
 

 

 

 

 های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدیمقایسه آموزه

 

-نجمه نظریدكتر 
 ∗∗آذر اسدی ∗

 

 چکيده

. اگر چه شاهنامه شامل می شودادبیات تعلیمی بخشی گسترده از ادبیات کهن فارسی را 

رود اما فردوسیی در ایای ایای ااین اثیر ارزشیمنهر از هیر        اثری حماسی به شمار می

های حسیا   های تعلیمی استفاده کرده استر به واژه در صحنهبیان آموزه فرصتی برای

های اخالقی قابل تواه است. ها حضور آشکار فردوسی و بیان آموزهو در پااان داستان

آزر دادگیریر رااایت ااتیها      دوری از های فردوسی به خردورزیر نام خواهیرتوصیه

نگر تواه فردوسی به ادب تعلیمی است. دو در حوزه زنهگی شخصی و ااتماعر بیا و...

قرن بعه سعهی به انوان اک مصلح ااتماایر بوسیتان را درحیوزه ادبییات ارفیانی و     

تعلیمی سرود. سعهی با تواه به مقتضیات اامعه اارانی و به واژه اوضاع زمانیه خیود   

اغتنیام   در بوستان به مسائلی چون احسانر تواضعر دادگریر رااات ااتها ر نام خواهیر
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های تعلیمی فردوسی با سعهی بییانگر  فرصتر نفی آز و... پرداخته است. مقااسه آموزه

ها غالباً برخاسیته از شیراا    هاای در نگاه اان دو شااراست. تفاوتها و تفاوتشباهت

هیا تسیل    توان به تأثیر قرنزمانی و اوضاع ااران در آن روزگار است که ازآن امله می

ج ارفان و تفکر اشعری وکیم رنیش شیهن روحییه حماسیی در روزگیار       بیگانگانر روا

های تعلیمیی در شیاهنامه فردوسیی بیا     سعهی اشاره کرد. در اان مقاله به مقااسه آموزه

اان  های تعلیمیمیان آموزه های مواودها و تفاوتاام و شباهتبوستان سعهی پرداخته

 ام.ادو شاار فرزانه را مورد بررسی قرارداده

 

 های كليدیواژه

 یات تعلیمیر فردوسیر شاهنامهر سعهیر بوستانادب

 

 . مقدمه1

اثری رزمی و  اگرچهرود. شاهنامه  یمفردوسی از مفاخر ادب حماسی در اهان به شمار 

در پهلوانی است اما از لحاظ تعلیمیر اااگاهی واژه در ادب فارسی دارد. حکیم طو  

ی تعلیمیی و اخالقیی   هیا  آموزها  شاهنامه به بیان ی حسها صحنهاا در  ها داستاناان پا

 پرداخته است.

انسانر خردر نیامر زنیهگیر میر ر      درباره تأملان ابیاتر نکاتی ارزشمنه و قابل در ا

فردوسیی اثیری اسیت      شیاهنامه شیود. در حقیقیتر    یمی سرنوشت و اختیار انسان داهه 

نی بشر را میورد پرسی    ااتماای که پیوسته موقعیت کنو -حماسیر اخالقی و سیاسی

ااتمیاای و فرهنگیی انسیان را بیا     -دهه و حیات سیاسیی  یمخردمنهانه و فلسفی قرار 

دهیه.   یمی آرمانی و برتیر سیو      اامعهی تعلیمی خود به سوی تحقق انسان و ها آموزه

ی هیا  منظومهحهود دو قرن پس از فردوسیر سعهی با سرودن بوستان اکی از واالتران 
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 پهاه آورد. اخالقی را-ارفانی

یرپیذاری او از ااین اثیر    تأثسعهی به شاهنامه و فردوسییر موای      االقهآشناای و  

حماسی شهه است. انتخاب وزن متقارب و قال  مثنوی بیرای بوسیتانر اشیاره بیه نیام      

های اساطیری و تاراخی شاهنامهر اشارات سعهی به فردوسیر ابیات شیاهنامه   یتشخص

و کنیه   یمی سعهی از شاهنامه بارهیا ایاد   »یرپذاری است. تأث ی بیانگر اانخوان شاهنامهو 

« سیازد  یمی ااران را بیا اخیال  و حکمیت اصیر خیود ترکیی          گذشتهاخ درخشان تار

 .(1: 1388)رستگار فساایر 

ی هیا  آموزهآوردر  یمفردوسی را با سعهی فراهم   اسهمقاهاای که امکان  ینهزماکی از 

ادب فارسی به معلم اخیال  و مصیلح ااتمیاای    تعلیمی اان دو شاار است. سعهی در 

شهرت دارد و اان شهرتر بیشتر مرهون بوستان اوست که از لحاظ تعلیمیر اااگیاهی  

  یر دارد.نظ کمبراسته و 

هیای   ای در آموزهها شباهتنگاه انسانی سعهی و فردوسی به مسائل اخالقیر موا  

وع ادبی حماسه با ادب غنیاای  نتفاوت تعلیمی اان دو شاار شهه است. از سوی داگرر 

ای در نگاه اان ها تفاوتمتفاوت از لحاظ زمانیر موا    دوره دو ین زنهگی درچن همو 

 شود. یمهای تعلیمی  دو شاار به آموزه

 

 های تعليمی شاهنامه آموزه. 2

هیا   ای پربار از پنهها و اشارات ناب تعلیمی است. بخشی از اان آموزه شاهنامه مجمواه

هیا بییان شیهه اسیت       های گوناگون از زبیان شخصییت   و به مناسبت ها داستان در میان

است. بسیاری از نصااح -بزرگمهر-سخنان انوشیروان و دستور دانای او ها آنان تر مهم»

و نکات اان بخ  )نصااح انوشیروان و بزرگمهر( و بخشی داگیر از رواایات شیاهنامه    

فرهنیش و ادب اایران باسیتان و تعیالیم     هیای اخالقیی    برگرفته از منابعی چیون آمیوزه  
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ی ا پیاره درخشان اسالمی در آاات قرآنر احاداث نبوی و گفتارهای امامیان)ع( اسیت و   

