراه های  که یکی از ستابه طور کلی ویژه ی ادبیات حماسی بلکه این رجز خوانیها ویژه ی حماسه ی ایرانیان نیست       

رماگرم نبرد گن گاه در هرمانادر ایلیاد نیز ق طور مثاله طرف مقابل است . به این طریق روحیه طرف مقابل را تضعیف می کند ب

  توان روحی یکدیگر را با رجز خوانی می کاهند.

اک فروافتی؟ خرآیی و بر نجا از پای دانده است که در ای! کدامین بایستگی و نیاز تو را ر ! ای اندرزگوی لیسیان ای سارپدون»      

می  به همان سان ... خوانندپرور بس. فریب و دروغ خواهد بود اگر تو را پور زئوس  تو را که جنگاوری هستی ناآگاه از آیینهای رزم

 :1387،  )کزازی« !... دف بوجنگاوری شگر ، آن پهلوان شیر دل ، پدر بی باک و هراس ناشناس من گویند که هراکلس نیرومند

119) . 
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 خودستایی در شاهنامه

دسته  است در سه های رجز گونه الباً مناظرهکه غ ،شاهنامه  بخش های اساطیری و تاریخی دررا خودستایی ما در این مقاله      

 مابین مافوق با،  (ا یکدیگر نان ببندی مورد بررسی قرار داده ایم . مابین افراد همرده )پادشاهان و امرا با یکدیگر و یا پهلوا

د هم ارسال نامه اربرخی مور ده و دصورت مناظره رو در رو و گاهی ارسال نماینه زیردستان ) پادشاه با زیردستان ( بوده که گاهی ب

 از نژاد مادر در شاهنامه می باشد .مکتوب بوده است و خودستایی 

 مادر در شاهنامه نژادخودستایی از 

اهی گه مر شاهناطوریکه ده بدر فرهنگ ایران باستان تاکنون نقش مادر همیشه مقدس بوده و مورد ستایش قرار گرفته است      

جایگاه و  یان توصیفبان با صورت تفاخر به تبار و نژاد مادری می باشد که در آن پادشاهان و یا پهلوانه ب اشخاص خودستایی

طرف  از ار که بهرام خود ،ارهای داستان پردازی فردوسی است منزلت اصالت مادری خود را برتر دانسته که یکی دیگر از شاهک

 معرفی می کند .نژاد شمیران شاه  مادری از

 (7/227 : 1386،کزازی )«همرهم خرد با گوهری هر ز            شهم شمیران بیرهین مادر ز»

ساله  7رزند اورمزد ف ر با نوشه اشگفتگوی اردشیدر به لحاظ اهمیت به اندازه بیان خاندان پدری است . نژاد مادری  گاهی بیان     

مه نشان های شاهناایی شخصیتو به این نقش مادر در خودستکند معرفی می هم از نژاد پدری و هم نژاد مادری شاپور که اورمزد 

 داده می شود .

 (136همان : )«درست نژاد مهرک فرزند ز            تست پور کو شاپور پور منم»

 در شاهنامه انواع خودستایی

ثیر گذار خصیتهای تاشاهان و یا شبر اساس نحوه بیان که ممکن است از سوی پهلوانان ، پادرا می توان در شاهنامه خودستایی      

 به چند گونه طبقه بندی کرد:، داستان بیان شود 

 :بصورت مناظره رو در رو بيان می شودو یا خودستایی در مواقعی که در ميدان جنگ  (1

 

 ) مافوق با زیردستان ( خودستایی پادشاه در برابر بزرگان و موبدان 1-1

ی خود دت پادشاهاتی که در مدستاوردهای حکومت خود و خدم سخنانی در موردجمشید در دیدار با مهان سالخورده و بزرگان      

 خودستایی جمشید به حساب آورد: جزءمی توان است  بیان می نماید که  داشته 

 موبدی همم شهریاری همم        ایزدی فرهی  با  گفت منم»
 (1/31 :1386 ، )کزازی« کنم ره روشنی سوی را روان         کنم کوته دست بد ز را بدان

تی و مینو با نیروی گی از پشتیبانی وخود را پیشوای دینی و موبد دانسته ، در ایران باستان برخی پادشاهان عالوه بر پادشاهی      

 هم برخوردار بودند.

