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 مقدمه 

 خاصی زمانی يدوره یک به مختص ،رو این از ؛است متجاوزان و دشمنان برابر در ایستادگی و مقاومت يکننده بیان پایداري ، ادبیات

 کرد. ادبیات جستجو بشریت تاریخ در را آن اساس و ریشه توانمی و دارد وجود هاملّتهمه  ادبیات در و هادوره يهمه در و نیسـت

 و نبردهـا بـه توجـه بـا زیرا دارد ، مقاومت و پایداري ادبیات با فراوانی هاي شباهت و هاسانی هم که است متونی جمله از حماسی

 . است داده روي پایداري و مقاومت ،شودمی مشاهده حماسی متون در که هایینزاع

. است خارجی دشمنان و متجاوزان با ایرانیان هاي درگیري و نبردها از سرشار که است حماسی متون جمله از فردوسی يشاهنامه

 آن بررسی با و است داده بازتاب متنوع هايداستان قالب در را پایداري و مقاومت هايشاخص از بسیاري حماسی اثر این در فردوسی

 ،شاهنامه  سرایش دوران زیرا کند ؛می برابري حماسی متون بـا پایداري ادبیات هايمؤلفه و معیارها از بسیاري که شودمی مشخص

 ،بنابراین  بودند. کرده حاکم ایران کشور بر را خفقان و تحقیر از پر فضایی که غیرایرانی ترکان رسیدن قدرت به با است زمانهم

 به حماسی اثر این سرودن بـا ،بـود ناراضی ایران بر تورانیان حاکمیت از همواره پرست میهن ایرانی یک عنوان به که فردوسی

 و طلبیحق نـداي و خواندفرا می متجاوز دشمن برابر در مقاومت و پایداري به را ایرانیان و کندمی عمل خود اصلی يوظیفه

 .دهدمی سر خواهیآزادي

ي فردوسی بپردازد و این عناصر را عناصر پایداري در شاهنامه همسانی به بررسی است کرده تالش راستا همین در حاضر پژوهش

 است شده استفاده آن، بودن جامع به توجه با مطلق خالقی جالل شاهنامه ينسخه از پژوهش این در که است ذکر قابل تحلیل کند.

 .شودمی مشاهده متن در شاهنامه جلدهاي چاپ تاریخ اختالف ،شده است  بازار روانه مختلفی هايتاریخ در آن جلدهاي چون و

دشمنان  با عزت و سرافرازي در مقابل که است . ادبیاتیتیز استسانسانو  ینهاي اهریمقدرتدر برابر  ، مقاومت ادبیات پایداري

 يبردن فتنه نوع ادبیات در راستاي از بین این .دهدو سازش نمی تسلیم به گاه تنایستد و هیچمی ، آزادي و انسانیت ، عدالت صلح

کند و بشارت پیروزي را فریاد دفاع می هاي انسانیه با نیروهاي مجاهد و رزمنده، از ارزش، همرا و نابودي آنان دشمنان و شکست

؛ زیرا ادبیات  ها داردملت و سرگذشت در تاریخ کارکرد مهمی که توان گفت، می نوع ادبیات این نقش به با توجه کشد. بنابراینمی

 و داخلی در برابر دشمنان خارجی و مشکالت آن ملت ها و مصائب، پایمردي هافداکاري يه، بیان کنند هر ملتی پایداري و مقاومت

 .است شده از زمان بر آنها تحمیل در مقطعی که است

مانند  در آن نیز به چراکه ؛ شود محسوب می هاي ادبیات حماسی از بخش ادبیات پایداري یکی باید اشاره کرد که ، این افزون بر

ها از انواع رشادت هاي انسانیو ارزش براي دفاع از وطن که است تهخپردا هاي قهرمانانیها و فداکاريجان فشانی به ادب حماسی

آثار تمدن و مظاهر روح و ، سرشار از  حال ها و در عین، ایثارگري ها، پهلوانی مملو از نبردها اند. ادبیات حماسینشان داده خویش

 .آنهاست از دوران زندگی کشور در زمان معینی فکر مردم یک

 ) آن هاي مختلفخیر و شر در دوره و رویارویی تقابل که است ایران زمین ادبیات حماسی از آثار برجسته یکی فردوسی يشاهنامه

. گردیده است در شـاهنامه همواره موجبات بروز نبردهایی دوگانه ناسازگاري و تقابل ( وجود دارد و این و تاریخی ، پهلوانی اساطیري

. از است داشته توجهی و قابل برجسته ، نقـش دشمنان و نیروهاي اهریمنی در مقابل ، پایداري و مقاومت نبردها در این بدون شک

 -تا با روش توصیفی حاضر بر آن است ، پژوهش راستا در همین ، است گرفته نامه، ادبیات پایداري تأثیرات بسیاري از شاه رو این

کند  بررسی فردوسی يرا در شاهنامه پایداريو ادبیات  و همانندي ادبیات حماسی ، همرنگی ايکتابخانه منابع و با استناد به تحلیلی

و رویکرد  ، کدام است است شده بدان پرداخته فردوسی در شاهنامه کـه و مقاومـت هاي پایداريمؤلفه بـارزترین و نشـان دهـد کـه

 ؟است چگونه مضامین در بیان این فردوسی
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 ادبیات پایداری -1

 « پایـداري» و  « ادبیـات»  يهاز دو واژ ، ترکیبی رو. از ایناست resistance literature انگلیسی يادبیات پایداري ترجمه

 تحت شود کهآثاري اطالق می ادبیات پایداري به»  : نویسد می « ادبیات پایداري»  عنوان تحـت سـنگري در پژوهشـی باشد.می

،  هاي قدرتستیزي با پایگاهگریزي و قانون، قانون هاي فردي و اجتماعی، نبود آزادي ، استبداد داخلی چـون اختناق تأثیر شرایطی

در  یا تجاوز بیرونی آثار با بیداد داخلی این يجان مایه گیرند. بنابراینمی و فردي شکل هاي ملیو سرمایه قدرت و سرزمین غصب

 (.٤٥: ١٣٨٣،  سنگري)»  هاي ضد آزادي استدر برابر جریان و ایستادگی ، اقتصادي و اجتماعی ، فرهنگی هاي سیاسیحوزه همه

،  شعرها به ادبیات مقاومت»  : نویسدمی،  است داده پیرامون اصطالح ادبیات پایداري ارائه که در تعریفی »دقیمیرصا «همچنین 

آیند وجود می به یا قومی ملتی از تاریخ در دوران خاصی شود کهمی گفته هاییها و تصنیف، ترانه ، سرودها هانامه، نمایش هاداستان

 پرداخت رمندانهنآیند و اگر هوجود می به خاصی يهنوع آثار در دور مبارزه و پایداري در مردم است. این ي، ایجاد روحیه از آنو هدف 

معموالً  ، شوند. ادبیات مقاومت، ماندگار می صورت شاهکارهاي ادبیات آیند و بهبیرون می یو ملّ ادبیات قومی تنگ ي، از حیطه شوند

اشـغالگر یـا متجـاوز  کـه یا قـومی ملّتی بر ضد یا قومی ملّتی پردازد کهمی هاییها و از خودگذشتگیها و جدالدالوري توصیف هب

 (. ٣٤: ١٣٧٧،  میرصادقی« )  دهد، از خود نشان می است

نظـر  ها امـري بسیار ضروري بـهویژگی این براي تعیین معیارهاي علمی هاي ادبیات پایداري و ارائهها و مؤلفهشاخص دقیق تعیین

هاي شاخص «در ادبیـات ایـران و جهـان هاي مشـترك شـعر مقاومـت ویژگی»  عنوان تحت در پژوهشی کافی . غالمرضارسد می