ان نکیات و  تر مهمگیرد. برخی از  یمروااات از حکمت و فرزانگی فردوسی سرچشمه 

پرستیر خردگراای و سیفارش بیه    ازدان»مضامین حکمی و انهرزی شاهنامه ابارتنه از: 

اشییر  انه میر  ر هیا  فرصیت ی از منیه  بهیره ااتبیاری گیتیی و    یبپرستیر  یهنماقالنیتر 

دادگییریر نکییوه  آزر راسییتی و پرهیییز از درو ر داشییتن شییرم و آزرمر مهییرورزی و  

« یر ااتیها  انهاشیه و رفتیار و ابیرت انیهوزی     انیهوز  دانی  منهیر  ایر فرهنشخو نرم

 .(221-222: 1390)آاهنلور 

اایران    اامعیه تران مسائل درونی و بیرونی  یکلتران و  یازئاز در حقیقت شاهنامه 

رغم تباان شراا  تاراخیر ااتماای و فرهنگیی   یالگیرد و  یبرمدر ادوار مختلفر پرده 

ی داخلیی و  هیا  انیش و  هیا  رقابیت ی که پیوسته در معرض تهااماتر مصیائ  و  ا اامعه

 همهتوان در  یمداشته استر  های اصحاب قهرت قرار یخودخواهها و  یهوسرانخارای و 

های مثبت رفتاری و بارزتران خلقیات مردم ااران را در اغرافیای متنوع و تاراخ  اهما بن اا

 .(35-36: 1381)رستگار فساایر  بازشناختی  اان ملت نش و پرفرازو  پرحادثه

های حکمیی در شیاهنامهر فرهنیش و     اشهانهکه ذکر شهر خاستگاه برخی  گونه همان

کتیاب    اهپاااران باستان است. فردوسی به گزان  خیر و شر تواهی واژه دارد. بر ادب 

شیود.   یمی اهرامن به دنیای اهوراای آغاز   حملهبنهه ر نبرد خیر و شر از آغاز خلقت و با 

ی خیر و شر قیرار دارد. انتخیاب راه   راه دو( انسان همواره بر سر 34: 1385دادگیر فرنبغ )

تیوان ابعیاد    یمی ان اامل تحقق اهان آرمانی اسیت. بیر ااین اسیا      رت مهمراستی و خیرر 

 کلی مورد بررسی قرار داد:  دستههای تعلیمی فردوسی را در دو  گوناگون آموزه

 :اهورامزداستااران باستان منسوب به   اشهانهخیر و راستی که در  -1

تنیام وقیتر   یر اغخیواه  نیام شناسیر دادگریر توایه بیه ناپاایهاری دنییار      خردر ازدان

یر آمیوز  ابیرت رویر  یانیه مپرسیتیر ااتیها  و    یهنماشیر باور به سراای داگرر انه مر 
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 یر سخنوریر پای بنهی به پیمانر احسانر تسامح و مهرورزی.انهوز دان 

ایر دوروشر و بهی که منسوب به اهرامن است: آزر خشمر رشک و حسهر آزارر  -2

 ای.ناپارساینی و چ سخنناسپاسیر 

 

 های تعليمی در بوستان موزه. آ3

اصری سراسر آشوب و بحران برای اامعه و فرهنش اارانیی بیود. تاخیت و     قرن هفتم

کیرد و للیم و فسیاد و     یمی تاز مهاامین بیگانیهر فرهنیش و هوایت اارانیی را تههایه      

برخیی   سامان اامعهر موا  قهرت گرفتن بود. اوضاع نابه فراگرفتهاهالتی اامعه را  یب

تصوف پیی  از   هرچنهمخالف با نظام سیاسی حاکمر از امله تصوف شه. های  اانار

)صیفار   در قیرن هفیتم و هشیتم رواج بسییار اافیت      اما ااران شه  اامعهقرن هفتم وارد 

اارانی   اامعهابرگراای را در   اشهانهگسترش تصوف و ارفان اشعریر  .(3/165: 1363

ابرگرااانه را در کی  زروانیی تجربیه   مردم ااران در گذشتهر تفکر  هرچنهتقوات کرد. 

ی داگیر خیود را   ا گونیه ( اما اان تفکر در زمان سعهی به 397: 1387)زنرر  کرده بودنه

 نشان داد که متناس  با شراا  زمانه بود.

در چنین دورانیر شیخ اال پا به ارصه گیتی نهیاد و پیس از کسی  کولیه بیاری از      

چنان که در اصر  هم»اارانی همت گماشت.   اامعهتجربه و دان ر به اصالح فرهنش و 

کردر در اهه سعهی نیز  یمملی را ااجاب   حماسهفردوسیر اوضاع و احوا  زمانهر نظم 

)راهی « و اوام را به کار آاهر خالی بود دلنشین و اخالقی که خواص  منظومهاای اک 

  انیه  نسیته داسعهی را به حق اک انهاشمنه و مصلح ااتماای  .(467: 1361آذرخشیر 

بیگانهر بار داگیر از    سلطهاارانی خسته از تهاام و   اشهانهکسی که تالش نمود تفکر و 

ای کیه ااین   هیا  چال ی اارانی و اسالمی تقوات گردد تا در برابر تمام ها ارزشرهگذر 

 کنهر بااسته. یمرا تههاه  ها ارزش
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اایه تقوایت و اصیالح    اایزا ب   همهبینه که در آن  یمسعهی اامعه را ماننه اک نظام 

 گراست املگذارد. سعهی اک انهاشمنه  یمیر تأثشونه  چرا که هر ازء بر ازء داگر 

اارانیی و مناسیبات آن اسیت. از      اامعیه های اخالقی او برخاسیته از واقعییت    یهتوصو 

در بوستان به انیوان آرمانشیهر سیعهی     اگرچههای تعلیمی وی  رو بسیاری از آموزه انا

 اما قابلیت اارا در اامعه را دارد.شود  یممطرح 

هار اساطیرر فرهنیش ایوامر    یلتمثهای تعلیمی خود از حکاااتر  سعهی در بیان آموزه

گیرد و با تکیه  یمآاات و احاداثر سرگذشت ارفا و صوفیه و تاراخ ااران باستان بهره 

قالی    و دلنشیین در  میثثر ی ا گونیه ی شخصی خودر اان همه را به ها تجربهبر دان  و 

 کنه. زبانی فصیح و بلیغ مطرح می

 

 های تعليمی شاهنامه با بوستان آموزه  مقایسه. 4

تقهم زمانی فردوسی بر سعهی موا  تواه و الهام گیرفتن سیعهی از شیاهنامه شیهه     

ایه  بلنهپا. اان دو شیاار  توان داه می یرپذاری را به واژه در بوستان آشکاراتأثاست. اان 

فاوتر در برابر تهاام فرهنگی اقوام بیگانهر به حفظ و زنهه کیردن  زمانی مت  دورهدر دو 

 زبان فارسی و فرهنش و هوات اارانی همت گماشتنه.

