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آرماني شاهنامه
فرمانرواي
ِ

محمد برومند ـ كارشناس ارشد ادبيات فارسي ،دبير آموزش و پرورش شهرستان ايالم
خليل كمربيگي ـ كارشناس ارشد جامعهشناسي و رييس گروه تحقيق و پژوهش
آموزش و پرورش استان ايالم
درآمد

در شاهنامه ،تاريخ و داستانهاي ملي ايران بر پاية منبع اصلي آن در پنجاه بخش ،دوران فرمانروايي پنجاه پادشاه

از كيومرث تا يزدگرد آمده ،و بدينسان ،استمرار تاريخ ،قوميّت ايراني و استقالل ايران بيان شده است .اين سنت

آن روزگار بوده است كه تاريخ در قالب سرگذشت پادشاهان بيان شود و «پادشاهي» نيز به معناي كشور بوده است.

امروزه نيز ،معادل عربي آن ،مملكت ،بههمين معنا بهكار ميرود.

شاهنامه درباره زندگي و سيرت شاهان است؛ اما برخالف آنچه برخي ناآگاهان پنداشته و گفتهاند ،ستايش

شاهان نيست؛ ستايش ايران و ايرانيان و همة نيكان و دالوران و خردمندان است .شاهان فرمان ميراندهاند ،ولي

قدرت مطلقه بهدست آنان نبوده است .گاهي پهلوانان و در زماني ديگر موبدان شريك قدرت پادشاهان بودهاند.

فرمانروايي رشتهاي بوده است كه ايرانيان را به هم پيوند ميداده و مرزهاي ايران ،سنتّها ،آيين و فرهنگ ايران را
نگهباني ميكرده و بدينسان رمز شكوه و عظمت ايران بوده است.

شاهنامه ،گوياي تجارب تاريخي ايرانيان در زمينه ادارة درست اجتماع و تأمين آسايش مردمان است .خرد،

دانش و ژرفانديشي حكيم توس سبب گرديده كه شاهكار او بهصورت آيين كشورداري و درس فرمانروايي

خردمندانه در آيد و همخوان با اصول درست مديريت باشد .حتي امروزه هم ،فرمانروايان و زمامداران در سراسر
جهان ميتوانند بسيار نكتهها در زمينه مديريت دادگرانه از شاهنامه بياموزند.

در ميان پنجاه پادشاه ايراني در شاهنامه ،شاهاني خوب و شاهاني بد هستند .فردوسي شاهان خوب را ميستايد

فر ايزدي با اوست و در
فر كياني يا ّ
و شاهان بد را نكوهش ميكند .شاه خوب گوش به فرمان سروش دارد؛ ّ
فر ايزدي از او
دادگري و آبادي كشور و آسايش مردمان ميكوشد .شاه بد ،گوش به اهريمن و جادو ميسپارد ،و ّ

دور ميشود و مردمان از او روي ميگردانند.

از نمونههاي شاهان خوب فريدون و كيخسرو ،و از نمونههاي شاهان بد ،ضحاك و كيكاوس و گشتاسب را
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● شاهنامه درباره زندگي و سيرت شاهان است؛ اما برخالف آنچه برخي ناآگاهان پنداشته و گفتهاند،
ستايش شاهان نيست؛ ستايش ايران و ايرانيان و همة نيكان و دالوران و خردمندان است .شاهان فرمان
ميراندهاند ،ولي قدرت مطلقه بهدست آنان نبوده است .گاهي پهلوانان و در زماني ديگر موبدان شريك
قدرت پادشاهان بودهاند .فرمانروايي رشتهاي بوده است كه ايرانيان را به هم پيوند ميداده و مرزهاي
ايران ،سنتّها ،آيين و فرهنگ ايران را نگهباني ميكرده و بدينسان رمز شكوه و عظمت ايران بوده
است.
ميتوان نام برد .آنچه فردوسي درباره فريدون ميگويد خطاب به همه فرمانروايان است:
		
فـريـدون فـرخ فـرشـتـه نـبـود

		
به داد و دهش يافت آن نيـكويي

ز مـشك و ز عنـبر سـرشته نبود
تو داد و دهش كن فريدون تويي

او ،بارها از ويژگيهاي پادشاهان خوب چون دادگري ،خردورزي ،شرم ،بخشندگي ،آبادگري و جهانداري،

بيداري ،پرهيز از دروغ و پيمانشكني و در بند آسايش و خشنودي مردمان بودن ،سخن گفته است .كيخسرو دربارة
گزينش لهراسب به پادشاهي ميگويد:

		
كـه يـزدان كسي را كند نيكبخت

		
كه دارد همي شرم و دين و خرد

سـزاوار شـاهـي و زيـباي تخت

ز كـردار نـيـكي همـي برخورد

5/407/2920

آنچه فردوسي در خطبههاي بر تخت نشستن پادشاهان و سفارشهاي آنان به جانشينان و فرمانهايشان به سرداران

و كارگزاران ،و نيز اندرزهاي خردمندان به شاهان از آن جمله سخنان بزرگمهر آورده ،ارزش آنرا دارد كه همواره

سرمشق ارباب قدرت باشد.

فر ايزدي از آن نام ميبرد ،تا هنگامي است
فر كياني و ّ
به باور فردوسي ،مشروعيت فرمانروايي كه با عناوين ّ

كه پادشاه و كارگزارانش با داد و خرد و مردم دوستي فرمان رانند و موجبات آسايش و دلشادي مردمان را فراهم

آورند و مردمان از آنان خشنود باشند .اما روزي كه پادشاه راه ستم و بيداد در پيش گيرد و با بيخردي و هوسراني
فر ايزدي از او جدا ميشود و روزگار ع ّزتش به پايان ميرسد.
بر آسايش مردمان چشم ببنددّ ،

شايد بتوان گفت اين همان چيزي است كه امروزه اراده و گرايش شهروندان نام گرفته است .در جايي كه

مردمان گرسنه و دلتنگ و ناخشنود باشند ،زمامداران را از راه انتخابات يا با روشهاي خشونتآميز تغيير ميدهند.
حتي ضحاك بيدادگر هم درمييابد كه جز با پشتيباني مردمان نميتواند برجا بماند و چون از ناخشنودي همگاني

آگاه ميشود ،دستور ميدهد مردمان گرد آيند و محضري بنويسند و از او اعالم پشتيباني كنند .كاوة آهنگر كه نماد

ملت است و ضحاك همه پسرانش جز يك تن را كشته است ،طومار را پاره ميكند ،از كاخ بيرون ميآيد و چرم

آهنگري خود را بر سر نيزه ميكند و چون درفشي برپا ميدارد و پيشرو مردمان براي برانداختن ستمگر ميشود.

اگر فردوسي ،شاهاني چون فريدون و كيخسرو را ميستايد ،از آنروست كه آنان با دادگري و انصاف و

مردمدوستي فرمان راندهاند و ايران را نيرومند و آباد و ايرانيان را دل آسوده و خشنود و شادمان ساختهاند .در برابر،
آنچه را فردوسي در نكوهش پادشاهان ناشايست و بيدادگر سروده ،در هيچ كتابي نميتوان يافت .جمشيد با آنهمه
فر ايزدي از او
قدرت و جالل و شكوه ،هنگامي كه به فريب اهريمن گمراه ميشود و دست به بيداد ميگشايدّ ،

برميگردد و با ا ّره ضحاك به دو نيم ميگردد .كاوس ،بهسبب بيخردي و سبكسري ،مورد نفرت و سرزنش ايرانيان
قرار ميگيرد .گشتاسب كه تخت شاهي را به زور از پدر ميگيرد و به بهانة گسترش دادن دين بهي ،خونريزي به
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راه مياندازد ،براي نگهداشت تاج و تخت ،مهر پدر و فرزندي را كنار ميگذارد و اسفنديار را به كشتن ميدهد.
فريدون و كيخسرو پادشاهي هستند كه در ميان شاهان خوب شاهنامه ،بيشتر مورد ستايش قرار گرفتهاند .در اين
نوشتار ،نگاهي كوتاه به زندگاني آنان افكنده و ويژگيهايشان از زبان حكيم توس برشمرده ميشود.
فريدون

پس از جمشيد ،بزرگترين پادشاه و پهلوان ايراني در حماسه ملي ما فريدون است .فريدون از نژاد جمشيد پسر

آبتين و فرانك است .فريدون ،چهل سال مانده از روزگار ضحاك و در اوج ستمگريهاي او زاده ميشود .در آن
زمان ،كردار فرزانگان ،نهان ـ هنر ،خوارـ جادويي ،ارجمند ـ راستي ،پنهان و گزند آشكار شده بود .ديوان در همه
جا بدي ميكردند و سخني راست جز پوشيده بر زبان نميآمد .دو اژدها بر دوش ضحاك بودند كه نماد خونخواري

و بيرحمي بهشمار ميآمدند و بر آن بودند كه جهان را از مردمان بپردازند.
		
نـگـر تـا كـه ابـلـيس از ايـن گفتگوي

		
مـگـر تـا يـكـي چـاره سـازد نـهـان

چه كرد و چه خواست اندرين جستجوي

كـه پـردخـته گــردد ز مــردم جـهان

163-164/48/1

پدر فريدون بوسيله ضحاك كشته و مغز او خوراك ماران ميشود و فرانك به بيشهاي ميگريزد و فريدون را

به فردي ميسپارد .فرزند با شير گاوي به نام پرمايه پرورش مييابد .هنگامي كه ضحاك از داستان فريدون و پرمايه
آگاهي مييابد ،فرانك فريدون را برميدارد و از ايران ميگريزد و ضحاك نيز پرمايه را ميكشد .فريدون پس از آنكه

پرورش مييابد و بزرگ ميشود ،به خونخواهي پدر كمر ميبندد و كاوه آهنگر نيز بر ضحاك شورش ميكند.

