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 چکیده                                                                 

از  .کنار بیایدها و ضروریات زندگی روزمره خود ای که فرد بتواند با چالشبه گونه ،های زندگی توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت استمهارت

 باشد.               ها، مهارت خودآگاهی میترین آن مهارتمهارت برتر را پیشنهاد نموده که مهم 01ها مهارت زندگی، سازمان بهداشت جهانی بین صد

ت یافته و به نقش و اهمیامعه را دریت خودآگاهی و خردورزی در میان آحاد جانه خود به این مهارت رسیده، اهمفردوسی اندیشمندانه و حکیم

سیاسی و اقتصادی و... تأکید خاصی می نماید. به  برد اهداف ملّی، فرهنگی، اجتماعی واین مهارت مهم در روابط فردی و گروهی در پیش

خودآگاهی است.  نماید. که این خرد همان مهارت لین بیت شاهنامه شروعی خردمندانه و به نام پروردگار صاحب جان و خرد میهمین دلیل از او

فردوسی احساسی نیست « خودآگاهی ملّی» شود که، ص میه خرد در شاهنامه مشختوجه به بررسی ابیات آغازین مربوط به حیط در این مقاله با

 است.ورزی مهارت زندگی یا همان خودآگاهی نقشی اساسی است و پیش نیاز خودآگاهی، خرد اولینوخردمندانه است و نقش خرد در رسیدن به 

دهنده و مجری بسیاری  گذار و گسترش قوم ایرانی بنیاناما شناسان امروزی است،  های روانها سخن روز و گفتمان و اندیشهاگرچه این مهارت

 اند. های زندگی از جمله مهارت خودآگاهی بوده است و ایرانیان در این مهارت زندگی پیشتاز بودهاز این مهارت
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 مقدمه

ها و ضروریات زندگی ای که فرد بتواند با چالشسازگارانه و مثبت است به گونه های زندگی، توانایی انجام رفتارمهارت

های فردی و گروهی است که در ها و شایستگیای از مهارتهای زندگی، مجموعهروزمره خود کنار بیاید. در واقع مهارت

آرامش و تعادل در زندگی فردی و ها رسیدن به ها به آن نیاز دارند. هدف از فراگیری این مهارتجدید انسان ههزار

که منجر به باال رفتن بهداشت روانی افراد را هایی ی کسب تواناییباشد. به طور کلاجتماعی و ایفای نقش در جامعه می

  نامیم.های زندگی میهای سالم در سطح جامعه گردد، مهارتجامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سالمت و رفتار

سازی یان سالمت روانی جامعه در جهت توانمنداری قوی در دست فرهیختگان و متولای زندگی ابزهدر واقع مهارت

هاست که افراد جامعه، رفتار انسانی و مثبت داشته تا انسان در ابعاد روانی و اجتماعی است. به کمک کسب این مهارت

 روانی خود و جامعه را افزایش دهند. های روانی و اجتماعی حفظ نموده، سطح بهداشتخود و جامعه را از آسیب

اوضاع نابسامان زندگی انسان امروزی در بروز رفتارهای اجتماعی نامناسب و مشکالت فراوان او در  هدلیل عمد

باشد، بنابراین ضرورت این های زندگی میکارگیری مهارتهای فردی و اجتماعی، عدم شناخت و درک و بهارتباط هنحو

های زندگی است از قسمت که دریافت درستی از مهارت خودآگاهی که یکی از مهمترین مهارتتحقیق بر آن است 

 آغازین شاهنامه )خردنامه پارسی( ارائه نماید. 

 باشد: های زندگی از نظر سازمان جهانی بهداشت شامل موارد ذیل میمهارت

 مهارت خودآگاهی 

 مهارت همدلی 

 مهارت روابط بین فردی 

  فشار عصبیمهارت مقابله با 

 مهارت ارتباط موثر 

  مهارت مقابله با استرس 

   مهارت مدیریت هیجان 

  مهارت حل مسئله 

  قمهارت تفکر خال 

 مهارت تفکر نقادانه 

 

موضوع این  فراخور  درنگارنده  .ستهای زندگیجا مانده از قوم ایرانی و کتاب مهارتتفکرات به ه شاهنامه چکید

باشد پرداخته و سه رویکرد های زندگی میترین مهارتها )مهارت خودآگاهی( که از مهممقاله فقط به یکی از این مهارت

 دهد:ذیل را مورد بررسی قرار می



 فردوسیابیات آغازین شاهنامه  خودآگاهی ملّی، برترین مهارت زندگی در                                                                          82

 اند. بردهاز آن بهره می و های کهن قوم ایرانی که مهارت خودآگاهی داشتهتوجه به اندیشه -الف

فردوسی در گردآوری شاهنامه از منابع ایران باستان در ایجاد این اثر سترگ سرشار از خردورزی و منابع  -ب

 خودآگاهی است که یکی از دالیل ماندگاری شاهنامه در جامعه ایرانی است.

گرایی وخردورزی این حکیم بزرگ که این مهارت را به خوبی نشان داده و مرتب به استفاده از این نوع ملی -ج 

 نماید. کید میأمهارت ت

 :پاسخ دهیم ی ذیلها پرسش همچنین در این جستار برآنیم که به

شناسان  های روانها در زندگی ما فقط سخن روز و نتیجه مقاالت و اندیشههای زندگی و نقش این مهارتآیا مهارت -

 امروزی است؟  

 اند؟  ها نبودهتگذار بسیاری از این مهاربنیان (زمیندارای اسطوره در روی )ن دیگر اقوام متمد ایرانیان همانند آیا -

 ایم؟ها در زندگی پی بردهت و نقش این مهارتو کتاب و دنیای اطالعات به اهمی آیا با وجود این همه مقاله -

 فرهنگی و سیاسی و... برای رسیدن به آرامش و آسایش بهره اجتماعی و ها در روند زندگی فردی وآیا از این مهارت -

 بریم؟ می

ورزانه که خردمندانه از منابع نورانی و آگاهی بخش ایران دگرایی خرگرایی احساسی است یا با ملّیو آیا فردوسی ملّی -

 است؟  برده بهرهباستان در سرودن این اثر سترگ 

 -شاهنامه  -ر خردورزی فردوسی در ماندگاری این اثر سترگ و این کاخ بلند نظم پارسی چقدو خالصه این که  -

 ثیر داشته است؟أت

 

 روش تحقیق

ابتدا در کیفی از نوع تحلیل محتواست.  یتحقیقاست، که  انجام شده ای( )کتابخانه تحلیلی -تحقیق به روش توصیفی

های زندگی به ویژه مهارت شد و منابع مربوط به مهارتبرداری های زندگی مطالعه و یادداشتمهارت هایی دربارهکتاب

ها و مقاالت پژوهشی با موضوع خرد و شناسی و سپس کتاببه عنوان اولین مهارت زندگی در حوزه روان خودآگاهی

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. آنگاه با مراجعه به مقدمه شاهنامه « خودآگاهی»مهارت و خردورزی در شاهنامه 

ه عالی از خرد و خردورزی و وجود آگاهی این اثر سترگ که نمون در خوش آغازیفردوسی تصحیح جالل خالقی مطلق 

های مهارتهای زندگی مورد سنجش و لفهؤفردوسی با م های شاهنامهسپس بیت است به شیوه تحلیل محتوا ارائه گردید.

فرهنگ و آیین ایران باستان سعی گردید تطابق این  نیک نگرش تطبیقی با در نظر گرفت قرار گرفت و در یارزیاب

 .ه گردداتاریخی همر یات شاهنامه با پشتوانهها با ابمهارت
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 مبانی تحقیق

 های زندگیمهارت -1

های های زندگی، تواناییمهارت»است: گونه تعریف کرده های زندگی را این( مهارت0991سازمان جهانی بهداشت )

های مؤثری با مقتضیات و چالش سازند تا به طورروانی اجتماعی برای رفتار انطباقی و مؤثر هستند که افراد را قادر می

ها و اجتماعی، محافظت از حقوق انسان ها موجب ارتقاء رشد تخصصی وزندگی روزمره مقابله کنند. آموزش این مهارت

شود  باعث می های زندگیمهارت یادگیری(. 10 ، ص.0131نژاد، )اصلی« شود پیشگیری از مشکالت روانی اجتماعی می

شود در برابر نامالیمات  در فرد باعث می های زندگیمهارتانند با مشکالت مقابله کنند؛ فقدان ثر بتوؤافراد به طور م

 مندانه از دانش است؛ انسان باید توان . مهارت استفاده آگاهانه وزندگی به رفتارهای مخرب و ناسازگارانه روی بیاورد

های زندگی را به صورت کاربردی در  تا بتواند مهارت دست آوردهه آگاهی الزم برای زندگی فردی و اجتماعی را ب دانش و

 مسیر زندگی اجرا نماید.