نشهر ارفیانی و اخالقیی در   سعهی به انوان اک مصلح ااتماای به ترسیم اک آرما

ی مانهگار خود از زبانی رسیار سیهل و ممتنیع و     منظومهپردازد. وی در اان بوستان می 

هیای فردوسیی نییز     پییام »چنیان کیه    گیرد هم یمبل استفاده برای اوام و خواص بهره قا

 .(174: 1390)المه هار« شفاف و همراه با بیان مستقیم استصراحر رسار 

های تعلیمی در شاهنامه با بوستان وایود داردر   آموزه  مقااسهنکات قابل تأمّلی که در 

 از: انه ابارت

اارانیر خرد راهنمای گزان  خیر و شر است و با بهره در فرهنش  الف( خردگرایی:
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مینیوی  »توان به پنهار و گفتار و کردار نیک دسیت اافیت. در کتیاب     گرفتن از خرد می

راه را از چاه  ن آناان خرد است که در سراسر کتابر راهنمای داناست و دانا بهو« خرد

 .(17: 1385)تفضلیر  نخواهه شناخت

می سعهی و فردوسی با مبانی دانی و اسالمی ارتبیا  دارد و  های تعلی خرد در آموزه

گییرد. حکییم طیو ر     یمی های تعلیمیی داگیر قیرار     در آثار هر دور پااه و اسا  آموزه

کنه و آن را راهنمای انسان در رسیهن به رستگاری و  شاهنامه را با ستاا  خرد آغاز می

 دانه: یمنیک بختی 
 بههه نههاا خداونههد خههان و خههرد    

 

 برتهههر اندیبهههه برن ههه رد كههه ی   

 (1/1: 1387)فردوسی،                   
 

پادشاهی خردمنه بیه شیمار     نمونهو کیخسرو  در شاهنامه الگوای از پیر خردمنهزا  

نظمی و  یبسازد تا در برابر تمام اواملی که اامعه را به  یمآانه. خردر انسان را قادر  یم

روست که شاه آرمانی و انسان خردمنه  انااز  ه کشانهر ااستادگی کن یم ها ارزشنابودی 

انه. فردوسیی   یانهوز دان ایر حفظ پیمان و او نامشاهنامه آراسته به دادگریر آزادگیر 

 کنه: چنین ااد می -شاه آرمانی شاهنامه ˚از کیخسرو 

 هنههر بها ناادسهو و بها گوهههرسو    

 چو ههر سهه بيههابی خهرد بایهههد     

 
 

 ..د اندرسهو. سه چي سو و هر سه به بن 

 نيهههو و بهههد بایههههد    شناسههنده

 (1/425)همان:                            
 

نیام دارد. در ااین بیابر سیعهی بیر دو      « در اه  و تهبیر و رای»باب اوّ  بوستان   

کنه و آرام  و امنیت فار  را  ی تأکیه میدار حکومتواژگی دادگری و خردمنهی در 

 دانه: ی خردمنهی و تهبیر اتابکان می شوب قرن هفتمر نتیجهسامان و پرآ در اوضاع نابه
 چنههویی خردمنههههد فههرـا ن ههههاد  

 زبههان آوری كانههدری  وههدد و داد  

 

 ندارد خ هان تها خ هان اسهو یهاد...      

 سپاسههو ن ههههوید زبههانا م ههههاد 

 (39: 1372)سعدی،                      
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ه. ههف از به قیهرت رسییهنر   دان حکومت می  فردوسی دادگری را الزمه ب( دادگری:

 نامی در هر دو سراست: چنین حکومتیر نیک  برقراری اهالت و ااجاد امنیت است. نتیجه

 از ایهه  تههاه شههاهی و تدههو بلنههد 

 م ههر ب ههره مههان زیهه  سههرای سههپن 

 

 نجهههویيز خههه  داد و آراا و  نهههد   

 نيایههد همههی كههي  و ن ههری  و رنهه  

 (1/855: 1387)فردوسی،                
 

دانیه و او  صیفتی کیه     ی نیز دادگری را برای شاه و کارگزاران او ضروری میی سعه

 داریر اهالت است: شمردر پس از دان برای ممهوح برمی

 خ ان هههان دیههه   هههرور دادگهههر   

 

 نيامههد چههو بههوبکر بعههد از ومههر     

 (38: 1372سعدی، )                     
 

گییرد و در ابتیهای    یمی نظیر   ی از اک شیاه آرمیانی در  ا نمونهابوبکر بن سعه را وی 

نوازیر ااجاد امنییت   ا دروپروریر دادگریر تواضعر  اندبوستان او را به صفاتی چون 

از شخصییت   شناسیانه  روانستااه. سعهی بر مبنای درکیی   یماوای  یقتحقو آرام  و 

کوشه با تحسین اان صفاتر ممیهوح   یمانسان به طور کلی و مخاطب  به شکل خاص 

 ها در خوا  ترغی  نمااه. اژگیوه ااجاد اا تقوات اان و مخاط  را ب

مبنای خیر و شر در شاهنامهر نبیرد بیین اهیورامزدا و اهیرامن      ه(  يکار خير و شر:

 شونه. یمنظمی را سب   یب)راستی و ناراستی( است که نظم و 

 هههای تههو راستيسههو  یروشههنهمههه 

 