مردمان بهسوي فريدون ميآيند و او را به شاهي برميگزينند .فريدون به جايگاه ضحاك ميتازد ،از دجله بي

كشتي ميگذرد و دژ ضحاك را ميگشايد و دو دختر جمشيد ،شهرناز و ارنواز ،را از بند ميرهاند .ضحاك كه در
آن روزها به هندوستان رفته بود ،از كار فريدون آگاهي مييابد و پنهاني وارد كاخ ميشود و فريدون را با شهرناز

ميبيند و از حسادت با خنجر بر آنان حمله ميبرد كه فريدون با گرز گاوسر بر سر او ميكوبد« .ولي او را نميكشد

بلكه در بند ميكند؛ زيرا اورمزد به او هشدار ميدهد كه اگر ضحاك را بكشد ،زمين پر از مار و كژدم و چلپاسه و

وزغ و مور خواهد شد( ».آموزگار)57:1384 ،

فريدون پس از پيروزي بر ضحاك ،پيوند خود را با تودة مردمان استوارتر ميكند .به گردش ميپردازد و فرمان

به آبادي جاهاي ناآباد ميدهد ،زمانه را بياندوه ميسازد و آموزگار نيكي ميشود ،گنج ميبخشد و نيكي ميكند و
در پانصد سال شهرياري خود ،بنياد نيك مينهد:
		
ورا بـد جـهان سـاليـان پـانـصد

نـيـفـكنـد يـك روز بـنـيـاد بـد

11/79/1

فريدون با دختران جمشيد پيوند زناشويي ميبندد و از آنان صاحب سه فرزند به نامهاي ايرج و سلم و تور

● در ميان پنجاه پادشاه ايراني در شاهنامه ،شاهاني خوب و شاهاني بد هستند .فردوسي شاهان خوب
فر
فر كياني يا ّ
را ميستايد و شاهان بد را نكوهش ميكند .شاه خوب گوش به فرمان سروش دارد؛ ّ
ايزدي با اوست و در دادگري و آبادي كشور و آسايش مردمان ميكوشد .شاه بد ،گوش به اهريمن
فر ايزدي از او دور ميشود و مردمان از او روي ميگردانند.
و جادو ميسپارد ،و ّ
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● آنچه فردوسي در خطبههاي بر تخت نشستن پادشاهان و سفارشهاي آنان به جانشينان و فرمانهايشان
به سرداران و كارگزاران ،و نيز اندرزهاي خردمندان به شاهان از آن جمله سخنان بزرگمهر آورده،
ارزش آنرا دارد كه همواره سرمشق ارباب قدرت باشد.
فر ايزدي از آن نام ميبرد ،تا هنگامي
فر كياني و ّ
به باور فردوسي ،مشروعيت فرمانروايي كه با عناوين ّ
است كه پادشاه و كارگزارانش با داد و خرد و مردم دوستي فرمان رانند و موجبات آسايش و دلشادي
مردمان را فراهم آورند و مردمان از آنان خشنود باشند .اما روزي كه پادشاه راه ستم و بيداد در پيش
فر ايزدي از او جدا ميشود و روزگار
گيرد و با بيخردي و هوسراني بر آسايش مردمان چشم ببنددّ ،
ع ّزتش به پايان ميرسد.
ميشود .دختران شاه يمن را براي آنان به زني ميگيرد و سرزمينهاي خود را ميان سه فرزند تقسيم ميكند .توران

را به تور و ايران را به ايرج و روم را به سلم ميدهد .تور و سلم ايرج را به نامردي ميكشند .فريدون به دست
منوچهر ،انتقام ايرج را از سلم و تور ميگيرد ،او را به شاهي مينشاند و خود در ميگذرد:
		
فريدون شد و نام از او ماند باز

بـرآمـد بـريـن روزگــار دراز

و مردمان و منوچهر يك هفته با چشماني پر آب و چهرهاي زار در سوگ او مينشينند.

891/134/1

كيخسرو

كيخسرو يكي از دوست داشتنيترين و برجستهترين شخصيتهاي شاهنامه است :پادشاهي دادگر ،مردمدوست،

خداپرست ،حكيم و خردمند ،پيروز و سرانجام رستگار .كيخسرو پادشاه آرماني فردوسي است و همة ويژگيهاي
فر يزداني است) ،نژاد (كه از تخم پاك است) ،هنر (كه آموختني است)،
يك فرمانرواي خوب را دارد :گوهر (كه از ّ
خرد (كه شناخت نيك از بد است) (رياحي)217:1387 ،
		
جهانجوي از اين چار بد بينياز

همش بخت سازنده بود از فراز

13/9/4

چهرهاي كه فردوسي از كيخسرو ترسيم ميكند ،چهرهاي است مثبت و معنوي و روحاني .همين روحانيت

است كه توجه شيخ اشراق ،شهابالدين سهروردي و برخي از پيروان او را به خود جلب كرده تا جايي كه شيخ

اشراق در فلسفه سياسي خود ويژگيهاي اين پادشاه كياني را بعنوان الگويي براي همه شاهان درنظر ميگيرد« .به اين

ترتيب كيخسرو سيمايي عرفاني مييابد .سيمايي كه او را به ديدهي ايرانيان باستان تا حد يك پيامبر فراز ميبرد .او

بنيانگذار حكمت خسرواني است( ».مؤذن جامي)32:1379 ،

كيخسرو فرزند سياوش و نوه پسري كيكاوس است .مادرش فرنگيس دختر افراسياب است؛ كسي كه

ناجوانمردانه دستور ميدهد سر سياوش را از بدن جدا كنند .بههنگام كشته شدن سياوش ،كيخسرو هنوز در شكم

مادر است .وقتي به دنيا ميآيد ،آثار بزرگي و شاهي در چهره او هويداست .براي اينكه آسيبي به او نرسد ،پيران
ويسه ،سپهساالر افراسياب ،او را به شباني ميسپارد تا در كوه بزرگش كند .در هفت سالگي هنرهاي جنگي را فرا

ميگيرد و چون ده ساله ميشود ،به جنگ گراز و گرگ ميرود .يك شب ،گودرز در خواب ،سروش را ميبيند كه

بر ابري نشسته و به او ميگويد :اگر ميخواهيد ايران را از شر افراسياب برهانيد ،بايد كيخسرو را بيابيد و از توران
به ايران بياوريد:
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بـتـوران يـكي نـامـدار نــوست

كجا نـام آن شـاه كـيخسروست

		
ز پـشت سيـاوش يـكي شهريار

هـنـرمنـد و از گـوهـر نـامـدار

		
چـو آيـد بـه ايـران پي فرخش

ز چرخ آنچه پرسد دهد پاسخش

		
ازيـن تـخـمه از گـوهـر كيقباد

ز مـادر ســوي تـور دارد نـژاد

3024-3027/198/3

روز بعد ،گودرز پسرش گيو را بهدنبال كيخسرو ميفرستد و گيو پس از هفت سال جستجو ،او را در كنار

چشمهاي پيدا ميكند و با مادرش فرنگيس به ايران ميآورد:
		
چو كاوس كي ،روي خسرو بديد
		
فرود آمد از تخت و شد پيش اوي

سرشكش ز مژگان برخ برچكـيد

بماليد بر چشم او چشم و روي

3554-3555/234/3

پس از رسيدن كيخسرو به ايران ،بر سر جانشيني او و فريبرز پسر كاوس ،ميان پهلوانان اختالف ميافتد و

سرانجام قرار بر آن مينهند كه هر كس دژ بهمن را بگشايد ،سزاوار نشستن بر تخت شاهي است و اين كار تنها
فر كيان با او همراه بوده ،برميآيد .اما مهمترين كاري كه كيخسرو به عهده دارد ،گرفتن انتقام
از دست كيخسرو كه ّ
خون پدرش سياوش از افراسياب است .او پهلوانان را فراميخواند و به آنان ميگويد:
		
بـه كـيـن پدر بست خواهم ميان

بـگـردانـم ايـن بـد ز ايـرانـيان

126/16/4

كيخسرو سالها با افراسياب و سپاه او ميجنگد .افراسياب و سپاهش شكست ميخورند و حتي يك بار خود

او بهدست رستم ميافتد ،ولي از چنگ او ميگريزد و سرانجام بهدست كيخسرو گرفتار و كشته ميشود:
		
بـه شمشـير هندي بـزد گردنـش

بـه خـاك انـدر افكند نازك تنش

2351/375/5

پس از آن كيخسرو به ايران باز ميگردد .نخست به آتشكده آذرگشسب ميرود و نيايش ميكند و به شكرانه

اين پيروزي به آن آتشكده و به موبدان آن و نيز باشندگان شهرها درم و دينار ميبخشد .آنگاه در اوج پيروزي و
كاميابي كه ديگر دشمني در برابر ندارد ،با خود ميانديشد كه مبادا قدرت او را گمراه كند و چون ضحاك و جمشيد

به تباهي كشاند:

		
روانــم نـبـايــد كــه آرد مــني

		
شـوم همچو ضحاك تازي و جم

		
بـه يـك سـو چـو كاوس دارم نيا

		
چو كاوس و چو جادو افراسياب

		
بـه يزدان شوم يك زمان ناسپاس

بـدانـديـشي و كـيـش آهـرمـني

كـه بـا سلم و تـور انـدر آيم بزم

دگـر سـو چـه تـوران پر از كيميا

كه جز روي كژي نديدي به خواب

بـه روشن روان اندر آرم هراس

● پس از جمشيد ،بزرگترين پادشاه و پهلوان ايراني در حماسه ملي ما فريدون است .فريدون از نژاد
جمشيد پسر آبتين و فرانك است .فريدون ،چهل سال مانده از روزگار ضحاك و در اوج ستمگريهاي
او زاده ميشود .در آن زمان ،كردار فرزانگان ،نهان ـ هنر ،خوارـ جادويي ،ارجمند ـ راستي ،پنهان و
گزند آشكار شده بود .ديوان در همه جا بدي ميكردند و سخني راست جز پوشيده بر زبان نميآمد.
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فـرة ايــزدي
زمــن بـگـسلــد ّ
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گـر آيـم بـه كـژي و راه بــدي

2433/380/5ـ2428

وصي
كيخسرو پادشاهي را به لهراسب ميسپارد و به هر يك از پهلوانان ،پاداشي درخور ميدهد و گودرز را ّ

خود ميكند كه گنجها و اندوختههاي او را صرف آبادي كشور و آسايش نيازمندان كند .آنگاه سر به كوه ميگذارد
و ناپديد ميشود.

در اينجا به ويژگيهاي دو پادشاه آرماني ،از ديدگاه حكيم توس ميپردازيم .بايسته است گفته شود كه اگر

فردوسي فرمانروايان آرمانياش را ميستايد ،تنها به صرف پادشاه بودن آنان نيست ،بلكه به پاس ارزشهاي وااليي

است كه در آنان يافته است .فريدون نمونه عالي اينگونه شهرياران در شاهنامه است .او كسي است كه شهريارياش
بيشتر وابسته به هنرهاي خود اوست تا زاييده پيوندهاي خونياش با خاندانهاي شهرياري .ازهمينرو فردوسي

درباره او ميگويد:

		
فـريـدون فـرخ فـرشـتـه نـبود

		
به داد و دهش يافت آن نيكويي

ز مـشك و ز عـنبر سرشته نبود
تو داد و دهش كن فريدون تويي

فريدون پادشاهي است كه پس از هزار سال فرمانروايي ضحاك بيگانه بر ايران ،با او جنگيده و در اين كارزار

از پشتيباني كامل ايرانيان برخوردار بوده است (پرهام )92:1377 ،؛ يا اگر فردوسي كيخسرو را ميستايد« ،از آن

است كه او شاهي ستودني است .آن شهريار «آشوند» آن «نيكنام» ،شهرياري نمادين و آرماني است .كيخسرو ،نشانه

رازآلود انسان پاك و رهاست .فرزانهاي است فروزان دل كه در گو گيتي و مغاك خاك از مينو ،از جهان جانها
بيگانه نمانده است .او نماد «مرگ در زندگي» و نشانه «پاكي در ميانه آلودگي» است( ».كزازي )75:1380 ،حال به

مهمترين ويژگيهايي كه فرمانروايان آرماني شاهنامه از آن برخوردارند ،اشاره ميشود.
 -نژاده و واالگهر

شر مطلق و ذاتي دانسته ميشد .با اينكه در شاهنامه،
در نگرش اساطيري ايرانيان كهن ،همه چيز انيران به منزله ّ

بسياري انسانهاي نيك در ميان انيران ديده ميشوند ،اما در ميان آنان هنوز بقايايي از همان انديشة ريشهدار كه هر

چيز بيروني است ،اهريمني است ،بويژه در مورد تورانيان ،پديدار است .اين انديشه ،برآمده از خاطرات ايرانيان

و مايه گرفته از آسيبهاي تلخي است كه از جانب انيران در روزگار باستان در حافظة اين مردمان ثبت شده است.