 بـه . تحـریض٣ دوسـتی . مـیهن٢ستیزي  .ستم١»  : است گذاشته بحث بندي کرده و به قرار زیر طبقه را به ادبیـات مقاومت

 بـه و تلـویح تلمـیح تـاریخ . تطبیق٧ از نقالبیون تاریخ تکریم .٦ آزادي و آزادگی . تقدیس٥مهرورزي  و جویی . صـلح٤ مقاومـت

 این که این از جمله نیز دارد ، هاي دیگري ادبیات پایداري ویژگی (.١: ١٣٨٨،  کافی )«  یادکرد گذشته و هماننـد سازي و گذشـته

، با  ها معترض استعدالتیها و بیدر برابر نابسامانی ، پیوسته است ادبیات مردمی ، محور است گرا و عدالتغالباً آرمان ادبیات

و  نیآو قر اسالمی مضامین ، به است عوام آنان مخالف و فریبانه ستمگران و رفتارهاي ناشایست گري اعمالسازشکاري و توجیه

و پایداري  مقاومت يمایه . دو بناست بخش ، هدفمند و آگاهی ، متعهد گراواقع ، ادبیاتی است آیینی ، ادبیاتی ویژه دارد توجه عرفانی

 باشد. در ارتباط با آن می شکلی هاي دیگر بهام درونمایهدارند و تم در آن محوریت

 ی فردوسیبررسی عناصر پایداری در شاهنامه -2

ـه  ، آزادي و عدالت به یابیو دست عدالتیاز بی براي رهایی تکاپوي آدمی ، عمر  دلیل همین بشري دارد و به درازاي تاریخ عمري ب

 ستیزي  ظلمدفاع از وطن ، :  همچون هایی. مؤلفهدانست  ظلم این به بشر و واکنش  و ستم  ظلم همزاد تاریخادبیات پایداري را باید 

شمن  خواهی ، عدالت صلح  ستیزي  ، د ستی ،  ستی  ، وطن دو ستی و  و میهن دو صه    ....پر شخ سوب  از م هاي ادبیات پایداري مح

ـن است گر شدهجلوه شاهنامه بسیاري از آنها در اثر حماسی که باور هستیم ا براینهمؤلفه این گذرا به نگاهی با شوند.می  ، رو ، از ای

ــا تکیه ادامه در هاي با هر کدام از مؤلفه شاهنامه  اثر حماسی  و همسانی  شود همرنگی  تالش می فردوسی  از شاهنامه  بر ابیاتی بــ

 .شود حلیلو ت بررسی ادبیات پایداري و مقاومت

 دوستی میهن -2-1

اند. شور و آورده و شاعران هرکشور معموالً آن را در شعر خود فراهم آن است و ستایش وطن به هاي پایداري، عشقاز جلوه یکی

 زیـاد اشعاري کـه حجـم .است ادبیات متجلی يآیینه تصویر آن در ایران دارد که ملّت يگذشته و در تاریخ ریشه وطن به عشق

 تفکّر در شعر پایداري هاياز زمینه یکی»  : معتقد است . کاکاییموضوع است این يهتأیید کنند ، سروده شده است وطن يهدربـار

و آرامگاه  ي جوانیاهورزي عشق ، محل خاطرات کودکی ؛ محل تواند باشد چیز می براي شاعر همه . سرزمیناست دوستی میهن، 

 حضور پررنگ پرسـتیو وطـن دوستی، میهن در شعر دفاع مقدس» ،  (. افزون براین ٥٠: ١٣٨٠،  کاکایی» )  هاي سالخوردگیسال



 

 163/ی فردوس یدر شاهنامه یداریپا یاتعناصر ادب یبررس

 
م اسال قول شارع مقدس و دین به ،« ن االیما من الوطن حب»  با طرح روایت و دینی هاي ملی اندیشه ؛ در تطابق اي داردو برجسته

 . ( ٦٨ : همان« )  مدنظر قرار دهند ار هاي دینی، آرمان میهن به انداز عشق شد تا ایرانیان در چشم سبب

هـا از تجاوز بیگانگـان و امثال ایـن کیان وطن ، حفظ ایران و باستانی و تمدن غنی فرهنگ ، مباهات به پرستی، وطن از دیگر سو

متـون پایـداري بـا  و تشـابه ، همرنگـی روآیـد. از ایـن حساب مـی به فردوسی شاهنامه و اساسی از اهداف و موضوعات اصلی

 دالیل فردوسی میان ادبیات پایداري و شاهنامه همرنگی رسد ایننظر می به .استبسیار برجسته زمینه در این فردوسی شاهنامه

ایران مورد تجاوز بیگانگان  سرزمین ، ویژه دوران دفاع مقدس به،  در دوران معاصر و هم فردوسی در دوران هم چراکه .دارد مشترکی

از  برخی به . در ادامهاست فرا گرفته و ایران دوستی دوستی را احساس وطن سراسـر شاهنامه کـه جاست از این. است قرار گرفته

 و سهراب رستم» موارد در داستان  از این شود. یکی، اشاره می زندموج می دوستیو وطن پرستیمیهندر آن روح  که ابیات شاهنامه

 دست بـه مبادا رستم آنکه پرسد و هجیر از بیمرا می رستم نشانی -بود  گرفته اسارتش به که -. سهراب از هجیر شده است نقل «

 : گویدمی سخن با خویشتن گونهاین دهد، سپس او را نمی انی، نش شود جوان دالور کشته این

 شــــــــادکام بــــدو دشــــمن زنــــــــده از بــــــه       نـــــام    بـــــه مـــــردن کـــــه موبـــــد گفـــــت چنـــــین

 جـــــــــوي چـــــــون آبِ روزِســـــــــیه نگــــــردد        اوي   ـتبردســــ کشــــــــته شــــــــوم مــــــــن اگــــــــر

 بــــــــــــــــا آفرین پهلوانــــــــــــــــانِهمـــــــه          گــــــــزین پــــــــور هفتــــــــاد و گــــــــودرز چــــــــو

 یــــــــاد پـــــــــاك موبــــــــد از دارم چنـــــــینمبــــاد            مــــــــن تــــــــن ایــــــــران بــــــــه نباشـــــد

 تـــــــذرو نبویـــــد را گیـــــــا گـــــــــر ســـــــــزد        ســــــرو بــــــیخ چمــــــن از برکننــــــد چــــــون کـــــه 

 ( ١٦٦:  ٢ج، ١٣٦9) فردوسی ، 

 و آنها خود را بـدون وطـن است هستی بلکه ، تنها وطن ، مهرآشیان ایران نه شاهنامه و پهلوانان در نزد فردوسی گردید که مالحظه

 ند.دارنمی چیز را دریغ آنها براي ایران هیچ ، رو . از اینتر و عزیزتر استگرامی براي آنان از همه دانند. وطنمی هیچ

 دفاع از وطن -2-2

 ، هـاي مختلـفهدر دور کـه و بسیاري از نویسندگان و شاعرانی است و دفاع از وطن اي ستایشهر جامعه هویت هاياز بنیان یکی

 انـد. ایـنآن ستودهو دفاع از  از وطن ستایش ، زبان به بوده است ، استعمار و استبداد داخلی سرزمینشان در گیر و دار هجوم بیگانگان

 حیث نیـز از ایـن . فردوسیشده اسـتمحسوب می هاي ادبیات فارسیدر دوره ایرانی هویت عنوان جوهره و اصل به هم مضامین

ید. در زمان نماکشور آباد را تأکید می دارد و در هر مورد خراب نکردن اینمی دوست ایران را خیلی ، خود ، او وطن نیست مستثنی

تصویر  بـه زمین ایـران بـه را نسـبت خویش ، احساسات و عواطف گیردبیگانگان قرار می ایران مورد تهاجم که انوشیروان هنگامی

