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 گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسي

 
1قدمعلي سرّامي دكتر

    

  چكيده

شناسي مبحـث گـوهر و هنـر در ايـن حماسـه             شاهنامهترين مباحث     يكي از كليدي  
را  )گيتـي (و جهان مهين  )مردم(آفرين، جهان كهين  ، جهانشاهنامهاز ديدگاه . است

يشان را گردن  فرمان گوهرها ند دو ناگزيراست و هر ژه آفريده   هر يك با گوهري وي
و چـونين اسـت كـه آدمـي از        د  دااختيـار   ) مـردم (گذارند، اما به گوهر جهان كهين       

 اعمـال همـين اختيـار خـداداد اسـت،           نتيجـة جوهرة ديگري به نـام هنـر نيـز كـه            
، انـسان بـه يـاريگري هنـر         شاهنامهبنا به مندرجات    . استبرخورداري حاصل كرده    

د سرانجام راه تدويري سرشت خود را به طريق سرنوشـت پيوسـته و دايـرة                توان  مي
 حال كه نخستين فطرت اسـت،       كمال خويش را فراهم آورد و بدين ترتيب در عين         

 در حقيقـت نمـايش      شـاهنامه اين مقاله، تمامـت     فرض   به    بنا .پسين شمار هم باشد   
  :بديل است تفصيلي اين دو بيت از اين حماسة بي

ــو را از د ــرآورده ت ــي  ب ــد و گيت   ان
 

ــرورده   ــانجي بپ ــدين مي ــه چن ــد ب   ان
 

ــمار   ــسين ش ــرت، پ ــستين فط   نخ
 

  تــويي خويــشتن را بــه بــازي مــدار 
 

  . هنر، گوهر، كوشش، بخشششاهنامه،: هاكليدواژه

  مقدمه

 عالمه دهخدا، گوهر در زبان مـا معـاني متعـددي دارد             نامةلغتبنا به مندرجات ذيل واژة گوهر در        
آتـش، بـاد،    (يكي گوهر به معني عناصر اربعـه        : يان چند معني از اهميت باالتري برخوردارند      كه از آن م   
  : استكرده با لفظ چارگوهر يادشاهنامه ها در مقدمة  كه فردوسي از آن) آب و خاك
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  چو اين چارگوهر به جاي آمدند               ز بهــر سپنجي ســراي آمـدنـد
)1/5/42-43(  

اختـصاصاً بـه مرواريـد نيـز گـوهر       . ر پديدار مادي اين جهاني، گوهري مستقل است       بر اين بنياد، ه   
 دهخدا گوهر به معني حقيقت، ذات، اصـل،         نامةلغتگويند، اما معني مورد نظر ما در اين مقاله بنا به              مي

ايـن همـان بخـش از     . اساس، سرشت، طبيعت، نهاد، طينت، جبلت و فطرت هـر چيـز و كـس اسـت                
  .1گيرد آينده در آنجا آغاز مي هاي پديدر است كه سرّ و بنياد همة دگرگونيوجود هر پديدا

گوهر است و بالمـĤل، مـردم كـه صـورت فـشرده و              به باور فردوسي، جهان با آفرينندة خويش هم       
اي  توان تصوير اين برداشـت را چونـان زاويـه    مي. گوهر خواهند بوددرهم تنيدة جهان هستند با وي هم 

أس آن همان حقيقت آن يعني آفريننده و اضالع دوگانة آن عوالم صغير و كبيـر يعنـي                  مجسم كرد كه ر   
  .جهان و مردم است

سرشـتي انـسان و     بنـي و هـم     در نخستين مصراع آن از حقيقت هـم        شاهنامهفردوسي از همان آغاز     
از . ستيمفهمـيم بـا چـه آدمـي طـرف هـ       خوانيم، مي  را ميشاهنامهوقتي مقدمة   . استخدا پرده برداشته    
شويم فردوسي در عين حال كه بـا نـام            خوانيم، متوجه مي    بيت اولي را كه مي    شاهنامه  جمله در سرآغاز    

آغاز ايـن         توانيم حتي اگر در ذهن او نبوده، سر         خدا شروع كرده، طوري سخن خويش را آغازيده كه مي         
ين و آسـمان اسـت؛ جنـگ بـين      سـتيز بـين زمـ     شاهنامهاصالً تمام   . خداوند خرد بدانيم  كتاب را به نام     

  .كوشش و بخشش، تدبير و تقدير، جبر و اختيار، از اول تا آخر
گويد، خوب معلوم است كه بـا نـام    كه مي» خداوند جان و خرد«آغاز سخنش را به نام     فردوسي سر 
كند، چون خداوند است كه خرد را آفريـده و از جـان خـودش همـال بـرايش گذاشـته              خدا شروع مي  

آفرينش عقل كل كه در اندرون خويش نفس كلي را هم داشـته، باعـث پيـدايش ايـن عـالم                     اين  . است
توانيم شك كنيم كه خداوند جان و خرد، خداست، اما از سوي ديگر خداونـد در زبـان               نمي. استشده  

طور است نه ايـن كـه       هميشه هم همين  . و ادبيات ما به معني صاحب و مالك و دارندة هر چيزي است            
ي خداونـد بـه عنـوان صـاحب اگـر جـداً        كاربردها.  باشددر زبان فارسي به اين معنا به كار رفته        بار  اين

شما خدا بـه معنـاي صـاحب را در      . بررسي شود در نظم و نثر دري بيشتر از خداوند به معني خداست            
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 يعنـي   خدادهخدا يعني صاحب ده، كدخدا يعني دارندة كد و خانه         . بينيد  هاي مركب بسياري مي     پس نام 
  .صاحب خانه

***  
گوهريم و هنرمان هيچ جز اين نيست كه گوهر الهي را از قوه بـه فعـل              ما آدميان با خداي جهان هم     

 : استسروده ) 373: 1368 (حديقهسنايي در . آوريمدر
  اي بــه گهــر  تــو بــه قــوت، خليفــه   

 

ــل آور     ــه فعــ ــويش را بــ ــوة خــ    قــ
             

 خـود در مـا دميـده و خـرد را بـراي ياريگريمـان       از روح  خدا   گوهري به دليل آن است كه       اين هم 
شـيخ اشـراق در يكـي از    . است و ما بايد به ياري آن، گوهر خويش را از قـوه بـه فعـل آوريـم              آفريده  

بـا بيـاني رمـزي از    ) 370-369/ 3: 1380سـهروردي،   (بستان القلـوب مصنفات فارسي خود موسوم به  
پيـري را ديـدم سـخت    . من در واليت يمن بودم كه صـنعا گوينـد          «:استگوهري پرده برداشته    اين هم 

بيـا تـا   . ام امشب خوابي عجيب ديـده : چون مرا بديد، بخنديد و گفت  . دويد  نوراني، سر و پاي برهنه مي     
دوش در خواب جـايي عجيـب ديـدم، چنـان كـه شـرح آن               : پير مرا گفت  . من پيش رفتم  . با تو بگويم  

چـون در او نگـاه   . ام و نـشنيده  شخصي ديدم كه هرگز به حـسن او نديـده    توانم كرد و در آن ميان         نمي
گفـتم مبـادا كـه ناگـاه بـرود و مـن در         . فرياد از نهاد من برآمـد     . كردم از غايت جمال او مدهوش شدم      

بجستم و هر دو گوش او محكم بگرفتم و در او آويختم و چون بيـدار شـدم هـر دو             . حسرت او بمانم  
و اشارت به بدن خـود      . »من هذا؟ هذا حجابي   ! آه: پس از آن گفتم   . د بديدم گوش خود را در دست خو     

  .»» اهللارحمةما احسن اخونا الحلّاج «: گفت گريست و مي كرد و مي مي

خيزيم، جهان به جاي آن كـه از معجـزه خـالي باشـد، از                 اگر من و تو به كشف جوهر درونيمان بر        
اگر گـوهر   . ار، كام هيچ عمل و فكري را تلخ نخواهد كرد         بود و زهر تكر   ي اعتيادي خالي خواهد       كارها

اي  هـاي تـازه   دم جهان به توانيم دم خويش را بشناسيم، با تركيب نوي الفباي آن كه همان هنر است، مي
آيد الّا از طريـق كـشف         معني حيات انسان چيزي جز تسلسل اعجاز نيست و اين حاصل نمي           . بيافرينيم

  .گسست از اين نيروهايري مستمر و بيگ نيروهاي دروني و بهره
. هـا آفـرينش سـياووش از فـرّه ايـزدي اسـت            گـاه   گوهري مردم و خدا، يكـي از تكيـه          در باب هم  