فريدون چون شانزده سال از عمرش ميگذرد ،از البرز كوه به دشت ميآيد و از مادر ،سراغ پدر و نژادش را ميگيرد.
فرانك پدر را اينگونه معرفي ميكند:

		
تو بشـناس كـز مـرز ايران زمين

يـكـي مـرد بُـد نـام او آبـتـيـن

		
ز طهـمورث گـرد بـودش نژاد

پـدر بر پـدر برهمي داشت ياد

		
ز تـخـم كيـان بـود و بيدار بود

خردمـند و گـرد و بـيآزار بود

اما برپاية شاهنامه ،چيزي به نام پاكي نژادي معيار شايستگي فرد به شمار نميآيد .گذشته از اينكه كساني چون
سرو يمني و مهراب كابلي پس از وصلت با ايرانيانِ ،س َمت دستور يا سردار ايراني مييابند ،ابر شاه شاهنامه از سوي

مادرش دختر افراسياب ،توري و ابر پهلوان آن از سوي مادر ،كابلي يا دقيقتر :ضحاكي نژاد است .در كشمكش
ميان نژاد و هنر ،دومي مالك برتري است و بهترين نمود آن نيز در ماجراي گزينش جانشين براي كاوس است .در

اينجا همة بزرگان شايستگي كيخسرو را ميپذيرند جز طوس كه فريبرز كاوس را ،كه از نسل بالفصل شاه و پدر و
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● كيخسرو يكي از دوست داشتنيترين و برجستهترين شخصيتهاي شاهنامه است :پادشاهي دادگر،
مردمدوست ،خداپرست ،حكيم و خردمند ،پيروز و سرانجام رستگار .كيخسرو پادشاه آرماني فردوسي
فر يزداني است) ،نژاد (كه از تخم
است و همة ويژگيهاي يك فرمانرواي خوب را دارد :گوهر (كه از ّ
پاك است) ،هنر (كه آموختني است) ،خرد (كه شناخت نيك از بد است).
چهرهاي كه فردوسي از كيخسرو ترسيم ميكند ،چهرهاي است مثبت و معنوي و روحاني .همين
روحانيت است كه توجه شيخ اشراق ،شهابالدين سهروردي و برخي از پيروان او را به خود جلب
كرده تا جايي كه شيخ اشراق در فلسفه سياسي خود ويژگيهاي اين پادشاه كياني را بعنوان الگويي براي
همه شاهان درنظر ميگيرد« .به اين ترتيب كيخسرو سيمايي عرفاني مييابد .سيمايي كه او را به ديدهي
ايرانيان باستان تا حد يك پيامبر فراز ميبرد .او بنيانگذار حكمت خسرواني است».
مادرش هر دو ايراني هستند ،ترجيح ميدهد .چنانكه ديديم هنگامي كه آزمون مردانگي و هنر به ميان ميآيد همين

كيخسرو است كه با تسخير دژ مخوف بهمن ،بر فريبرز پيروز ميشود( .حميديان)103:1383 ،

بهترين جايي در شاهنامه كه گوهر و هنر ،بر نژاد ترجيح داده ميشود در مقدمة پادشاهي كيخسرو است:
بـه پالـيز چـون بر كشد سر و شاخ

سـر شـاخ سبـزش بـر آيـد ز كاخ

سزد گـر گـماني بـرد بـر سه چيز

كزين سه گذشتي چه چيزست نيز

		
هـنر كـي بـود تـا نـبـاشـد گـهر

نــژاده بـسي ديـدهاي بــيهـنـر

		
بـه باالي او شـاد بـاشـد درخـت

هنـر بـا نـژادست و بـا گوهرست

چو بـيـندش بـينا دل و نيك بخت

سه چيزست و هر سه به بند اندرست

		
فر يــزدان بــود
گـهـر آنـك از ّ
		
نـژاد آنـك بـاشـد ز تـخـم پدر

سزد كـايـد از تـخـم پـاكـيزه بـر

		
از اين هـر سـه گـوهر بود مايهدار

كه زيـبـا بـود خـلـعـت كـردگـار

		
هنر گـر بـيـامـوزي از هـر كسي

نـيـازد بـه بد دسـت و بد نشنـود

بكوشـي و پيـچي ز رنـجش بسي
1-9/8-9/4

كه اين سه (گهر ،هنر و نژاد) مشروط به داشتن خرد خوانده ميشود .سپس پادشاه آرماني (كيخسرو) ،برخوردار

از اين چهار ويژگي دانسته شده است.

چـو هـر سـه بـيـابـي خرد بايدت
		
چـو اين چار با يك تن آيد به هم

شـنـاسنـدة نـيـك و بـد بـايـدت

بـراســايـد از آز وز رنـج و غـم

10-11/9/1

فر و شكوه
 -داشتن ّ

فره ايزدي ،نوري است كه بر هر كس بتابد ،نيرومند و پيروز ميگردد .هر پادشاهي برخوردار از فر نيست ،بلكه

پادشاهان خاصي به اين موهبت دست مييابند ،كساني كه به درجات معنوي و روحاني رسيده باشند« .شهرياري
فره ايزدي نام ميبرد و گاه شهرياري را مترادف با
كاري است كه مبناي ايزدي دارد .شايد بههمين دليل فردوسي از ّ

فره ايزدي ميگيرد .گوهر اين مبناي ايزدي نيز جز ايمان داشتن به قدرت بيهمتاي ايزد يكتا و عمل كردن بر قانون
ّ
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مردمي يعني انسانيت ،و راستي و داد در جهان نيست(».پرهام)91:1377 ،

فريدون در اوستا قهرماني است كه شخصيتي نيمه خدايي دارد .پيروزي فريدون بر ضحاك باعث ميشود كه

او در ميان چهرههاي اساطيري ،پس از آنكه فر جمشيد بر باد رفته بود ،اميدها را زنده سازد و پيروزي نيكي و
ويژگيهاي اهورايي بر بديهاي اهريمني را سبب شود(.آموزگار)57:1384 ،
		
فر جـمـشيد بـود
جـهانجـوي بـا ّ

بـه كـردار تـابـنـده خورشيد بـود

		
كـه جـاويـد بـاد آفـريدون گـرد

فـرهـي ايـزد او را سـپـرد
هـمـه ّ

 -خردمندي و دانش

109/57/1
527/111/1

خرد ،در نامة باستان حكيم توس ،بر همه چيز برتري داده شده است .اين بزرگمرد خردمند ،خود را حد اعالي

آفرينش دانسته و سروده خود را با ذكر آن آغازيده است:
		
بـه نـام خـداونـد جـان و خـرد

كـزيـن بـرتـر انـديـشه برنگذرد

برجستهترين ويژگي فرمانروايان و پهلواناني كه فردوسي آنان را ميستايد ،خردمندي است.

فردوسي در مقدمة پادشاهي كيخسرو چهار ويژگي انسان آرماني را برميشمارد :هنر ،گوهر ،نژاد و خرد ،و

كيخسرو را برخوردار از آنها ميداند:

		
جـهـانجوي ازين چار بُد بينياز

همـش بخت سازنده بود از فراز

 -دالوري

13/9/4

دليري فريدون چنان است كه در جواني هنگامي كه كاخ سر به فلك كشيده و جادويي ضحاك را در مسير

حركت براي واژگون كردن دستگاه بيداد ميبيند ،درنگ جايز نميشمارد ،طلسم ضحاكي را از سر در كاخ فرو

مياندازد و سوار بر اسب و گرز در دست ،به درون كاخ ميتازد:
ز يـك مـيل كـرد آفـريـدون نـگاه

يـكـي كاخ ديـد انـدر آن شهرشاه

		
كـه ايـوانـش بـرتـر ز كيوان نمود

كـه گـفـتي سـتاره بخواهد بسود

		
به يارانش گفت آنكه بر تيره خاك

بـرآرد چـنيـن بر زجاي از مغاك

		
فـروزنـده چـون مـشتري بر سپهر

		
بـدانـست كـان خـانـة اژدهاست

		
بـترسـم هـمي زانـكه با او جهان
		
بـيـايـد كه ما را بدين جاي تنگ

		
بگفت و به گرز گران دست برد

هـمه جـاي شـادي و آرام و مهـر
كـه جـاي بزرگي و جاي بهاست

مـگـر راز دارد يـكـي در نـهـان

شـتـابـيـدن آيـد بـه روز درنگ
عـنـان بـارة تـيـز تـك را سـپرد

		
تـو گـفتي يكي آتشستي درست

كـه پـيش نـگهـبان ايوان برست

		
كـس از روزبـانـان به در برنماند

فـريـدون جهان آفرين را بخواند

		
گران گرز برداشت از پيش زيـن
		
بـه اسـب اندر آمد به كاخ بزرگ

تـو گـفتـي همـي بر نوردد زمين
جـهان نـاسـپـرده جـوان سترگ

294-305/68/1
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يا هنگامي كه فريدون به نزديك اروندرود ميرسد ،از رودبانان ميخواهد براي او و سپاهيانش كشتي آماده كنند،
اما رودبانان به خواست او اعتنا نميكنند .فريدون خشمگين ميشود و بيپروا ،بي كشتي از رودخانه ميگذرد:
از آن ژرف دريـا نـيـامـدش باك
		
فـريدون چو بشنيد شد خشمناك
بـر آن بـاره تـيـز تـك بر نشست
		
هـم آنـگـه مـيـان كـيانـي ببست
به آب انـدر افـگـنـد گلـرنـگ را
		
سـرش تـيـز شـد كينه و جنگ را
285-287/67/1
فر و شكوه است ،پهلواني نيرومند و دالور است .فردوسي نيرومندي
كيخسرو نيز فزون بر اينكه شهرياري با ّ
وتوانايي او را در نبرد با شيده (پسر افراسياب) ،اينگونه تصوير كرده است:
برآورد و زد بـر زمـيـن بردرشت
		
گرفتش به چپ گردن و راست پشت
شـد از درد ريـزان و بگسست پي
		
هـمـه مـهـرة پشـت او همچو ني
سـراسـر دل نـامـور بـر دريــد
		
يـكي تـيـغ تـيـز از ميان بر كشيد
665-667/275-276/5
در پي افراسياب ،از آب درياي زره نيز كه خروشان و توفانخيز است بيكمترين آسيب ميگذرد.