 جهان ندانم را خویشتن جز که     مهان سالخورده با گفت چنین»
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 (1/33 :1386 ،کزازی )«ندید شاهی تخت نامور من چو        پدید آمد من از جهان در هنر

و بیان ان فی خود به آنخودستایی فریدون و معر، دیدن دختران جمشید در کاخ پس از تصرف کاخ ضحاک توسط فریدون و      

 عبارتست از:افتخارات و جنگاوری های خود ، جهت جلب نظر ایشان بوده که 

 زمین ایران ز ضحاک بگرفت که       تینـآب تـخـکبـنی آن ورـپ نمـم»

 روی ضحاک ختـت سوی ادمـنه      جوی کینه من و زاری به بکشتش

... 

 روی آورده اندر کین به ایران از        جنگجوی رمـالج ام ستهـب مرـک

 ( 52همان : )«مهر نه آرم بخشایش نه وبمـبک        چهر گاو گرزهی بدین را سرش

ی دارد که ون بیان مو که فریدان و در جای دیگر داریم گفتگوی فریدون با بزرگان و موبدان در هنگام به تخت پادشاهی رسید     

 ی ماندم. منزد شما  زی راچون من کدخدا و پادشاه جهان هستم نمی توانم در یک جا بمانم ، اگر این چنین نبود سالیان درا

 روشنست بومتان اختر نیک به     منست جایگاه کاین گفت همی»

 کوه البرز ز را ما گیختـرانـب      گروه انـمی از اکـپ زدانـی هـک

 رها دـآی من رزــگ انـرمـفــب      اـاژده دـب از هانـج اـت دانــب          

 رهش سپردن بباید کیـیـن هـب     دهش نیکی آورد بخشایش وـچ

 بر جای یک به نشستن ایدـنش      سر به سر جهان دایـکدخ منم

 ( 56همان :  )«یـودمـمـپی روز ماـش با سیـب     بودمی همی درـای نـم هـرنـوگ

او را مجاب  ی کشند تارف مقابل مدر مواردی خودستایی از عملکرد خانواده بیان می شود و در مناظره این عملکرد را به رخ ط     

ی رود و گفتگوی میوان سام اتان و که بهمن به خون خواهی پدر و کشتار قوم سام به زابلس که کنند که واقعیتی را بپذیرد . هنگامی

 :نمونه ای از این خودستایی می باشد ،دارد  او را از این کار بر حذر می زال با بهمن که

 (231همان : ) «ایم بپرورده جوانی در راو ت          ایم کرده ما که نیکویها ازان»

دست می آورد مرهون خداوند بداند و دچار کبر و ه که در باب خودستایی گفته شد بیان کردن اینکه انسان هرچه ب همانطور     

می گوید :  بزرگان و دانشمندان  در برابرپس از به تخت رسیدن و در هنگام تاجگذاری غرور نشود ، امری پذیرفته می باشد . داراب 

پادشاهی را نه با رنج و تالش خودم بدست آوردم و نه کسی آنرا به من هدیه کرد ، بلکه تنها یزدان است که تاج را بر سر من 

 گذاشت و به پادشاهی رساند:

 بخردان دل بیدار و انـزرگـب        ردان و موبدان با تـگف ینـچن»

 نهاد بر رـس به یزدان تاج مرا       داد به و رنج به نجستم گیتی که

 نهان و آشکار سیـک ندـیـبـن       جهان در من کار از تر تیـگفـش

 آفرین کنند ازما پس ما بر که         نـای اداشـپ داد زـج مـیـدانـن

 ما جـگن ندنـآگ و شیـیـب ز           ما رنج از کس پیچد که ایدـنب

 (6/250 :1388کزازی ، )«ادـب ادـش ما انـدست رـزی دل          ادــب ادــآب نـم داد ز هـانـزم

پهلوانان را بیان داشته و اکثر شخصیت فردوسی حکیم در بخشهای مختلف شاهنامه با ظرافت مسائل خودستایی پادشاهان و      

فرزند اردشیر شاه  شاپوردر رسیدن به حکومت منکر نمی باشند . بطور مثال را یزدان  لطفهای شاهنامه از دروغ و کبر دور بوده و 
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گوید که در آنچه از طرف ایزد به او خودستایی پرداخته و در ادامه می به  خردمند با بزرگان بعد از مرگ اردشیر و رسیدن به سلطنت

 داده شده اندیشیده و دریافته که دو چیز مهم به او عطا شده : یکی پادشاه دادگر و عادل و دیگری پادشاه آزموده و خردمند است . 