شاعر با  .انگیز استشود بسیار غمو تاز بیگانگان می تاخت يایران عرصه که هنگامی در شاهنامه فردوسی حماسی . لحنکشدمی

 گونهجانکاه این برد و با افسوس و اندوهیمی ، رنج خوردمی ، غصه خانمان شدن ساکنان آنو بی وطن و تباهی دیدن ویرانی

 : سرایدمی

 ـــــــــام پلنگــــــــــان و شــــــیران شـــــودکن ویـــــران شـــــود ایـــــران کـــــه اســـــت دریـــــغ

 بـــــدي شــــــهریاران گــــــــــــهـــــــتننشس بــــدي ســـــــواران جـــــــاي جنـــــــگ ـــــــهمه

 اژدهاــت تیــــــز تـــــک گـــــــــه ــــــــتننشس و جــــــاي بالســـت ــــــون جــــــاي ســــــختیکن

 مــــا را بـــــــــود دســـتگیر رنـــــــــج در ایــــن شــــــیر بخوردســــــتکــز پلنگــــــان  ــــــیکس

 ( 9٥:  ٢، ج١٣٦9،  فردوسی ) 
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 .است دوست ماالمال درد و حسرت شاعر وطن چهار بیت این

کنند و خود دفاع می از سـرزمین ي تاریخیدورهدر  و چه ي پهلوانیدر دوره ، تورانیان و تازیان چه رومیان تهاجم ایرانیان در مقابل

کرده از پاي  ایران حمله با سپاه ترکان به اینکه دلیل سهراب را به ، فرزند خود ندارند. رستم راه باکی شدن در این و کشته از کشتن

شاه توران  ، » ساوه «ابتدا   »بهرام چوبینه« ،  ایران لشـکر کشیده بودند دشمنان از هر دو سو به آورد و در زمان هرمزد کهدرمی

 که انکار نیست امر قابل این اینبنابر .دهدمی و سپاه او را هزیمت رودمیپسـر سـاوه  » پژمود « جنگ و بعد به دهدمی را شکست

 .ي ایـران اسـتشـکوهمند گذشـته ي ایـران و فرهنـگشیفته فردوسی

 برابر ستم و بیداد ایستادگی در -2-3

 تـوان گفـت، می نگاه کلی . در یکستیزي و مبارزه با بیداد است ، ستم هاي ادبیات پایداري با متون حماسیدیگر از همرنگی یکی

دارد. می نگه میشهداد را ه ، جانب تقابل کند. او در اینمی بیداد تقسیم داد و جنگ را بر دو نوع جنگ هاي شاهنامهجنگ فردوسی که

داد  در خـدمت کـه آفریند و تنها آن نیرویـیمی ، حماسه کندمی داد در برابر بیداد قد علم که تنها زمانی .ستایداو هر زوري را نمی

آرزو  ایـران را در جنـگ ، شکسـت ایـران باشـد اگر بیداد از جانـب که داد است چنان عاشق داند. فردوسیمی ستایش باشد را قابل

 ، زال و همـه مازندران لشکر کشد خواهد بهکاووس می که هنگامی ، عنوان مثال داند. بهرا الزم می شکستی کند و چنین می

 .(١٠:  ٢ج ،١٣٦9 ،فردوسی  ) دهد کشتن مردم را به خواهیشاه براي فزونی ندارد که زیرا دلیلی ، پهلوانـان مخالفند

 مغلـوب هـم بـاز. . .  و بدرد بکشد ، کند ، غارت اگرچه بیدادگر که فهماند می مخاطب به فردوسی بیدادگري ، و دادگري تقابل در

 بـراي و بر حقنـد ایرانیـان کـه بـار هر توران ، و ایران جنگ در. شکست به محکوم فطرتاً واست  زشت جنگی چنین چون .است

 عنوان به. است مقابل جانب در فردوسی ، است بیداد براي جنگ که بار هر اما. آنهاست پیروزي آرزومند فردوسی جنگند ،می داد

 کـه رسـدمی محلی به و کندمی کج راه رود ،می سیاوش خونخواهی براي طوس سپهساالري به ایران لشکر که هنگامی مثال ؛

 فرود و جنگدمی ناحق به طوس اما. نیست ایرانیان با جنگ به مایل فرود. دارد را تورانیان از بخشی فرماندهی سیاوش پسـر فـرود ،

  کشـد :مـی را

 خداونــــــــد شــــــــد دادخــــــــواه پــــــــیش ــــــــهب ســـــپاه ســـــو ز پشـــــت یـــــک ـــــد بـــــهبیام

 پادشــــــــا ــــــــدار و بــــــــر هــــــــر کســــــــیجهان پارســـــــــا اي برتـــــــــر از دانـــــــــش ـــــــــهک

 تافتــــــــهکــــــــوره درون  بــــــــه ــــــو آهــــــــنچ یافتــــــــهســــــــتم مـــــــن اگــــــــر نیســـــــتم

 جـــــاي تنـــــگ بـــــر دادگـــــر بـــــر کـــــنم ـــــهن جنـــــگ بـــــه پیـــــروز باشـــــم کـــــه ـــــواهمنخ

 
 
 

 ( ١9٧:  ٤، ج ١٣٧٣،  فردوسی )  
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 : ، پیروز شود بیداد جنگدر  که نیست روي مایل هیچ فوالدوند به در جنگ ، رستم همچنین

 ــــــــــدار و بینــــــــــا و پروردگــــــــــارجهان            اي برتـــــــر از گـــــــردش روزگـــــــار ـــــــهک

 آبــــــــادد نیســــــــت بــــــــدان گیتــــــــی روانــــــــم       داد نیســـــت مــــن گــــردش جنـــــگ ــــرینگ

 روان مـــــــــــرا بـــــــــــر گشـــــــــــاید ز بنـــــــــــد پوالدونـــــــــــــــد روا دارم از دســـــــــــــــت

 و زور و هنـــــــر دســـــــت ـــــــو مســـــــتان ز مـــــــنت بیـــــــــــــــــدادگر ور افراسیابســـــــــــــــــت

 
 ( ٢٧٥:  ٣، ج ١٣٧١،  فردوسی )                                             

داد را  جنـگ . فردوسـیدادگـري و بیـدادگري اسـت تقابل نیز در همین شاهنامه آفرین تصویر نبردهاي بزرگ و حماسه راز زیبایی

 احساسات انسـانی ترینو پاك از بهترین ، مخاطب کند. در نبرد داد و بیدادنبرد می همراه خود وارد صحنه بهستاید و خواننده را می

 کند.و پیروزي آن را دنبال می اي پیشرفتورزد و با هیجان فزایندهمی شرکت همراه نیروي داد در جنگ شود و بهلبریز می

از حوادث  برخی ، هاي شاهنامهدر طول داستان که است این ، دادگري و بیدادگري اشاره کرد باید در مورد تقابل دیگري که ينکته

وجود  دادگـري و بیـدادگري همـواره در نظام هستی تقابل معنا که اند. بدینشده دادگري و بیدادگري سازماندهی در راستاي تقابل

 کشدسـهراب را مـی فردوسی اینکه ؛ علت عنوان مثال وجود بیاید. به به و تقابل رویارویی براي این باید شرایط ، بنابراین .است داشته

، سـرانجام  هاي پیاپیهـا در وادي پیـروزياند و رستمشده ها کشتهسهراب ، تاریخ . در ایناست دردناك تاریخ واقعیت ، بیان همین

نبایـد در جهـان  ، واقعـاً هـم شـاه باشـد و سـهراب پهلـوان رستم ؛ یعنی شود اند. اگر آرمان سهراب عملیبوده هور نظام خودکامهمق