ها و سازد تواناییکند و فرد را قادر میها نگرش انسان را نسبت به خود و جامعه و محیط اصالح میمهارتاین 

های زندگی مهارت کار گیرد؛ بنابراین های وجودی و درونی خویش را برای اصالح عملکردهای خویش بهاستعداد

رساند و باعث کاهش های فردی و اجتماعی است که انسان را در رفع و غلبه بر موانع و مشکالت، یاری میتوانایی

 (00، ص. 0190شود. )صادقی گیوی، ها میاضطرابات و تنش

 خرد -2

واژه  نامه دهخدا(به لغت باشد )ر.کخرد به معنای عقل، دریافت، ادراک، تدبیر، فراست، هوش، دانش و زیرکی می

است. خرد از  مطرح شده« خرد»بار با عنوان  01و « مندخرد»بار با عنوان  91بار در شاهنامه آمده که  051خرد حدود 

باشد؛ بیشترین بسامد خرد در دوران تاریخی  مینوی خرد می کلمات کلیدی فردوسی حکیم است زیرا او دانش آموخته

است. فردوسی از خرد با عناوین و تشبیهات و توصیفات افسر  بار تکرار شده 15تان انوشیروان در داس شاهنامه بوده و

درخت پر ثمر، راهنما و دلگشا و آرایش جان  های جهان،شهریاران، بهترین هدیه و خلعت ایزدی، پاسبان انسان، داننده راز

بشر را  هاوج پرواز اندیشو اوند جان و خرد یاد نموده اثر سترگ خود از خداین  ین ابیاتدر آغازفردوسی . است نام برده

 گیرد.سعادت هر دو سرای انسان در سایه آن شکل می دانسته زیرا کاخ بلند نظم بر پایه خرد استوار است و« خرد»

 مبنای خرد است. معنوی انسان در اندیشه ایرانی بر های زندگی مادی و شالوده جهان هستی و کسب مهارت

 خودآگاهی-3

خود اجتماعی و خود روانی را شامل ، خود فعال خود مادی، که چهار جنبه« خود»خودآگاهی از ترکیب دو واژه

های است و اولین مهارت از مهارتباشد تشکیل شدهپی بردن می که به معنای شناخت و دانایی و«آگاهی»شود و  می

 است.  مودهعنوان نآن را زندگی است که سازمان بهداشت جهانی 
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های ولیتئبینانه از خود و آگاهی از حقوق و مس خودآگاهی به معنای پی بردن به نقاط قوت و ضعف و تصویر واقع

معتقد به مبانی انسانی  ،انساناست. روم؟ ام؟ به کجا میاجتماعی و پاسخ به سواالتی مانند کیستم؟ چیستم؟ از کجا آمده

بنابراین شناخت  ،شودها در سایه خودآگاهی پدیدار میو دوری از ضد ارزشها است، انگیزه شناخت و درک ارزش

ید و سبب ایجاد آ دست میه های خود که بر پایه آگاهی و دانایی از خصوصیات جسمی و روحی و روانی انسان بمهارت

 .نام دارد «خود آگاهی»گردد ها میاعتماد به نفس و ایستادگی او در برابر مشکالت و ناکامی

 تواند باشد.شاهنامه چون خردنامه پارسی است، کتاب خودآگاهی هم می

 خرد ورزی -4

0دانش
 1و اطالعات 1از علم ای باالتربشری دارد و مرحله در اساطیر و عرفان ایرانی باالترین جایگاه را در اندیشه 

گرایش او به خرد است. نسل امروز  از آن یاد نموده وخردورزی انسان نتیجه «خرد»است، همان که فردوسی به عنوان 

ترین هدیه ارتقاء داده است و در واقع از ناب علم مانده و تا حدودی خود را به مرحله ،کشور ما بیشتر در مرحله اطالعات

)خرد( دور شده است، زیرا مورد هجوم دریای اطالعات قرار گرفته و در همین خودشیفتگی فراوانی اطالعات  الهی

 های زندگی و هارتمکسب  همان گرایش به آگاهی برای تعالی روح و جسم آدمی و« خردورزی»که  فراموش کرده

 که خود را در اضطراب امواج متالطم دریای اطالعات غرق نماید. رسیدن به آرامش است، نه این

 خودآگاهی ملّی -5

 و« خودآگاهی»فردوسی حکیم و خردگرا است، آنِ شاعری باالیی دارد و فرزند زمان خویشتن است گرچه  

احساس نیاز ملّت ایران به خرد  زندگی برخاسته از شاهنامه فرا زمانی است اما حوادث روزگار فردوسی و  های تمهار

قرن سکوت  است. خودآگاهی که مردمی پس از دو راهنمایی نموده« خودآگاهی ملّی»جمعی و وفاق ملّی او را به سمت 

 هاند و برگشت به دوران طالیی و ارائ آگاهی به آنچه بوده خواهند عظمت گذشته را در زبان حماسی پیگیری نمایند و می

شاهنامه حماسه ملّی ایرانیان ریشه در  فردوسی است و« خودآگاهی ملّی»همان ، مبانی خردورزی برای نسل آینده

 دارد.  «خودآگاهی ملّی»ناخودآگاه ملّی این قوم برای رسیدن به 

ای نموده و سرایش حماسه ملّی را شروع نموده اسطوره حکیم است رجزخوانی حماسی و اصیل و فردوسی نژاده و

ه شناساندن ها و بهترین وسیل باشد و زبان به عنوان کلید استقالل ملّت ارائه خود می شناخت خود و« خودآگاهی»اگر است.

 بیافریند.« خودآگاهی ملّی» یک ملت به دیگران است، فردوسی باید با زبان حماسه

 

 

 

 
1. knowledge 

2. science 

3. Information 
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 بحث 

قدر انتخاب به جای شاهنامه برای این کتاب  گران« خردمندان نامه»یا « خردنامه»توان گفت اگر نام به جرأت می

های خردمند و مردان و زنان خردمند مبذول عنایت، به انسانبود. در شاهنامه بیشترین توجه و  جا نخواهدشود، هرگز نابه

 (09. ، ص0130شود. )مصالیی، می

 اکنون با باور به این که:

 کشید نتوان اگر را جیحون اب

 

  برید نتوان تشنگی قدر ز هم  

 

 (03: دفتر ششم، 0139) مولوی،                                                                                       

 رویم: برای اثبات این مدّعی به سراغ تعداد محدودی از ابیات آغازین شاهنامه می

 خرد و جان خداوند نام به

 

 برنگذرد اندیشه برتر کزین 

 

 (0/0: بخش یکم، 0191)فردوسی،                                                                                                 

ه طوس در اولین بیت شاهنامه به نام پروردگار صاحب جان و خرد شروع نموده و اوج پرواز اندیش هحکیم فرزان

گر خداوند جان و از بین هزاران اوصاف پروردگار به جان و خرد پرداخته و ستایش او .بییندبشری را در جان و خرد می

او به نام پروردگار  شکار است.آابیات حماسه سترگ او به خوبی  اولینشود زیرا حکیم است و همین حکمت از خرد می

 گیرد.نمیصاحب جان و اندیشه شروع نموده و اعتقاد دارد که اندیشه بشری از این بیشتر اوج 

درنگ به داند؛ از این رو، پس از ستایش خداوند، بی ای میفردوسی، خود را فروتر از آفریننده و فراتر از هر آفریده

مانند، بخشیده ، شکوهی بی«جهان شناختی او»و هم به « شناخت فردوسی از خدا»ستایش خرد پرداخته است. خرد، به 

مندانه است؛ از این رو، بر این باوریم که شناخت فردوسی از خدا، شکوه« خداوند جان و خرد»است؛ خدای فردوسی، 