  :گويد  است، ميسياووش در پاسخ به سودابه كه از او در باب زيبايي رخسارش پرسيده



 سوم      شمارة                                  )ادبيات و علوم انساني سابق(          جستارهاي ادبي                                         32 

؛ يعنـي عـين و   2)123ص: بنـدهش ) (انسان(= ايرانيان با پذيرش گوهر، براي دو عالم كبير و صغير          
هـا پـيش از چـارلز دارويـن        دهذهن، جهان و انسان، توانستند واقعيت عظيم تكامل را كشف كنند و سـ             

همة عارفان بزرگ ايرانـي از دسـت        . ترين وجوه خود به بيان آورند       تكامل تدريجي كاينات را به صريح     
به تكامل تدريجي ـ تدويري كـل كاينات از عقـل تا عقــل    ... سنايي، عطار، موالنا، عزيزالدين نسفي و 

د  نفـوس جـزوي    «: كنيمانگيز را نقل مي   ن واقعيت شگفت  به عنوان نمونه دريافت نسفي از اي      . باور دارـن
باشـند   گاه در اين منزل مـي   شود و چندين    آيند تا نزول تمام مي      از عالم علوي، اول به عناصر و طبايع مي        

رسـانند، و   گردند و فيض اثرهـا بـه عناصـر و طبـايع مـي               و افالك و انجم دايم گرد عناصر و طبايع مي         
انـد، پـرورش يابنـد و         است كه تا نفوس جزوي كـه در عناصـر و طبـايع             مقصود از اين همه گشتن آن     
يابنـد و نـام نفـس         باشند و پرورش مـي      چندين هزار سال در اين مرتبه مي      . استعداد عروج حاصل كنند   

آينـد و اول      آن گاه از عناصر و طبايع عروج كنند و بـه نباتـات مـي              . جزوي در اين مرتبه، طبيعت است     
كنند، صورت طحلب است و اين طحلب، گياهي سـبز اسـت كـه     باتات پيدا ميصورتي كه از صورت ن  

كنند تا به حدي كـه شـجر    و صورت نباتات و اشجار پيدا مي. آيد آيد و به مراتب برمي ها پيدا ميدر آب 
واق و چنـدين هـزار سـال        به حيوان نزديك شود؛ همچون درخت خرما و درخت لُفاح و درخت واق            

يابند و در اين مرتبه، نـام وي نفـس    باشند و از گردش افالك و انجم پرورش مي   مي ديگر، در اين مرتبه   
كننـد،   آيند و اول صورتي كـه از صـورت حيوانـات پيـدا مـي                آن گاه از نبات به حيوان مي      . نباتي است 

صورت خراطين است و اين خراطين، كرمي سرخ و دراز و باريك اسـت كـه در گـل و زمـين آبنـاك             
كنند تا حدي كـه حيـوان غيرنـاطق بـه           آيند و صورت حيوانات به تدريج پيدا مي       تب برمي و به مرا  . بود

شـود، همچـون بوزينـه و نـسناس و چنـدين هـزار سـال ديگـر، در آن مرتبـه               حيوان ناطق نزديك مي   
آن   .يابند و در اين مرتبه، نام وي نفـس حيـواني اسـت    باشند و از گردش افالك و انجم، پرورش مي    مي

كننـد، بـه صـورت زنگيـان       و اول صورتي كه از صورت انسان پيـدا مـي          آيند  حيوان به انسان مي   گاه از   
نفس ناطقـه را در ايـن مرتبـه نفـس           . است و در اين مرتبه نام وي، نفس انساني است يعني نفس ناطقه            

 

 
  و ديگــر كــه پرســيدي از چهــر مــن    

 

ــويش،         ــرّ خـ ـــنده   از فـ ــرا آفرينــ  مـ
 

 

  بياميخــت بـــا جـــان تــو مهـــر مـــن  
 

ــيشچنـــين آفريـــد ــارين ز پـ    اي نگـ
 

 )299-3/23/298: 1384فردوســي،   (   
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نفـس لوامـه   آيند تا به درجة حكما رسند و در اين مرتبه، نفس ناطقه را      مي  گويند و به مراتب بر      اماره مي 
نفـس ناطقـه را نفـس قدسـي      آيند تا به درجة اوليا رسـند و در ايـن مرتبـه،       گويند و به مراتب برمي      مي
آيند تا به درجة انبيا رسـند و در ايـن مرتبـه نفـس ناطقـه را نفـس مطمئنـه                    برمي و به مراتب  . گويند مي
شـد؛ يـا ايتّهـا الـنّفس المطمئّنـه         اكنون به كمال رسيد و بر اين مزيد نباشد و وقت بازگـشتن              . گويند  مي

  ).412- 411: 1362نسفي، (» ارجعي الي ربك، راضَيه مرضيه فَادخلي في عبادي و ادخلي جنَتّي
توانـد حقيقـت   تنها انسان است كه به منزلة اول و آخر هستي كـل مـي     ) 1/76: 1385(به تعبير بيدل    
  :حق را بازنمايد

ــت    ــان پرداخ ــة امك ــه آيين ــسن ك   آن ح
 

  ذره بــه صــدهزار خورشــيد نواخــتهــر  
 

   همــه جلــوه بــود در پــردة غيــببــا ايــن
 
 

  تــا انــسان گــل نكــرد خــود را نــشناخت 
 

سخن بيدل حامل همان انديشه است كه چنـد قـرن پـيش از آن عـارفي چـون عزيزالـدين نـسفي                   
 ببينـد  خواست كه جمـال خـود را   اي دوست اين نور مي«: بوداز آن سخن به ميان آورده  ) 102: 1341(

كـرد و از ظـاهر بـه بـاطن و از غيـب بـه شـهادت و از        تجلـي . كندو صفات و اسامي خود را مشاهده     
اي . كـرد و صـفات و اسـامي و افعـال خـود را ديـد             وحدت به كثرت آمد و جمال خـود را مـشاهده            

ا انـسان   نمـ   نمـا و جـام جهـان      دوست اگر هريك از موجودات اين عالم، آينة نور خدايند، اما آينة تمـام             
  .»تر و اشرف مخلوقات است انسان، آخرين آفريده و كامل. است

هاي آشنايي با دوست، وجود انسان را با وجـود آفريننـدة وي يكـي       بيدل با زباني سرشار از كرشمه     
شناساند و بـا نمـايش تـدويري بـودن خلقـت و درهـم               بيند و حقيقت آدميت را سحر و اعجاز مي        مي

دگي حق و آفريدگي انسان و رسـيدن بـه كمـال دايرگـي، پيوسـتگي بـدايت و                 آميختنِ دو كمان آفرينن   
هـا بـا اصـل خـود رجـوع      سپس با يادآوري اين دريافت عرفاني كه فـرع   . 3كندنهايت را خاطرنشان مي   

ايـن عـارف بزرگـوار جـستن را عـين      . 4دارد كنند، يگانگيشان را با اصل و مبدأ خـويش اعـالم مـي         مي
 اصـل   ، همـة فـروع بـه اعتبـار آن كـه جويـاي             بر اين بنياد  . آورد  نزل به شمار مي   رسيدن و راه را عين م     

   .5اند افتند، يگانگي با وي را آغاز كرده اند، به محض اين كه به سوي او به راه مي خويش
پس از آن كه در باب آفرينش گوهرهاي چهارگانة آب، باد، خاك، آتـش و               ) 67-1/6/61(فردوسي  

  : كند گويد، از آفرينش انسان ياد مي به كوتاهي سخن مينيز گياهان و حيوانات
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ــد              ــد  پدي ــردم  آم ــذري م ــن بگ چــو زي
ســرش راســت بــر شــد چــو ســرو بلنــد      

ــرد            ــوش  و راي  و خــ ــدة هــ پذيرنــ
ز راه  خـــــــــرد  بنگـــري  انـــدكي                   

ــي               ــي  هم ـــيره دان ــي  خـ ــر  مردم مگ
ــرآوردهتـــو  را ــي   بـ ــد   از  دو  گيتـ   انـ

نخـــستين    فطـــرت،  پـــسين  شـــمار   
 

  

ــد   ــر كليـ ــدها را سراسـ ــن بنـ ــد ايـ   شـ
  بــه گفتــار خــوب و خــرد كــار بنــد     
  مـــــر او را  دد و دام  فرمـــــان بـــــرد
  كـــه معنـــي مـــردم چـــه باشـــد يكـــي
ــي   ــشاني همـ ــداني نـ ــن را نـ ــز ايـ   جـ