دادگر
دادگري ،برجستهترين ويژگي فريدون است .اوست كه درخت هزار سالة بيداد ضحاك را از ريشه بر ميكند؛
اوست كه به داد دل مردمان ميرسد و در شهرهاي دور دست كشور نيز درستي و عدالت را پرتوافكن ميكند .اگر
جمشيد در دوران خود صنعت را بهثمر رساند ،فريدون پا را فراتر گذاشت و عدالت اجتماعي را برپا داشت كه
ماية اصلي پيشرفتهاست.
ميبينيم كه فريدون دربارة فرزندان خود ،پدري بسيار دورانديش و دادگر است .بزرگي كاردان را به جايجاي
جهان ميفرستد كه سه دختر شايسته از يك پدر و مادر را براي همسري آنان بيابد( .رضا)110:1386 ،
سـه دخـتـر گـزيـن از نـژاد مهان
		
بـدو گـفـت بـر گـردگـرد جـهان
پـريچـهره و پـاك و خـسرو گهر
		
سه خواهر ز يك مادر و يـك پدر
چـنـان چـون بـشايـد بـپيوند من
		
بخـوبي سـزاي سـه فـرزنـد مـن
56-59/82/1
فريدون بر تخت شاهي مينشيند؛ پاكدلي و دادگستري آشكار و رنجها و كينهها فراموش ميشود .مردماني كه
از ستم ضحاك رسته بودند ،همه به درگاه دادار گيتي نيايش ميكنند كه چنين شهريار دادگري دير بپايد:
هـمي خـوانـدندش به نيكي گمان
		
هـمه دسـت بـرداشـتـه بـآسمـان
بـرومـنـد بـادا چـنـيـن روزگـار
		
كـه جاويـد بـادا چـنـين شـهريار
41-42/81/1

شر مطلق و ذاتي دانسته ميشد .با اينكه
● در نگرش اساطيري ايرانيان كهن ،همه چيز انيران به منزله ّ
در شاهنامه ،بسياري انسانهاي نيك در ميان انيران ديده ميشوند ،اما در ميان آنان هنوز بقايايي از همان
انديشة ريشهدار كه هر چيز بيروني است ،اهريمني است ،بويژه در مورد تورانيان ،پديدار است .اين
انديشه ،برآمده از خاطرات ايرانيان و مايه گرفته از آسيبهاي تلخي است كه از جانب انيران در روزگار
باستان در حافظة اين مردمان ثبت شده است.
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فريدون در داد و دهش و دستگيري بينوايان كوشش فراوان ميكند در گوشه و كنار كشور به دادگستري

ميپردازد و شهرها را آباد ميكند .نمونة ديگري از دادگري فريدون ،گرفتن انتقام خون ايرج است .او صبر ميكند
دو نسل پرورش يابد تا كينخواهي خود را به انجام رساند .فريدون چنين ميپندارد كه مهمترين وظيفة او در اين

زمينه ،عدالتگستري بوده است .او پس از مرگ دو فرزند گناهكارش ،خداي را سپاس ميگويد و تخت شاهي را

به منوچهر ميسپارد:

		
پس آنگه سوي آسـمان كرد روي

كـه اي دادگـر داور راسـتگـوي

		
هـمـم داد دادي و هــم داوري

هـمـم تـاج دادي هـم انـگشتري

		
تـو گـفـتي كـه مـن دادگر داورم

بـسخـتـي سـتـمديـده را يـاورم

882-885/132/1

در شاهنامه ،داد چكيدة همة خوبيها و شايستگيهاي انسان است .از اين رو شاهنامه را ميتوان آكنده از

بزرگشماري داد و دادگري و تاريخ نبرد داد اهورايي با بيداد اهريمني دانست .فردوسي مفاهيم و معاني گسترده
و گوناگون «داد» از جمله حق ،قانون ،معيار سنجش خوب و بد ،راستي و عدالت و ...را معرفي ميكند .از زبان

كيخسرو خطاب به سپاه پيروز ايران چنين آمده است:
ز گـيـتـي ستـايـش مـر او را كنيد

كـه آن را كه خواهد كند شوربخت

از اين كوشش و پرسشت راي نيست

شـب آيـد نـيـايـش مر او را كنيد

يـكـي بـيهـنر بـرنشـاند به تخت

كـه بـا داد او بـنـده را پـاي نيست

848/850/286/5

 -باور داشتن به پروردگار يگانه

فريدون ،هنگامي كه به جنگ ضحاك ميرود ،از مادر ميخواهد نيايش به درگاه ايزد يكتا را بدرقه راهش كند،
زيرا نيرو و توان را از آ ِن خداوند ميداند:
		
كـه مـن رفتـنيام سـوي كـارزار

		
زگـيـتـي جـهـام آفرين را پرست

تـرا جـز نـيـايـش مـبـاد ايچ كار

ازو دان به هر زور نيكيي زور دست

249-250/65/1

از كيخسرو نيز گذشته از شاهنامه ،در چند جاي اوستا ،به نيكي ياد شده است .او پيش از آنكه زردشت ظهور

كند ،به آيين مزدا آگهي داشته و آنرا بهكار ميبسته است .از ميان كارهاي او ،دو كار اهميت دارد ،يكي ويران كردن
بتكده بد دينان در كنار درياچه چيچست و ديگري ،كشتن افراسياب(.صفا)519:1363 ،

نيايش و گريههاي خالصانهاش حال و هوايي ويژه دارد كه در هيچيك از شاهان و پهلوانان ديده نميشود.

هنگامي كه در آغاز پادشاهيش ميخواهد به كينخواهي از تورانيان برخيزد ،در نيايشگاه با آداب و آيين خاصي
نيايش ميكند؛ سر و تن ميشويد ،جامه نو و پاكيزه بر تن ميكند و رخ بر خاك ميسايد:
		
جهانـدار هشتم سر و تن بشست

بـيـاسود و جـاي نـيايش بجست

		
شـب تـيـره تـا بـر كشيد آفتاب

خـروشان همي بود ديده پر آب

		
بـه پـيـش خداونـد گـردان سپهر

بـرفـت آفـرين را بـگستـرد چهر
105-107/14/4
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● خرد ،در نامة باستان حكيم توس ،بر همه چيز برتري داده شده است .اين بزرگمرد خردمند ،خود
را حد اعالي آفرينش دانسته و سروده خود را با ذكر آن آغازيده است:
كـزيـن بـرتـر انـديـشه برنگذرد
		
بـه نـام خـداونـد جـان و خـرد
برجستهترين ويژگي فرمانروايان و پهلواناني كه فردوسي آنان را ميستايد ،خردمندي است.
فردوسي در مقدمة پادشاهي كيخسرو چهار ويژگي انسان آرماني را برميشمارد :هنر ،گوهر ،نژاد و
خرد ،و كيخسرو را برخوردار از آنها ميداند.
كيخسرو هرگز حتي در برابر سختترين بالها ايمان را از دست نميدهد و پايش سست نميشود .آنگاه كه رنج

مرگ فرود جوان با شكست سخت سپاه ايران همراه ميشود ،در نامه به فريبرز كاوس مينويسد:
		
ز رخشنده خورشيد تا تيره خاك

هـمه داد بـيـنـم ز يـزدان پـاك

او هنگامي كه بر آن ميشود پاي از اين جهان بكشد ـ بهعلت ترس از افتادن به دام خودخواهي و ناسپاسي،

چون پادشاهان گذشته ـ خاكساري خويش در درگاه خداوند را اينگونه ابراز و درخواست كمك ميكند:
		
زبـهـر پـرستـش سر و تن بشست

بـه شـمـع خـرد راه يزدان بجست

		
بـپـوشـيـد پـس جـامـه نـو سپيد

نـيـايـشكـنـان رفـت دل پرامـيد

		
همي گفت كاي برتر از جان پاك

بـر آرنـدة آتـش از تـيـره خاك

		
بـيـامـد خـرامـان بـه جـاي نماز
		
مـرا بـيـن و چـندي خرد ده مرا
		
تـرا تـا بـبـاشـم نـيـايـش كـنـم

		
بـيـامــرز رفــتـه گــنــاه مــرا

		
بـگـردان ز جـانـم بـد روزگــار

هـمـي گـفـت بـا داور پـاك راز

هـم انـديـشة نـيك و بـد ده مرا
بـديـن نـيكـوييهـا فـزايش كنم

ز كــژّي بـكـش دسـتـگاه مــرا

هـمان چـارة ديـو آمــوزگــار

2455-2461/381/5

لشكرآرايي و سپاهداري
كيخسرو در جنگ ،آييني ويژه دارد كه تا اندازهاي برتر از آيين ديگر پادشاهان و پهلوانان است :نام همة پهلوانان
از خاندانهاي گوناگون را ثبت ميكند ،پيش از حركت سپاه هدايايي ارزنده براي هر آن كس كه كاري مهم در جنگ
بكند در نظر ميگيرد ،حريفا ِن مقابلِ هر يك از پهلوانان توراني را پيشاپيش بهخواست خود افراد تعيين ميكند و
بدينسان ،سياست جنگي خود را بر تشويق و كار داوطلبانه مينهد .نقشة حمله را با آگاهي دقيقي كه از وضع
دشمن دارد تنظيم ميكند .براي نمونه ،گيو داوطلب آتش زدن توده هيزمي عظيم كه افراسياب در برابر سپاه ايران
فراهم كرده بود ،ميشود تا اگر رزمي در آنجا رخ دهد ،تورانيان در پشت تودة هيزم كمين نسازند:
فـزونـسـت بـاالي او ده كـمـنـد
		
زهـيـزم يـكـي كـوه بـيـنـد بـلند
از ايـران بـه تـوران كـسي نگذرد
		
چنان خواست كان ره كسي نسپرد
هـمه كـاسـه رود آتـش اندر زدن
		
دلـيـري از ايـران بـبـايــد شـدن
ِ
پـس هـيـزم انـدر نـمـانـد سـپاه
		
بـدان تـا گـر آنـجـا بـود رزمگاه
بـرافـروخـتـن كـوه كـار منست
		
همان گيو گفت اين شكار منست
223-227/22/4

شماره  / 308پاييز و زمستان 1396

147

كيخسرو از همه حركات دشمن آگاهي كامل دارد :به هنگام جنگ ،گودرز در نامهاي به او مينويسد كه