             اسفندیار  گان، با شناخت اسفندیار، با شناخت تاریخ که بر گُردهگان و خوارشدهاست؛ این را بسنجید با شناخت درمانده

 (00. ، ص0135های رستم. )بابک، آمده؛ نه بر شانهبر

از عبور از  شود و بعد دو قرن سکوت قوم ایرانی پسز هویت و زبان پارسی کمتر نشانی دیده میدر دورانی که ا

های مذهبی و اجتماعی و سیاسی انیان دوباره به اوضاع نابسامان غزنویان رسیده و تغییرات و دگرگونیدوران طالیی سام

 گاهی وآاستی چه راز و رمزی است که از جان و خودر ؛و ریاکاری دستگاه حکومتی عرصه را بر ایران و ایرانی تنگ نموده

گرایی و هویت بدون خرد و خودآگاهی معنا نداشته و ناپایدار است، بنابراین داند که ملّیگوید، زیرا میخردورزی سخن می

نشینی پدید آغازی )برائت استهالل( دلآمیخته و خوشچکیده افکار خود را در بیت آغازین شاهنامه با خودآگاهی در می

برد تا صامت )خ( سبب تکاپویی بیشتر ذهن خواننده به سمت کار میآورد. ادیبانه به جای واژه )عقل( واژه )خرد( را بهمی

 خودآگاهی شود.
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ده رهنمای گوید و سپس در ادامه ابیات با خداوند نام و خداوند جایگاه و خداوند روزیاول از خودآگاهی می فردوسی

 سپس او در بیت:  دهد.و ماه و ناهید و مهر ادامه میو گردان سپهر 

 را آفریننده بینندگان به 

 

 را بیننده دو مرنجان نبینی 

 

 (0/5: بخش یکم، 0191)فردوسی،                                                                                                

    

ا فقط در قالب یک بیت و  بدون درنگ دوباره به اندیشه و خرد و خودآگاهی رود امخود میبه سراغ اعتقاد مذهبی   

های دینی و خواهد ابتدا خرد را در عمق جان خواننده نهادینه نموده و شاید معتقد است اندیشهگویا می .گرددبر می

خردی باشد بی ههایی که بر پایاعتقاد و آئین .باشندگشای انسان هستند که مبنای خرد داشته مذهبی و آیینی زمانی راه

ها را به جرم قرمطی بودن به استثمار عوام جامعه گردیده و حسنک پرستی و کسب درآمد طمّاعان وای برای خرافهوسیله

 فرماید:گردد و میکشاند اینجاست که به خرد بر میخرد میپای دار حاکمان  بی

 

 راه نیز بدو یابد اندیشه نه      

 

 جایگاه از و  نام از برتر او که  

 

 بگذرد گوهران زین چه هر سخن      

 

 خرد و جان راه و بد نیابد  

 

 همی برگزیند سخن گر خرد      

 

 همی بیند که ستاید را همان  

 

 هست چو را او کس نداند ستودن      

 

   بست ببایدت را بندگی میان 

 

 (9 -0/0)همان،  بخش یکم،                                                                                                      

رسد و در او در این ابیات معتقد است که خداوند برتر از نام و جایگاه است و اندیشه بشری به کنه ذات وی نمی

مطلق دانش بشری اشاره نموده و راه رسیدن به خودآگاهی در مورد ذات خداوند را ضمن به ناتوانی و نقص نسبی و 

 داند.بندگی تمام عیار می

 کنیم: اکنون بیت ذیل را با بیت اول مقایسه می

 او سنجد همی را جان و را خرد      

 

 ! او؟ گنجد گی سخته اندیشه در  

 

 (0/01)همان، بخش یکم، /                                                                                                      
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نماید زیرا گوید سپس خرد را عنوان مینماید ابتدا از جان میدر بیت آغازین دیدیم که با جان و خرد شروع می

جان پاک انسان است  ،ی است تا جان پاک آدمی نباشد خرد به کار نیاید و بستر خرد نابجایگاه و خواستگاه خرد جان آدم

 «خرد را و جان را همی سنجد او»گوید: این بیت خودآگاهی وخرد را بر جان برتری داده و می امّا در

 آیا حکیم از سخن قبلی خود برگشته یا ارزش خرد از جان باالتر است؟ 

ث ارزیابی انسان نزد خداوند متعال است و ارزش جان آدمی به میزان خرد و آگاهی آدمی جا بحپاسخ این که این

 است، هرچه این خودآگاهی و خردورزی بیشتر باشد مرتبه او نزد خدای دانایی  بیشتر است زیرا:

)خرد « ته مئینوسپن»)اهریمن به معنای خرد خبیث( در مقابل « انگره مئینو»ها در اساطیر ایران باستان و گات     

( که اهمیت و نگاه ویژه به خرد و خردورزی نزد 11 ، ص.0131مقدس( قرار دارد نه در برابر اهورا مزدا )واحد دوست،

/ 51 ،0111سازد و از نگاه و منظر اسالمی و دینی انّ اوّل ما خلق اهلل العقل )مجلسی، ایرانیان و اساطیر را نمایان می

پس خرد ؛ گوهر وجودی که پروردگار در نهاد بشر گذاشته خرد و خودآگاهی است اولینگوید:  ( مطرح است که می110

 گوید و سپس ازپشتوانه اساطیری و دینی در نهاد بشر و زندگی اجتماعی او دارد. بنابراین فردوسی ابتدا از خودآگاهی می

دهد و معتقد است که ه آفریدگار نسبت میگاهی و روح انسان را بآو سنجش خودا .جان و اندازه گرفتن عقل و جان

دهد که برای رسیدن به خودآگاهی در مورد پروردگار باید با دیدی گنجد و ادامه میخداوند خرد در اندیشه سخته نمی

شاعری چون فردوسی به جهان و انسان در جهان  راه باشی. های جویندهای خداوند بنگری و پرستندهژرف به فرمان

گاه در برابر خود و خدا، ، پهلوان کتاب .«کارددر سنگ الله می»سازد و می« کاخی بلند»از مصالح اندیشه  اندیشد و می

های تنی زنده در تمام داستان راه دارد و خواننده به واسطه بینی شاعر چون رگبرابر دیگران و جهان است. جهان گاه در

کند. )مسکوب، کند اما بدین روایت خواه ناخواه حدیث نفس نیز میاو سرنوشت دیگران را روایت می یابد.بدان دست می

 (031 ، ص.0115

 فرماید:خورد که میبیت فردوسی در ابیات آغازین این جا رقم میشاه

  بود  دانا هرکه بود توانا

 

  بود برنا پیر دل زدانش  

 

 (  0/01: بخش یکم، 0191)فردوسی،                                                                                              

 هداف پژوهشا

دانایی به مقصد  همهارت خود آگاهی باید مسیر زندگی را برای ما هموار نماید، انسان به دنبال توانایی در سای -الف

مساوی با توانایی است. چون تفاوت مهم انسان با سایر موجودات در تفکر و تعقل  نظر حکیم طوس داناییاز م .رسد می

سمت  یابد و همین مهارت خودآگاهی او را بهر و جایگاه اندیشه انسان در رسیدن به خودآگاهی تکامل میاوست و تفک

 .دانایی سوق داده تا برایش توانایی فراهم آورد

ها و بستر جامعه ابرقدرت  پرورش و دانشگاه ی پیشرفته در سایه توجه گسترده به دانایی در آموزش وامروزه کشورها

خودآگاهی نسبت به خالق، خود، خانواده و جامعه توانایی و درک  هاند، پس دانایی توانایی است. انسان به وسیل و توانا شده
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وزمندتر است که این پیروزی دست کم در سه وادی قابل گاهی بیشتر شود پیرآمشترکی پیدا نموده و هرچه این خود

 باشد. بررسی می

نگرد های پروردگارش ژرف میشناسد، به فرمانخودآگاهی نسبت به خالق، خدای خویش را می هکه در سایاول آن

مالئک هم باالتر جا که در پی این است که از رساند تا آننگری او را به سرچشمه مقصود ازلی و ابدی میو همین ژرف

آورد. پس دانایی برایش این همان توانایی معنوی انسان است که آرامش روحی و روانی در زندگی برایش پدید می .رود

 توانایی آورده است.