ــرورده  ــانجي بپـ ــدين ميـ ــه چنـ ــد بـ   انـ
  تـــويي خويـــشتن را بـــه بـــازي مـــدار

 

بينيد فردوسي انـسان را        كه مي  چنان.  در باب هستي انسان است     شاهنامهاين فشردة انديشة سرايندة     
هاي او را استقامت قامت، سـخنگويي         كليد همة بندهاي جهان آفرينش شمار كرده و برترين ويژگي         شاه

 نبايد به ظـاهر آدمـي نگريـست و بـاطن             كه است و پس از آن كه خاطرنشان كرده       و خردمندي دانسته    
انگاشت، در دو بيت پايـاني انـسان را حاصـل جمـع آفـرينش دو              وي را كه اصل آفرينش است ناديده        

هاي پيش از خود دانسته و در نهايت وي را آغـاز و انجـام                جهان پيدا و پنهان و مقصود از همة آفرينش        
  .استهستي به حساب آورده 

ي در حصار بخت است و بخت هم از بيرون يعني سپهر بـرين و هـم از درون                    انسان شاهنامهانسان  
تواند گريخت و نـه جـز بـه آسـمان             نه از خود مي   . يعني گوهر و سرشت، او را در چنگ خويش دارد         

بـود و خـرّاد پـرده       ماند كه در ايوان قيصر، معلق در فضا ايستاده          او به سوار آهنيني مي    . تواند آويخت مي
رگرفت؛ از سـويي اسـير سرشـت آهنـين خـويش و از سـوي ديگـر در حـصار مغنـاطيس             از راز آن ب   

انسان حماسه، انساني است كه دو بال پنهان گـوهر و بخـت، وي را بـه حالـت        . گرداگرد خويش است  
  .استداشته تعليق نگه 

ي كـه بـه تعبيـر     كنـيم؛ همـان     بخت همان گوهر جهان است كه ما آدميان به ناگزير از آن پيروي مي             
اما گوهر ما آدميان چيست؟ و ما از ايـن واژة ديرسـال در              . استبخشش خوانده شده        شاهنامهديگر در   

هاي تني و رواني، ظـاهري و بـاطني           زبان مادري خود چه مفهومي در انديشه داريم؟ هركسي با ويژگي          
نفـساني اسـت كـه      هـاي     اي از ويژگي    نهادهزايد و مراد از گوهر معموالً برهم      خاص خويش از مادر مي    

اي از قوانين پنهاني اسـت كـه بـر وجـود      در حقيقت آميزه. هركس از آغاز به دنيا آمدن با خويشتن دارد 
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عـواملي چنـد در سـاخت    . ها سـرپيچي كنـد   تواند از مراعات آن راند و شخص نميهر كسي فرمان مي 
  .جنسيت) 3تبار و دودمان ) 2نژاد ) 1: اندركارند؛ از اين قرار گوهر آدمي دست

آيند و سـاختة نـژاد و تبـار و            گيرد، عوامل ديگري در كار مي       پس از آن كه يگانگي با مادر پايان مي        
ايـن عوامـل عمـدتاً از محـيط     . آورنـد  كنند؛ يعني گوهر را از قوه بـه فعـل مـي        جنسيت را پرداخت مي   

وهر بنـابراين در تـشخص گـ   . گيرنـد  اجتماعي، آموزش و پرورش و تجارب شخـصي سرچـشمه مـي       
انـد و   هركس عوامل ششگانة نژاد، تبار، جنسيت، محيط، آموزش و پـرورش و تجربـه، صـاحب نقـش       

آن كـه زن بـه دنيـا        . آدميان به حسب چند و چون برخورداريشان از اين شش آبشخور، از هم متمايزند             
ـ    آيد با آن كه مرد از مادر مي   مي ز تفـاوت  زايد، تفاوت جوهري دارد و در نتيجه سرنوشـت ايـن و آن ني

انـد    خود به دليل اختالف در نژاد، در گوهر نيز مختلف         تركان و ايرانيان و تازيان خود به        . خواهد داشت 
و باالخره آن كه از تبار شاهان و مهتران است با آن كه از دودة كهتران و غالمان اسـت، گـوهري يگانـه                  

ي هـر كـسي در سـودادن بـه         بر همين قياس، محيط و تعليم و تربيت و تجارب شخص          . نخواهد داشت 
  . تواند بود ثير نمي تأزندگي و سرنوشت وي بي

بـه قهرمانـان    ) 774: 1367سرّامي،  (رنگ گل تا رنج خار      بيست و چند سال پيش هنگام نگارش از         
 بودم اگر گفتار و كـردار و پنـدار را ابعـاد اصـلي      چونان موجوداتي سه بعدي نگريسته و نوشته  شاهنامه

آيـد و اگـر       ر آوريم، قهرمان، حجمي است كه از حاصل ضرب اين ابعاد بـه دسـت مـي                داستان به شما  
بخواهيم شخصيت قهرمان داستاني را به بررسي گيريم، ناگزير از مراجعه به كـار و سـخن و انديـشة او             

خـواهم    امروز پس از اين همه سال مي      . سان هر قهرمان، تمامت داستان خويش است        بدين. خواهيم بود 
ن كنم كه انسان همانند همة موجودات عالم واقعيتي چهار بعدي دارد و كردار، گفتـار و پنـدار                   خاطرنشا

كشند كـه همـان زنـدگاني او      وي كه به منزلة طول و عرض و عمق اويند، بعد چهارمي را هم يدك مي               
بـا چنـين نگرشـي    . در زمان است و بي لحاظ زمـان زيـستن، هـر شـناختي از او ناتمـام و ابتـر اسـت           

هـاي بـشري     همان انگيـزه   در همة رفتارهاي عيني و ذهنيشانشاهنامههاي قهرمانان     پذيريم كه انگيزه    مي
است و در همة پديدارهاي داستاني از آميزش و آويزش عناصـر متـضاد درونـي و بيرونـي بـه پيـدايي                 

د و چـون سـود   گيـر انگيـزد و پـس از آن او را آز فرامـي      نياز، آدمي را به برآوردن خويش برمي      . آيد  مي
آيـد و در ايـن ميـان كـين و             هركس زيان ديگري است، آزمندي كسي نيازمندي ديگري را باعـث مـي            
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آلـود  خيزند و زندگي را به آوردگاهي خون        گيرد؛ رشك و خشم از خواب برمي        جنگ ميان كسان درمي   
- به هـم پيونـد مـي   از سوي ديگر همين نياز آدميان را     . گيرد  سـان دشمني آغاز مي   كننـد و بدين    بدل مي 

كند و از اين ميـان مهربـاني، فرمـان و آيـين      نهد و كه از مه اطاعت مي  زن فرمان شوي را گردن مي     . زند
گونـه دوسـتي رنـگ      كنند و بر اين     نام و ننگ، خوب و بد، سزاوار و ناسزاوار معنا پيدا مي           . آيند  پديد مي 

آيند و هر گروهـي بـا اجـزاي           گون به پيدايي مي   هاي گونا   ها و اجتماعات بشري با آيين       پذيرد؛ گروه مي
هـا  گيرد و از اين فاصله      كند و از آنچه از او نيست فاصله مي          خويش احساس همبستگي و پيوستگي مي     

  .كنند هاي قومي و ملي رو مي درگيري
ز نشان دهند، امـا آنچـه ا        هايي كامل     هاي اين حماسه را انسان      اند انسان   كساني از پژوهندگان خواسته   

توان دريافت اين است كه جز چند استثنا هماننـد كيخـسرو،    غور و درنگ در احوال قهرمانان اين اثر مي  
از خـود بايـد پرسـيد    . هاي آشكارند ها و كاستي    همه داراي نقصان   شاهنامهصدها قهرمان   .... سياووش و 

 بـه آب و خـاك، پيوسـته بـه           هايي كه وابسته    زيند، انسان   آدمياني كه با بندهاي گوناگون پنهان و پيدا مي        
هـايي كامـل    توانند انـسان  اند، چگونه مي    خون و خويشي، گرويده به آيين و فرمان و تنيده به نام و ننگ             

  !باشند
گيرد و خردمندي او كه برگرفته از غريزة مجـرب وي اسـت،               قهرمان حماسه از غرايز خويش الهام مي      
ين دليل است كه با تمام ارادتـي كـه فردوسـي بـه عنـوان        به هم . همواره زنجير مبدأ خويش را به پاي دارد       