 و حکومـت ، بیـداد همـواره در جهـان وجـود داشـته تـاریخ گـواهی بـه کند. ولی بیداد بر جهان حکومت تاجوري بماند و نباید که

، تضاد داد و  و سهراب است تراژدي رستم يپایه که ، تقابلی رو اند. از اینها پیروز نبودهها و سهرابرستم داد. پس نه ، ده استکر

 .است مقهور بیداد بوده در طول تاریخ که داد است ، سرنوشت باشدمی تراژیک و آنچه بیداد است

 طلبیصلح -2-4

 این ، چراکه هستند فاضله يدنبال مدینه . شاعران و نویسندگان در ادب پایداري بهبر ادبیات پایداري است روح حاکم گراییآرمان

 ادبیات پایداري در ذات خود سرشار از معرفت ، رو دارد. از این آدمی سرشت و ژرف به عمیق و نگاهی هاست، راوي زیبایی نوع ادبیات

را  هاي سستو تهدید بنیان تضعیف که رساند. پیامیگوش جهانیان می را به پیام مقاومت که د بلندي از بصیرت استو فریا شناسی

!  نیست صلح ادبیاتِ فقط که . همان گونهنیست هم جنگ ادبیاتِ ، و نفرت نیست خشم ، ادبیاتِ نوع از ادبیات همراه دارد. این به

: ادبیات  گفت توانهمراه دارد. می جِناح دیگر خود به را بر زنجیرها و رهایی جِناح و پیام گسستن را بر یک و دوستی صلحپیام  بلکه

 .ادبیات صلح ، هم است ادبیات جنگ ، هم پایداري

توان می . بنابرایناست بوده و آرامش منادي صلح ، همیشه اما،  است سراسر نبرد با نیروهاي اهریمنی اگرچه فردوسی يشاهنامه

هاي از بسته یکی» . است بسیار بر آن تأکید شده فردوسی يشاهنامه در متن که هاي پایداري استاز مؤلفه جوییصلح که گفت

. شاید واژگان و جنگ نه استو دفاع  سراسر کتاب صلح ؛ شاهنامه است آشتی ِ، فرهنگ فردوسی بخشو درمانگر و حیات فرهنگی

 .است عمومی ایجاد صلح ؛ پیام شاهنامه است و امنیت ، آشتی صلح ، اما کالم و پیام شاهنامه بدهند بوي جنگ هاي شاهنامهقصه

،  اردلی خلیلی)»  نگج نه ، است کتاب صلح کشند و شاهنامهلشکر می براي صلح ، جنگاورانش است براي داد و آشتی هایشجنگ
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١٣9١٢٣٥:  ٠.) 

،  در داستان ایرج تأمل. کنند و صفا زندگی با خود و با دیگران در صلح دهد کهبشري یاري می يجامعه به در شاهنامه فردوسی

تور )تورانیان(  )روم( و ر دیگرش سلمدو براد ، توسط است نماد ایران زمین کند. ایرج کهنمایان می از پیش ایرانیان را بیش طلبیصلح

 نرمش تابد و اوج اینو هرگز ستیز با برادران را برنمی و مداراست نماد خردورزي و نرمش ، ؛ ایرج شودمی کشته مظلومیت در نهایت

 : خوانیممی هاي شاهنامهرا در بیت

 گســــــترده روي زمـــین ، نــــــهشــــاهی ــــــهن چـــــین نـــــهخــــاور،  ، نـــــهایـــــران نخـــــواهم ـــــنم

 کـــــــرد رنجـــــــه روان را نبایــــد بـــــــر ایـــــن و نبـــــــرد جنـــــــگ ـــــــرا بـــــــا شـــــــما نیســـــتم

 انـــــــدر آوردچـــــــین ابـــــرو زخشـــــم ـــــــهب بــــــــرادر چنــــــــینــــــــو بشــــــــنید تــــــــور از چ

 ـادـو ســـر پـــر زبــ بــــود پـــــر خشـــــم دلـــــش نــــــــداد چنــــــــد بشــــــــنید پاســــــــخ ــــــــخنس

 ـــــــــراپاي او چــــادر خـــــــــون کشـــــــــیدس بــــــــر کشــــــــیدخنجــــــــري آبگــــــــون  ــــــــییک

 
 ( ١٤٣:  ١ج ،١٣٦٦،  فردوسی )            

در سر  شومی ينقشه داند آنان چهمی رود و حال آنکهدیدار برادران می ، به وشجوي و فرزانه، صلح ایرج جوان ه گردید کهمشاهد

 و عطوفت مالیمت ، ایرج در نهایت آوردفرو می هاي مهلک، بر او زخم و خروش ، با خشم از برادران یکی که پرورند. هنگامیمی

 : گویدمی

 راي؟ اســت شــــرم از پــــدر، خــــود همــــین ــــهن تـــــــرس از خـــــداي ایـــــــچ ـــــــدت گفـــــــتنیام

 روزگــــــار خــــــــون منــــــت ــــــــرد بــــــــهبگی ســــــرانجام کــــار مــــــر مــــــرا کــــــت ــــــشکم

 بــــــــا جهانـــــدار یــــــزدان ســــــتیز ــــــــنمک خـــــون مریـــز یـــــافتی جهـــــان خواســـــتی ـــــسپ

 ؟کنـــــی جــــــان داري و جــــــان ســــتانی ــــــهک ؟کنــــــــــــی ــــــــــــــدي و همداســــــــــــــتانین

 خــــوش اســــت جــــان دارد و جـان شــــیرین ــــهک اســــت کــــــش دانــــــه ــــــازار مــــــوري کــــــهمی

 ( همان ) 

برادران  وي خطاب به .دهدمی ، از دست ستیزي و جنگ طلبیجان خود را در راستاي صلح کهاست  پهلوان شاهنامه نخستین ، ایرج

، خونریزي  بار جنگپیامدهاي زیان تریناز مهم یکی کند کهآنها گوشزد می گوید و بهمی جنگ و زشتی خود از کراهت طلبجنگ

 .شده است پرداخته جنگ نکوهش به با خونریزي در پیوند است جنگ اینکهو  است

 اندیشه تورانیان زمان که ، در این کندرا در برخورد سیاوش با تورانیان مشاهده می شاهنامه طلبی ، اوج صلحو در آخر ، مخاطب 

 .خواندفرامی و آرامش صلح ، وي آنها را به پرورانندبا ایرانیان را در سر می جنگ

 با دشمن آوری و رزم برای مقابلهجنگ -2-5

. متجاوز است دفاع در برابر دشمن جهت ، نبرد بودن بهآوري و آماد ، رزم هاي ادبیات پایداري با متون حماسیاز دیگر همسانی

 نوعی دارد و به دفاعی ي، صرفاً جنبه است درآمده تصویر ایرانیان به آوري و لشکرکشیدر آن جنگ که نبردهاي شاهنامه اغلب

 است جنگی طبیعتاً کتابی شاهنامه» که  باور است بر این ندوشن اسالمی ، راستا دارد. در همین مقاومتی بازدارنده هستند و سرشتی

 ١٣٨٠،  ندوشن اسالمی« )  متجاوز بدون مجازات بماندپایمال شود و  گذارد حقنمی که است . جنگیتعرضی نه دفاعی جنگ ، ولی

 :٢١ .) 