 ی ب ایههد گریسههو ز تههاری و كههاـ  

 (2/1480 :1387فردوسی، )             

نبرد خیر و شر در شاهنامه به انیوان اثیری حماسیی و رزمییر غالبیاً در روایاروای       

کنه. در حالی که پیکار خیر و شر در بوستان سعهی  پهلوانان ااران و انیران نمود پیها می

ارفان در قرن هفتمر مبنی بر اها  نیروهای نفسیانی بیا روحیانی در درون      غلبهدر اثر 

گوایه و   یمی فردوسی از قهرمیان و پهلیوان بیرونیی سیخن     »به ابارت داگر بشر است. 
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 .(105: 1386)فخر االسالمر « سعهی از پهلوان درونی

در بوستانر سعهی خود را به نوای در برابر حماسه و « در االم تربیت»در آغاز باب 

بلیه بیا   دهه. البته قصه وی بیشتر بیان اهمیّت پیرورش روح و مقا  یمتفکر حماسی قرار 

توانه در اان باشه  اان تفکر می  اشهرنفس است نه ردّ قهرت اسمانی و پرورش بهنی. 

دانیه کیه در    یمی که سعهی دلیل اصلی شکست اارانیان را در برابر مغوالنر اان مسیلله  

ورای لاهر منظم و قهرت اسمانی سپاه اارانر اراده و قهرت روحی الزم برای غلبیه بیر   

ابارتی داگر گوایا در بیاور او ااین حقیقیت وایود دارد کیه اگیر        دشمن نبوده است  به 

 ضعف در قوای اسمانی و قهرت نظامیگرددر نه به الت  یمار پذ ضربهحکومتی اا ملتی 

 های روحی و تربیت فردی و امعی است. ایتوانابلکه به سب  ضعف در اراده و 

حماسی و اااگزانی  از سوی داگر دلیل بارزتر اان مسللهر حاکمیت تفکر ارفانی بر

 سعهی است:  زمانهابر بر ااتزا  و اختیار در   اشهانه

 سد  در صالح اسو و تدبير و خوی

 ونههان باز يهچان ن ه  از ـههههراا  

 

 نه در اسب و ميدان و چوگان و گهوی  

 به مههردی ز رستههز گ شتند و سهاا 

 (53: 1372)سعدی،                      
 

نیامی   یکنی اااگاه واالای دارد. خواه نامفردوسی و سعهیر   شهاانهدر  د( ـ ظ ناا:

و فرهنش و هوات اارانیی در برابیر تهیاام بیگانگیان بیه       ها ارزشدر شاهنامه با حفظ 

 آنچیه آاه. در داستان رستم و سهرابر پس از اختالف رستم با کیی کیاوو ر    یمدست 

کنهر حفظ نام است.  اران ترغی  میپهلوان ااران را به بازگشت به میهان نبرد و دفاع از ا

چنان که در داستان رستم و اسفنهاارر رستم حفظ نام را در آزادگی و دست بیه بنیه    هم

کنه و بیه   بینه و تا پای اان در دفاع از آزادگی و ازت نفس خود پااهاری می نهادن می

 .(1/1028: 1387)فردوسیر « مرا نام بااه که تن مر  راست»ه: گوا سیمر  می

یر نیکنیامی را بیه ارمغیان    دار میردم در بوستان صفاتی چون خهاترسییر دادگیری و   
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 دانه: یمنامی حاکم را به واژه در گرو دادگر بودن او  یکنآورد. سعهی  یم

 اال تهها نپيهههچی سهههر از وههدد و داد 

 در آفههان نيسههو  ورتههر ب ههرهاز آن 

 بهد و نيههو مههردا چهو مههی ب  رنههد  

 

 ...كههه مههردا ز دسههتو نپيچنههد  ههای  

 كه در ملو رانی بهه اناهاز زیسهو   

 همههان به كه نامو به نيهکی بهههرند 

 (43: 1372)سعدی،                      
 

در پیی تأمّیل در ناپاایهاری دنییا و      هیا  فرصیت غنیمیت شیمردن    وقهو:  ( اغتنااهه

هیای   اژگیی ونشا  و خیوش باشیی و تسیاهل از      یهروحآاه.  یماشی به واود انه مر 

ی و شعر فارسی در قرن چهارم است. در شاهنامه داوت به اغتنام فرصت با ااران  اامعه

 خورد. یمهستر پیونه  آنچهی مادی و معنوی از منه بهرهین چن همهای خیامی و  اشهانه

 تو را زی  خ ان شادمانی به  اسهو  

 ز روز گههه ر كهههردن اندیبه كه  

 

 كجا رن  تو ب هر دی هر كه  اسهو     

 بههه كهه  هههههرستيدن دادگهههههر  ي

 (1/398:  1387فردوسی،)               
 

  انبیه های ارفانی در قرن هفتمر اغتنام فرصت در بوستان غالبیاً   اشهانهبا تواّه به رواج 

ی الزم را  بهرهر ها فرصتار است و کسی که نتوانه از ناپذ اهتجهامرر   اهسرمامعنوی دارد. 

 ی اخروی را داشته باشه:ها نعمتاز ی منه بهرهتوانه توقع  ببردر فردای قیامت نمی

 كنون وقو تدهز اسهو اگهر  هروری    

 

 گههر اميههدواری كههه خههرم  بههری    

 (185: 1372)سعدی،                     
 

شودر اما به گذشت امیر و   یمانسان با از دست دادنر ما  و داراای مادی خود متأثر 

 تواّه نهارد: ها فرصتاز دست دادن 

 كهز شهههود   ز  نچه درا  ن  اگهههر

 چو  نجاه سالو بهرون شهد ز دسهو   

 

 غههز شههود   سههر نجهدلههو ریهها   

 غنيمو شهمر  هن  روزی كهه هسهو    

 (182: همان)                             
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تأکیه بر ناپااهاری  در شاهنامه غالباً باتأمّل در فلسفه و اسرار مر   یبی:اند مرگو( 

 همراه است. ها تفرصدنیا و در نهااتر داوت به بهره گرفتن از 
 نههه ایههدر همههی مانههد خههواهی دراز 