فرمانـدار نيـست و     هايي كه پرداخته است، خرد بـزرگ          ورزد، در داستان    سرايندة حماسه نسبت به خرد مي     
  . خرد و پاي به بندنداي گسسته بزرگترين قهرمانان اين اثر هريك به گونه

اند و از همان غرايزي برخوردارند كـه مـن            تقهرمانان حماسة ملي ما آدمياني داراي گوشت و پوس        
رفتـار  . انـد     كه گفتيم از استثناها بگذريم، همه مظاهر نقـص بـشري          بنابراين اگر چنان    . و تو برخورداريم  

بزرگترين شاهان همچون كاووس، كيخسرو، گشتاسب، اسكندر، اردشير، بهرام گور، كـسري و خـسرو               
 همچـون ايـرج، سـياووش،       شاهنامهترين شاهزادگان     داشتني  دوست. بينيم  پرويز را بارها ناخردمندانه مي    

بـا دسـتوراني دانـا چـون        . يـابيم   منطق مي   گاه در حال انجام كارهاي بي     زاد را گاه  فرود، اسفنديار و نوش   
جـا   را تقريبـاً همـه  شـاهنامه زنان . شويم  جاماسب و بوذرجمهر گاه در نهايت خردباختگي روياروي مي        

حتي پيامبران اين حماسـه يعنـي زرتـشت، مـاني و            . نگريم  هايشان مي ها و گوش   در حال بردگي چشم   
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يكي را برافروزندة آتـش جنـگ ميـان ايرانيـان و تورانيـان در عهـد                 . يابيم  مزدك را چندان خردمند نمي    
ايـستيم و بـا    به تماشاي پوست انباشته از كـاه ديگـري بـر فـراز دار مـي      . بينيم ارجاسب و گشتاسب مي   

اش     صد هزار قربـاني در خـاك كـشته        ه مبلّغ غارت و مروج  هرج و مرج است، در كنار يك            ديگر ك   سه
آورده اسـت و چنـدان الابـالي          پير، فرياد فردوسي را بر    ، تقدير بي  شاهنامهحتي ابرقهرمان   . كنيم  ديدار مي 

تـوان    بـه جـستجوي انـسان كامـل نمـي          شاهنامهبنابراين در   . خواند  اش مي   است كه حكيم توس ديوانه    
 اصالً انـسان حماسـي،      . اند  ه انسان آرماني نزديك دانسته    وش و كيخسرو را ب    وسياخي   هر چند بر   رفت

حتـي  . اي سراغ نداريم    انساني است در مرز ميان خامي و پختگي و در اين اثر بزرگ هيچ انسان سوخته               
 هنامهشــاهـيچ قهرمــاني در  . ، از ســوختگان نيــست سـياووش كــه از ميــان كـوه آتــش گذشــته اسـت   

جهنـد و   همة پلنگاني كه از اين بلندي از زمين به سوي آسمان برمـي . شناسيم كه از نقص مبرّا باشد     نمي
  .افتندبسيجند، به پستي فرومي شكار ماه را مي

نماينـد، بـودي يگانـه دارنـد و دقيقـاً بـه               در باور فردوسي گوهر و هنر در عين حال كه دوگانه مي           

مصراع دوم گرچه در پيدا آفرينشي ثـانوي دارد، امـا در پنهـان خلقـت                . نندما  هاي بيتي واحد مي     مصراع

. مصراع اول هم در گرو انديشيدن به اوست و هر دو مصراع در تحليـل نهـايي بـا هـم يگـانگي دارنـد       

هـا و قواعـد     حقيقت اين يگانگي در دوگـانگي را از بـدو تولـدمان بـا يـادگيري تـدريجي زبـان، واژه                    

-لفظ و معني به ما يگانگي ظاهر و بـاطن، و عـين و ذهـن را مـي                  . گيريم  ميرادستوري لختك لختك ف   

زبـان هـم    : دهـد   اي از يگانگي جبر و اختيارمـان آگـاهي مـي            گونه كه اجزاي هر جمله    آموزاند به همان  

هـاي خـويش ـ هجاهـا را      يك سـلول نماياند و هم به ياري يكحقانيت وجود اضداد را به كودكان مي

آموزاند و ايـن آمـوزش    ها را به آساني به آنان در طول زمان مي كردن آند و چون تركيبگوييم ـ چن  مي

همين مـا آدميـان را تـا        . هاي بودن در كار است      هاي زادن تا واپسين دمدمه      عظيم زبان از نخستين لحظه    

را از سـويي    خواهم بگويم زبان، همة مـا         نمايد مي   هرچند شاعرانه مي  .  است دار زبانمان كرده  هستيم وام 

. آميز او، بـا وي انبـازي داشـته باشـيم            خواهد تا در سرنوشت آزاد اسارت       آزاد و از سوي ديگر اسير مي      

اندكي به زبان خود در دهان بينديشيد؛ از ناحية تحتاني در اسارت است، اما در قلمـرو خـويش، دهـان،            

  . تواند به هر جانب كه بخواهد چرخش كند آزاد آزاد و مي
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 اسـت كـه نـوع بـشر در فطـرت            باوري بر پاية اين انگاره نهاده شـده       ي انسانيت و انسان   مفهوم كل «
هـاي  دهد كه بـا وجـود انـسان          نشان مي  شاهنامهمطالعة  ). 31: 1360فروم،  (» اند  انساني يكساني، شريك  

بـه قـول فـروم    . سـويه دارنـد  اند، اكثريـت همـواره گـوهري دو    شماري كه پاك يا پلشت مطلق   انگشت
اكثريـت مـا   . اند باور دارم كه جاني بالفطره يا قديس مادرزاد، استثناهايي در حيات انساني     «): 181: نهما(

هـر  . پايه نيـست تمايل توأمان به خير و شر داريم، با اين تفاوت كه چند و چون اين خصال در افراد هم         
در . همه جز يـك نيـستيم     هوش، سالمت و استعداد ما گوناگون است، با اين        . انسان آيينة انسانيت است   

نهفتـه و هـيچكس مـوال يـا قاضـي ديگـري        قديس و تردامن، خردسال و بزرگـسال،   : درون ما همگان  
ايم و با  چنگيزخان، اسـتالين و هيتلـر بـه              ايم و با عيسي مصلوب شده       همة ما با بودا بيدار گشته     . نيست

  . »ايم مسلخ رفته
بـر  . راند، بيـضوي اسـت      اي كه بر آن فرمان مي       دسهاي است دو قطبي و هن       جهان آفرينش را سامانه   

ي بـشري   هـا تقريباً همة ابرفرهنـگ . اين بنياد، هستي همواره با دو كانون سروكار داشته و خواهد داشت    
چـونين اسـت    . انـد   هاي دوگانة بيضيِ شدن به حاصل آورده        شان را از نوسان مستمر ميان كانون        واقعيت

- كه عصارة جهان آفرينش است به مثابة نظـامي دو بـن و دو بنيـان مـي                  ها به انسان نيز     كه همة فرهنگ  

  . نگرند
چـون و چرايـشان، زبـان،     ها سالة خويش را با ابداع بـي   از زماني كه نخستين آدميان سكوت ميليون      

درهم شكستند و در برابر هر معنايي لفظي را نـشاندند، آشـكارا ايـن دوبنـي ازلـي بـه ذهـن پـسران و                 
آفريـد، بـر بنيـاد همـين دوبنـي در كـار       همة چند هزار زبـان مـردم      . مشيانه رسوخ كرد  دختران مشي و    

هر فرهنگ لغتي نمايش تفـصيلي ايـن        . برقراري تمام داد و ستدهاي پيدا و پنهان ما آدميان با يكديگرند           
 پـايي . گانة ماده زمان است و زمان امري دوقطبي اسـت           يكي از ابعاد چهار   . دو قطبيت روان آدمي است    

گـانگي همـة پديـدارهاي جهـان را در ذهـن مـا آدميـان                  در گذشته و دستي بر آينده دارد و همـين دو          
  .استدوقطبي كرده 

اي در زبان به ياري كمان واژة مقابل خود به چـرخ دوار بـه هـم بـستة معنـي          پيوسته كمان هر واژه   
نگـري    دوگانـه . نـر و گـوهر اسـت      گانـة ه    هاي زبـاني، دو     گانه  يكي از اين دو   . عيار تبديل تواند شد    تمام