 

 167/ی فردوس یدر شاهنامه یداریپا یاتعناصر ادب یبررس

 
 نیا عمرانذبیح)  « و دفاع برخاستند خواهیخون به بلکه ، ایرانیان متجاوز نبودند»  : معتقد است زمینه نیا عمران در اینذبیح همچنین

 شاهنامه حماسی ي در متنورآجنگ ایرانیان باعث طلبی یا توسعههاي مادي و انگیزه که ، نباید پنداشت (. بنابراین ٨:  ١٣9٢ ، 

 ابوالقاسم و نبرد در شاهنامه ، جنگ و پایداري هاي مقاومتو انگیزه طلبانه هاي عدالتانگیزه ! برعکس ، بلکه است شده فردوسی

، ایرانیان در برابر تجاوز تورانیان با جان و دل  س و افراسیابکیکاوو در داستان جنگ ، عنوان مثال . بهاست زده را رقم فردوسی

 : کننددفاع می زمین گند و از آب و خاك ایراننجمی

 انـــــــــدرون گرزهـــــــــاي گـــــــــران ـــــتبدس دلیـــــــــران ایـــــــــران سراســـــــــر ســــــران

 شـــــد آغشـــته چـــون گـــــل زخونشـــان زمـــــین شـــد کشــــــته ســــــپهدو بهــــــره ز تــــــوران 

 ( ٣٥٦:  ٣، ج١٣٧١،  فردوسی )                              

 سیستان حمله بهاي دیگر ها کردند. تورانیان در صحنهبا تورانیان برخاستند و رشادت مقابله به در جاي جاي میهن دلیران ایرانی

 کنند:می

 ســـوي زابلســــــــتان شــــــدند کینــــــه ــــــــهب از شــــــهر ارمــــــان شـــــدند کــــــه ــــــپاهیس

 گـــداززترکـــــــــان و شـــــــــیران خنجـــــــــر  هـــــزار ـــــــزوران ابـــــــا تیغـــــــزن ســـــــیخ

 بلنــــد و بخـــــــت ابــــا گـــــرز و بـــــــا تیـــــــغ ــــــــــد بیــــــــــدار تــــــــــا هیرمنـــــــدبرفتن

 ( ٢٣٣:  ١، ج١٣٦٦،  فردوسی )                          

 خورندمی سنگینی ، شکست و پایداري سپاه ایران ماند و با مقاومتنمیزمان زیادي بلند  تورانیان در برابر دلیران سیستانی اما بخت

: 

 کـــــردار شـــــیر انـــــدر آمـــــد بـــــه جنـــــگ ـــــهب  گبـــــــــر پوشـــــــــید زال دلیـــــــــر ـــــــــییک

 ستیزیبیگانه -2-6

و تاز بیگانگان  تاخت این از . بخشیاست شده و تاز واقع و تاخت بیگانگان مورد حمله جانبهمواره از  ایران در طول تاریخ زمینسر

 نبردهـا ، در این با دشمنان است نبردهاي پهلوانان و مردمان ایرانی ، توصیف شاهنامه . در واقعاست بازتاب یافته فردوسی در شاهنامه

داشتند در بیشـتر  که هاییها و ناکامیشکست رغمدر برابر هجوم بیگانگان ایستادند و علی خویش، ایرانیان با تمام نیرو و توان 

ستیز و نبرد با  این در حقیقت» :  گویدمی زمینه صفا در اینهللا ادفاع کردند. ذبیح خوبی وز بودند و از کیان ایران بهپیر نبردهـا

 در شاهنامه گر فردوسیستیزه . روحیههاي روزگار استو پلیدي کبیر با دشمنان خارجی ردوسیخود ف و روانی ستیز روحی ، بیگانگان

 (.٥١٦ : ١٣٧٣،  صفا« )  و خواري اعراب بر ایرانیان را نیاورد گاه تاب خفتهیچ . فردوسیکامالً نمایان و آشکار است

 خـود بـه از بیگانگان در ستیز هستند و براي دفـاع از موجودیـت ایرانیان با گروهی ، ، در هر دوره هر حال در کتاب شاهنامه به

شـرح  هسـتند کـه و اعـراب بیگانگـانی ، موجـودات اهریمنـی ، رومیـان ، تورانیان شدند. دیوان هاي فراوانی جنگ ناچـار متحمل

 نبرد ایرانیان با دیوان کـه ، کیومرث پادشاهی . در بخشبیان شده است اهنامههاي ایرانیان با آنها در جاي جاي شنبردهـا و درگیري

 گـر دشـمنیبد ذات و حیله جز اهریمن خویش کیومرث در دوران پادشاهی. ، بیان شده است گروه از بیگانگان بودند جـزء اولـین

و درصدد  . او لشگري آراستبزرگ داشت ر و دالور بود و سپاهیسلحشو چون گرگ سترگ که اي داشتبچه اهریمن . ایـننداشـت

 : کیومرث برآمد آوردن تاج و تخت دست به
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 آهرمنــــــــــا ریمــــــــــن ــــــــــر بــــــــــدکنشمگ ادشـــــــمن نبـــــــودش کســـــــی گیتـــــــی ـــــــهب

 دالور شـــــــــــده بـــــــــــا ســـــــــپاه بـــــــــــزرگ ش چـــــو گـــــرگ ســـــترگبـــــود بچـــــه ـــــییک

 شـــــاه جســـــت کـــــی و دیهـــــیم تخـــــت ـــــیهم او راه جســــــــت کــــــــرد و نزدیــــــــک ــــــــپهس

 ( ٢٧:  ١، ج١٣٦٦،  فردوسی )                               
 

براي نبرد با دیوها مهیا  رسد و سیامک پسر کیومرث می گوش سیامک ، موضوع به افتد فکر چاره می ث با مشاهده اوضاع بهکیومر

 : گرددمی

 جنــــــگ آیــــــین نبــــــود و نــــــه جوشــــــن ــــــهک چــــــــرم پلنــــــــگ را بــــــــه ــــــــید تــــــــنبپوش

 روي را چـــــــو روي انـــــــدر آمـــــــد بـــــــه ـــــــپهس جــــــوي ــــــذیره شــــــدش دیــــــو را جنــــــگپ

 بـــــــــا پـــــــــور آهرمنـــــــــا ــــتـــــــــر آویخـــــب تنـــــــا بیامـــــــــــد برهنـــــــــــه ـــــــــــیامکس

 ( ٢٨:  همان )                                                      

 دعوت به اتحاد -2-7

 ساکنان یک که . زمانیاست ، اتحاد و همدلی ها در برابر هجوم بیگانگان و دشمنانو ماندگار ملت پایایی از عوامل یکی ون شکبد

 مشخصـه دشمنان را نیز از پاي دربیارنـد. ایـن ترینتوانند سرسخت، می قرار بگیرند در کنار هم در تمام تنگناهاي ممکن سرزمین

وحـدت ،  فردوسی . در شاهنامهو پایداري است مقاومت شاخص ترینیساسا نوعی و به هاي ادبیات پایداري استشاخص از بارزترین ،

خاك ایران  دشمنان نیز به ، طمع دار گردیدهخدشه اتحاد و یکدلی و هرگاه این است قرار گرفته مردم و حاکمان همواره مورد توجه

،  بـود کشـیده بهـی بـراي دیـن کـه خدمات فراوانـی رغم ، اسفندیار را علی گشتاسب که هنگامی ، عنوان مثال . بهزیاد شده است

، از  آیـدوجود مـی به رود و آشوب داخلیمی از بین ، اتحاد و همدلی گردانند و در حقیقت، مردم از وي روي برمی کشد بنـد می بـه

 بـا درصـدد اسـت که است ، خاقان چین آن ساالر ينمونه .افتندایران می فکر تجاوز به و بیگانگان به دشمنان خارجی ،روایـن

 را بگیرد.  هاي پیشین، انتقام شکست و شرایط وضعیت اسـتفاده از ایـن

و  قرار گرفتـه و آشوب داخلی هاي بنیان برانداز خارجی، بارها در معرض هجمه خود و پرفراز و نشیب دیرینه ، در درازاي تاریخ ایران