افراسياب به مرز ايران آمده و ممكن است به ياري سپاهش برخيزد .كيخسرو در پاسخ ميگويد كه افراسياب براي
جنگيدن با ايرانيان به لب جيحون نيامده ،بلكه از سوي چين در خطر است ،و ميافزايد كه از كوچكترين حركت

افراسياب آگاهي دارد:

		
نـجـنبانـد او داسـتـان را دو لب

كه نايد خبر زو به من روز و شب

1029/144/5

پيداست كه او كارآگاهاني در خاك دشمن داشته و اين نمودار هوشياري و سياستمداري اوست .او حتي آييني

نو در جنگ پي مينهد كه شهرياران پيشين بر آن كار نكردهاند .او به نداي هماورد خواستن شيده (پسر افراسياب)
پاسخ مثبت ميدهد و خود را براي رزم با او ميآرايد:
		
يـكي تـرگ ز ّرين به سر بر نهاد

درفـشش بـه ر ّهـام گـودرز داد

		
همه لشكرش زار و گريان شدند

چـو بـر آتـش تـيـز بريان شدند

		
شـهان را همه تـخت بودي نشت

كـه بـر كين كمر بر ميان تو بست

		
خـروشـي برآمـد كـه اي شهريار

بـه آهن تـن خـويش رنجه مدار

 -جوانمردي و بزرگمنشي

587-590/270-271/5

جوانمردي و بزرگمنشي كيخسرو را در برخورد با تورانيان بارها در شاهنامه ميبينيم .او پس از كشتن شيده

به رهام ميگويد:

		
بـه ر ّهـام گـفت اين بـ ِد بدسگال

دلـير و سـبـكسـر مـرا بـود خال

		
تنش را به مشك و عبير و گالب

بـشويـيد مـغزش به كافور ناب

		
پـس از كـشتـنش مـهرباني كنيد

		
بـگردنـش بر طوق مشكين نهيد

يـكـي دخـمـه خسـروانـي كنيد

كـله بـر سرش عـنبر آگـين نهيد

672-675/276/5

«از سراسر شاهنامه برميآيد كه جنگهاي ايرانيان توأم با جوانمردي است .تا وقتي ميتوان صلح كرد نبايد

دست به جنگ زد ،و تا دشمني حمله نكرده ،نبايد به او حمله كرد .به دشمني كه تسليم شد نبايد آزاري رساند.
هنگام پيروزي :مهرباني با اسيران ،ايمن داشتن زنان و كودكان ،پرهيز از ويران كردن شهرها ،حرمت داشتن كشتگان
دشمن آيين كارزار است( ».رياحي203:1387 ،ـ)202

در جنگ بزرگ كيخسرو به سپاهيانش چنين فرمان ميدهد:
		
ز تركان هر آن كس كه فرمان كند

دل از جنـگ جسـتن پشيمان كند

		
و گـر جنـگ جـويد كسي با سپاه

دل كـيـنـه دارش نـيـايــد بـه راه

		
مسـازيـد جـنـگ و مريزيد خون
		
شـما را حـالل است خون ريختن

مـبـاشيـد كـس را بـه بد رهنمون

بـه هـر جـاي تـاراج و آويـختن

924-927/290/5

او پس از اينكه بر تورانيان چيره ميشود و دادخواهي آنان را از ستم كساني ميشنود ،ميگويد:

		
ازين پس گر آيد ز جايي خروش

ز بيدادي و غارت و جنگ و جوش
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ستـمكارگـان را كـنـم به دو نـيم

كـسـي كـو نـدارد ز دادار بـيـم

 -داشتن پايگاه مردمي

1944-1945/349/5

فريدون پس از پيروزي بر ضحاك ،چرم بيبهايي كه كاوه آنرا پرچم قيام خود ساخته بود ،بسيار محترم

ميشمارد و آنرا درفش شاهنشاهي ايران ميكند ،پيوند خود را با تودة مردمان استوارتر ميكند و اين پيوستگي،
مايه اقتدار و شكوه او ميشود و به كمك آن در طول پانصد سال فرمانروايي خود بنيادهاي نيكي ميگذارد ،زمانه

را بياندوه ميسازد و آموزگار نيكيها ميشود ،گنج ميبخشد و نيكي ميكند.
ـ آبادگري و توجه به رفاه جامعه

فريدون پس از تكيه زدن بر تخت پادشاهي ،همه جا را ميگردد و آشكار و نهان را بازرسي ميكند .ستم و

بيدادگري را ميزدايد و به آباد كردن خرابيها ميپردازد:
بـگـرديـد و ديـد آشـكـار و نـهان
وزان پـس فـريدون بـه گـرد جهان
هـر آن بـوم و بـركان نـه آباد ديد
		
هـر آن چـيـز كـز راه بـيـداد ديد
چـنـانـك از ره هـوشـيـاران سزد
		
بـه نـيكي ببست از همه دست بد
به جاي گياه ،سرو و گلبن بكشت
		
بـيـاراسـت گيـتـي بسـان بهشت

43-46/81/1
شهريار فرشتهوش پانصد سال عنان جهان را در كف كفايت خود داشت ،و اين موهبت گران نصيب او بود كه
يك روز هم به بدي نگراييد( .رضا)94:1386 ،
نـيـفكـند يـك روز بـنـيـاد بد
		
ورا بُـد جـهان سـاليـان پـانـصد
11/79/1
مهر ماه را به جشن و سرور و آسودن مردمان از كار و برقراري نوعي تعطيالت مخصوص كرد.
هـمه عنـبر و زعـفـران سـوختند
		
بـفرمـود تـا آتـش افـروخـتـنـد
تـنآسـايي و خوردن آيين اوست
		
پـرستـيدن مـهرگـان ديـن اوست
بكوش و به رنج ايچ منماي چهر
		
اگـر يـادگـارسـت ازو مـاه مـهر
8-10/79/1
كيخسرو سالها به مباركي پادشاهي ميكند ،شهر به شهر ميگردد و به آباد كردن ويرانيها و شاد كردن مردمان
و دادگستري ميپردازد:
ازو شـاد شـد تـاج و او نـيز شاد
		
چـو تـاج بـزرگي به سـر بر نهاد
دل غـمـگـنـان از غـم آزاد كـرد
		
بـه هـر جـاي ،ويـرانـي آباد كرد
ز روي زمـيـن زنـگ بـزدود غم
		
از ابــر بـهـاران بـبـاريــد نــم

● دادگري ،برجستهترين ويژگي فريدون است .اوست كه درخت هزار سالة بيداد ضحاك را از ريشه
بر ميكند؛ اوست كه به داد دل مردمان ميرسد و در شهرهاي دور دست كشور نيز درستي و عدالت
را پرتوافكن ميكند .اگر جمشيد در دوران خود صنعت را بهثمر رساند ،فريدون پا را فراتر گذاشت
و عدالت اجتماعي را برپا داشت كه ماية اصلي پيشرفتهاست.
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جـهان گشت پر سبزه و رود آب
		
زمـيـن چـون بهشتي شد آراسته
		
چـو ّجم و فريدون بياراست گاه

سـر غـمگنان اندر آمد به خواب
ز داد و ز بخشـش پر از خواسته
ز داد وز بـخشـش نـياسود شاه

		
هـمه بـوم ايـران سراسر بگشت

بـه آبـاد و ويـراني اندر گذشت

		
درم داد و آبـاد كـردش ز گـنـج

ز داد و ز بخشش نيامدش رنج

		
جـهـان شد پر از خوبي و ايمني

		
هـران بـوم و بر كان نه آباد بود

ز بـد بـستـه شد دست اهريمني

16-22/9/4

تـبـه بـود و ويـران ز بـيداد بود
66-68/12/4

«از جاي جاي شاهنامه برميآيد كه او به جاي تحميل خراجهاي سنگين بر مردم به حداقل بسنده كرده و در
عوض با دلجويي از كشاورزان و صاحبان ِح َرف و صنايع و بهطور كلي نيروهاي مولده پشتوانهي عظيم اقتصادي

فراهم كرده ،و كشور از اين لحاظ نيز در بهترين وضعيت قرار دارد(».حميديان)315:1383 ،
 -برپا داشتن نظامي نو

فريدون پس از به بند كشيدن ضحاك ،جامعه آشفته را بر نميتابد و طرحي نو در مياندازد .دستور ميدهد هر

كس بايد پيشة خود را دنبال كند و افراد ناپاك بايد زنداني شوند ،تا جهان روي به خوبي و آرامش آورد.
		
نـبـايد كـه بـاشيـد بـا ساز جنگ

		
سـپاهـي نـبـايـد كـه بـا پيشهور

نه زين گونه جويد كسي نام و ننگ

بـه يـك روي جـويند هر دو هنر

		
يـكي كـارورز و يـكـي گـرزدار
		
چو اين كارِ آن جويد آن كارِ اين

پـر آشـوب گـردد سراسر زمين

		
شـما ديـر مـانـيد و خـرم بويد

به رامش سوي ورزش خود شويد

		
به بند اندرست آن كه ناپاك بود

سـزاوار هـر كـس پديدست كار
جـهـان را ز كـردار او باك بود

آيين پرورش نهال و درختكاري در روزگار او گسترش مييابد.