 رایزن و پردانش انـزرگــب         انجمن نامدار کای گفت چنین»

 یرـیادگ و دانش رایندهیـس        اردشیر اهـش رزندـف اکـپ مـنـم

 من پیمان ز سرـیک مگردید              من فرمان دارید گوش همه

 (7/154 :1388)کزازی ،  «کنید نکوهش گویم خام وگر          کنید پژوهش گویم هرچ وزین

و به پیشنیه آن د انریافته دختی را وجود دارد که  روانشناسان این آسیب شنابهرام بهرامیان از لحاظ روانشناسی نکته ای در معرفی 

ه خود نیز از لحاظ اینک بههرام وسیله حکیم فردوسی در شاهنامه آمده است . به خصوص بیان زیبای آن به در فرهنگ ادبیات ما و ب

شروع  ز پدر خوداادشاهی لحاظ همدردی با مردم جهت معرفی خود و سلسله پد در کاخ زندانی بوده و به رهای پدرش یزدگ بدی

 اسانی میرسد .اردشیر س ه و تاکه برادر یزدگرد بوده و قبل از یزدگرد حکومت می کرده شروع کردنمی کند بلکه از شاپور بهرام 

 مراست نیکخواهی و خردمندی           مراست پادشاهی پدر بر پدر»

 رـیـپ و اـرنـب ارانـریـشه هـهم           رـیـاردش تا رامـهـب ورـاپـش ز

 منند مایـرهن ردـخ و نـدی هـب           ندـمن یایـن رـب درـپ رـب درـپ

 همرهم خرد با وهریـگ رـه ز            شهم یرانـشم نبیرهی ادرـم ز

 دست نیروی و ردیـم و سواری         هست بزرگیم هم خرد هم هنر

 کارکرد هر به و بزم به و رزم به          مرد به مردان ز ندارم را کسی

 تـرسـروپـخس امدارانـن انـهم          هست آگنده و گنج راـم نهفته

 ادـش و دـباشی ادـآب سرـیک اـشم          داد به دارم آباد سرـیک انـجه

 تـدسـش رانـای اهـش یدادیـب ز        شدست ویران رنج کز بوم هران

 ادـش دـنـانـبم انـردستـزی هـمـه             داد به را آن گردانم آباد من

 (7/228 :1388کزازی ، )«کنم انـروگـگ زدانـی به را انـزب               کنم پیمان نیز شما با یکی

م می سیار به چشبشاهنامه ر نقش موبدان و بزرگان دربار در حکومت و نگرانیهای آنان در مورد چالش های پیش رو کشور د     

ر برابر دقاید حتی ان عبی آید که گواه این امر است که در ایران باستان حکومت بصورت یک صدایی اداره نمی شده ، نقد و

 پادشاهاز گان بزردان و زها ، موبو رسیدن به نزدیکی مربه ایران ترکان چین و قیصر روم در پی حمله پادشاهان وجود داشته است . 

ر بهرام گور د شتند وو ابراز داارا به  شان انتقاد کرده و نگرانیشاه مید شده و پادشاهی ایران را از دست رفته می دیدند از بهرام ناا

 پاسخ آنان می گوید :

 راه مایندهـن دانـوبـم دانـب          شاه جهاندار پاسخ داد چنین»

 برترست برتران دانش از که           تـیاورس مرا گیهان دادار که

 (154همان : )«گرگ چنگ از دارم نگه ایران که           بزرگ پادشاه آن رویـیـن به

 که در این بیت گرگ ، استعاره از دشمنان ایران است .
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زدان به یاز طریق  ت و سلطنتقدر در برابر بزرگان و موبدان و توضیح اینکه خودستایی خسرو پرویز پس از به سلطنت رسیدن     

 آزارد و از کردار سی را نمیکهیچ  وبدان باید گوش بفرمان او باشند و بیان اینکهاو رسیده و همین امر سبب می شود که بزرگان و م

 د.کوهش می کننرا  ناهریمنی بدور خواهد بود و همچنین از شیوه پدرش در حکومت و ریختن خون افراد پیروی نکرده و آ

 نو وربخت مایه و روشن همین       نو تخت این پذیرفتم یزدان ز»

 (9/14 :1386کزازی ، )«هیدـن اسیـسپ اـم رـب ارـرکـهـب       دهید انـرمـبف هاـدل زـنی اـشم

         

 رده  ی در گفتگو و مناظره رودر رو بين دو همیخودستا( 1-2

درانش می یرج و برار داستان اددر شاهنامه گاهی خودستایی بین دو و یا چند نفر بصورت گفتگوی رو در رو دیده شده است .      