 بههه تههو داد یههو روز نوبههو  ههدر  

 چنههي  اسههو و رازا نيامههد  دیههد 

 

 بسههيچيده بههاا و درن ههی مسههاز    

 س د گهر تهو را نوبهو آیهد بهه سهر      

 نيههابی بههه خيههره، چههه خههویی كليههد

 (1/285: 1387)فردوسی،                
 

اشی در بوستان بر پذارش بی چون انه ر مشود  یمارفان در قرن هفتم موا    غلبه

پیذارد کیه    یمشمارد و  یمو چرای مر  استوار باشه. سعهی مر  فرزنهش را نیز حق 

اشی در بوستان همراه بیا دایوت بیه توبیه و     انه مر چشه.  یمهر نفسیر طعم مر  را 

رستگاری و رضا و تسلیم در برابر خواست الهی است  در حالی کیه پیذارش واقعییت    

در شاهنامه غالباً همراه با ناگزاری و تأکیه بیر ضیعف و نیاتوانی انسیان در برابیر       مر 

 مر  است:

 یههزا زادهز خههاكيز و هههز خهها  را  

 

 گر  وـبهو آمهد ز تاریهو خهای    

 شههب گههور خههواهی منههوزر چههو روز

 

 یههزا دادهچههارگی دد بههدو   یبههبههه  

 (1/1086)همان:                           

 ایی درآیبه هها بهاا و بها روشهن    

 ینجهها چههرال ومههر بههر فههروز   ااز 

 (195: 1372)سعدی،                     
 

غالبیاً بیا مهیین پرسیتیر ااسیتادگی در برابیر        مفهوم آزادگی در شاهنامه ز( آزادگی:

خورد. کاربرد آزاده  یمبیگانگان و حفظ ازّت و سربلنهی پیونه   سلطهاستبهاد داخلی و 

شیود. رسیتم    یمی انیر نجی  و دارای اصل و نس  در شاهنامه بسییار دایهه   به معنی اار

 گواه:شنودر به پهلوانان چنین می یمهنگامی که برای نخستین بار توصیف سهراب را 
 از آزادگههان ایهه  ن اشههد شهه  و   

 

 ز تركههان چنههي  یههاد نتههوان گرفههو  

 (258: 1387)فردوسی،                  
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رو بیه حیاتم    این ادانه  از  یمتگیر بی تعلّقی و بخشنهگی سعهی آزادگی را در وارس

طاای به انوان نمادی از آزادگی و بخشنهگی تواهّی واژه دارد و در گلستان و بوسیتان  

 .(90-91: 1372کنه )ر.ک سعهیر  از او بسیار ااد می

مسیائل شخصیی و ااتمیاایر      حوزهای در شاهنامه در گرا ااتها  یی:گرا اوتدادح( 

آز و رکیود و سسیتی بیه شیمار       انبهکنه. دوری از افرا  و تفرا  که دو  یها مینمود پ

 انجامه: یمآانهر به ااتها   یم

 شهوی  آسهان  ته  چو خبهنود باشهی   

 ز كار زمهههانه ميههههانه گههههه ی    

 

 و گههر آز ورزی هراسههان شههوی...   

 چو خواهی كه یهابی بهه داد آفهری    

 (2/1245: 1387فردوسی،)             
 

رو سعهی در محتوا و فرم آثارشر نمودی بارز اافتیه اسیت.    یانهمخصیت معته  و ش

هار ترکیی  فارسیی و اربیی و طیو  حکاایات در آثیار        اهآرارااات ااتها  در کاربرد 

ی در بوستان بر ااتها  به معنی تعیاد  روحیی و روانیی    سعه سعهی قابل تواّه است.

 ه.کن انسان و داشتن تهبیر در امور تأکیه می

 درشتیز و نرمی بهه ههز در بهه اسهو    

 

 چو رگ زن كه خرـاح و مرهز نه اسو 

 (45: 1372)سعدی،                      
 

 دربیاره ی در شاهنامه غالباً در قالی  تیأمّالت فلسیفی    آموز ابرت ی:آموز و ر ط( 

تیأمّالت  اابه. اان  یمنمود  ها داستان.. در آغاز و پااان .مر ر انسانر هستیر نیک و به و

شود. رسیتمر   یمدر ضمن بیان سرگذشت شاهان و پهلوانان و همراه با پنه و انهرز بیان 

 دهه: یمرا چنین پنه  -پهلوان اارانی ˚نوذر 

 بهههه نهههوذر در  نهههدها را گبهههاد  

 ز گههرد فریههدون و هوشههن  شههاه   

 داد و دههها داشههتند كههه گيتههی بههه

 ادی نيکههو بسههی كههرد یهه ههها سههد  

 همهههان از منهههوچ ر زی هههای گهههاه 

 بههه بيههداد بههر چبههز ن ماشههتند    
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 دد او ز كههههاـی بههههه داد آوریههههد

 

 چنههان كههرد نههوذر كههه او رای دیههد 

 (1/147: 1387)فردوسی،                
 

ی در بوستان نیز در قال  تأکیه بر ناپااهاری دنیا و ناگزاری مر  مطیرح  آموز ابرت

ادآوری روز رستاخیز شود. سعهی برای بیان اان منظور و تأثیر بیشتر بر مخاط  به ا یم

پیردازد.   یمی های تاراخیر دانیر اساطیریر ارفانی و پهلوانی  و بیان سرنوشت شخصیت

های آن ماننه: رستمر اسفنهاارر فراهونر خسرو  ی در اان زمینه از شاهنامه و شخصیتو

و  دانه یمی از پیشینیان آموز در ابرتنامی شاهان را  یکنگیرد. او راز  یم.. الهام .پرواز و

 کنه: لزوم آگاهی از سرگذشت شاهان پیشین را به حاکم گوشزد می

 ملهههو  ار نکونهههامی اندوختنهههد  

 

 ز  يبههههين ان سههههير  آموختنههههد 

 (39: 1372)سعدی،                      

های تعلیمیی فردوسییر آداب سیخنوری از املیه      در آموزه ی( آداب سد  گ ت :