منطـق  «ايـن همـان اسـت كـه از آن بـه      . هـا اسـت   اساس و زيرساخت تفكر بشر در تمامت ابرفرهنگ  
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ترين مفهومي است كه تفكـر انـساني بـر     بنيادي) Binary logic(منطق دوگانه : كنند تعبير مي» دوقطبي
فكـر بـشر همـواره دو قطبـي بـوده           ) 184: 1387سربندي،  (بنا بر ديدگاه دريدا     . اساس آن استوار است   

يـك  و هرگز هـيچ ... است؛ بد و خوب، هستي و نيستي، درست و غلط، راست و دروغ، ذهن و عين و          
از سـوي ديگـر در      . اسـت از اين دو قطب به تنهايي وجود نداشته؛ همواره يكي منجر به ديگري شـده                

 بنا به تفكر ايرانـي، آفـرينش همـة رونـق،     اصوالً. شود هاي دوگانه همواره يكي بر ديگري برتر مي     تقابل
آفـرين همـة پديـدارها را جفـت     جهـان . جمال و جالل خود را مديون ثنويت اندروني خـويش اسـت   

اي از اندرون در اسـارت گـوهر و سرشـت             شاهنامهانسان  .  و تنها خداست كه يار و جفت ندارد        آفريده
  .اند ها را هم اختران پديد آوردهنة گوهري ما آدمساما. اند خويش است و از بيرون، اختران بر او چيره

آفـرين را گـردن     بايد فرمان گـوهر و پـس از آن سـپهر بـرين و در نهايـت جهـان                 شاهنامهدر نگاه   
فردوسي در پايان پادشاهي اسكندر بـا سـپهر بـرين گفـت و              . ريزي وي را پاس بداريم      گذاريم و برنامه  
او . شناسـي وي را دريافـت كـرد         توان نظرية انسان     مطالعة آن مي   برانگيز دارد كه به ميانجي    شنودي تأمل 

هـاي گونـاگون اعـضا و جـوارح     دهد و پيـري خـود و ناتوانـايي       ميدر آغاز چرخ بلند را مخاطب قرار      
كنـد كـه    خواند و تهديد مي     راي و ناخردمند مي   وفا و تاريك  دهد و او را بي    خويش را به وي نسبت مي     

هـاي او بـه    اما چـرخ برين پـس از شـنفتن گاليـه   . او به يزدان داوري خواهد برداز » روز باز پسين«در  
.  باشـد ها را از خداي خـويش داشـته   بايد اين گاليهرساند كه مأمور است و معذور و مي  آگاهي وي مي  

تـو  . امكانـات مـن در قيـاس بـا امكانـات تـو بـسيار كمتـر اسـت         : گويد چرخ برين خطاب به وي مي  
تو از خور و خواب و نشستن و احوال ديگـر برخـورداري             . ن نيك و بد تميز تواني داد      خردمندي و ميا  

بـاري ايـن همـه گويـاي ايـن حقيقـت اسـت كـه                . انـد   ها را نصيب من نكرده      يك از اين نعمت   و هيچ 
  :داند ها بسي برتر مي فردوسي مقام آدمي را از اختران و آسمان

  
  
  
  

ــد  ـپهر  بلنــ ــخ  ســـ   چنــــين داد  پاســ
ــي از مــ   ــرا بين ــد  چ ــك و ب ــي ني   ن هم

  اي برتـــري تـــو از مـــن بـــه هـــر بـــاره
  خــور و خــواب و راي نشــستن توراســت
    بــدين  هرچــه گفتــي مــرا راه نيــست    

ــي    ــدة بـ ــر گوينـ ــه اي پيـ   گزنـــد كـ
ــزد  ــي سـ ــشي كـ ــه از دانـ   چنـــين نالـ

ــ   ــي پـ ــش همـ ــه دانـ   روريروان را بـ
  به نيك و به  بـد راه جـستن تـو راسـت             
ـاه نيـست              ـاه از ايـن  دانـش آگ   خور و م
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ــد   ــه راه آفريـ ــت كـ ــوي راهـ   از آن جـ
ــن از آفــــرينش يكــــي بنــــده      ام مــ
ـان اوي  ــه فرمــ ــز بـ ــي جـ ــردم همـ   نگـ

    

ــد   ـاه آفري ـيد و مـ ــب و روز و خورشـ   ش
ــده   ام پرســـــــــــتندة آفريننـــــــــ
  نتــــابم همــــي ســــر ز پيمــــان اوي

  )1927-7/111/1920: 1384 فردوســي، (
 

همـين  . داند  شمار مي رد و نخستين فطرت و پسين       شما  ديديم كه فردوسي آدمي را آغاز و انجام مي        
هـاي عرفـاني      اي ديگـر از واالتـرين دريافـت         بالد و به گونه     بالد و مي    انگاشت در ادب عرفاني ايران مي     

انـسان را چـون اسـتاد طـوس، آغـاز و انجـام              ) 135: 1362(الدين نسفي   المثل عزيز في. پذيرد نمود مي 
 اسـت،  اول چيزي كه خداي تعـالي آفريـده  «: كندر دايرة خلقت شمار ميداند و او را نقطة اول و آخ        مي

چون تخم موجـودات، عقـل اول اسـت، پـس عقـول و              . جوهري بود و نام آن جوهر، عقل اول است        
نفوس و افالك و انجم و عناصر و طبايع و معـادن و نباتـات و حيوانـات، جملـه در عقـل اول بـالقوه                          

بيخ و ساق و شاخ و گل و ميوه، جمله در تخم گندم بالقوه موجود بودنـد                 كه  باشند؛ چنان   موجود بوده   
آيند تا به ميوه رسند، و چون به ميوه رسيدند به نهايت خود رسـيدند و دايـره تمـام                      و به تدريج پيدا مي    

همچنين جملة موجودات از عقل اول پيدا آمدند تا به انسان رسيدند؛ چـون بعـد از انـسان چيـزي           . شد
معلوم شد كه انسان ميوة درخت موجودات است و چون انـسان بـه عقـل رسـيد و بعـد از                      . دديگر نبو 

است؛ پس انسان چون به كمال عقل رسـيد بـه   عقل چيزي ديگر نبود معلوم شد كه تخم اول عقل بوده        
تـر در جـاي ديگـري از     از اين روشن). 64: همان( »شودتمامت خود رسد و بالغ گردد و دايره تمام مي

بـدان كـه هـر    «: گويد كه هر چيز كه در دنيا و آخرت است در آدمي است يف خود به صراحت مي  تصن
چيز كه در دنيا و آخرت موجود است در آدمي هـم موجـود اسـت و آدمـي، نـسخه و نمـودار دنيـا و              

  .»آخرت است
عـالي و  انديشة تكاملي ايراني ـ اسالمي صورت تدويري دارد و آغاز و انجام آن در عالم امر، حـق ت  

هـا بـا پيمـودنش     اين حركت خط مدوري است كه انسان«: عقل و در عالم خلق، انسان و روان او است   
 »روند و اين سير جز وحدت موجودي چيزي نيـست  آيند و از ظهور به بطون مياز بطون به ظهور مي

آمـدن  وهر در پديـد   گونه كه گـ   همان. بايد يگانگي ذاتي گوهر و هنر را بپذيريم       ).  61: 1381بيدآبادي،  (
-بـدين . مدت هنر نيز در سامانة گوهري هنرمند دخالت خواهـد داشـت  كند، در دراز هنر نقش بازي مي  
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تنيـدگي گـوهر و هنـر اسـت كـه      همـين درهـم  . پـذيرد  سان است كه تكامل نوعي انـسان تحقـق مـي          
فرهنـگ ايرانـي نيـز     منابع ديگر شاهنامهگذشته از . بخشد هاي بشري را پديد آورده و تكامل مي         فرهنگ

نظـامي كـه خـود يكـي از پيـروان           . انـد   تنيدگي اين دو جوهرة بنيادين در وجـود آدمـي         حاكي از درهم  
  :  استسرودهپيكر هفتفردوسي است در 

ــري  ــر آن گهــ ــرين بــ ــزار آفــ   اي هــ
  

  كـــĤرد از طبـــع، ايـــن چنـــين هنـــري  
                                  ) 1376 :120(  

 

كنـيم كـه ايـن موجـود، اول و             هنر در وجود پيچاپيچ مردم را از آنجا دريافت مي          پيوستگي گوهر و  
اين بدان معنـي اسـت كـه        . آخر همة هستي است و اين حاكي از دخالت تدوير زمان در وجود اوست             

يابد، خود موجـد هنـر انـساني اسـت و     در عين حال كه نخست گوهر انسان از هنر خداوند اشتقاق مي     
كشيد و همين يگانگي است كه سرانجام دايرة هنـر و           اين دوگانگي نيز در درازمدت به يگانگي خواهد         