		
بـيـارات گـيـتي بـسـان بهشت

به جاي گيا سرو و گلبن بكشت

 -رايزني و محترم شمردن نظر ديگران

437-442/76/1

46/81/1

فريدون در پاسخ اعتراض پسرانش سلم و تور درباره شيوة تقسيم سرزمينها ،پيام ميدهد كه اين تقسيم از س ِر

مصلحتانديشي صورت گرفته و جز خير و صالح چيزي در نظر او نبوده است:
		
بـدان بـرتـريـن نـام يــزدان پاك

به رخشنده خورشيد و بر تيره خاك

		
يـكـي انـجمـن كردم از بخردان

ستـارهشـنـاسـان و هـم موبدان

		
بـه تخت و كاله و به ناهيد و ماه

		
هـمـه تـرس يزدان بُد اندر ميان

كـه مـن بـد نـكردم شما را نگاه

هـمـه راستـي خواستم در جهان

279-284/96/1

150

شماره  / 308پاييز و زمستان 1396

● «از سراسر شاهنامه برميآيد كه جنگهاي ايرانيان توأم با جوانمردي است .تا وقتي ميتوان صلح
كرد نبايد دست به جنگ زد ،و تا دشمني حمله نكرده ،نبايد به او حمله كرد .به دشمني كه تسليم شد
نبايد آزاري رساند .هنگام پيروزي :مهرباني با اسيران ،ايمن داشتن زنان و كودكان ،پرهيز از ويران كردن
شهرها ،حرمت داشتن كشتگان دشمن آيين كارزار است».
فريدون به انجمني از بزرگان اشاره ميكند كه گويا تعيين سهم هر يك از پسران با مشورت آن انجمن صورت
گرفته است.
فريدون اعتراض سلم و تور را با ايرج در ميان ميگذارد و از او ميخواهد پيشدستي كند و پيش از آنكه
برادران بر او بتازند ،او به جنگ آنان برود .ايرج پيشنهاد پدر را نميپذيرد؛ ميخواهد بيسپاه نزد برادران برود و از
بياعتباري جهان با آنان سخن گويد ،و حتي براي راضي كردن ايشان از تاج و تخت بگذرد .فريدون نظر ايرج را
ميپذيرد و بزرگواري فرزند را تحسين ميكند:
ز مـه روشـنـايي نـيـايـد شگفت
		
مـرا ايـن سـخـن يـاد بايد گرفت
دلـت مـهـر پـيونـد ايشـان گزيد
		
ز تـو پر خرد پاسخ ايدون سزيد
332-333/99/1
كيخسرو نيز بيرايزني با پهلوانان هرگز تصميمي مهم نميگيرد .پيش از رفتن به جنگ با تورانيان نيز به
همينسان رفتار ميكند.
هـمـه يـكـسره راي فـرخ نـهيـد
		
چو گوييد و اين را چه پاسخ دهيد
131/16/4

 -تيزهوشي و پيشگويي

فره ايزدي ،از قدرت پيشگويي برخوردارند .فريدون هنگامي كه پسرانش
شاهان آرماني شاهنامه ،به سبب داشتن ّ
را براي خواستگاري دختران شاه يمن راهي آن سرزمين ميكند ،فرزندان را از آزمايشي كه شاه يمني براي آنان
طراحي كرده است ،آگاه ميسازد و شيوة پيروز شدن در اين آزمون را نيز به آنان ميآموزد؛ هرچند از بدانديشيهاي
سلم و تور آگاه است:
هـمي بـر دل خـويش بـگذاشتم
		
كه من چشم از ايشان چنين داشتم
مـرا دل هـمـي داد ايـن آگـهـي
		
كـه از گـوهـر بـد نـيـايـد مهي
270-271/96/1
«اگر چه ممكن است همان تجربه و جهانديدگيش اين قدرت را به وي بخشيده باشد ،ولي به هرحال او يكي
از معدود شاهاني است كه با سروش پيوند دارند .دارا بودن شناخت نسبت به فرزندان اگر چه قاعدهاي هميشگي
است اما آگهي او از اغراض آنها و پيشگوييهايش در اين زمينه به گونهاي برجسته و خارقالعاده نشان داده شده
است( ».همان)217:
از ديگر موارد پيش آگاهي او هنگامي است كه ايرج براي دلجويي از برادرانش راهي ديدار آنان ميشود.
فريدون سرانجام ماجرا را حدس ميزند و در پاسخ به استدالل ايرج ميگويد:
دلـت مهـر و پـيوند ايشان گزيد
		
ز تـو پر خرد پاسخ ايدون سزيد
نـهـد پــر خـرد در دم اژدهــا
		
وليـكن چـو جـانـي شود بيبها
333-334/99/1
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كيخسرو در جنگ بزرگ با افراسياب كه به شكست تورانيان ميانجامد و آنان پاي به گريز مينهند ،از شبيخون
ايشان سخن به ميان ميآورد كه درست مطابق با پيشگويي او ،شبيخون رخ ميدهد:
نـه بـر آرزو كـرد پـور پـشنـگ
		
چنين گفت با طوس كامروز جنگ
ز دل درد ديـريـنـه بـيـرون كند
		
گـمـانم كـه امشب شبيخون كند
1577-1578/239/5
چنين ميشود و سپاه توران شبيخون خود را آغاز ميكند:
گـرفـتـند بـر تـافتـند بـر شتاب
		
بـرفـتـند گـردان چو درياي آب
		
بـر آن تـاخـتن جنبش و ساز نه

هـمـان نـالـهي بـوق و آواز نـه

1607-1608/330/5

همچنين هنگامي كه گيو ميخواهد با پيران ويسه بجنگد ،كيخسرو به او ميگويد :خود را به زحمت نيندازد؛

زيرا پيران بهدست گودرز به فرجام ميآيد:
		
من ايـدون شـنيدستم از شـهريار
		
ز چـنگ بـسي تـيز چنگ اژدها

		
سرانجـام بر دست گودرز هوش

كه پـيـران فـراوان كـنـد كـارزار

مر او را بـود روز سـخـتـي رها

برآيد تو اي باب چندين مكوش

1547-1549/174/5

او حتي فكر ديگران را ميخواند ،از جمله هنگامي كه گيو اسب كيخسرو را برميدارد و به جاي دور ميبرد،

كيخسرو فكر گيو را كه از اين كار نگران است ،ميخواند.
گشادهدستي

يكي از ويژگيهاي ستودني كيخسرو ،گشادهدستي اوست كه در سراسر شاهنامه ،نمونههاي بسيار از آن بهچشم

ميآيد .هنگام بخشش و بهگاه جنگ ،گنج و زر نزد او بيارزش است و به ثروت و خواسته با لشكر بخيلي نميكند
و سپاهيان نيز با جان خود از او دفاع ميكنند:
		
در گـنـج ديـنـار بگشاد و گـفت

		
گـه بـخشـش و كـيـنة شـهريار

كه گنج از بزرگـان نشايد نهـفت

شـود گنـج ديـنار بر چشم خوار

173-174/19/4

كسي نيست كه نزد او برود و بيگرفتن هدايايي باز گردد؛ حتي فرستادگان دشمن نيز بارها از او خلعت

گرفتهاند ،براي نمونه جهن سردار توري:
		
يكـي تـاج دادش زبـرجـد نگار

يكـي طوق زريـن و دو گوشوار

1264/310/5

يكي از نمودهاي گشادهدستي و نيكانديشي او در روزهاي پاياني زندگي است كه حتي از بخشش پوشاك و

ابزارهاي رزم خود نيز چشمپوشي نميكند و آنها را به پهلوانان ميبخشد:
		
هـمه جامـههاي تنـش بر شمـرد

نگـه كـرد يكسر به رستم سـپرد

		
ز اسپـان بـه جايي كه بودش يـله

به طـوس سپـهـبد سپردش گـله

		
هـمـان يـاره و طـوق كنـداوران

هـمـان جوشن و گرزهاي گـران
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همـه باغ و گلشن به گـودرز داد
		
سليـح تـنش هرچه در گنـج بود
		
سـپـردنـد يـكـسر بـه گـيو دلير

بـه گيتي ز مرزي كه آمدش يـاد
كه او را بـدان خـواسته رنج بود
بدانگه كه خسرو شد از گنج سير

		
سه ديگر كسي كـه زتن باز ماند

بـه روز جـوانـي درم بـرفـشاند

2813-2818/401-402/5
«كيخسرو با بخشيدن جامهها ،ياره ،طوق و جوشني كه آن روز در بر داشته به رستم ،در واقع ميخواهد اعتماد
خود را به جهان پهلواني او و اعتمادش را به لياقت وي براي پاسداري از شهرياري ايران نشان دهد(».مؤذن جامي،
)110:1379
او پيش از وداع با ياران و پهلوانان ،از بخشش به كساني كه در روزگار جواني بخشنده بودهاند و اكنون تهيدست
شدهاند سخن ميگويد:

داشتن جايگاه معنوي و ارتباط با عالم غيب
فريدون پادشاهي خود را برگزيده شدن از جانب خداوند ميداند:
بـرانـگيخـت مـا را ز الـبرز كوه
		
كـه يـزدان پـاك از مـيان گـروه
بـه فـرمـان گـرز من آيـد رهـا
		
بـدان تـا جـهـان از بـ ِد اژدهــا

2809/401/5

449-450/76/1
ِ
ضحاك در بند را ،سرنگون كند ،فرشتهاي فرخنده او را از اين كار باز ميدارد و از او
هنگامي كه ميخواهد
ميخواهد كه ضحاك را در دماوند كوه زنداني كند:
به خوبي يكي راز گفتش به گوش
		
بـيـامد هـم آنگه خجسته سروش
بـبـر هـمـچنان تـازيان بيگروه
		
كـه ايـن بستـه را تا دماوند كوه
461-462/77/1
كيخسرو نه تنها ميتواند پيام سروش غيبي را بشنود ،بلكه ميتواند چيزهاي ناپيدا را ببيند .جام جهاننما يا
گيتينما ،جامي است كه فردوسي آنرا به كيخسرو نسبت داده است .او در داستان بيژن و منيژه ميگويد كه كيخسرو
جام گيتينماي را طلب ميكند تا بتواند بيژن را در آن ببيند:
شوم پيـش يـزدان بـبـاشم به پاي
بخـواهـم مـن آن جـام گيتي نماي
بـبـيـنم بـر و بــوم هـر كـشـورا
		
كـجـا هـفـت كشـور بـدو انـدرا
گـزيـده جـهاندار و پاكان خويش
		
كنـم آفـريـن بـر نـيـاكان خويش
بـگويـم تـرا هـر كجـا بـيژنست

به جام اندرون اين مرا روشنست

577-580/42/5

● يكي از ويژگيهاي ستودني كيخسرو ،گشادهدستي اوست كه در سراسر شاهنامه ،نمونههاي بسيار از
آن بهچشم ميآيد .هنگام بخشش و بهگاه جنگ ،گنج و زر نزد او بيارزش است و به ثروت و خواسته
با لشكر بخيلي نميكند و سپاهيان نيز با جان خود از او دفاع ميكنند.
كسي نيست كه نزد او برود و بيگرفتن هدايايي باز گردد؛ حتي فرستادگان دشمن نيز بارها از او
خلعت گرفتهاند.
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و وقتي جام را به دست ميگيرد و هفت كشور را در آن مينگرد ،بيژن را ميبيند در چاه كه از سختي آرزوي

مرگ ميكند:

		
بـه هر هـفت كشور همي بنگريد

ز بـيـژن بـه جـايـي نشاني نديد

		
بـه چاهـي بـبـسته بـه بـند گران

ز سختي همي مرگ جست اندران

		
سـوي كـشور گـرگـساران رسيد

بـه فـرمـان يـزدان مـر او را بديد

601-603/43/5

برپاية شاهنامه ،كيخسرو هر چه را ميخواسته در اين جام ميديده و از كائنات و عالم غيب آگاه ميشده است.

جام كيخسرو ،بهزبان شاهنامه؛ چيزي واقعي و بيروني است؛ اما اين جام از ديدگاه عارفان «دل» ناميده ميشود كه

«فره ايزدي» خوانده و بارها آنرا به شاهان آرماني نسبت داده
انوار الهي بر آن ميتابد؛ همان نوري كه فردوسي آنرا ّ

است .اين نور همان چيزي است كه حكيم توس آنرا گوهر خوانده است.
		