فهماند که خداوند تبارک و تعالی او را در بهترین که خودآگاهی نسبت خود و ساختار وجودی خود به او میدوم آن

اینجاست که به جزئیات خلقت خود توجه نموده  ،فرینش انسان است که به خود تبریک گفتهآفریده و بر آت صورت و سیر

بهینه از اعضا و اندام بدن  هخودآگاهی نسبت به جسم سبب استفاد .باشدو مراقب جسم و جان و روح و روان خود می

خودآگاهی است که توانایی جسمی و روحی برایش به  این .سالم در بدن سالم است هشود و با توجه به این که اندیشمی

 ارمغان آورده است.

رین نهاد که انسان موجودی است اجتماعی و نیازمند ارتباط، بنابراین هرچه خودآگاهی او نسبت به مهمسوم آن

دش و کانون گرم های ارتباطی او با خوهای حکومتی و دولتی و افراد جامعه باالتر رود شیوهاجتماعی خانواده و نهاد

ها و های ارتباطی شکاف بین نسلشود و بهتر شدن و منطقی شدن همین شیوههای اجتماعی بهتر میخانواده و نهاد

 است. کند پس باز هم به توانایی رسیدهها را کمتر نموده به روند بهتر زندگی او کمک میها و نهادانسان

او را  ییسطح توانا و وردآیم دیاو پد یو خوب برا زیمآمسالمت یستیآرام و سالم همراه همز یزندگ کردیهر سه رو

توانند همانند جوانان یم و هستند توانا روزگار رانیپ ییو دانا یگاهآخود نیکسب هم هلیوس جاست که بهنیبرد ایباال م

امروز جامعه  ازیکه مورد ن یفکر انیهمان جر .دیآیم دیپد «یکاربرد یاهگخود آ»که نیو خالصه ا ندآیحساب  برنا به

 است. 

و  یتیحاکم طبدولت در روا و تیمطلوب است که به سطح جامعه آمده و حاکم یزمان یو خودآگاه ییدانا انیجر

که فقط تعداد مقاالت جامعه در موضوعات  نیمند گردند. ااز آن بهره یصورت کابرد به یمردم در روابط اجتماع ،یدولت

همراه  یزندگ یاست برا ییهمراه توانا ییدانا ،یخردورز .ستین یباال باشد نشان خردورز یهشوپژو یمختلف علم

 مطلوب. یاجتماع و یآرامش با روابط فرد

 که با توجه به این باشد،« خودآگاهی ملّی»تواند  فردوسی می« خود آگاهی»هدف دیگر مقاله این است که  -ب

 شود: شامل می برای هر انسان چهار جنبه را« خود»مفهوم 

 متعلّقات مادی خود مادی: شامل مشخصات بدنی، نام و -0

 های فردی توانایی خود فعال: شامل رفتارها و -1

 مشخصات اجتماعی، روابط اجتماعی و....  خود اجتماعی: شامل توانایی در عضویت گروهی، -1
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             ...(  داری و یشتن)درستکاری، عفت، خو خود روانی: شامل عقاید، احساسات، افکار و رفتارهای روانی -1

 که:  است و این« خود»های یک از جنبه آگاهی، دانش نسبت به هر ( و19 ، ص.0131، )اصلی نژاد

 انزجارهاست ها و ترس ها و قدرت، خواسته ات، نقاط ضعف وخت خود و آگاهی از خصوصیتوانایی شنا« خودآگاهی»

 0(0131)گلمن،  باشد متمرکز ساختن توجه، برتجربه شخصی خود میتعمق در خود و « خود آگاهی»( و 0113، )رمضانی

داند. )به نقل از  می« نیز تفکر ما در باره آن حالت آگاه بودن از حالت روانی خود و»خودآگاهی را به معنای  1و جان مه یر

ها حاالت مختلف ( و خودآگاهی شناخت عالیق، خصوصیات، روحیات،هیجانات، عواطف، تفکرات، توانمندی0131گلمن، 

، )فرمهینی فراهانی گردد.باشد، که این شناخت توسط خود و یا دیگران برای افراد حاصل میروحی و جسمی خود می

 ( 011 ، ص.0139

« خود»در چهار ساحت « ودآگاهیخ»توان گفت:  می« خودآگاهی»شناسی از  های روان توجه به تعاریف و دیدگاه با

کند انسان تصویر روحی انسان نقش اساسی دارد و کمک می های جسمی و نی و توانمندیروا ی، فعال اجتماعی وماد

ارائه نماید که رجزخوانی نمونه بارز این ارائه  بینانه از خویش داشته باشد و خود را برای دیگران به خوبی معرفی و واقع

 باشد. می

شناخته و با دانستن جایگاه زرتشت، اسالم را می های مغی، میترائیسم، اصیل وحکیم است، او آیین فردوسی نژاده و

ها و دیدن اوضاع و احوال ایرانیان در قرن چهارم که تشنه برگشت به ت خرد و خردورزی و خودآگاهی در این آییناهمی و

 ی را شروع نموده است.ای نموده و سرایش حماسه ملاسطوره دوران طالیی خویش هستند، رجزخوانی حماسی و

ها و بهترین وسیله  تو زبان به عنوان کلید استقالل ملباشد،  ارائه خود می شناخت خود و« آگاهیخود»اگر 

بیافریند. فساد دستگاه حکومت « یخودآگاهی مل» شناساندن یک ملت به دیگران است، فردوسی باید با زبان حماسه

ازگشت به دوران طالیی و زبان پارسی و گیرد و عطش ایرانیان برای ب غزنویان که منشور معنوی از خلیفه عباسی می

اساطیری،  هدر سه دور« خودآگاهی ملّی» فرصت ناب که حاکمان سامانی برای این بازگشت فراهم نمودند، زمینه ساز

 گوید:در مقدمه این اثر سترگ میفردوسی بنابراین  حماسی، تاریخی شاهنامه است.

 

  بود  دانا هرکه بود توانا

 

  بود برنا پیر دل زدانش  

 

 (     0/01: بخش یکم، 0191)فردوسی،                                                                                      

مندی از تواند بهرهدر اینجا دانایی که همان خودآگاهی است، بستر توانایی فردی و اجتماعی است و توانایی می

.. باشد که در قالب سیاسی و فرهنگی و.. اجتماعی و روانی و فکری و جسمی و روحی و هایخردجمعی و توانمندی

 
1. Golman 
2. Jon Maye 
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به جهانیان ارائه  و بشناسد های خود را تی بتواند خود و توانمندیبه سبب آن ملاست که مطرح شده « خودآگاهی ملی»

 .نماید

ای برای فرمانروایی جایگاه ویژه« داد»و « هنر»و « گوهر»سه واژۀ کلیدی « فرّ ایزدی»در شاهنامه عالوه بر 

امّا خرد از فضایل ذاتی بر  توان گوهر را از فضایل ذاتی و هنر را از فضایل اکتسابی دانست وشهریاران دارد که می

پرسند: برای که زمانی از انوشیروان می خیزد که تاج شهریاران ایرانی و واژه کلیدی سراسر شاهنامه است؛ چنان می

 گوید:بهتر است یا دانش )به معنای دانایی(؟ می پادشاهی فرّ

 فرّ به نادان که پاسخ داد چنین

 

 پر زیر سر سربه جهان نگیرد 

 

 نژاد و نام و فرّ و باید خرد

 

   یاد تو از سپهر گیرد چهار بدین  

 

 (1913-1911: بخش دوم،0191)فردوسی،                                                                                 

 

برد. همان خردی که نمونه را بر فرّ و نام و نژاد برتری داده و ابتدا از خرد نام می« خرد»شهریار دادگر شاهنامه   

دهگان  تواند جهانی را تحت تاثیر اندیشه وتفکر خود قرار دهد.و نام و نژاد بوده و می برای پایداری فرّ« خودآگاهی ملّی»

بیند و راه گرایی خردمندانه، هویت ایرانی را در خطر می)دهگانان طوس( است و با ملّی طوس از طبقه خاص اجتماعی

 داند.می« خودآگاهی ملّی»رهایی را در 

 

 برگشتی خردمندانه به خودآگاهی:

 خواهد از این هدیۀ ناب خداوند دست برداردگردد گویا نمیفردوسی پس از ابیات آغازین دوباره به ستایش خرد برمی

 فرماید:و می

 

 خرد ارج خردمند اى کنون

 

 خورد اندر گفتن جایگه بدین  

 