  .كند گوهر را در وجود انساني كامل مي
كند و به     كند و غروب مي     آفتاب طلوع مي  : خوانيم   مي عهد عتيق هاي     از كتاب   جامعه در باب اول كتاب   

ايـن  . گـردد رود و باز به مدارهاي خود برمـي    باد به طرف جنوب مي    . شتابد از آن طلوع نمود، مي     جايي كه 
حقيقت سريان تدوير زمان در همة كاينات، حكايت از آن دارد كه چرخندگي در همة عالم از درون ذره تا                    

ـا ر  همين چرخندگي است كه بزرگترين آموزه   . هاي بزرگ كيهاني در جريان است       منظومه ـا   ه ـار م ا در اختي
زمان به ما ياد . يابيم كه هر پاياني خود سرآغازي دوباره است از اين چرخش مستدام درمي . گذارد  آدميان مي 

ـار مـردن      دهد كه هر مرگي زندگاني ديگري است، همان     مي گونه كه هر زندگاني چـشمي گـشوده در انتظ
ـاسه   بي. است ـين   پرداز ايـران    جا نيست كه حم ـاهنامه (زم ـار را بازيگــري     ) 1609-6/148/1608: ش روزگ
كند و همين زمان اسـت كـه همـه چيـز را در     مان را يادآوري مي   داند كه هميشه به ما ناداني       دست مي   چيره

  :استبست تدوير خود گرفتار كرده  
ــوختم   ــرد تـ ــه وام خـ ــويي كـ ــو گـ   چـ

 

   همــــه هرچــــه بايــــستم آمــــوختم  
 

ـار     ـازي كنـــد روزگــ   يكـــي نغـــز بــ
 

ــشاندت پــــيش آ    ــه بنــ   موزگــــاركــ
 

هاي دوگانة اضداد و شوربختي هر پديدار         خوشبختي هر پديدار از جمله آدميزاد اتصال سر و بنِ كمان          
ـا دو   اكثريت قريب به اتفاق انسان . متقابالً انفصال آن دو كمان از يكديگر است        ها در چنبرة قفسي بيضوي ب
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اند چنبرة  اند كه توانسته  را دارند و آنان كساني    زيند و بر اين قاعده، شمار اندكي حكم استثنا          كانون متضاد مي  
گون با كانوني تك بدل  اي دايره هاي خود به چنبره قفس خويش را با اندكي فشارآوردن بر يكي از دو سويه      

يافت و اين چرخ تنها به آناني سواري توان به تعالي سيال حقيقت دست     تنها با اين چرخ است كه مي      . كنند
است و نه با خود شان يكي شده  اند؛ يعني هنر و گوهر ها رسته و به يگانگي پيوسته  دوگانگيتواند داد كه از   

  .در ستيزند و نه با جهان در جنگ؛ نه با خودآگاه خود مشكل و نه با ناخودآگاه خويش درگيري دارند
مار فردوسي، انسان را نخستين فطرت و پـسين شـ         . پخت گوهر و آخر؛ بر سفرة هنر است       اول، دست 

ـاد كنـد     تواند ميان دو قطب گوهر و هنر كه تنها موجودي است كه ميداند؛ چرا مي ـانگي ايج . خـويش يگ
ـال تقـدير و تـدبير پـرواز         انسان پرنده . بازتاب گوهر، جبر و بازياب هنر، اختيار است        ـا دو ب اي است كـه ب

  .خواهد رسيددو بال به انجام ن كوشي هر جوشي و هم پيداست كه اين كار بي هم. كند مي
ـيم، توفيـق يافتـه                      ـاد كن ـام ايج ـام و تم ايـم و     درحقيقت اگر ميان گوهر و هنر در وجودمان پيوستگي ت

 به مـن آموخـت   شاهنامهتأمل در : سعادتمنديم، اما اگر ميان آن دو نتوانيم آشتي به وجود آوريم، شوربختيم  
 در ساحت فردي هيچ جـز درگيـري    بخشش و كوشششاهنامهكه ستيز ميان تقدير و تدبير يا به اصطالح      
در حقيقت اين دوگانگي دروني ماست كه به صورت تضادهاي          . مستمر ميان خويش و خود آدميان نيست      

  .كند گري مي بيروني جلوه
ـاس سـعاتمندي آدمـي را در هنـر و           ) 11-9/4-6/8(فردوسي در مقدمة داستان پادشاهي كيخسرو        اس

  :زد كه هر جا كسي را خوشبخت يافتي سه دليل بيشتر نداردسا داند و خاطرنشان ميگوهر و نژاد مي
ــت        ــوهر اس ـا گ ــژاد اســت و بـ ـا ن ــر بـ هن

 

ــر                      ــد گهـ ـا نباشـ ــود تــ ــي بـ ــر كـ هنـ
 

گهـــر آن كـــه از فـــرّ يـــزدان بــــود                    
ــد ز تخـــم پـــدر                     ــژاد آن كـــه باشـ نـ
ــسي                   ــر كـ ـاموزي از هـ ــر بيــ ــر گـ هنـ

ــه    از ــود ماي ــوهر ب ــه  گ ــر س ــن ه دار             اي
چـــو هـــر ســـه بيـــابي خـــرد بايـــدت                 

چـو ايــن چــار بــا يــك تــن آيــد بــه هــم          
 

  سه چيز است و هر سه بـه بنـد انـدر اسـت             
 

ــده  ـا ديــ ــژاده كجـــ ــر  نــ ــي هنــ   اي بــ
 

  نيــــازد بــــدو دســــت و بــــد نــــشنود
ــر    ســــزد كĤيــــد از تخــــم پــــاكيزه بــ

   بـــسي بكوشـــي و پيچـــي ز رنجـــش  
ــود خلعــــت كردگــــار    كــــه زيبــــا بــ
  شناســـــندة نيـــــك و بـــــد بايـــــدت
ـايد از آز و از رنـــــج و غـــــم     برآســــ
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پرداز گذشته از تثليث نژاد و گوهر و هنر براي رسيدن به سعادت،             كه خود دريافتيد، شاعر حماسه    چنان
ـان   همة  . داند  امر چهارمي را هم كه همان خرد است، ضروري مي          ـاهنامه قهرمان  در مقابـل تقـدير خـود        ش

ـا توطئـة بخـشش              تمام كوشش . افتادن به دام است     كنند، اما عاقبتشان در     توسني مي  ـان ب هاي هنرمندانة آدمي
ريزي گوهر و بخـشش   كردن برنامه هايشان پياده يابند كه همة توسني   ماند و سرانجام درمي     گوهري، ناكام مي  

  .نبرينه است و آغاز و انجاممان يكي استآري هستي همة ما چ. بوده است

  يگانگي گوهر و فطرت

ـا تبـديل مجهـوالت ايـن     .  با چند معلوم است     مجهولي nاي    فطرت كودك چونان معادله    وظيفة او و م
ـات   . معادله به معلومات تازه و حركت مستقيم و مستمر در جهت حل آن است   در آغاز، كم وكيـف معلوم

اندك به شناسايي اين است و با مساعدت پدر و مادر و روزگار اندكشيده نخستين اين فطرت بر كودك پو     
ـا      . آيدناشناخته نايل مي   ـادگي ب او به اعتبار حال خويش موجودي است به خود وانهاده، اما اين به خود وانه

ـان  ها  گام توانايي به اينجا امكان شناختن و بازشناختن، امكان كشف گام. ها دارد ظلمات رحم تفاوت و امك
  . 6دريافت تدريجي خويشتن هست

ام به معناي آن است كه در عين حـال            شمار مجهول شمارده    اي بي   اين كه فطرت كودك را معادله     
اي اسـت قابـل درك و كمـابيش همـة             كه تقريباً همة نكات و مسايل آن بر ما نامعلوم است، سـامانه            

گوهر آدمـي را نطفـة وي حـساب    ) 206: 1362(عزيزالدين نسفي . مجهوالت آن قابل دريافت است    
بدان ـ اعزّك اهللا في الـدارين ـ كـه لـوح      «: آورد كنـد و آن را لوح محفوظ عالم صغير به شمار مي مي

چيز كه در آدمي پيدا آيد، آن جمله در نطفـة وي            محفوظ عالم صغير، نطفه است؛ از جهت آن كه هر         
نت و خيانـت و زيركـي و حماقـت و بخـل و            بود، همچون سعادت و شقاوت و ديانت و اما         نوشته