فـر يـزدان بـود
گـهـر آنـكـه از ّ

نـيـازد بـه بـد دست و بد نشنود

6/8/4

 -افسونگشايي

به ظاهر ،سروش كه در شكستن طلسم ضحاك جادوگر ،فريدون را راهنمايي كرده بود ،افسونگشايي را به او

آموخته و فريدون نيز آنرا به پسرانش آموزش داده است:
		
سـه فـرزنـد آن شاه افسون گشاي

بجستند از آن سخت سرما ز جاي

26/255/1

زيرا هنگامي كه شاه يمن براي از ميان برداشتن فرزندان فريدون ،شب هنگام در باغ ميهماني ترتيب ميدهد در

پايان مجلس شاهزادگان در باغ ميخوابند .سرو آنگاه دست به جادو ميزند و هوا را سخت توفاني و سرد ميكند

فر ايزدي از مرگ رهايي مييابند:
تا شاهزادگان از سرما بميرند .اما پسران فريدون به كمك هوش خود و ّ
		
فــر و فـرزانـگـي
بـــدان ايزدي ّ

		
بـر آن بـنـد جـادو بـسـتـنـد راه

بـه افـسـون شـاهـان و مـردانـگي

نـكـرد ايـچ سـرمـا بـديـشان نگاه

 -نرمخويي

27-28/255/1

مهرباني ،نرمخويي و دادِ پادشاهان آرماني در شاهنامه نمايان است و آنان نه تنها اين منش را در سراسر دوران

شهرياري خود حفظ ميكنند ،بلكه لزوم رعايت آنرا به ديگر لشكريان و كشوريان يادآور ميشوند؛ از جمله ،آنگاه

كه كيخسرو ،گودرز را راهي توران ميكند ،او را به داد و نرمخويي فرا ميخواند:
		
بـه گـودرز فـرمـود پـس شـهريار

چـو رفـتـي كـمر بـستـهاي كارزار

نـگـر تـا نـيـازي بـه بـيـداد دست

نـگـردانـي ايــوان آبــاد پــسـت

كـه نـپـسنـدد از مـا بـدي دادگــر

سـپـنـج اسـت گيـتـي و ما بر گذر

كسـي كـو بـجـنگـت نـبـندد ميان

چـو لـشكر سـوي مـرز توران بري
نـگـر تـا نـجوشـي به كردار طوس

چنـان سـاز كـش از تـو نـايد زيان

مكـن تـيـز دل را بـه آتـش سـري

نـبـنـدي بـه هـر كـار بر پيل كوس

128-133/93/5
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● «جنگهاي ايرانيان در شاهنامه ،هيچگاه به قصد كشورگشايي و تصرف سرزمين ديگران يا تحميل
كيش و آيين خويش يا به چنگ آوردن غنايم جنگي نيست .شاهنامه ،حماسهي اسكندر و چنگيز و
تيمور نيست كه از شرق و غرب به ايران ميتاختند .شاهنامه حماسهي مردم ايران است در دفاع از
هستي م ّلي و پايداري ابدي در برابر هر چه اهريمني و انيراني است».
نرمخويي آنان حتي در برخورد با دشمنان نيز بهخوبي پديدار است .كيخسرو ،چون از ستمكاري لشكريانش

نسبت به انيران آگاه ميشود ،سخت برخورد ميكند:
ازيـن پـس گـر آيد زجايي خروش
سـتمـكارگـان را كـنـم بـه دو نـيم

ز بيدادي و غارت و جنـگ و جوش
كـسـي كــو نــدارد ز دادار بــيـم

ـ دل نبستن به دنيا

1944-1945/349/5

فريدون هنگامي كه كاخ ضحاك را ميگشايد و دختران جمشيد را آزاد ميكند ،آنان قدرت و هنرش را

ميستايند و از او ميپرسند آيا براي رسيدن به جاه و مقام ،در پي شكست دادن ضحاك برآمده است،
چنين داد پاسـخ فـريدون كه تخت

نـمانـد بـه كـس جاودانه نه بخت

322/69/1

در پاسخ به ناخرسندي سلم و تور از شيوة تقسيم جهان ،فريدون تصميم خود را مدبرانه و نتيجة رايزني با

خردمندان ،ستارهشناسان و موبدان ميداند و سپس فرزندان خشمگين را نصيحت ميكند كه دست از آزمندي

بردارند:

		
جهان چون شما ديد و بيـند بسي

		
كـزيـن هـر چـه دانيد از كردگار

		
بـجـويـيـد و آن تـوشة ره كنيد

نـخـواهـد شدن رام با هر كسي
بـود رسـتـگاري بـه روزِ شـمار
بـكـوشـيـد تـا رنـج كوته كنيد

297-299/97/1

در تراژدي ،يكي از نشانههاي پهلوان آنست كه در زماني كه بايد بميرد ،ميميرد و اصرار بيهوده براي زنده

ماندن به خرج نميدهد .براي فريدون نيز ديگر كار به پايان رسيده؛ كينخواهي انجام گرفته ،جهان آرامش خود را
باز يافته ،درحاليكه كاسة سر سه پسر در برابر اوست(:اسالمي ندوشن)4:1385 ،
		
كـرانـه گـزيـد از بـ ِر تاج و گاه

پر از خون دل و پر زگريه دو روي
		

		
فـريدون شـد و نـام ازو ماند باز

نـهاده بـ ِر خـود سـر هر سه شاه

چـنين تا زمانه سر آمدي به روي
بـرآمــد بـريــن روزگــار دراز

889-891/133-134/1

كيخسرو نيز درحاليكه جهان را زيرفرمان آورده و دشمن آشكار يا نهان برايش نمانده ،درست در جايي كه

بايد از رنج بياسايد و به كام دل فرمان راند ،در انديشه ميشود كه مبادا قدرت فراوان ،وي را چون جم ،ضحاك،

سلم و تور و افراسياب از راه يزدان به در كند .پس از دنيا دل ميكند و به دنياي دل و درون پناه ميبرد و با درون
خود چنين گفتگو ميكند:

		
چـنـيـنست رسـم سـراي سـپـنج

نـمـانــي درو جـاودانـه ،مـرنـج
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نـه دانـا گـذر يابد از چنگ مرگ

نـه جنگآوران زير خفتان و ترگ

		
چنان دان كه گيتي ترا دشـمنست

زميـن بـسـتر و گور پيراهنست

		
اگـر شاه بـاشـي و گر زردهشت

نهالي زخاكست و بالين ز خشت

2412-2415/379/5

او نيك به زندگي نگريسته و بر خوب و بد و فراز و نشيب روزگار آگاهي داشته و سرشت رنجبار زندگي

را ميشناخته است .از زندگي حتي به اندازه متعارف بهره نميگيرد؛ نه همسري برميگزيند ،نه به فرزندي دلشاد

ميشود .تنها خواست او پاك كردن جهان از آلودگيها و فراهم كردن محيطي است كه انسانها در آن شاد باشند .او
ِ
مرگ پيش از مرگ را نشان ميدهد:
نمونهاي از
		
رسـيديـم و ديـديـم راز جهان

بد و نـيـك هـم آشكار و نهان

2449/381/5

او تنها در دنياي بيرون از وجود خويش زندگي نميكند ،بلكه به خوبي به دنياي درون مينگرد و عارفانه

ميگويد:

		
شدم سير زين لشكر و تاج و تخت

سـبكبار گـشـتيم و بسـتيم رخت

 -صلحجويي و بيزاري از جنگ

2736/397/5

فريدون روزي كه بر تخت مينشيند ،مردمان را به صلح و آرامش و پرهيز از جنگ ميخواند:
		
بـفـرمـود كـردن به در بر خروش
		
نـبـايـد كـه بـاشيـد با ساز جنگ

كـه هـر كس كه داريد بيدار هوش

نه زينگونه جويد كسي نام و ننگ

436-437/76/1

«جنگهاي ايرانيان در شاهنامه ،هيچگاه به قصد كشورگشايي و تصرف سرزمين ديگران يا تحميل كيش و آيين

خويش يا چنگ آوردن غنايم جنگي نيست .شاهنامه ،حماسهي اسكندر و چنگيز و تيمور نيست كه از شرق و
غرب به ايران ميتاختند .شاهنامه حماسهي مردم ايران است در دفاع از هستي م ّلي و پايداري ابدي در برابر هر چه
اهريمني و انيراني است(».رياحي )99:1387 ،كيخسرو نيز كه از شاهان آرماني است جنگطلبي بيجا را نميپسندد.
نصيحت او به فرامرز رستم ،هنگامي كه حكومت از مرز سيستان تا قنوج هند را به او ميسپارد ،اين است :اگر صلح

جويند ،جنگ را برنگزيند:

		
گـر ايـدونـك با تو نجويند جنگ

بر ايشان مكن كار تاريك و تنگ

		
تــرا دادم ايـن پـادشـاهـي بـدار

بـه هـر جـاي خـيره مكن كارزار

352/30/4
356/30/4

هنگامي كه گودرز را به فرماندهي سپاه ايران در جنگ با توران ميگمارد ،به او دستور ميدهد به بيداد دست

نزند و با كسي كه جنگ نجويد در نياويزد ،جاي آباد را خراب نكند زيرا اين كار ماية ناخشنودي خداوند خواهد

شد:

نـگـر تـا نـيـازي بـه بـيـداد دست
كـسي كـه بـه جنـگت نـبندد ميان

نـگـردانـي ايــوان آبــاد پـسـت

چـنان سـاز كـش از تـو نايد زيان
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كـه نـپـسنـدد از مـا بــدي دادگر

سـپـنجـست گـيـتي و مـا بر گذر

		
بـه هـر كـار بـا هر كسي داد كن

ز يـزدان نـيـكي دهـش يـاد كن

		
چـو لـشكر سوي مرز توران بري

مـكـن تـيز دل را بـه آتش سري

 -شادي و سرزندگي

129-132/93/5
136/93/5

فريدون نيز همچون ديگر شاهان ،رامش دوست است و به شادي گرايش دارد .پس از آنكه كاخ و كشور را از

وجود ضحاك پاك ميكند ،كندرو ،وزير ضحاك ،پيش او ميآيد .فريدون به او دستور ميدهد بساط رامش فراهم
سازد:

		
بـفـرمــود شـاه دالور بــدوي

كه رو آلت تخت شاهي بجوي

		
كسي كـو برامش سزاي منست

بـه دانـش هـمان دلزداي منست

		
نـبـيذ آر و رامـشگران را بخوان

		
بـيـار انـجـمن كن ب ِر تخت من

بـپـيمـاي جـام و بيـاراي خوان

چنان چون بود در خور بخت من

361-365/71-72/1

شادي و بزم از ديد كيخسرو نيز ،نيروبخش به پهلوانان است .بزم زيباي او به افتخار پهلوانان در ِ
شب پيش از