 که معتقد است . فردوسیاست اتحاد و انسجام داخلی امر نیز بازیابی نای . دلیلاست هر بار همچون ققنوس از خاکستر خود برخاسته

از سدهاي  و همـواره آن را یکـی ضروري اسـت و فرهنگی اجتماعی براي جلوگیري از فروپاشی ملی در سطح اتحاد و همدلی

 و سـتم ، ظلم«  آهنگر يهضحاك و کاو» در داستان  داند.می و بدخواهان داخلی دشمنان خارجی يهجمه نفوذناپذیري در مقابل

، اتحادي  خواند اتحاد فرامی را به ایرانی آهنگر جامعه يهرو با مطرح کردن کاو ، از این شد انسجام ملی رفتن از بین ضـحاك باعث

 .( ٧٨:  ١، ج١٣٦٦،  فردوسی : ) گردید و ستم بر ظلم منجر بـر غلبه که

 مبارزه با شر و پلیدی -2-8

 اي بـهپیشـینه باشـد کـهمی هاي ادبیات پایداري با متون حماسیاز دیگر همسانی و شیطانی با نیروهاي اهریمنی و تقابل رویارویی

 ر اساطیر بهدو ضد د يهمبارز . در حقیقتسرشار از جدال و ستیز و نبرد است و ادب پارسی فرهنگبشري دارد.  درازناي آفرینش

باید  (. پس اهورا و اهریمن ) شودآغاز می تقابل از این هستی و آفرینش است کیهان و خلقت گردونه يهدرآورنـد حرکـت بـه نوعی

 این اغلب ينمایهدرو که و آثار ادبی ، فرهنگ خیر و شر در دین همیشگی براي نبرد و تقابل ، الگویی رزم آغـازین اشاره کـرد ایـن

 باشد.نبردها جـدال خیـر و شـر اسـت، می
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 کـه همان الگوي نخسـتین عناصر درگیر در آن به یابیبا پیگیري و ریشه که است سرشار از مبارزات و نبردهایی فردوسی يشاهنامه

( و  دیوهـا ) هسـتند و موجودات و نماد خیر و راستی پهلوانان مظهر ، اغلب . در شاهنامهبریممی ، پی خیر و شر است تقابل

هاي داستان از داستان و شش هستند. سی ( نماد شرارت و اهریمنی ، ضحاك ماردوش زنان جادوگر ) الخلقه هـاي عجیبانسـان

،  طهمورث و دیوها ي، قصه ( و دیو امکسی ) کیومرث و اهریمن ي: قصه ، عبارتند از است در آن برجسته تقابل ایـن کـه شاهنامه

افراسیاب  ي، قصه نوذر و زو و افراسیاب ي، قصه و تور ایرج و سلم ي، قصه ضحاك و برمایه ي، قصه جمشـید و ضـحاك يقصه

،  و افراسیاب رستم يصه، ق کاووس و ساالر مازندران ي، قصه ؛ داسـتان کاووس و دیو مازري و قلـون رسـتم ي، قصه و اغریرث

، داستان گیـو و  ، داستان پالشان تورانی گیو و پیران ي، قصه سـیاوش و افراسیاب ي، قصه و سهراب و افراسیاب رستم داستان

،  و کیخسرو ، افراسیاب ، داستان سیاوش ، نبـرد کیخسرو با افراسیاب رخ دوازده ، جنـگ و دیـو ، رسـتم رودکاسـه ، جنـگ تـژاو

،  ، اردشیر بابکان و کُردان داراب و قیصر روم ، داراب و شعیب ي، قصـه و ارجاسـب ، گشتاسـب با شـاه خـزروان نبرد گشتاسب

، کسري و قیصر  ، بهرام گور و خاقان چین ، شـاپور ذواالکنـاف و طـائر غسانی ، شـاپور و اردشـیر و قیصـر روم اردشـیر و هفتـواد

 ، خاقان چین با بهرام چوبین ، پادشاهان ساسانی ، داستان هرمزد و خاقان ترك ، جدال کسري و قیصر نو ، کسري و خاقان چین روم

 و مقاتوره.

،  ، جـدال پادشـاهان بـا اهریمنـان نخسـتین يهعبارت دیگر در دور شود. به با جدال خیر و شر آغاز می شاهنامه داستان ابتدایی

 : است آن اشاره شده در داستان کیومرث به در آغاز شاهنامه که است و رویارویی تقابل این برجسته ينمونـه

 اهریمنـــا ـــر در نهــــــــان ریمــــــــنمگ               دشـــمن نبــــودش کســــی گیتـــــــی ـــــــهب

 ( ٢٢ : ١، ج١٣٦٦،  فردوسی )                                                                                                                 

 ، ـر اسـتنمـاد ش ( که دیو ) از طرف اهریمن اهورامزداست يهو آفرید نماد خیر و نیکی ، که قلمرو کیومرث به حمله اما اولین

خیر و شر  تقابل قربانی نوعی شود و بهمی ، کشته ، سیامک خورد و فرزند اومی ، کیومرث شکست حمله گیرد. در اینصـورت می

 .شودمی

گیـرد. مـی ا از آدمـیاشـرار ر ، قدرت نـابودي کامـل و قانون تغییرناپذیر ثابت اصل عنوان یک ، مبارزه با شر تا پایان دنیا به اینبنابر

)  « اسـتنرفتـه امـا از بـین ، بند کشیده شـده شر به که ، نمادي از این تقدیر ایزدي است»  : اندضحاك گفته يهدربار چنانکه

 (. ٢٥:  ١٣٧9،  مـؤذن جـامی

 اسارت و بندگی نفی -2-9

 حماسـی معمـوالً در مـتن مؤلفـه . ایناست اسارت و بندگی ، نفی شاهنامه حماسی هاي ادبیات پایداري با متندیگر از همسانی یکی

ـانروا فرم افتد کهاتفاق می زمانی تقابل شود. اینمشاهده می با پادشاهان خودکامه شاهنامه يهپهلوانان آزاد رویارویی در قالب شاهنامه

،  بکنـد چون و چـرا را از وي طلـببی پهلوان را خوار بشمارد و بندگی سوء استفاده کند و جایگاه غیر رسمی   خود  از قدرت رسمی

 شسـتن آینـد و بـا دسـتبرمی ، در مقام واکنش آزاده دارند ، سرشتی اقتضاي کارکرد خود بنا به اینکه به پهلوانان با توجه بنابراین

کننـد. مـی سرکشـی رو اقـدام بـه کننـد. از ایـن خود را حفـظ يکوشند تا وجههمی خود در دفاع از فرمانروا و میهن ياز وظیفه

اسـارت  نفـی نوعی سرکشی عبارت دیگر مفهوم این و به شاه و فرمانروا نیست علیه معناي اقدام جنگاورانه به سرکشی ایـن البتـه

 پهلوان بر دالوري. يو تکیه اوست شاه بر ملک يتکیه چرا که .آنان طغیان و تالش براي برانداختن نه ، در برابر شاه است و بنـدگی

 اسـت افتـد و آن هنگـامیاتفـاق مـی « و سهراب رستم» ، در ابتداي داستان  فردوسی در شاهنامه رویارویی مصداق این مهمترین

 انگیـزد. از ایـنکاووس را برمـی امر موجبات خشم آید. همینبارگاه می بسیار دیر به فرستد و رستممی رستم کاووس گیو را پی کـه

 : شودمی خشمگین ، رستم آیدمی گیو را بر دار کند. چون توس پیش و هم رستم هم دهد کهتوس فرمان می رو کاووس به
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 اردر کنـــــــ مـــــــدار آتـــــــش چنـــــدین ـــــــهک بـــــــــا شـــــــهریار برآشـــــــــفت ـــــــــتنتهم