ییری از  گ بهیره شناسی همراه بیا   یتوقعمی و سخن خوشفوااه خاموشیر سنجیهه گوایر 

 گردد. یمدان  و خرد به انسان ااتماای توصیه 

 هر آن ك  كهه دانها فهراما كنهد    

 

 زبههان را بههه گ تههار خههاما كنههد    

 (2/1480: 1387)فردوسی،              
 

یم تعلی سعهی آداب سخنوری را در قال  فصیح و بلییغ سیخن گفیتن بیه مخاطی       

هیای زبیان ماننیه:     ی آسی فضیلت خاموشی و دوری از برخیی   دهه و در کنار آن بر یم

 کنه. اوایر مالمت و افشای اسرار داگران تأکیه می ی اینیر چ سخنغیبتر 

 زبههان دركهها ای مههرد بسههيار دان  

 صد انداختی تير و هر صهد خااسهو  

 

 زبهان...  یبه كه فهردا قلهز نيسهو بهر      

 اگر هوشهمندی یهو انهداز و راسهو    

 (153-154: 1372)سعدی،              

توصیه به احسان و نیکی به داگران در شاهنامه غالباً به صورتی مستقیم   ( اـسان:
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 شود. یمنامی مطرح  یکناشی و انه مر و کلیر همراه با داوت به 

 سههرانجاا بهها خهها  باشههيز خ ههو  

 بيهها تهها همههه دسههو نيکههی بههریز   

 

 دو را را بههه چههادر ب ایههد ن  ههو   

 خ ههان خ ههان را بههه بههد نسههپریز   

 (2/1231: 1387)فردوسی،              

را با اکهاگر بیگانه و نسبت  ها انسانهار  یناامنها و  ینابسامانسعهی در روزگاری که 

تیوان مرهمیی بیر زخیم      ااثار و احسان می ااتنا کردهر معتقه است با یببه سرنوشت هم 

گردد  یبازمد انسان احسان به خو  یجهنتکنه که  ی بر اان نکته تأکیه میو .های خلق نهاد

 نیاز نیست: یبهیچ انسانی از ااری داگران و از اناات الهی بی شک  و 

 به  وشيدن ستههههر درویها كهوا   

 ناههيب یبههم ههردان غریههب از در  

 

  ههوا  ههردهكههه سههتر خههدایو بههود  

 م ههادا كههه گههردی بههه درههها غریههب 

 (154-153: 1372)سعدی،              
 

کییه انهاشییمنهی  آنجییاظییر دور داشییت کییه سییعهی از اایین نکتییه را نیییز نبااییه از ن

و احسان را در حیق هیر کسیی بیه      مهارا ین پرهیز ازچن هماملگراستر لزوم احسان و 

 کنه. بیان می صورت اهاگانه و به تفصیل

شیود.   یمی تواضع در شاهنامه غالباً در ارتبا  با فرهنش پهلیوانی مطیرح    د( تواضع:

کیه موقعییت اقتضیا کنیهر بیا       آنجاکننه و  یمروتنی پیشه که بااهر ف آنجاپهلوانان اارانی 

کننه. رستم هنگامی که بااه اسفنهاار را از نبرد منصرف  یمغرور و ازت نفس برخورد 

 گواه: یمکنهر با مهارا و نرمی چنین 

 چنههان چههون بههدا ك تههر كههی ق ههاد 

 

 شههاد و مغهه كنههون از تههو دارا دد   

 (1/995: 1387)فردوسی،                

ورزدر  یمی و هنگامی کیه اسیفنهاار بیر نبیرد ایا دسیت بیه بنیه دادن رسیتم اصیرار           

 کنه. ااران با او به تنهی و تحکم برخورد می پهلوان اهان
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های اخالقی است که سیعهی تیواهی خیاص بیهان دارد. در      اژگیوتواضع اکی از 

هیوم  مففروتنییر قابیل توایه اسیت.      شعر سعهی بسامه کلمه خاک به انوان نمادی از

 خورد. یمهای دانی و ارفانی پیونه  با آموزه شیخ اال  اشهانهتواضع در 

 ب رگهههان نکردنهههد در خهههود ن هههاه

 تواضهههع سهههر رفعهههو افهههرازد  

 

 خههدابينی از خویبههت  بههي  مدههواه   

 تک ههر بههه خهها  انههدر انههدازد    

 (116 :1372ی، )سعد                   
 

ناپیذاری دارد و   یریسی ت که صفت در فرهنش ااران باستانر آز داوی اس ا( قناوو:

شیود و اهیرامن شکسیت     یمی در پااان اهانر با نابودی اوست که نیکی بر بهی پیروز 

رو آزر صفتی اهرامنی و نکوه  شهه  انااز  .(76: 1383خورد )آموزگار و داگرانر  یم

ااتماای انسان است. هنگامی که آز بر فرد حاکم شودر  ˚در زنهگی شخصی و سیاسی 

ای حیاکم شیودر    کنه و آن گاه کیه بیر اامعیه    به انسانی متجاوز و بهکاره مبه  می او را

 محرک کنه. پس در واقع ینی گراا  پیها میخودبروی و  اادهزاامعه به سمت تجاوز و 

 .(14: 1381)اسالمی نهوشنر  ی و بهی در شاهنامه خرد و آز استنیک

ااتماایر اامل نظم کشور  ˚ فردوسی غلبه بر آز و حفظ ااتها  را در سطح سیاسی

 دانه: یمو آبادانی 

 ز آز و ف ونههی بههه یههو سههو شههویز 

 از ایهه  تههاه شههاهی و تدههو بلنههد 

 

 بههه نههادانی خههویا خسههتو شههویز   

 و آراا و  نهههد خههه  داد نجهههویيز

 (1/855: 1387)فردوسی،                
 

ااه بیه هیر دو   دانه که ب یمسعهی انسان را دارای دو انبه از نیازهای مادی و معنوی 

نیازهیای معنیوی و    راصل است آنچهاما نبااه فراموش کرد که  تواه کرد در حه ااتها 

گییرد. سیعهی    یمی قرار خواه فزونروحی است. قناات در بوستان در مقابل حرص و 

کن شهن فقر در اامعهر قناات و تالش را به نیازمنیهان   اشهربرای رفع تضاد طبقاتی و 
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 کنه. به توانگران توصیه میبخش  را  وو احسان 