جنگ ،از اين دست است:

		
بــفـرمـود خسـرو به ساالر بار

		
ميآورد و رامـشگران را بخواند

		
غريونده ناي و خـروشنده چـنگ

		
هـمه تـازه روي و هـمه شاد دل

كه خوان از خورشگر كند خواستار

وز آواز بـلـبـل هـمي خيره ماند
به دست اندرون دستة بوي و رنگ

ز درد و غـمـان گشـتـه آزاد دل

265-269/24/4

كيخسرو در واپسين روزهاي زندگي خاكي ،درحالي كه براي خود گوشهنشيني و پارسايي و دل از جهان

شستن ميپسندد ،پهلوانان را پس از اندرز گفتن ،به شادي ورزيدن سفارش ميكند و ايشان نيز هفت روز به شادي

مينشينند:

		
شـمـا تـيـغهـا در نـيـام آوريـد
		
به جاي چرنگ كمان ناي و چنگ

مـي سـرخ و سـيمينه جام آوريد

بـسازيـد بـا باده و بوي و رنگ

2496-2497/383/5

● از ديد فردوسي ،قدرت بياندازه ،به ستمكاري و تباهي ميانجامد .اين نكتهايست ارزشمند كه آنرا
از زبان كيخسرو بيان ميكند .كيخسرو بيمناك است از اينكه مبادا در آينده نيز دستش به گناه آلوده
فره ايزدي از او دور شود و به سرنوشت جمشيد
شود و گرفتار غرور و «كيش اهريمن» گردد و آنگاه ّ
گرفتار آيد .انگيزه اصلي او در روي آوردن به درگاه ايزد ،همين است .او ميخواهد با آبرومندي دست
از اين جهان بشويد و پاك و سبكبار نزد خداي خويش رود.
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 -گذشت و بخشودن

كيخسرو هم بر طوس كه فرود را به كشتن داده خشم ميگيرد ،هم سپاهيان را ميراند .بزرگان به دامان رستم

كه نرم كردن دل كيخسرو تنها از او برميآيد دست ميزنند ،تهمتن با اشاره به مرگ فرزند و داماد طوس در آن
رويداد ميگويد:

		
همان طوس تندست و هشيار نيست

و ديگر كه جان پسر خوار نيست

59/119/4

پس شاه نبايد از كسي كه پسر و داماد او به دست فرود كشته شدهاند چيزي به دل بگيرد .اين فرمانرواي آرماني،

در جا از كشندة تنها برادر خود و يادگار سياوش در ميگذرد و حتي او را به پاس خدمات گذشتهاش در مقام

سپهساالري نگه ميدارد.

لشكريان از اينكه كيخسرو با آن همه ستم كه از افراسياب كشيده ،در برابر او دست به كشتار و آزار و ويرانگري

نميزند ،در شگفت ميمانند .او به سادگي پاسخ ميدهد:
		
كـه هـر جـاي تندي نبايد نمود

		
همـان بـه كـه با كينه داد آوريم

سـر بـيخـرد را نـشايـد ستود
بـه كـام انـدرون نام ياد آوريم

1384-1385/318/5

كيخسرو كه از آز و زيادهخواهي دور است ،كشتن سپاهيان توراني اسير را درست نميداند؛ پس آنان را آزاد

ميگذارد كه يا به او بپيوندند يا به سپاه خود بازگردند:
هـمــه يـكسـره در پـنـاه مـنـيــد

وگــر چـنـد بـدخــواه گــاه منـيد

هر آنكـس كه خواهد نباشد رواست

بـديـن گـفته افـزايش آمد نه كاست

ّ
بـيـشـي و از رنــج و آز
ز كـ ّمي و

بـه نـيـروي يـزدان شـدم بـينـيـاز

هر آنكس كه خواهد سوي شاه خويش

گــذارد نـگـيــرم بــرو راه پـيـش

 -كينخواهي

2463-2466/230/5

جلوة نبرد ميان نيكي و بدي در شاهنامه آن است كه اصول به هر قيمت بايد محترم شمرده شود .نبايد از سر

خون بيگناه گذشت و گناهكار را بيكيفر گذاشت ،هرچند فرزند باشد ،مانند سلم و تور كه فريدون به جنگ با
آنان برميخيزد ،يا نيا باشد مانند افراسياب كه كيخسرو به نابودي او ميكوشد .هيچ مالحظهاي ،نه خويشاوندي،

نه دوستي مانع كينخواهي نميشود .همة گنهكاران يا كساني كه از گناهكار پشتيباني ميكنند ،بايد به كيفر برسند.

كينخواهي يكي از اركان داستانهاي باستاني است .فريدون ،گرچه در نبرد با ضحاك مأموريتي ايزدي دارد ،باز
گرفتن انتقام خون پدرش بهانه كار قرار ميگيرد:
		
فـريـدون به خورشيد بر برد سر

		
همي رفت منزل به منزل چو باد

كـمر تـنـگ بسـتش بـكين پدر
سـري پـر ز كـيـنه دلي پر ز داد

269/66/1
274/66/1

در كينخواهي ،حتي خويشي و پيوند ،اثر و ارزش خود را از دست ميدهد .كيخسرو بهدست خود خون

افراسياب ،نياي مادريش را بر زمين ميريزد و در اين كارزار ،حتي فرنگيس جانب پدر خود را نميگيرد و به
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فر و خجستگي برخوردارند و با عالم معنا پيوند دارند ،بهعلت
● فرمانروايان آرماني شاهنامه هرچند از ّ
انسان بودن ،خردمندي و توانمنديشان بياندازه نيست« .از ديدگاه فردوسي ،انسان آرماني كسي نيست
كه هرگز نلغزد ،بلكه كسي است كه از ديگران كمتر خطا كند».
فريدون مرد آگاهي است؛ هم غيبدان است و هم نيمه پيامبر؛ ولي نميتواند از ِ
بد روزگار در امان باشد.
او گرچه ضحاك ،بزرگترين نمايندة شر را به بند كشيده است ،بازي روزگار بر آن است كه از پشت
خود او فرزنداني پديد آيند كه خانوادهاش را به زشتي و پليدي آلوده سازند .كيخسرو ،همان پادشاهي
كه فردوسي چهار ويژگي انسان آرماني (هنر ،گوهر ،نژاد ،خرد) را براي او بر ميشمارد نيز يكسره از
ضعف و خطا دور نيست.
هواداران خون شوهرش ميپيوندد.
 -پرهيز از خودكامگي

از ديد فردوسي ،قدرت بياندازه ،به ستمكاري و تباهي ميانجامد .اين نكتهايست ارزشمند كه آنرا از زبان
كيخسرو بيان ميكند .كيخسرو بيمناك است از اينكه مبادا در آينده نيز دستش به گناه آلوده شود و گرفتار غرور
فره ايزدي از او دور شود و به سرنوشت جمشيد گرفتار آيد .انگيزه اصلي او در
و «كيش اهريمن» گردد و آنگاه ّ

روي آوردن به درگاه ايزد ،همين است .او ميخواهد با آبرومندي دست از اين جهان بشويد و پاك و سبكبار نزد
خداي خويش رود:
		
روانــم نـبـايـــد كــه آرد مــني

		
بـدانـديـشـي و كـيـش اهـرمـني

ِ
		
ضحاك تازي و جم
شـوم همـچو

		
كـه بـا سـلم و تور اندر آيم به زم

		
بـه يـك سو چو كاووس دارم نيا

		
دگـر سـو چـو تـوران پر از كيميا

		
چو كاووس و چون جادو افراسياب

كه جز روي كژّي نديدي به خواب
		

		
بـه يزدان شوم يك زمان ناسپاس

		
بـه روشـن روان اندر آرم هراس

		
فـره ايــزدي
ز مـن بـگـسلـد ّ
		
از آن پـس بـر آن تيرگي بگذرم

		
گـر آيـم بــه كـژّي و راه بـدي
		
بـه خـاك انـدر آيد سرو افسرم

		
بـه گـيـتي بـمـانـد زمـن نام بد

هـمـان پيـش يـزدان سرانجام بد
2428-2433/380/5

اين مراقبه او را به نيايشهاي طوالني ميكشاند و سرانجام تصميم ميگيرد از تاج و تخت دست بشويد و به
جهان ديگر بشتابد .جامه و ياره و طوق و جوشن و گرزهاي گران و اسبان و همه چيزهاي ديگر را به پهلوانان
ميبخشد و سر به كوه ميگذارد .در ميان راه به چشمهاي ميرسد و در آب روشن آن سر و تن ميشويد و در نهان
به خواندن زند و اوستا ميپردازد .سپس با همراهان خود وداع ميكند.
		
چو از كوه خورشيد سر بر كشيد

ز چـشم مـهان شـاه شـد ناپديد
3027/413/5
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فر و خجستگي برخوردارند و با عالم معنا پيوند دارند ،بهعلت انسان
فرمانروايان آرماني شاهنامه هرچند از ّ
بودن ،خردمندي و توانمنديشان بياندازه نيست« .از ديدگاه فردوسي ،انسان آرماني كسي نيست كه هرگز نلغزد،
بلكه كسي است كه از ديگران كمتر خطا كند( ».فضيلت)4:1381 ،

فريدون مرد آگاهي است؛ هم غيبدان است و هم نيمه پيامبر؛ ولي نميتواند از ب ِد روزگار در امان باشد .او

گرچه ضحاك ،بزرگترين نمايندة شر را به بند كشيده است ،بازي روزگار بر آن است كه از پشت خود او فرزنداني

پديد آيند كه خانوادهاش را به زشتي و پليدي آلوده سازند .كيخسرو ،همان پادشاهي كه فردوسي چهار ويژگي
انسان آرماني (هنر ،گوهر ،نژاد ،خرد) را براي او بر ميشمارد نيز يكسره از ضعف و خطا دور نيست .فردوسي در

آغاز غمنامة فرود ،او را بهخاطر سپردن فرماندهي سپاه به طوس سرزنش ميكند:
		
جهانجوي چون شد سرافراز و گرد

سـپـه را بـه دشـمن نشايد سپرد

280/32/4

يا ميبينيم كه كيخسرو با برگزيدن فريبرز به جاي طوس ،اشتباه خود را تكرار ميكند و در واقع بدتري را به

جاي بد ميگذارد.

فردوسي حكيمي صادق و داناست؛ فريفتة ارزشهاي واالي فرمانروايان آرماني نميشود ،بلكه كوتاهي و نقص

آنان را نيز آشكار ميسازد ،تا اين نكته را يادآوري كند كه شاهنامه ،نامة ستايش شاهان نيست ،ستايش ايران و
ايرانيان است.
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