 داد ایزدت چه هر از بهتر خرد

 

 !   داد راه از به، را خرد ستایش  

 

 (01-0/00: بخش یکم،0191)فردوسی،                                                                                         

    

صاحبان اندیشه که در  خردمند است همان اولوالباب و ههای نیوشند در این ابیات مخاطب او خردمندان و گوش

که خرد را باالترین نعمت پروردگار به  کید فراوانی شده است. اینأاندیشه اشاره و تهای باستان و قرآن به صاحبان آیین
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داند جای سؤال است و چرا و چگونه آورد حرفی نیست امّا این که ستایش خرد را از راه عدالت )راه داد( برتر میشمار می

 ستایش خرد، بهتر از راه داد است؟ 

یک مرکزی  ههای دوران پهلوانی یک هست در جنگ .یتش جویای صلحشاهنامه کتاب سراسر جنگ است ولی ماه

نامیم.  می« حق»است که ما آن را « داد»است که باید خود را به آب و آتش زد و آن را پیدا کرد و آن مفهوم گمشده 

 (.0 ، ص.0131عمر قوم ایرانی است )اسالمی ندوشن، هشیش هدر شاهنامه به منزل« داد»

خرد و ترکیبات آن بیش از هزار بار در  هواژگان اساسی و کلیدی شاهنامه است، به طوری که واژاز « داد»و « خرد»

وگسترش آن « داد»شاهنامه تکرار شده است و ساختار نوشتاری و ماندگاری شاهنامه بر خرد است، از طرفی رسیدن به 

کید قرار گرفته و در أانی و تاریخی مورد تهای اساطیری، پهلوجای جای روایتدر شاهنامه بوده که  یکی از اهداف مهم

 است. میان آمده سخن به« داد»سه آیین مغی، مهری، زرتشت از 

 نبود فرشته فرخ فریدون

 

 نبود، سرشته عنبر از و مُشک ز 

 

 نیکُوی آن یافت دهش و داد به

 

 ! تویی فریدون کن، دهش و داد تو  

 

 (191-191: بخش یکم، 0191)فردوسی،                                                                             

  

برتری دارد؟ از نگاه حکیم طوس عدالت یک « راه داد»آیا باز هم خرد بر« داد»کید بر أوجود این همه ت اما با   

یابد و مطلوب بهترین و برترین موهبت الهی است و داد زمانی گسترش میرفتار اجتماعی و قابل ستایش است امّا خرد 

فردوسی در ادامه  باشد.رفتارهای اجتماعی او و در بستر جامعه نهادینه شده است که خرد و خردورزی در زندگی انسان و

 فرماید:می

 دلگشاى خرد و رهنماى خرد

 

 

 

  سراى دو بهر گیرد دست خرد 

 

 ست غمی زویت و شادمانى ازو

 

  ست کمی زویت و فزونى زویت و 

 

 (09-0/03: بخش یکم، 0191)فردوسی،                                                                                    

    

جا دو است. این  آویز انسان در زندگی دنیوی و اخرویخرد را راهنمای زندگی و سبب گشایش دل و جان و دست

بر مبنای  هداند ساختار جهان و جامعیعنی شادی و غم را وابسته به خرد دانسته زیرا می جریان متضاد و اصلی زندگی بشر

گاهی، تضادها و تقابل تضادها هم آگاهانه است، یعنی هم چنان که شادی وابسته به خرد است، غم هم وابسته به آخود

ها که در خردورزی توجیه دارد بنابراین تضاد هکمبودهای زندگی خودآگاهانه در سایها و  از طرفی فزونی .باشدخرد می
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دانایی قابل بررسی و توجیه است زیرا زندگی جریان تضادها و تقابل تضادها  زندگی بشری امری حتمی است با آگاهی و

گر ر مقابل کمّی است که جلوهاست، اهورا در مقابل اهریمن، نیکی در مقابل پلیدی، شادی در مقابل غم و فزونی د

 شود. می

ها، راحتی زندگی یا ناراحتی آن، دست یافتن به جاه و مقام معنوی و مادی یا ها و شادیها، غمها و پسرفتپیشرفت

زندگی بسیار مرتب و منظم  از دست دادن آن و... همه و همه در اثر بود و نبود خرد است، شخص خردمند چون برنامه

رسد، پس مسأله ترقی با تدریج به اوج انسانیت که هدف غایی آدمی است می دارد، همیشه در حال تکامل است و به

 (11 ، ص.0109است و ناراحتی نیز محلی از اعراب ندارد )رنجبر،  وجود خرد حل شده

تأثیر پذیرفته خارج  از بحث این  -هنامه فردوسیشا -از حماسه ملی -مثنوی -این که مولوی در حماسه عرفانی

افکار مولوی در  هنامه که چکیدمقاله است امّا با طرح تضادها در زندگی بشر،  ناخودآگاه خواننده به محتوای ارزشمند نی

 رساند.مثنوی معنوی است می

 

 روان روشن مرد و تیره خرد

 

   زمان یک شادمان همى نباشد  

 

  خرد از مرد گوی سخُن آن گفت چه

 

 خورد بر او گفتار ز دانا که  

 

 پیش ز ندارد را خرد کو کسى

 

  ریش خویش کرده از گردد دلش 

 

  ورا خواند دیوانه هشیوار

 

 ورا داند بیگانه خویش همان 

 

 ارجمند سراى دو بهر ازوئى

 

  ببند دارد پاى خرد گسسته  

 

 (11-1/11) همان، بخش یکم،                                                                                               

    

است،  مندان را به خود جلب کردهه عالقهاخیر از شاهنامه ارائه شده و توجهای  هایی که در سال از میان چاپ

 ساکن را آن کزّازی  اضافه خواند و یا ساکن؛ اما هرا باید با کسر« مرد»کند که تصحیح جالل خالقی مطلق معلوم نمی

 روان روشن اگر آدمی»: نویسد می بیت توضیح در خرد، تیرگی وجود با روان روشنی دانستن ممکن ضمن و خواندمی

)کزّازی، « خواهد دیدن را بهروزی و بختی نیک رخشان روی و بود نخواهد شادمان دمی زندگانی در خرد، تیره امّا باشد؛

مند از دانش است. شخصی که خرد سرشتی را در راه آموزش مدرَسی  از خردِ روشن، خردِ بهره هدف (.031 ، ص.0131

سازد. درخششی هم که از آن  های مداوم پرورده و توانمند میواقع آن را با تالشدر دارد، می یا غیر مدرَسی به فعالیت وا
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خردورزی کمال ذهن است و خرد، پرتو خویش را در اثر  هحاصل همین تکاپوهای ذهنی است؛ زیرا نتیج رود، سخن می

کند. از اینجاست که در قاموس شاهنامه، کسی که خرد  ها کسب می درگیر شدن با مسائل گوناگون و کوشش در حل آن

افزاید، پرمغز و پرخرد  بخشد و بر خرد خویش می سرشتی را از راه دانش آموختن و یا به واسط همنشینی با حکما تعالی می

گیرد، خردی  مقابل خردِ روشن جای می هگردد؛ امّا خردِ تیره که در نقط گاه خردِ روشن می شود و وجودش جلوه خوانده می

شود. چنین خردی خواسته یا ناخواسته  ای که با کسب دانش حاصل می بهره و محروم از دانش و تجارب ذهنی است، بی

است و سبب تیرگی و کدورت آن نیز محرومیت از  چندانی نگرفته هطریق آموزش نسپرده و از صورت فطری و اولیه فاصل

آید. شاهنامه آن را که وجودش جایگاه خرد تیره باشد  هایی است که در پرتو کسب آن به دست می دانش و ورزیدگی

 نامد. خرد می خرد و بی کم

ای شادمان نخواهد بود اگر خرد در زندگی او به تیرگی روان هم لحظهن آگاه و روشندر ادامه معتقد است که انسا

ای ندارد از رفتار غیر خردمندانه آزرده است. در مبانی تربیتی و عرفانی گراید و دل انسانی که از خرد و خودآگاهی بهره

رود حال همین دل بدون خرد ریش  ار میدل، جایگاه احساسات و تجلیات انوار الهی است و عضو مهم بدن آدمی به شم

خرد را دیوانه و خویشان وی را پذیر و دردمند و اندوهناک است. از این رو است که فردوسی هشیاران بیریش و جراحت

اندیشه و دهد یعنی انسان بیخرد را نشان میاین بیت جایگاه اجتماعی و خانوادگی و ارتباطی انسان بی .خواندبیگانه می

آید که نتیجه آن ودآگاه در بین هشیاران و خواص جایی ندارد و در روابط اجتماعی و خانوادگی بیگانه به حساب میناخ

 طرد شدن او از جمع فرهیختگان و جامعه و خانواده بوده و از آرامش به دور است. 