سخاوت و همت عالي و خساست و توانگري و درويشي و مانند اين، جمله بـا نطفـة آدمـي همـراه      
  . »ها مجبور است وجه ممكن نيست و آدمي در اينها از خود به هيچ است و آدمي را دفع اين

اند و ايـن    به لوح تعبير كردهدر ادبيات دري و ديگر آداب ملل مسلمان، از سرشت و گوهر آدمي         
بدان دليل است كه در سرشـت آدميـزاد در عـين حـال كـه از همـة اوصـاف و افعـال حـق تعـالي                            

اين لوحه همان فطرت اسـت      . نمايد  اي نانوشته مي    است، در بدو تولد چونان لوحه     برداري شده   نسخه
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ه ميانجي اوصـاف و افعـال     كه در عين احتوا بر حقيقت حق، آدمي چشم به راه تكوين اين حقيقت ب              
  .نقش خويش است ظاهر بيانساني بر صفحة به

گونه كه گفتيم، در همـة      انديشة گوهر در اصطالح ايراني و لوح فطرت به تعبير اسالمي آن همان            
اصطالح لوح سـفيد، لـوح پـاك، لـوح نانوشـته، لـوح       . استها و از ديرباز مقبوليت داشته  ابرفرهنگ

سـياه نانوشـته در برابـر اصـطالح مـشهور      ديك به زبان مدارس امـروزي تختـه     خالي يا به تعبيري نز    
هاي اروپـايي بـه    تابوال رازا  كه در بيشتر زبان. است انتخاب شده »)tabula raza (تابوال رازا«التيني 

. شناسـي منـشأ يــوناني دارد    المثل متـداول اسـت، در تعبيرهـاي فلـسفي و روان    صورت يك ضرب  
دقيقـاً  » )pinax-agraphos(پينـاكس آگرافـوس     «رود،    ـوناني آن كه كمتر به كار مي      معـادل اصلـي ي  

هـاي   هـا بـه لوحـه   رومي .دهد اي نيست، معني مي همان لوح نانگاشته يعني لوحي كه روي آن نوشته
در فلـسفه و  . انـد  گفتـه   اند، تابوال رازا مـي      برده  آگين كه براي نوشتن به كار مي      مومي و شمعي يا شمع    

شناسي تابوال رازا يا لوح پاك و خالي و سفيد تعبيري مجـازي و تـشبيهي بـراي ذهـن مجـرد،                        انرو
گونه تصور، انديشه و نقش حسي است كه تنها در آغاز تولد كـودك ممكـن اسـت       ذهن خالي از هر   
  ).181-180: 1375الزماني، بصاح. (باشدوجود داشته 

عـالم  (و انـسان    ) عالم كبيـر  (رهاي جهان آفرينش    افزا  در ادبيات اسالمي براي نمايش چيستي نرم      
از اصطالح لوح استفاده كرده، نخستين را لوح محفوظ مهين و پسين را لوح محفـوظ كهـين                  ) صغير
از نفس ناطقة انساني به لـوح و از عقـل بـه قلـم تعبيـر كـرده                   ) 241: 1332( ناصرخسرو. خوانيم  مي
  .» قلمنفس را منزلت لوح است و عقل را منزلت«: است

ـام  . فطرت در احاديث اسالمي و به تبع آن در ادبيات اسالمي در حقيقت همان گوهر آدمـي اسـت               تم
ـا آمـدن     واره را از نقوش آگاهي      هاي اصحاب عرفان آن است كه بتوانند اين لوح          كوشش هاي بعد از بـه دني

ـا        اين. پاك كنند تا بتوانند از آن طريق سخنان عاشقانة خويش را به بيان آورند               فطرت همان است كـه موالن
  :استاز آن به دفتر صوفي تعبير كرده ) 181: 1375(

ــست     ــرف ني ــواد و ح ــوفي س ــر ص   دفت
 

ـپيد همچــون بــرف نيــست         جــز دل اسـ
 

-هاي نشـسته بـر كاغـذ فـرا     كردن آن از نوشتهو همان است كه حافظ مخاطبان شعر خويش را به پاك   

  :خواند مي
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ــم  ــر هـ ــشوي اوراق اگـ ـايي بـ   درس مــ
 

ــه   ــد كــ ــر نباشــ ــشق در دفتــ    درس عــ
 

ــاه   ــاي آن را گ ــم رد پ ــر ه ــات معاص ــي در ادبي ــاه م ــد گ ــوان دي ــا   : ت ــام وف ــد نظ ــب فقي  ادي

راند كه دفتري سـفيد را        در قطعه شعري به نام يادگار كودكي از معلمي سخن مي          .) ش1267-1343(
پـذير   ا قلب نقـش  كند و دليل انتخاب دفتر سفيد را همانندي آن ب           به شاگرد اول كالس خود هديه مي      

  :شمارد كه آساي كودك برمي و لوح
  هست اين دفتـر چـو قلـب تـو سـفيد           

  
  7تــوان هــر نقــشي انــدر وي كــشيدمــي

  
ــزارش  ــه گ ــرد   ب ــوم دينك ــاب س ــرافو) de Menasch, 1973: 85-90 (كت ــه ارداوي  نام

)Gignoux, 1984: 151-153(داشـتن گـوهر و تبـار در ميـان    هاي بـزرگ حرمـت   ، يكي از نشانه 
در ايـران قـديم و      ) دودمـاني زناشـويي درون  ) (xwēdōdah(ايرانيان باستان وجود آيـين خويـدوده        

روايـت  در ديگـر منـابع پهلـوي همچـون     .  استتداول و رواج قابل توجه آن در ميان نياكان ما بوده          
گـاه بـه كوتـاهي و       ) 236: 1369مزداپـور،    (شايست ناشايست و  ) 10-4: 1367ميرفخرايي،  (پهلوي  

در بـاب چگـونگي     . اسـت گاه به تفصيل از اين نوع ازدواج و تداول آن در ميان ايرانيان سخن آمده                
گيـري بـه دليـل     اند كه جامعة بهـدينان در آغـاز شـكل    تكوين اين آيين در ميان پيروان زرتشت گفته       

ز آميـزش بـا   دارنـدة آنـان ا   دودماني را وسيلة افزايش مؤمنان و باز     شمار اندك پيروان، زناشويي درون    
اي موبـدان بـراي آن        هاي آيين تازه دانسته و حتي پـاره         كافران شمارده و عاملي مؤثر در تحكيم بنيان       

گونـه از ازدواج در ميـان       هرچه هست در دنيـاي باسـتان ايـن        . اند  پاداش مينوي نيز به حساب آورده     
. 8 اسـت  پذيرفته  يش صورت مي  كماب... اقوام گوناگوني از جمله هنديان، پارسيان، عيالميان، مصريان و        

هاي تداول ايـن آيـين در روزگـاران اسـاطيري و حماسـي                داستان سياووش و سودابه يكي از نشانه      
كند كه يكي از دختران خود يعني خواهر سـياووش را بـه               سودابه به شوي خويش پيشنهاد مي     . است

  .واج بهمن با دختر خودهمچنين است ازدواج اسفنديار با خواهر خود و ازد. همسري وي درآورد
باشـم كـه بـه دليـل        خواستم روشـن كـرده      . بحث در اين موضوع ما را از مقال اصلي جدا نكند          

هـايي كـه خـود را كاميـاب           اعتقاد به نقش عظيم گوهر و تبار در زندگاني فردي و اجتماعي، خاندان            
  .اند كرده يگونه پيوند استقبال ماند براي حفظ خلوص گوهري خويش از اين پنداشته مي
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  گوهر جهان

انـد    توانسته  داشت مي   اند و به دليل اين باور       انگاشته  اي گوهرمند مي    ايرانيان باستان، جهان را سامانه    
آنان گرداني حال را ويژگي سرشتين جهـان بـه شـمار         . شونده راه بيايند    با اين جهانِ همواره دگرگون    

انـد   دانـسته  آنان مي. آورده است ن را از پاي درنمي هاي رفتاري وي، آنا     اند و هرگز ناهمواري     آورده  مي
گويـد كـه در     مي) 62: ديوان(ناصرخسرو  . شنوي ندارد  كه از كسي جز سرشت گردان خويش حرف       

  :برابر جفاي جهان بردبار بايد بود
  همــي تــا كنــد پيــشه  عــادت  همــي كــن

 

ـابري را        ـا را تــو مــر صـ ـان مــر جفـ   جهـ
 

  :سرايد داند و مي اعتنا به حال و روز ما آدميان ميگوهري بياحبهم جهان را ص) 76: 1379(رودكي 
ــستي  ــه نـــشنود او مـ   مـــستي مكـــن كـ