صد حمله به قداشته و  در ذهن ایرانوی و نسبت به  ایرج از اینکه برادرانش نسبت به او رشک می بردند و افکار پلیدیبینیم که 

 شد . ه حل مشکلبمیداور ا گفتگو  و با به دیدارشان رفتبا نامه فریدون دن ذهنیت بد آنها ، برای پاک کر ایران را داشتند

 رای همینست پس پدر از شرم نه        خدای از بیم ایچ گفت نیایدت»

 ردگارـک نـم ونـخ از دـانـچـیـبپ         ارـک سرانجام کت مرا مر مکش

 شانـودنـخ نـم ز نیابی پس کزین         کشانـمردم ز را خویشتن مکن

 ای هـوشـت آورم رازـف شـوشـکـب         ای گوشه جهان زین کنم بسنده

 پدر هـشتـگ رـیـپ دل وزیـس هـچ         کمر بندی چه رادرـب ونـخ هـب

 (1/76 :1386کزازی ، )«ستیز یزدان دارـانـجه اـب نـمک         مریز خون یافتی خواستی جهان

ر حال دی شدن و مزخدر ماجرای  را بسیار مورد توجه قرار داده است . به هم نژادی شاهنامه جوانمردی و اعتقادی در فردوس     

داشت و اینکه نرا  اوتن قصد کش سکندر بر بالین او حاضر می شود و می گوید که، ابوسیله وزیرانش مرگ بودن دارا پادشاه ایران 

با و حمیت را  ه مردانگیین صحناا است و دارا از این موضوع بی خبر بود . فردوسی در برادر دار از پیران شنیده بود کهاسکندر 

 به زیبایی به تصویر می کشد :« ز هند و روم برایت پزشک می آورم» گفتن اینکه 

 نشین زین بر نیروت هست رـوگ       نشین زرین مهد بر و برخیز تو»

 آورم رشکـس خونین وـت درد ز        آورم پزشک تـروم ز و هند ز

 رخت ببندیم ما ویـش ترـبه چو       ختـت و اهیـادشـپ راـت پارمـس

 گونـرنـس انـدارش از زمـاویـیـب       کنون هم راـت انـگـشـیـپ اـفـج

 پرزجوش وجان پرخون گشت دلم      دوش شنیدیم یران ز چون چنان

 (6/270 :1386کزازی،)«یمـبرکن را مهـتخ راـچ شیـبی به      پیراهنیم و بیخ یک و شاخ یک ز

رادر به خون ب درت دستشانقان فریدون برای رسیدن به ایران نبوده و همانطور که فرزند جنگ قدرت در عهد باستان مختص     

یی بیان د به زیباای هنآغشته شد ، در کشورهای دیگر هم این موضوع بوده که فردوسی در شاهنامه در مورد جنگ شاهزاده ه

 کرده است .

گو و طلخند )دو برادر( از شاهزاده های هند در مورد اینکه کدامیک برای پادشاهی سزاوار تر می  خودستایی که در گفتگوی     

. هر دو شاهزاده از یک مادر بودند : گو فرزند بزرگ تر مادر بود و از شوهر اولش رده می باشد  ، دارای خودستایی از نوع همباشند 
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ه د بود و بعد از مرگ پادشاه ، مقام به برادر پادشاه رسیده و او شاه می شود و سپس با مادر گو ازدواج می کند و طلخند بکه شاه هن

 دنیا می آید .

 نگاه کس درونـان ایـم به کردیـن           گاه زاوارـس نـم ودمیـب رـاگ»

 نویمـبش دـب و کـنی انـگـرزانـف ز           رویم گیتی انـاهـش نـیـآی رـب

 هترمـب ترمـکه نـم هـک یـویـگ وـت          مهترم وخرد الـس به وـت از من

 وگوی گفت از پر کشور روی مکن          مجوی اهیـش تخت ناسزا مکن

 کس جستستـن زرگیـب ونـسـاف هـب          پس طلخند آورد خـاسـپ ینـچن

 (8/164 :1386کزازی، )«بریافتم شتـک او هـک میـتخ ز         یافتم پدر از تخت و تاج این من

 ( خودستایی و گفتگوی کهان و  مهان با پادشاهان ) زیردستان با مافوق ( 1-3 

ا پادشاهان می یردستان بلب از طرف زبر می خوریم که اغدر برخی موارد به خودستایی از واقع گرایانه و نه از روی کبر و غرور      

 : ی نمایدگفتگوی دانشمند هندی با اسکندر ، خودستایی دانشمند هندی و پاسخ اسکندر زیبا رخ مدر باشد . 