نیا و آخرت را نتیجه ( مسلمان است، ارجمندی در د03، 1و0)همان، ج توجه به اعتقادات فردوسی که حکیم  با

 داند.خردورزی داشته و انسان جداشده از خودآگاهی را پای در بند می

 

 بنگرى چون است جان چشم خرد

 

  نسپرى جهان شادان چشم بى که 

 

 (1/15: بخش یکم، 0191)فردوسی،                                                                                         

است و  زندگی از دیدگاه فردوسی در انسان، جان است. این مطلب را در بیت شروع شاهنامه آورده عنصر مهم

بیند و برای جان اهمیت خاصی است و اصالت انسان را در جان او می آفریدگار خود را خداوند جان به حساب آورده

گذارد. بینایی و چشم در خلقت انسان گیرد و نام آن چشم را خرد میبرخوردار است و برای همین جان چشمی در نظر می

یار پیچیده و ظریف های بشری جایگاه ویژه دارد. در خلقت انسان چشم عضوی بسها و حماسه و عرفان و اساطیر و افسانه

 با کارکردی خاص است که سهم باالیی در دریافت و رساندن انسان به آگاهی دارد.

 -تناسفندیار رویین-چشم در اساطیر و حماسه به ویژه حماسه رستم و اسفندیار جایگاه ویژه دارد. نماینده دین بهی 

از خودآگاه کامل یعنی سیمرغ )نیروی  -اه شاهنامهشخصیت خودآگ -نگاه که زال زرآپذیر است. و از جایگاه چشم آسیب

کند. جوید، سیمرغ به عنوان نیروی ماورایی و قطب آگاهی چوب گز و آب رز را راه چاره پیشنهاد میمعنوی( مدد می
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 زم، آگاه ادهد. رستکند امّا اسفندیار افزون طلب به البه او ترتیب اثر نمیرستم با تردید و پشیمانی پیش اسفندیار البه می

آورد و رود و زمانی که باالی سرو سهی خم می خواه  نشانه میپیامد کشتن اسفندیار چوب گز را به چشمان شاهزاده زیاده

ر می داند، رسد و گشتاسب را مقص شود و به آگاهی میگردد بیچاره اسفندیار چشم دلش باز میچشم جسم او کور می

 زند. او برایش خودآگاهی رقم می« تراژدی افزون طلبی»جاست که این

س را به چشم جسم خود راه نداده پس چشم جسمانی او نابینا و ناخودآگاه است آنگاه که الیه غبار اسفندیار آب مقد

 شود. زداید، بینا و خودآگاه میناآگاهی را از چشم ظاهر می

 هشده که از حیط گاهی در نظر گرفتهدر عرفان اهمیت زیادی برای چشم و بینایی و وسعت دید و رسیدن به خودآ

بیند و معتقد است که بدون چشم )خرد( شاد زیستن و این مقاله خارج است. بنابراین وقتی فردوسی خرد را چشم جان می

 شود.چندان می کردن روزگار غیرممکن است اهمیّت خرد و خودآگاهی دوشاد سپری

 

 شناس را خرد آفرینش نخست

 

  پاس سه آن و ست جان نگهبان  

 

 زوان و گوش و است چشم تو پاس سه

 

  گمان بى بد و نیک بود سه کزین  

 

  ستود داند که را جان و را خرد

 

 !شنود؟ یارد که ستایم، من گر و 

 

 (13-1/10)همان،بخش یکم،                                                                                                     

های اسالمی خرد را نخست آفرینش )اول ما خلق اهلل حکیم فرزانه با توجه به متون اساطیر ایران باستان و آموزه

داند زیرا آفریدگار دانا وتوانا، اولین عنصری که در نهاد اشرف مخلوقاتش پاس میالعقل( و نگهبان جان و آن سه 

در واقع انسان سه زندگی  .گذارد خرد و خودآگاهی است و تمایز انسان و دیگر مخلوقات همین خودآگاهی اوست می

مند  باشند در آن سه  بهرهکند و نقش چشم و گوش و زبان که از خودآگاهی فردی و خانوادگی و اجتماعی را تجربه می

موالنا از  ههمین خرد است که نه تنها ازحیوان برتر است بلکه به گفت هساحت زندگی او اهمیت زیادی دارد و در سای

 شود.مالئک هم برتر می

 

 شدم نامی و مردم جمادی از

 

 زدم بر حیران به مردم نما وز 

 

 شدم  آدم و حیوانی از مردم

 

 شدم کم مردن ز کی ترسم چه پس  
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  بشر از ببرم دیگر حمله

 

 پر و بال مالئک از برآرم تا 

 

 زجو جستن بایدم هم ملک وز

 

  وجهه الّا هالک شی کلّ 

 

 ( 115: 0139)مولوی،                                                                                                        

 گوید:کند و میخودآگاهی از خود سؤال میفردوسی با 

 ستود یارد که را جان و را خرد

 

  !؟ شنود یارد که ستایم من وگر 

 

 (1/13: بخش یکم، 0191)فردوسی،                                                                                         

ستودن خرد و جان را دارد حال اگر من حکیم خرد را رمزگشایی نمایم چه کسی توانایی، جسارت، جرأت و طاقت 

 کدام انسان ها طاقت شنیدن و درک و فهمیدن مفهوم خرد را دارند؟

 

 یک کتاب انسانی ،شاهنامه

سراید که با سرنوشت قهار بشر پوینده را می هشاهنامه یک کتاب انسانی است نه تنها حماسه ساکنان ایران، بلکه حماس

کوشد تا معنا و حیثیتی در زندگی خاکی خود بگذارد. شاهنامه مانند هر کتاب کشد و میکند، رنج میت و پنجه نرم میدس

سراید؛ تعارض به این معنی که بشر پایبند روح را می از سوی دیگر تعادل بین جسم و بزرگ دیگری، از یک سو تعارض و

شود، علیل  اسیر خویش وابسته است، فرسوده و درمانده می پذیر و وضع محدود خاکی خویش است، به جسم آسیب

میرد؛ اما از سوی دیگر روح اوج گیرنده دارد، طالب کمال و رهایی است. در این کشمکش بین جسم و روح می گردد و می

انان در مرگ پهلو کوشد تا تعادلی بیابد؛ آئین زندگی درست این است. )زندگی وشود بلکه میبشر فرزانه مقهور نمی

 (1 ، ص.0119شاهنامه، 

 

 سود چه گفتن نیست کس چو حکیما

 

 !بود؟ چه کآفرینش بگو پس این از 

 

 (1/19)همان، بخش یکم،                                                                                                      

که خود را به خواب زده و دنبال فهم و خردورزی  فرماید: برای کسانی کند و میجا حکیم نقد اجتماعی میدر این

مهارت خردورزی سخن گفتن سودی ندارد؛ سپس به آفرینش جهان و آفرینش مردم و آفتاب و ماه  نیستند از خرد و

به همین  است،« خرد» پد زیرا دغدغه اساسی او در جامعهت های درونی سخت می اما دلش برای بیان اندیشه پردازد می

 فرماید: دلیل در قسمت ابیات آفرینش مردم می
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 خرد و رای و هوش پذیرنده

 

  برد فرمان دام و دد را او مر  

 

 (03بیت، 1و0: ج113)فردوسی،                                                                                               

 نماید. گاهی در فرمانروایی انسان بر دیگر موجودات اشاره میآمهم خودجاست که دوباره به نقش این

های هم هایش با ستایشستایش .شناسی فرهیخته و مسلمانی آگاه است جامعه ،فردوسی با پیروی از خرد

 فرماید: )ص( می اش متفاوت است، حتی در ستایش پیامبر عصران

 درست رهاند دین و دانش ترا

 

   جست ببایدت رستگاری در 

 