 انــــــدر خـــــور اســــت ـــــو را شــــــهریاري نـــــهت کـــــارت از یکـــــدیگر بــــــدتر اســـــت ـــــههم

 ( ١٤٦:  ٢، ج ١٣٦9،  فردوسی )                               

 

میدان  يمنزله ، مرگ به سیستان نابود خواهد شد. افزون بر این خویشان او و حتی يهمه ، شود کشته اگر رستم است رخداد بدترین

 شود.اسفندیار می ناچار از کشتن اند. بنابراینهاي خود کردهآرمان را تجسم رستم که است کسانی کردن جمیع خالی

حـال  . با ایـناست قرار گرفته رستم در مقابل شاهی تخت براي رسیدن به شده که قهرمان نوآوري معرفی ، داستان اسفندیار در این

 : داردبرحذر می بند کشیدن رستم و او را از و متحسر است اجباري متأسف رویارویی دارد و از این او را دوست رستم

 و یـــــزدانپرســـت شـــــاهی بـــر کـــــه مـــــن ـــــهب هســـــت ـــــز از بنـــــد دیگـــــر تـــــرا دســـــتج

 تـــــــو انجـــــــام بـــــــدو ز  مــــن بمانــــد بـــــــه از بنــــــد تــــــا جــــــاودان نــــــام بــــــد کــــــه

 ( ٤١٠ : همان )                                            

بـراي  اسـفندیار. کنـدمـی دعـوت تسـلیم یـا جنگ به را او وي به احترامی بی و تندخویی با و پذیرد نمی را رستم پند اسفندیار اما

 :است  رستم بستن دست آن و گزیندبرمی اهریمنی راهی ،اهورائی  هدفی و پادشاهی به رسیدن

 میـــار پاســـــــخ دگـــــــر گونـــــــه پیشـــم بـــــــه و کــــــارزار جــــــز از بنــــــد گــــــر کوشــــــش

 ( ٤١١ : همان )                                                                                                                                

 و شـودنمی محـدود رستم و کاووسکی به تنها شاهنامه در پادشاهان جاينابه هايخواسته از زدن سرباز و بندگی و اسارت نفی

 قبـال در قباد ناسپاسی ،گشتاسـب  و اسـفندیار رویـارویی حتی فـرود ، يدربـاره گـودرز خاندان و طوس رویارویی به توانمی ازجمله

 .کرد اشاره( بود  رهانده خاقان خوشنواز بند از را قباد که پهلوانی )سوفزاي  

  راهنما .نیاز به2-10

 انسان در مسیر پرنشـیب منظور حرکت به دارانی راهنما و مشعل ، نیاز به بشر از نیازهاي اساسی انسان تاکنون یکی از ابتداي خلقت

 رهنمون گردد. در ادبیات پایداري پس همان سعادت وکمال است که مقصد نهایی تا انسان را به بوده است آلود زندگی و فراز و مه

، پیام پایداري و  مراه و همنوا با ويشاعر ه شود کهمی ، همواره حضور رهبري مقتدر و بیداردل مالحظه ایران از انقالب اسالمی

 و در قالـب اسـت اي دیگـر بازتـاب یافتـه گونـه بـه شـاهنامه حماسی رویکرد در متن رساند. این گوش جهانیان می را به مقاومت

 نهفتـه در گیر و دارهـاي زنـدگی هاي پیران فرزانهبر استفاده از تجربیات و مشاوره مبنی هاي ناب ایرانی آن بسیاري از اندیشه

در  سیمرغ وجود دارند که ، بزرگمهر و حتی ، زال زر، جاماسب هاي زیادي همچون؛ فریدون، چهره هاي شاهنامه. در داستاناسـت

سیمرغ » داستان  شوند.گشاي بسیاري از مشکالت می، گره خود گیري از هوش متعالیبا بهره شوند کهپیر و مرشد ظاهر می نقش

 .شـده اسـت زال معرفـی يه، پرورند عنوان پیر و مرشد کامل ، سیمرغ به داستان . در ایناست دست اي از ایننمونـه « و زال

 ، عقل آگاه باشد از قلب تواند کنایهسیمرغ می این»  ، دستگیرش شود. دهد تا در گیر و دار حوادث زال می ر خـود را بـهپـَ چنانکـه

 (. ٧9:  ١٣٧9، منشکی« )  الطیر بدان نظر داردعطار در منطق شیخ که و همان است حق ِفعال و فیض

هنگـام  ، ؛ نخست کندمی گشاییدستگیري زال آمده و گره بهدو بار ،  راهدان دردشناس عنوان پیر و مرشد کامل به « غسیمر» 

زنـد مـی ناچار پري از سـیمرغ آتـش شود و زال بهو مرگ کشیده می بیهوشی ، به ، زن زال و مادر رستم کار رودابه که زادن رسـتم

 دیگر در جنگ.  ( ٢٦٦:  ١ج ،١٣٦٦ ،وسیفرد : ) مادر را بشکافند و فرزند را بیرون آورند دهد تا شکمشود. دستور میو او حاضـر می
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 ، پر سـیمرغ را آتش ، زال براي بار دوم خوردمی در ابتداي مبارزه با اسفندیار شکست رستم که ، هنگامی«  و اسفندیار رستم» 

اسفندیار  قاتـل کنـد و تیـري دو شـاخ کـهگز رهنمون می درخت کند و او را بهرا عالج می هاي رستمزخم بار هم زند. سیمرغ اینمی

 . ( ٤٠٥-٤٠٠:  ٥ج ، ١٣٧٥ ،فردوسی  ) دهداو می بود به

و  مظهـر حکمـت اي کـهاي اسـطورهپرنـده .اسـت سـیمرغ بـوده يهسـر بـرده و پـرورد ، زال در نزد سیمرغ بـه اشاره شد چنانکه

 ي پیـر فرزانـهدیگر از نمادها ، وي یکی ، بعد از سیمرغ رومختصات پیر و مرشد بود. از این خود، واجد همه ينوبه خردورزي بود و به

 نیسـت دیگران را بدان راهـی گیرد کهاي نشأت میخرد ناب او از سرچشمه چراکه .نمایدجلوه می شاهنامه پهلوانی يهدر طول دور

و . زال اسـت از ارتباط مرشد و سالک ي عینینه، نمو خوان رستمهاي خاص او در هفتعنوان مثال؛ راهنمایی . بهو خاص اوست

 هـا منـوط بـهعرصـه ي( در همـه سـالک ) هـاي رستمانـد و پیـروزيهمـراه و همگـام شـاهنامه پهلوانی در سراسر بخش رسـتم

 باشد.زال زر می ، یعنی( مرشد خویش دعا و نیایش در قالب ) هاي معنويرسانی هـا و یاريراهنمـایی

 روي رسـتم پـیشراهی ،  و جز مرگ یـا گریـز و اسـارت اي فروبستهاز هر چاره رستم دست آنگاه که،  نبرد با اسفندیار يدر هنگامه

کند و ایرانیان براي تازي می ایران یکه افراسیاب در سرزمین که یا هنگامی. ( ٣9٦: همان ) گشاست نیسـت، تدبیر زال و خرد او گره

خود از جایگاه کیقباد  آسمانی با دانش که زال است ، این شناسندنمی نشسـتن تخـت ا بـراي بـهر کسی ، کیان با او از نسل مقابله

 .( ١٠: ٢ج ،١٣٦9 ،فردوسی گردد )البرزکـوه رهنمـون می را بـراي آوردن او بـه و رسـتم آگاه است

 یگیربحث و نتیجه

 نبردهـا . در شـرح ایـنیابداختصاص میایرانیان با دشمنان، دیوان و حاکمان بیدادگر  هايشرح جنگ به اي از شاهنامهعمده بخش