 مهههرد را تهههوان ر كنهههد قناوهههو 

 

 ـهههریه خ هههان رد را خ هههر كههه  

 (145: 1372)سعدی،                     
 

ااتباری انسان و از بین رفتن وقار و ایزت نفیس او    یبی سب  خواه فزونحرص و 

 شود: یم

 ای مههرد هههوا سههر افههرازدقناوههو 

 

 سهههر  هههر نمهههع برنيایهههد ز دوا  

 (146)همان،                               
 

شود. فردوسیی   یمدر شاهنامه دو نگاه متفاوت به انش و صلح داهه  ی:نل  صلحن( 

ی و پهلیوانی را در  آور رزماو »گوایه.   یمی خردمنهانه و سنجیهه از انش و صلح سخن 

بخ  را تحسین کیرده   یآزادی دفاای و ها انشدهه   یممیهان نبرد مورد ستاا  قرار 

 .(103: 1381)ستودهر « کنه ی انشر دفاع میها ارصهاز مردی و مردانگی در  و

 دد و  بهههو بيهههدادگر ببهههکنيد  

 

 همههه بههيش و شههاخا ز بهه  بركنيههد 

 (1/1102: 1387)فردوسی،              

ان توصیفات از میهان نبرد تر هنرمنهانهاگرچه شاهنامه اثری حماسی و رزمی است و 

گیاه   یچهی ی اارانیان در شاهنامه ها انش»ما نبااه فراموش کرد که ا داه توان را در آن می

به قصه کشورگشاای و تصرف سرزمین داگران اا تحمیل کی  و آاین خیوا  ایا بیه    

مردم ااران اسیت در دفیاع از هسیتی      حماسهچنش آوردن غنائم انگی نیست. شاهنامه 

 .(99: 1378)موحهر « است ملی و پااهاری ابهی در برابر هرچه اهرامنی و انیرانی

 خوانیم: یماز زبان رستم در نکوه  انش چنین 

  لن  ای  شناسد كهه  يکهار و خنه    

 

 نه خوب اسو داند همی كوه و سن  

 (1/551: 1387فردوسی،)               
 

کنه. در  سعهی نیز انش و ستیز را از در مواقع لزوم ماننه دفاع از وطن توصیه نمی
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ی چنیهان سیالهر وارانیی و    ها انشمغو  است و آسی    حملهپااما  ی که ااران ا زمانه

نابسامانی را برای کشور به ارمغان آورده استر سعهی حفظ آرام  و امنیت و صلح را 

 کنه: به حاکم توصیه می

 چههو شمبههير  يکههار بهههههرداشتی  

 كههه لبههکر كبههوفان مغ ههر شههکاز 

 اگههر خ يههه ده دد بههه دسههو آوری 

 

 آشتهههههی نهههه ه دار  نهههه ان ره  

 ن ههان صههلح خسههتند و  يههدا ماههاز

 از آن به كهه صهد ره شه يدون بهری    

 (77: 1372)سعدی،                      
 

در ااران باستان خشم اکی از داوهای ااور اهرامن اسیت و اگیر کنتیر      س( خبز:

شود. فردوسی  یمنشودر موا  پشیمانی و ااجاد اخال  در زنهگی شخصی و ااتماای 

 ی دانه:می زدگ شتابی و خرد کم نشانهشهن را اسیر خشم 

 خردمنهههههد بایهههههد دد  ادشهههههاه

 

 كههه تيهه ی و تنههدی نههدارد ب هها     

 (1/260: 1387)فردوسی،                
 

 درنامه به انوان اثری حماسی و رزمیر گاه خشمر ااراگر پهلوانان از سوی داگر در شاه

گونه موارد  انادر  اگرچه اد داخلی است.مقابله با دشمنر دفاع از وطن و روااروای با استبه

رسیتم را در برابیر رفتیار     العمل اکس. فردوسی وان بااه بر خشم خود مسل  باشه نیز پهل

 کشه: یمناشااست کی کاوو  چنین به تصوار 

 به در شد به خبز اندر آمد به رخها 

 چو خبز آورا شاه كاووس كيسهو  

 

 بدهها تههاهمههنز گ ههو شههير اوژن   

 به م   نوس كيسو چرا دسو یازد 

 (1/260)همان:                            
 

دانه و در  یمخردمنهی انسان   نشانهسعهی نیز حفظ آرام  درون و غلبه بر خشم را 

یراقالنی شودر میهارا و  غتوانه موا  پشیمانی و رفتار نسنجیهه و  برابر خشمی که می

 کنه. بردباری را توصیه می
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  ههای دارن ههویز چههو خنهه  آوری، 

 تحمر كنهد ههر كهه را وقهر هسهو     

 

 چو خبز آیهد  وقهر بهر خهای دار     

 نه وقلی كه خبهما كنهد زیردسهو   

 (51: 1372)سعدی،                      
 

تیر بیه نظیر     یضروردستگیری از داگران در حق قشرهاای از اامعه  نوازی: ع( یتيز

اتی زابیا از بوسیتان در   سرپرست. سعهی در حکیا  یبآاهر از امله اتیمان و کودکان  یم

 فرمااه: یممورد نواخت اتیمان 

 را سههایه بههر سههر فکهه     ههدرمرده

 چهو بينهی یتيمهی سهر افکنهده  هيا      

 

 غ ههارا بي بههان و خههارا بکهه     

 مههده بوسههه بههر روی فرزنههد خههویا

 (80)همان:                                 
 

ز زابییاتران و کییه اایین بخیی  ا انییه آنبرخییی محققییین از املییه هییانری ماسییه بییر 

چنیان کیه سیعهی     ( هیم 24: 1364ی بوستان است. )ر.ک ماسهر ها بخ تأثیرگذارتران 

گواه اکی از دالال تواه خیاص او بیه اتیمیان را باایه از دسیت دادن پیهری        یمخود 