 (5/91: بخش یکم، 0191)فردوسی،                                                                                          

ت به وادی زیرا برای پرواز کبوتر روح بشری او اعتقاد دارد که رهایش و رستگاری انسان در دانش و دین است

ستایش پیامبر اسالم، الزم و ملزوم یکدیگرند اما دین با محوریت دانش به همین منظور در  سعادت، دو بال دانش و دین

این هشدار خوبی است برای خواص و عوام که در پذیرش دارد چون دید و نگاه حکیمانه به دین دارد. م میدانش را مقد

دنبال سوءاستفاده و ابزاری کردن ه ان که بخرد و خودآگاهی گام بردارند تا اسیر خرافات مذهبی سودجوی احکام دین با

های ناپخته و دین هستند، نگردند و چه بسیارند کسانی که با پذیرش احساسی و جغرافیایی دین بدون دانش، با اندیشه

فهمد و کسی احکام دین را خوب میفردوسی اند. بنابراین از نظر خردانه خویش موجب هالک خود و جامعه خود گشتهبی

 باشد.  مند میرسد که از دانش بهره تگاری میبه رس

کند که حدود  چهار قرن از پیدایش خاص و نژاد ایرانی است این دیدگاه زمانی مطرح می هدهگان طوسی از طبق

داری بدون خردورزی را تجربه های دینگذرد، او با نگاهی ژرف و حکیمانه آسیبدین و ظهور اسالم در ایران می

 بیند؛ حال باید دید که هدف فردوسی از تأکید بر  خرد  و خردورزی چیست؟ اثرات آن را در بستر جامعه میاست و  نموده

گیرد، بنابراین او سرچشمه می هپاک و خردورزان هاول اینکه فردوسی حکیم است سخن خردمندانه از درون اندیش

ها است، دوران زندگی و نقش حکومت به وادی کشاندهدوم اینکه آنِ فردوسی او را  دهد.ابتدای سخن را به خرد آذین می

تپد. و حاکمان و آنِ شاعر است که از او حکیمی خردمند ساخته، خردمندی که دلش برای وطن و ملّیتش، خردمندانه می

مشاهده خوبی  به را اعراب و پیامدهای حکومت غزنویان هخوبی مطالعه نموده و نتایج حمل او احوال ایران باستان را به

او از بیان خرد و خردورزی تلنگر به جامعه هم عصر خود وآیندگان است.  او اندیشمندانه درک   . هدف مهمنموده است

کوشد و کاخ بلند زبان پارسی را همین جهت در استحکام آن می زبان پارسی است به هنموده که همدلی ایرانیان در سای

خردی در امان بماند. او به دنبال ثبات زبان پارسی و یک گزند باد و باران بی بخشد که ازآراید و استحکام میچنان می

به این منظور  .است های خردورزیخوبی به جستجوی خرد و مبانی اندیشه ایرانی است و به هشدن جامعدل شدن و یکی

گردد تا در اساطیر سرزمین عقب بر میپردازد. هزاران سال به ای و بنیادین به اساطیر سرزمین مادری میصورت ریشه به

پیامدهای دوری از فردوسی هدفش این است که از نقطه آغاز به تحلیل خرد بپردازد.و خویش را پیدا نماید  همادری گمشد
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کند به این هم بسنده نمی ؛کنداندیشه و خرد را با جان و خرد خود لمس نموده بنابراین به نام خداوند جان و خرد آغاز می

 .پردازددرنگ به ستایش خرد میپس از بیان اعتقادات خویشتن بدون  و

این  های بیان و تحلیل نموده و چکیدصورت ریشههنر فردوسی این است که اندیشه و خرد را از ابتدای خلقت به

ل ماندگاری یکی از مهمترین دالی .گذاردتحلیل را در جای جای اثر خویش مانند گوهری ناب در اختیار خواننده می

 شاهنامه پس از فرازها و فرودهای اجتماعی و سیاسی و... همین خودآگاهی خود فردوسی است.

 

 های هم عصر آن مقایسه شاهنامه فردوسی با شاهنامه

های هویت هر ایرانی است؟ چرا از شاهنامه پس از هزارسال هنوز سند افتخار وفردوسی  هچرا شاهنامسوال این است که 

مسعودی مروزی که مطهّربن  هتوان گفت: شاید شاهنامبه این استواری خبری نیست؟ در پاسخ می هم عصر او

 سه بیت:« البدئ والتّاریخ»طاهرالمقدسی در کتاب 

 

 شاهی به آمد کیومرث نخستین

 

 گاهی پیش درون گیتی به گرفتش 

 

 بود پاذشه گیتی به سالی سی چو

 

 بود روا هرجایی به فرمانش کی 

 

 خسروانا نشان شد سپری

 

  جهانا در راندند خویش کام چو  

 

 

( هر چند این شاهنامه نزد 001است. )صفا، ذبیح اهلل، آن را آورده، نخستین شاهنامه منظومی باشد که سروده شده

فاعیلن این منظومه بر وزن مفاعیلن م .لین ایراد بر وزن عروضی آن وارد استا اواست ام ایرانیان، عزیز و بزرگ نموده

شمس قیس  هدانیم که این وزن مناسب سرایش ترانه یا به گفتشده و می فعولن یعنی بحر هزج مسدس محذوف سروده

و اشعار شش  -حماسی بازمانده از عهد اشکانیان همنظوم  -« ایاتکار زریران»دانیم است، گرچه نمی« فهلویات»رازی 

نامه که نامه وگشتاسباست؟ امّا با توجه به اشعار آفرین( چگونه بوده1، هجایی آن )بنونیست، منظومه ایاتکار زریر، صفا

وزن آشنایی با « فعولن فعولن...»شود که شده اند مشخص می هر دو در بحر متقارب مسدس محذوف یا مقصور سروده

طلبد. ) اشرف زاده، می« فعولن»نشین کرد، حماسه دل سرود و« مفاعیلن»توان با طبع ایرانیان بوده و حماسه را نمی

 (55 ، ص.0139

است. او از دوران پادشاهی گشتاسب و ظهور  -نامهگشتاسب -دقیقی طوسی همانده، شاهنامباقی هدومین شاهنام

 «.زمانه برآورد عمرش به بن»سراید که نماید و حدود هزار بیت میزرتشت شروع می
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زرتشت شروع نموده؟ بحث و ایرادی نیست، امّا سرودن حماسه که دقیقی زرتشتی است یا نه؟ چرا از ظهور  در این

ها و خوانندگان بماند. گرایش به آیینی بسیار کهن، در خواهد تا در جان ملّتملی وسعت دید و خودآگاهی فرا مذهبی می

ممکن است ایجاد  جای ایجاد همدلیتواند کارساز و مانا باشد بلکه به ای که به هر صورت دین نو را پذیرفته نمیجامعه

جدایی نماید. اگرچه نیت شاعر این نباشد. از طرفی زبان شعری دقیقی همانند فردوسی کوبنده نیست چنان که خود 

 فرماید:فردوسی در نقد این هزار بیت می

 

 آمدم سست نظم، این کردم نگه

 

 آمدم ناتندرست بیت، بس 

 

 (51)همان،                                                                                                                  

غُرَرُالسّیر یاغُرَرُاخبارالمُلوک »ه به نام 119سومین شاهنامه را حسین بن محمد ثعالبی مرغنی در گذشته به سال 

 های پارسی و پهلوی است به زبان عربی نگاشته است. شاهنامه و خدای نامهکه در حقیقت ترجمه « الفُرس

 ی نعمت خویش را که جز بندگی او آفریدهپس منِ بندۀ چاکر و پرورده»نویسد: کتاب می خود ثعالبی در مقدمه

رفته، های او فرو نعمت خویش را تنها از نیکی و احسان وی یافته و همواره در دریای بی کرانه هنشده، آن زندگی گم بود

شاهان، حکمت و ادب آنان، دانش و سرگذشت و...  ههای تابناک و برجستگزارش هفرموده تا کتابی بسنده و سودمند دربار

است تا شور ایران دوستی، و این، تفاوت اصلی کار  ثعالبی بیشتر فرمانبری از امیر بوده ه. بنابراین انگیز«همه را بنگارم

دوسی است. زیرا کار ثعالبی نقل است و کار فردوسی نقد، عمل ثعالبی روایت است و از فردوسی درایت، کتاب ثعالبی با فر