 آهرمنست جفت خواسته چون نه        دشمنست بی و چیز بدو یابم که»

 دزد ز نترسم باشم هـک یـراه هـب        مزد واهندـنخ انانـاسبـپ بـش به

 یـتـاسـک در دـوبـکـب ژیـک هـک         یـتـراس و شـدان و دـایـب ردـخ

 نهان و کارـآش ارـریـهـش ازـسـب          جهان زین پوشیدنی و خورد مرا

 ستـمن انـج دارـیـب اجـت ردـخ          ستـمن پاسبان شب به دانش که

 (7/29 :1386کزازی ، )«مـکن انیـاسبـپ هـواستـخ نـریـب          مـکن انیـادمـش راـچ شیـیـب به

ین را از دی ، جانشکه در مواربطوری در ایران باستان بزرگان و موبدان نقش مهمی در انتخاب جانشین پادشاهان داشتند .       

به ستوه آمده  های او لمگرد و ظدو موبدان با توجه به اینکه از یزپس از مرگ یزدگرد بزرگان  فرزندان پادشاه انتخاب نکردند . 

وع ناراحت بود و ز این موضادگرد را به کسی دیگری که از خاندان یزدگرد نباشد بدهند ، بهرام فرزند یز بودند قصد داشتند حکومت

 : به خودستایی می پردازدبه نزد منذر رفت و منذر با بهرام اینچنین 

 آورند پلنگ خوی و بپیچند          آورند جنگ و کین کجا ایدون ور»

 (225همان : )«مـکن ریاـث تابان خورشید ز            کنم دریا چو جهرم دشت این من

می خورد  ری شکستیشاه و یا ام ،از زنان و دختران مانند اموال شخصی افراد دیده می شده و اگر در جنگی  دوران باستاندر      

مردم کشور های  رای تحقیربنگها جعالوه بر تاراج اموال و دارایی های او زن و دختران او را هم به غارت می بردند . و اغلب در 

 ده بود .ماعی درآمنگ اجترا به عقد خود در می آوردند و این دید بصورت فرهشکست خورده دختری از پادشاه مغلوب آن کشور 

فرهنگی در  یانگر دیدبگاه شده که ما به نوعی از خودستایی بر می خوریم که در آن به دختران به مثابه دارایی های شخصی ن       

 ود می بالد :خه دختران ببرزین  مشاهده می کنیم که ازرا  سخنان برزین با بهرام شاه در وصف دخترانشایران باستان بوده که در 

 دـنـمن رانـبـدل و دهـدیـنـسـپ         منند ترانـدخ این که دان چنان»

 شکن بر شکن دـکوب پای سیم        زنـچنگ یکی و گوی چامه یکی
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 شهریار همی بیند که سان بدین        ارـهـب رمـخ ردارـک هـب ارمـهـچ

 ویـگ اهـش هیـچام دل پردازـب       ماهروی کای گفت زن چامه بدان

 .(7/267 :1386کزازی ، )«تندـرداخـبپ مـغ از دل کـکایـی        برساختند گــچن و هـچام تانـب

 :شفاهی الب پيامقر دودستایی خ (2

 رده ها خودستایی پادشاهان و بزرگان در برابر هم( 2-1    

یام شفاهی ا ارسال په مطالب را بدر مواردی خودستایی پادشاهان و پهلوانان به صورت حضوری و گفتگوی رو در رو نبوده بلک       

قصد یرج  ، ارادر خود ت به بحساد به خاطرپس از اینکه پسران فریدون توسط پیک و یا نماینده به طرف مقابل بیان می کردند . 