هاي ها و دلیـريها و پهلوانان و رشادتشخصیت معرّفی ، به و حماسه هاي جنگنظیر صحنهبی عـالوه بـر توصیف ، فردوسـی

دستان نشانده  رستم چون: کیخسرو، گیو و گودرز و بهرام و برتر از همه بزرگانیرا در وجود  هاي انسان آرمانیو ویژگی آنـان پرداخته

 .و نمایانده است

 دوستیو وطن درس شجاعت الي ابیات شاهنامهو در البه ارزش و اعتبار فراوان داده است نام ایران و ایرانی به در شاهنامه فردوسی

هـاي درونمایـه تریناز مهم شود و یکیمی بیگانگان واقـع مورد تهاجم » ایران زمین»  شاهنامههاي  . در بسیاري از داستانداده است

ي صرف شاهنامه، حماسه البتّه. است حاکم در سرتاسر شاهنامه روح حماسـه .اسـت ، دفـاع شـرافتمندانه هـاي شـاهنامهداسـتان

ها و جنگ . در طیاست پرداخته و اخالقی طرح نکات حکمی اي آن بهو اسطوره ماسیهاي حالي بخشدر البه و فردوسی نیست

پهلوانان  ؛ تمامی اندو پایـداري و دفاع از ایران زمین مظهـر مقاومـت کـه خوریمبرمی نام مبارزان و دلیرانی ، به نبردهاي شاهنامه

را از  کنند تا ایران زمینمی مقدس ایران، تا پاي جان ایستادگی سرزمین به ي اهریمنیانیرانیان و نیروها ، در جریان تهاجم ایرانی

، کاوه، کیخسرو، گودرز، گیو، بهرام عناصـر پایداري بزرگ در پاسداري از ایران زمین ي ایـنکننـد. از جملـه نفـوذ بیگانگـان حفـظ

 کند.دیگر عناصر ایفا می به تري را نسبتپررنگ نقش که است رستم ... و برتر از همه و

بسـیاري  گردیـد کـه ، مشـخص هـاي ادب پایـداري با مؤلفه فردوسی شاهنامه حماسی متن و همرنگی همسانی بررسی به توجه با

، دفاع از وطن میهن دوستی باتند از:ها عشاخص این ، مهمترین است کار رفته به حماسی متن هاي ادبیات پایداري در ایناز شاخص

، صلح طلبی ، ایستادگی در برابر ستم و بیداد ، بیگانه ستیزي ، نفی اسارت و بندگی ، مبارزه با شر و پلیدي ، دعوت به اتحاد و همدلی 

 و نیاز به رهبر راهنما است.

 پایداري در شاهنامه مؤلفه ترین، شاخص طلبی . صلحمبـارزان اسـت يهمـه ، اولویـت و دفـاع از آن در ادبیات پایداري وطـن

در ابتداي هر نبردي در  جنگ و پیامد ویرانی بیـان نتایج .است و جنگ جهان عاري از خشونت داشتن ، دعوت انسان ها به فردوسی

خیر و شر در  . تقابلها اسـتر از همسانیدیگ ال خیر و شر و نبرد با پلیدي یکیجد .مدعاست شاهدي بر این فردوسی شاهنامه
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از دیگر  اتحاد و همدلی ، دعوت به . افزون براینگر شده استجلوه و غریـب نبردهاي پهلوانان با موجودات عجیـب در قالب شاهنامه

گویـد مـی و عـدم اتحـاد سـخن تفرقـههمواره از خطـرات  . فردوسیو ادب پایداري است فردوسی حماسـی هاي مشترك متن مؤلفه

 کند.بیان می هایشعـدم اتحـاد را نیـز در داستان يو نتیجـه

 . در شاهنامهاست فردوسی هاي پایداري در شاهنامهنبرد از دیگر شاخص و آیین لشکرکشی ي، شیورزم آوري، جنگاوري، رجزخوانی

دیگر، نبردها  سخن اند. بههـاي دیگـر نتاختهسـرزمین بـه و بـا درازدسـتی سـتم اند. بهکرده، هرگز سپاهیان ایران نبردي را آغاز ن

 به ، اندشدهچیره می سرزمینی به که. ایرانیان هنگامیاست داشته و دفاعی پایداري از مرزهاي ایران زمین سرشت در ایران، همیشه

 .، اهریمنان، نیروهاي پلید و زیانکار بوده است دیوان ، سرزمینآن سرزمین کـه اند؛ مگر آنکردهیو جوانمردي رفتار م ، مردمی مهر

 منابع :

 (. چهار سخنگوي وجدان ایران، تهران: قطره.١٣٨٠اسالمی ندوشن، محمدعلی. ) 

 .١٢٤١ -١٢٣٤، صص ٢جلدخورد ، مجموعه مقاالت همایش فردوسی، (. فردوسی به چه درد می١٣9٠خلیلی اردلی، وحید. )

ي آهنگر ، هفتمین همایش هاي پایداري و بیداري ملی در قیام کاوه(. مؤلفه١٣9٢نیا عمران، آسیه و یگانه مهر ، حسین. ) ذبیح

 .٨٠١ -٨١٠هاي زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه هرمزگان، صص پژوهش

ي بررسی تأثیر امام خمینی )ره( و انقالب ر و انقالب ، کنگره(. مرگ اندیشی در ادبیات گذشته ، معاص١٣٨٣سنگري، محمدرضا. )

 .١٤٥ -١٦٣اسالمی بر ادبیات معاصر، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صص 

 (. خالصه تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران از آغاز تا پایان عصر صفوي، تهران: امیرکبیر.١٣٥٦صفا، ذبیح اهللا .)

 (. شاهنامه، جلد اول، به کوشش جالل خالقی مطلق، نیویورك: انتشارات مزدا.١٣٦٦ابوالقاسم .)فردوسی، 

 (. شاهنامه، جلد دوم، به کوشش جالل خالقی مطلق، نیویورك: انتشارات مزدا.١٣٧١فردوسی، ابوالقاسم. )

 ك: انتشارات مزدا.(. شاهنامه، جلد سوم، به کوشش جالل خالقی مطلق، نیویور١٣٧٣فردوسی، ابوالقاسم .)

 (. شاهنامه، جلد چهارم، به کوشش جالل خالقی مطلق، نیویورك: انتشارات مزدا.١٣٧٥فردوسی، ابوالقاسم. )

 (. شاهنامه، جلد پنجم، به کوشش جالل خالقی مطلق، نیویورك: انتشارات مزدا.١٣٨٤فردوسی، ابوالقاسم .)

 کوشش جالل خالقی مطلق، نیویورك: انتشارات مزدا. (. شاهنامه، جلد ششم، به١٣٨٦فردوسی، ابوالقاسم. )

ي پایداري ، به کوشش احمد امیري هاي مشترك شعر مقاومت در ادبیات ایران و جهان ؛ نامه(. ویژگی١٣٨٨کافی، غالمرضا. )

گاه شهید باهنر هاي دفاع مقدس و دانشي ادبیات پایداري، کرمان: اداره کل حفظ آثار و ارزشخراسانی، مقاالت دومین کنگره

 کرمان.

 (. بررسی تطبیقی موضوعات پایداري در شعر ایران و جهان، تهران: انتشارات پالیزبان.١٣٨٠کاکایی، عبدالجبار. )

، صص ٢٧ي ي علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره(. پیوند حماسه و عرفان ، پژوهش نامه١٣٧9کی منش، عباس. )

١٢٧ -١٥٤. 

 ي هنر داستان نویسی، تهران: انتشارات مهناز.(. واژه نامه١٣٧٧جمال و  میرصادقی ، میمنت. )میرصادقی، 

 