دانیم که: بر رُسته دگر باشد و بر بسته دگر )اشرف زاده،  می« بررُستگی»است و از آن فردوسی از « بربستگی»ثعالبی از 

 (59 ، ص.0139

آید و بعضی آن را برابر حساب می ملی به هسی است که دومین حماسچهارمین شاهنامه، گرشاسب نامۀ اسدی تو

 باشد بهمی« عجایب هند»( این اثر حماسی که مشابه کتاب 153/ 0: 0150دانند. )تاریخ ادبیات در ایران، شاهنامه می

 های خارق عادت خیلی مورد قبول واقع نشد.دلیل نقل داستان

سنجد و هر چه را با آن چیز را با محک خرد ناب می چراست و همه اما فردوسی مرد خرد و حکمت و چون و

کتاب خود  هابومنصوری به صراحت دربار هآورندگان شاهنامشاهنامه هم آواز با گرد هدر مقدم .پذیردمنطبق نباشد نمی

 (10 ، ص.0110کند )یاحقی، عنوان می

  مدان فسانه و دروغ را این تو

 

 مدان زمانه روشن یکسان به 

 

 خرد با خورد اندر اوهر از

 

 برد معنی و رمز ره بر دگر  

 

 (001-5/001: بخش یکم، 0191)فردوسی،                                                                                 



 11                                                                                              1318و تابستان  بهار ، 43-42شماره  ،11دوره  شمسه،

 پایان دانست وشونده و بیجوی پیوسته، نو وتوان جستتفاوت است میان خردورزی و خردمندی، خردورزی را می

 (0 ، ص.0131گی آن. )بابک، است از خرد و دارنده گی بخش شکل یافتهخردمندی اما، گیرند

شود که، حکیم توس با خردورزی اشتباهات  توجه به بررسی چهار شاهنامه معروف به جا مانده مشخص می با

خواهان و ا کاخ بلند نظم پارسی از باد و باران و گزند بددقیقی، اسدی توسی، مسعودی مروزی و ثعالبی را انجام نداد ت

 خردان در امّان بماند و این همان راز ماندگاری شاهنامه است.بی

خردی هایش، ستودن خرد و داد و مهربانی و نکوهش بیهای داستانزبان استوار و فراگیر او، دقّت نظر در شخصیت

 ، ص.0139نامه افتخار ملّت ایران و  رستم او رستمی سرآمد شود. )اشرف زاده، داد و کین و... سبب شد کتاب او کارو بی

01) 

 

 گیری نتیجه

عنوان  ملّتی با  یابیم که ایرانیان بهاکنون با توجه به تحلیل ابیات آغازین شاهنامه و تحقیق در متون گذشته در می

عنوان یکی از  اند و کسب خودآگاهی را بهبودههای زندگی برخوردار از مهارت ،فرهنگ و دارای اسطوره و حماسه

های زندگی برای رسیدن به سعادت انسانی و آرامش زندگانی ضروری دانسته و در فهم و کسب و رین مهارتتمهم

 اند.  کاربرد این مهارت پیشتاز بوده

های اجتماعی ندن آسیببه حداقل رسا شناسی امروزه برای راحت زیستن و درک متقابل و شناسی و جامعه اگر روان

ایرانیان، خردورزی و خودآگاهی بوده است؛ اما  هنامنماید، در هزار سال پیش مبنای خدای مهارت خودآگاهی را مطرح می

باید این مهارت مهم به بستر جامعه آمده و از پیش از تولد فرزندانمان و تشکیل کانون خانواده و پس از آن در اولین 

اجتماعی کاسته شده و بستر زندگی  های استفاده قرار گرفته تا از آسیب داده( نهادینه وکاربردی مورکانون اجتماعی )خانو

آرام فراهم آید؛ ازطرفی به فردوسی که با شروعی خردورزانه در شاهنامه و در جای جای این اثر سترگ راه برون رفت از 

خرد و خودآگاهی استوار  ههنامه سند هویت ملّی ما بر پایبیند، افتخار نموده زیرا شامشکالت جامعه را در خردورزی می

 است. است و همین خردورزی است که سبب ماندگاری شاهنامه در دل ایرانیان و جهانیان گردیده

شناخته و با دانستن جایگاه های مغی، میترائیسم، زرتشت، اسالم را می حکیم است، او آیین اصیل و فردوسی نژاده و

ها و دیدن اوضاع و احوال ایرانیان در قرن چهارم که تشنه برگشت خرد ورزی و خودآگاهی در این آیین ت خرد واهمی و

اگر  ای نموده و سرایش حماسه ملّی را شروع نموده است.اسطوره به دوران طالیی خویش هستند، رجزخوانی حماسی و

ها و بهترین وسیله شناساندن یک  تد استقالل ملو زبان به عنوان کلیباشد،  ارائه خود می شناخت خود و« خودآگاهی»

 بیافریند.« خودآگاهی ملّی»ملت به دیگران است، فردوسی باید با زبان حماسه

« خودآگاهی»سب مهارت مستحکم در زمینه خردورزی داریم، باید درک« خردنامۀ»و « خدای نامه»اکنون که چنین 

با گسترش آن درامر آموزش و پرورش از پیش دبستانی تا دانشگاه  و لین مهارت زندگی تالش گسترده نموده،به عنوان او
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برای « دانایی» هرسیده و در سای« دانایی»فراهم نموده تا به « خودآگاهی»کاربرد  و خانواده و بستر جامعه زمینه فهم و

 گردیم.« توانا»ای پویا  برخورداری از زندگی آرام و جامعه

 

 منابع

 مرگ پهلوانان در شاهنامه تهران: ابن سینا. (. زندگی و0119)اسالمی ندوشن، محمد علی 

 شاهنامه( تهران: نشر قطره. نامور )گزیده ه(. نام0131اسالمی ندوشن، محمد علی )

 (. محرمان سراپرده وصال. مشهد: سخن گستر.0139زاده، رضا )اشرف

 نگار.زندگی. مشهد: نیهای (. مهارت0131نژاد، محمدعلی، عالمی، علی، تجددی، مرتضی )اصلی

 سخن گستر.: مشهد .زبان فارسی در کارکرد ارتباطی (.0131بابک، علی )

 (. فرهنگ فردوسی. تهران: سخن گستر.0135بابک، علی )

 شاهنامه فردوسی(. تهران: نشر مرکز.  ی مقاالت دربارههای کهن )برگزیده(. گل رنج0111خالقی مطلق، جالل )

 های فکری فردوسی. تهران: امیرکبیر.. جاذبه( 0109رنجبر، احمد. )

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ه( نمیرم از این پس که من زنده ام. تهران: مؤسس0111ستوده، غالمرضا )

 علمی آموزشی دارالفنون طوس. ه(. مشهد: شهرداری مشهد، مؤسس0131) 10های مهارت زندگی در قرنسلسله همایش

های زندگی در مثنوی مولوی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران (. مهارت0190صادقی گیوی، مریم )

 مرکزی.    

 (. تاریخ ادبیات ایران. تهران: ققنوس.                         0111صفا، ذبیح ا... )

 (. شاهنامه. تهران: قطره.0111فردوسی، ابوالقاسم )

 جلدی چاپ مسکو(.زیر نظر ی. ا. برتلس. تهران: ققنوس.9شاهنامه )براساس نسخه (. 0113فردوسی، ابولقاسم )

 ( شاهنامه. پیرایش جالل خالقی مطلق. تهران: سخن. 0191فردوسی، ابولقاسم )

 (.  مهارت های زندگی )ده مهارت کلیدی زندگی(. تهران: شباهنگ.0133فرمهینی فراهانی، محسن، پیداد، فاطمه )

 .دار احیاء التراث العربی بیروت: .نواربحار اال(. 0111) باقرمجلسی، محمد 

 (. سوگ سیاوش. تهران: خوارزمی.0115مسکوب، شاهرخ )

 های متعالی انسان در شاهنامه. تهران: کوثر.(. ارزش0130مصالیی، سید مرتضی )

 فردوسی. تهران: سروش. ههای اساطیری در شاهنام(. نهادینه0113واحددوست، مهوش )

 انتشارات آستان قدس رضوی. چاپ و هباستان. مشهد: موسس ه(. بهین نام0110احقی، محمد جعفر )ی

 

 