توان  یرج می باشد را میریدون و ااینده فوی فرستاده آنها که بعنوان نماینده آنها بوده با موبد که نمگفتگ ،حمله به ایران را داشتند 

 ایی بشمار آورد .تاز این نوع خودس

 خوریم اندر نه شاهی تخت بر نه         کمتریم پدر و مام به زو ما نه»

 نـریـآف ادـمب زـرگـه داد نـریـب           نـیـزم ارـهریـش رــدادگ اـای

 رها زو جهان دـابـی و دور ودـش          بها بی ارکـت آن از اجـت رـاگ

 نهان خسته تو از ما وـچ دـنـشیـن          جهان از گوشهای بدو سپاری

 کین ندهـویـج ردانـگ روم از مـه           چین و ترکان سواران گرنه و

 (1/7 :1386کزازی ، )«ارــدم آرم رــب رجــای و رانـای از          رزدارــگ رـگـشـل آورم رازـف

کند و  جایی توقف یک نمی بایست درارسال پیام توسط نمایندگان در عهد باستان نیز مرسوم بوده و پهمانطور که بیان شد           

وری جهان ، رانوشیروان س ،صر روم انوشیروان به قی پیام در باید سریع تر به مقصد می رسید و پیام را به طرف مقابل می رساند . 

 به چشم می خورد .از آسمان تا دریا را از آن خود می داند و نوعی کبر و غرور در خودستایی  

 منم مهتر و رافرازـس تیـگی به        منم کشور و بوم ی بخشنده چو»

 بروزد دوـب ادیـب هـک مـانـنم       زدـس نـم زـک ارـک مـکن آن همه

 ببین را خویشتن نهان در یکی       بکین یازی تـدس انـتازی اـب وـت

 مراست ماهی پشت تا گاو در      تـمراس اهیـپادش آن هـک دیگر و

 (8/59 :1386کزازی ، )«موم چو گردد پوالد تیغ را وـت      رومـب مـتـرسـف اهیـسپ نـم رـاگ

اینده و ا توسط نمررده و جواب ک، طرف مقابل نیز به همان سبک پیام خود را ارسال می خ به پیام های شفاهی معموال در پاس     

جنگ ها بیان می  ل از شروعقب ردکاشاره یا پیکی ارسال می کرده که غالباً در این نوع خودستایی ها که از آن به رجز هم می توان 

ژاد و مقام و ز منزلت نااه که پاسخ قیصر به نوشیروان شجا به شد و طرفین قصد تضعیف و تخریب روحیه دشمن را داشتند . در این

 ، اشاره ای داریم : منسب خود می گوید

 نداد هرگز اژـب انـکی تخم به        نژاد رومی که کن نگه دیوان به»

 (61همان : )«لشکرم و افسر و سر با همان        کهترم من نه اریـهریـش رـگ تو

ها هدف از ارسال پیام تخریب روحیه دشمن و یا تقویت روحیه نیروهای خودی نیست ، در موادی ممکن همیشه قبل از جنگ      

است یک طرف بخواهد با پیام خود مانع از بروز جنگ و خونریزی شود و خواهان برقراری صلح و به توافق رسیدن باشد که نوعی 
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نمونه ای از این  ها هم ممکن است خودستایی وجود داشته باشد .. در این گونه پیام ه و قرارداد را در پی خواهد داشتمعامل

 :داریماز جنگ و خونریزی و نصیحت کردن او برای پرهیز  پیغام فرستادن گو برای برادرش طلخنددر  خودستایی را

 رنج به نیـم هـک مـنمان شمـببخ       گنج و بـاس از و باـدی و ارـدین ز»

 اجـع تـتخ و ارهـی انـهم بیابی      تاج و مهر و کشور من دست از هم

 نیست جنگ از جز آرزویت مگر       نیست گـنـن را وـت رادرـب رـهـم ز

 (168همان : )«شوی پشیمان بد زین فرجام به       نویـنش رـس هـب رـس من ندـپ اگر

انع متیازات قتی دریافت احپرهیز از جنگ و ولی در جنگ ها حداقل یک طرف خواهان جنگ است ، و با دریافت پیام صلح و      

دادن ی پردازد . ودستایی مبه خ ر به ادامه درگیری می باشد که در جواب پیام صلح با رجز خوانی و ارسال پیام تندصنمی شود و م

 خشد :بمی  ، یستنال او گو توسط طلخند و اینکه پادشاهی و ثروت هند مال خودش است و گو چگونه از چیزی که م پیامجواب 

 انجمن بزرگ زین کیستی توخود      بمن شاهی و گنج دهی چگونه»