از سوی داگر سعهی  .(80: 1372)ر.ک سعهی  در کودکی دانست یلتبافضبزرگوار و 

خیود بیه معضیل اتیمیان و کودکیان        زمانیه ر اوضیاع  با تأمیل د  شنا  اامعهماننه اک 

وارانگر مغو ر کشته شهن   حملهسرپرستر نگاهی اهی دارد. در روزگاری که پیامه  یب

بیوده اسیتر ااین معضیل بیی  از       هیا  خیانواده سرپرست شیهن   یببسیاری از مردان و 

 کنه. ی داگر آزاردهنهه الوه میها دوره

حماسیی و رزمیی آنر توایه خاصیی بیه اتییم و       ی هیا  انبیه در شاهنامه با تواه به 

 نوازی داهه نشه. اتیم
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 های تعليمی در شاهنامه با بوستان آموزه  مقایسه

 مضامي  مبتر 

 م رورزی و اـسان -11 فروتنی -6 اندوزی خردورزی و دانا -1

 آموزی و ر  -12 كنترد خبز -7 خرسندی و قناوو -2

 رد خير و شرن  -13 روایو اوتداد -8 دادگری -3

 توخه به تربيو -14 دوستی صلح -9 خداشناسی و خداترسی -4

  اغتناا فرصو -10 گویی سنجيده -5

 وخوه افتران

 خواهی ناا -1

نامی را در گرو ـ ظ فرهن  و هویو ایرانی، دفهاع   فردوسی: نيو

 داند. از ون  و خداترسی می

 داند. اری مید نامی را در خداترسی، دادگری و مردا سعدی: نيو

 اندیبی مرگ -2

فردوسی: تأمر در فلس ه و اسرار مرگ، تأكيد بر نا ایداری دنيها و  

 ناگ یری مرگ.

سعدی: دوو  به توبه و رست اری، رضا و تسليز در برابر خواسو 

 خدا.

 آزادگی -3

نا ه یری و ایسهتادگی در برابهر اسهت داد داخلهی و       فردوسی: ذلو

 ت اخز بي انه.

 تعلقی و بدبندگی. ارست ی و بیسعدی: و

ن ههرد خيههر و  -4

 شر

فردوسی:  يکار   لوانان ایران با بي ان ان و نيروهای اهریمنی مانند 

 دیو و خادو.

 سعدی:  يکار با دشم  ن  .

 تربيو -5
 فردوسی: توخه به تربيو خسمانی، رزمی، اخالقی و دینی فرزندان.

 سعدی: توخه به تربيو اخالقی و دینی.

 نوازی یتيز -6
 فردوسی: توخه خاصی ندارد.

 سعدی: توصيه به اـسان در ـق یتيمان.
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 های تعليمی در شاهنامه و بوستان ای آموزه نمودار مقایسه
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 نتيجه

هاای آرمانی سخن رفتیه  های تعلیمی سعهی و فردوسی از اهانی برتر و انساندر آموزه

اسیت تیا بیه    هاای بیرای ااین دو شیاار     اهما دستهای تعلیمی یقت آموزهاست. در حق

هاای که تمام شباهت با اامعه را احیا کننه.  شهه فراموشهای باورها و ارزش رآن واسطه

کیه زمانیه آن دو و    آنجیا  از های تعلیمی سعهی و فردوسی وایود داردر در میان آموزه

هاای نیز در دایهگاه ااین   تفاوت فاوت استرها متشراا  سیاسی و ااتماای روزگار آن

ان ولیفیه اارانییر حفیظ و    تیر  مهیم شیود. از نگیاه فردوسییر     یمدو شاار فرزانه داهه 

 ها و فرهنش اارانی و زبان فارسی است.پاسهاری از اارانر ارزش
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هیای تعلیمیی   فردوسی فلسفه خیر و شر و چگونگی گیزان  آن را در رس  آمیوزه  

بر آن است که هر اارانی خردمنهر خیرخواه و پیرو نیکی و درسیتی   دهه وخود قرار می

 توانه ااران را حفظ کنه.از طراق گزان  خیر می

کنه که انسان  یه میتأکهای پهلوانی و اساطیری بر اان نکته فردوسی در خال  داستان

بااه هم خردمنه و خهاشنا  باشه و هم تنهرسیت و نیرومنیه تیا در مقابیل نیروهیای      

 انبیه دانیه کیه بیه هیر دو     رامنی و وارانگر پااهاری کنه. وی انسان برتر را کسی میاه

 آنچیه بینیه.  اسمانی و معنوی تواه کنه. با اان همهر فردوسی اهان را محلی گذرا می

 ااما  اوست.  یجهنتمانه نام و  یماز انسان باقی 

و سیعهی متفکییری املگراسییت کییه رهنمودهییای اخالقییی او در زنییهگی شخصییی  

هیای تعلیمیی سیعهی بیر      آموزه اسا  ااتماایر نهاد خانواده و حکومت کاراای دارد.

اشق به خها و مخلوقات او و خهمت و محبت بیه خلیق اسیتوار اسیت. او نییز ماننیه       

فردوسی برای نام نیک ارزش بسیار قائل است. هر دو شیاار بیر دادگیریر کنتیر  خشیمر      

ی و نیکی به داگیران تأکییه دارنیه.    طلب صلحدوری از حرص و آزر خردمنهیر خهاشناسیر 

ی طلبی  صلحنوازی و آرام  و  سعهی بی  از فردوسی به مبحث رضار تواضعر احسانر اتیم

او و رواج ارفیان در قیرن هفیتم      زمانهان تواه سعهی برخاسته از اوضاع ا پرداخته است.

ن استاد سخن بسیار های اخالقی اا های ارفانی و ذهن غناای سعهی بر آموزه اشهانهاست. 

چنان که فضای حماسی و پهلوانی شاهنامه موای  شیهه فردوسیی بیه      اثر نهاده استر هم

بخ  و نبرد  یآزادی دفاای و ها انشیر ستاا  دوست وطنهای تعلیمی ماننه  برخی آموزه

 خیر و شر در قال  پیکار پهلوانان ااران و انیران تواه بیشتری داشته باشه.
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