 مراست ماهی و آب تا خورشید ز       مراست شاهی و گنج و توانایی

 (8/168 :1386کزازی ،  )«سته آمد دراز های اندیشه کت      سته آمد فراز تـانـزم اـمانـه

 

 در قالب ارسال پيام مكتوب :خودستایی  (3

 رده ( ( نامه پادشاه به پادشاه ) هم 3-1

ر این موارد خورد . د به چشم می در شاهنامه گاهی مشاهده شده که خودستایی در نامه های ارسالی از پادشاهی به پاشاه دیگر     

ه نزدیکی مرز بوقتی  کندراسرد که غالباً قبل از بروز جنگ ها نوشته شده و توسط پیک ارسال می گردد . در یکی از اینگونه موا

دستایی هایی که دارد و خونونریزی اینکه قصد جنگ و خ پادشاه ایران نامه ای می نویسد و اعالم می کند ازبه دارا  ایران می رسد 

 اسکندر در این هنگام به زبان می آورد :

 یکی را هانـج ببینم ردمـبگ           اندکی زمین ردـگ هـک مـرآنـب»

 تویی ایران ساالر که ویژه به          کوییـنی و مـخواه راستی همه

 میغ چو را هوا سپردن نشاید          دریغ من از تو داری خاک اگر

 من بیش کم رای از آگاهی نه          من پیش دیـآم پاهـس با چنین

    رنگذرمـب رزم یـب ومـب نـازی            آورم رزم باتو آوری رزم چو

 برمگرد آرزو زین و باش برین           نبرد ارـروزگ کیـی کن گزین

 (6/259 :1388کزازی ، )«گران اهیـسپ دـباش دـچن رـوگ         سران جنگ ز نپیچم سر من که

گ ها و اری در جنفت کمک و یگاهی موارد از اینگونه خودستایی ها که در غالب پیام کتبی ارسال می شد ، نامه جهت دریا     

رای مقابله با بک از فور است کمدر نامه دارا به فور پادشاه هند و درخوپیمان بستن برای مقابله به دشمن مشترک داده می شد . 

 ت :گ با اسکندر متحمل شده بود و بدین ترتیب قصد تجدید قوا داشحمله اسکندر و شکستهایی که در جن

 تنگ کار نشان زین مرا مر شد چو          جنگ به هرکس یار بودمی همی»

 (6/267 :1388کزازی ، )«فریادرس نیست ایزدم بجز         کس یار هانـج در یـمـه نمـیـنب
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 لکه از رویبکینه و عداوت نیست  در مورد گو و طلخند بحث شده بود ، گاهی ارسال پیام جهت اعالم 1-2همانطور که در      

م کندر به قیدافه حاکاسه نامه بوارد صلح و آشتی بوده و خواهان نوعی قرارداد ، باج دان و یا باج خواستن می باشد . از این گونه م

و غیره دعوت می   ران ، هنداهان ایه دادن باج و خراج و پند گرفتن از عاقبت پادشاو را بتوان اشاره کرد که  بود می نوشته آندلس

 کند و پاسخ قیدافه به اسکندر که هر یک می تواند نمونه ای از خودستایی باشند : 

 تو تاریک رای شود درخشان        تو کـزدیـن دـآرن نامه این چو»

 تاو ستـنی ترا ما با که بدانی        اوـس و اژـب اـم فرمان به فرستی

 نیـک نیـدی اکـپ و اییـوانـت        نیـک بینی شـیـپ و دیـنـردمـخ

 ارــروزگ گردش از زـج نبینی        ارـک به آری درـان تاب هیچ وگر

 دور ز ایدـنب ارتـآموزگ خود        ورـف و دارا ز ریـگی دازهـان وـچ

 مشک ز رـروبـب ریـمه نهادند        خشک گشت او عنوان باد از چو

 (7/41 :1386کزازی ، )«اهـش ردارـامبـن آن انـرمـف هـب        راه هــب اورـگـت ونـیـه دـامـیـب

 رح می کنداردی را مطیک نوع خودستایی که از نوع خود برتر بینی است و در آن شخص خودستا با اعتماد به نفس مو     

ر و بزرگی  و گوید که ف میکندر جواب نامه اساسکندر ناراحت شده و در  سخناناز  نامه اسکندر ،آنچنانکه قیدافه بعد از دریافت 

ن را از سراسر ه اگر آنادهی کگنج او بیشتر از آن است که تحت فرمان قیصر درآید ، او سپاهی دارد که بر هر صد نفر یک فرمان

 نخواهد ماند .کشور بخواند ، سپاهی خواهد شد که جایی برای نشستن 

 شاهنشهی گنج و لشکر همان        مهی و فر فزونست زان مرا»

 شوم چانـپی و دیدـته ز مـبترس       شوم فرمان به را قیصران من که

 سرست شهریاری سری هر بر که       رستـلشک زونـف زارمـه هزاران

 ستـنش ایـج ومـب نـریـب دـنمان       زیردست سوی هر از خوانم وگر

 کریـشـل با رزــم نـازی دـآی چو       تریـهـم هر شـپی در جـگن یکی

 الف دــداونـخ یـتـدسـش دارا ز      گزاف بر زبان رانی چه چندین تو

 (7/42 :1386کزازی ، )«باد سان بر برافگند هیونی       هادـن نـزری هرـم رـب هـامـن بران

خص ش ، در آن ان شده است وخورد که در شاهنامه در چند مورد بی پیک به چشم مینوع خاصی خودستایی در ارسال نامه با      

.  بردر دیگر( می ادشاه کشوپابل ) طرف مق براینویسنده نامه ) پادشاه ( شخصاً به عنوان پیک ، نامه و پیام شاه را بطور ناشناس  

گل شاه هرام به شنبنامه ر دهمچنین را رسانده بود و  نتوان به نامه اسکندر به دارا که خود شخصاً آ از این گونه موارد می

ی کشد و اوج ه تصویر مرا ب فردوسی به زیبایی این موضوع می توان اشاره کرد. هندوستان جهت ترساندن وی و گرفتن باج از او

 خودستایی را در اینجا می بینیم .

 گوهرست گر و سیمست و زر اگر        برست بدینسان را ما بوم همه»

 مرـک تهـسـب گـنـت نـم رمانـف هـب        زر تاج با اهندـش ادـهشت وـچ

 اهـگ وـدی رـبـاکـخ نـدیـب دـایـیـن        راه تـدریاس ردـگ را بوم همه

 نـزمی رانـای شـیـپ اـت البـقـس ز        ینـچ ایـدری رزـم اـت قنوج ز

 ندـنـم تـرسـپ در یـارگـچـیـب هـب       منند تـردسـزی مهـه انـبزرگ

 انــزب رـب نــم امــن زـج دـنـرانـن       پاسبان ختن و چین به و هند به          

 .(313همان : )«اند دهـنـزایـف را دگیـنـرستـپ       اند دهـنـایـتـس را ما اجـت مهـه
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 نتيجه گيری:و  بحث 

 می توان به نتایج ذیل اشاره کرد : از بررسی خودستایی های مطرح شده در شاهنامه فردوسی     

ر نطور که دماهو است مردود  ،از جوانب مختلف بررسی کرد ، اگر خودستایی نوعی تکبر و غرور باشد می توان خودستایی را      

حاکی  ایی کهاطر خودستبه خ موم است و در شاهنامه هم جمشیدذآیات و احایث اسالمی هم آورده شده که در نزد خداوند متعال م

اقعی و ویژگی های بیان و ومعنای عزت نفس ه خودستایی ب اگر ولی از ادعای الوهیت اوست ، فره ایزدی را از دست می دهد . 

ه گونه های بشاهنامه  صیتهایکه این نوع خودستایی توسط شخید پرودگار و بزرگان دینی ماست ، نعمتهای خداوند باشد مورد تای

 ده است . مختلف بیشتر مورد توجه بو

شخصیتهای  تایی ها ،ثر این خودسبیشتر از زبان پادشاهان و در زمان به حکومت رسیدن آنان بوده است که در اکخودستایی ها      

داد ، اصالت و  ومینه عدل زر در شاهنامه از دروغ و کبر دور بوده و منکر لطف یزدان در رسیدن به حکومت نبوده اند . آنان بیشت

 د خود ، هنر ، خرد و جنگجویی خود تفاخر می کردند . اجدانسب پاک 

ف ه ، یک طری ممکن بودهدف از بیان خودستایی قبل از شروع جنگ ها ، فقط تضعیف روحیه دشمن نبوده بلکه در موارد     

 بخواهد با پیام خود مانع از بروز جنگ شده و خواهان برقراری صلح باشد .  گفتگو
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