 

ــشنود او زاري    ــه نـــ ــن كـــ   زاري مكـــ
 

ــن          شـــو تـــا    قيامـــت  آيـــد زاري  كـ
 

ـاز آري؟    ــه زاري بـــ ــه را بــ ــي رفتــ   !كــ
 

او بـه   . اسـت دوختـه   اي ديگر به جهان نظـر         به گونه ) 74: 1386نقل از حاكمي،    (قطران تبريزي   
آغـاز    در سـر  . آورد  ناپذير به شمار مي     كند، اما در عين حال او را تغيير         بودن اين گرد اعتراف مي    گردان
  :استاي در توصيف زلزلة تبريز و مدح ابونصر ممالن سروده  قصيده

  
  

ـال                ـيد  محـ ــ ـتن امـــــ ــرا داشـ ـال م ــود محـ ب
ـال زينـسان             ـان بـود ح  بـود       از آن زمان كـه جه

ـان بـود شـب و روز              ـيكن هم   دگر شوي تو و ل
 

  

ـال               ـالمي كـه نباشـد هرگـز بـر يـك ح   به ع
ــوال   ــرددش  اح ـيكن  نگ ــردد  لـ   جهــان بگ
ـال               دگر شوي تو و ليكن همان بـود مـه و س

 

اسـت؛  نمـوده     خالصه، جهان در نگاه فرهيختگان ايراني از حالي پارادوكـسيكال برخـوردار مـي             
  .  سان و نايكسانجهاني همواره يك

  گوهري انسان و درخت هم

چونان درختان هـم در     . در انگاشت ايرانيان باستان، ما آدميان فرزندان سروشانِ سبزپوشِ طبيعتيم         
جـا  در حماسة ملـي مـا همـه   . داريم افشاريم و هم نورخواران به سوي افالك گام برمي         خاك پاي مي  
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. نطفة ما و هنر ما نهال قامت ما و سـبزينة كرامـت ماسـت              گوهر ما دانة    . تبار رويان ما تماشايي است    
  :گوهر استهاي ايراني با درخت جهان هم درخت زندگاني در انگاشت حماسه

ـــــي شـــناس ايـــن جهـــان فـــراخ     درخـت
ـان نـــوبر آرد بـــري   همـــــي هـــر زمـــــ
ـاي   ــه جـ ـيخ و بــارش ب ـا بـ ــه تـ ــدين گون   ب
  بــه تخــــــم درخــت ار فُتـــي درگمـــان  

ــردم     ـان، م ــن جهـ ــرِ اي ـــت ب ــد درسـ   آم
ـار    ــر بـ ــد از به ــت آم ــون درخ ـنان چ ــ   چ
ـــــي كــــــز او نيـــز نايـــدت بـــر   درخـت
ــت   ــشت و رس ــردم و ك ــز م ــز ك   جهــان ني

 

  

ــش شــاخ    سپهـــرش چــو بــيخ، آخــشيجاـن
  چو اين شـــــد كهـــن، بردمــــد ديگـري         
ــــد ز پــاي  ــه پوســــــد نــه افـت ـــــد ن   بماـن
  نگـه كـن بـرش، تخـــم باشـــــد هـــمان          

  كــه تخمــش همــين بــد نخــسـتچنــان دان 
ـــــد بــه كــار ـان از پــي مـــــردم آـي   جــهـــ

ـــرِ ـــز از بهــ ــر جـــ ـايد دگ ــشـ ـندن ن ــ    كــ
  تهــي شــد، شــود نيــست چــون بــد نخــست

ــي،                 ( ــدي طوسـ   )144: 1354اسـ
 

سـراي ايرانـي،    مة شاعران غناييكند و به تقريب ه اين كه فردوسي پيكر مردم را به سرو مانند مي     
 دقيقـي طوسـي     نامةگشتاسبدر  . شان است   بيند به دليل گوهر يگانه    قامت معشوق را چونان سرو مي     

نويـسد    پذيرد، بر تنة درخت سرو بهشتي يادگار مـي          هم گشتاسب وقتي دين بهي را مي      ) 51: 1373(
  :دهد  ميآوري خويش قرار و او را گواه دين

  رزين   نهــــادنخــــست آذر مهــــر  بــــ  
  يكـــي ســـرو آزاده بـــود از بهـــشت،   
ــهي  ــرو ســـ ــرِ زادســـ ــشتي بـــ   نبـــ
ــرو  آزاد  را   ــر  ســ ــرد  مــ ــوا  كــ   گــ

 

  بــه كـــشمر نگـــر تـــا چـــه آيـــين نهـــاد 
  بـــــه پـــــيش در آذر، آن  را  بكـــــشت
ــي    ــن بهـ ــشتاسب ديـ ــذرفت گـ ــه پـ   كـ
ــرد  داد  را  ــستراند   خـــ ـين  گـــ   چنــــ

 

شوند، بر درختان     زمين وقتي بر يكديگر عاشق مي     يرانهمين امروز هم بسياري از جوانان روستايي در ا        
ها را نياكان ما  شايد اين كه نخستين قلم . گيرند  گناه را به گواهي مي    نويسند و اين زندة رويان بي     يادگاري مي 

ـاي درون خـود       اند، از اين روي بـوده كـه درخـت را محـرم ژرف               آورده  از ساقة ني فراهم مي     تـرين رازه
  . استسازي از چوب درختان نيز به دليل رازدار دانستن درخت بوده قلمدان. اند دانسته مي
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زمين، گوهري درختينه دارد؛ بنابراين در معناي حقيقي كلمـه          بينيد، انسان حماسة ايران       چنانچه مي 
خـوراك واقعـي او گذشـته از آب و        . پاي در خـاك و روي در افـالك دارد         . مجبور و معصوم است   

 يگـانگي انـسان و درخـت    شـاهنامه  كـه در  بهتـرين جـايي  . مكد، نور اسـت  ن ميامالحي كه از زمي   
  :است) 2565-3/168/2562(بازنمون شده در داستان روييدن درخت از خون سياووش 

ـياوش بخــورد       ــه خــون سـ ـاكي ك   ز خـ
ــر او نگاريـــده  بـــر  بـــرگ   هـــا،    چهـ

  بـــه دي  مـــه،  نـــشان  بهـــاران  بـــدي 
 

ــرد    ــي  ز گـ ــد  درختـ ــر اندرآمـ ــه ابـ   بـ
ــر او   ــد از مهـ ــشك آمـ ــوي مـ ــي بـ   همـ
ــدي   ــوگواران بــــ ــشگه ســــ   پرستــــ

 

اي در همة ابعاد وجـودي خـود، تـراوش و ادامـة گـوهر و ذات خـويش                 شاهنامهبنابراين انسان   
سرشـت، او   . پس كوشش وي حاصل بخشش اوسـت      . سرنوشت او محصول سرشت اوست    . است

دار   بخشش، اين درختواره را ريـشه     . كشاند راند و سرنوشت هم او را به سوي خود مي         را به پيش مي   
بـا توجـه بـه وارونگـي درخـت كيهـاني در پنهـان كـار         . كندمند و برومند مي و كوشش آن را شاخه   

  . اند و سرشت و سرنوشت نيز كوشش و بخشش با هم يگانه
خواهـد بگويـد      پرداز تا بدانجاست كه وقتي مي     همانندي ميان درخت و انسان در ذهن حماسه       

حتـي در  . »چنان رست بايد كه ايـزدت كـشت  «: گويدميان بايد پذيراي تقدير خود باشيم، مي      ما آد 
در داستان رستم و اسفنديار وقتـي جاماســب         . كند  ميبيان توليدمثل انساني از واژة كشتن استفاده        

-6/219/37(گويـد     بيند در بيان اندوهناكي خـود مـي         ها مي   آينـدة شـوم اين شـاهـزاده را در زيج      
38:(  

ـيش فـــرّخ زريـــر       مـــرا كاشـــكي پــ
 

  زمانــــه فكنــــدي بــــه چنگــــال شــــير  
 

  و گـــر خـــود نكـــشتي پـــدر مـــر مـــرا
 

  !نگـــشتي بـــه جاماســـب بـــد اختـــرا      
 

بـا آن كـه   . 9شـان را در نظـر دارد   جا هنگام يادكردن از قهرمانان خويش، درختينگي     فردوسي همه 
ال گوهرمندي انسان و نـاگزيري تابعيـت   ، در عين ح   10كند  مدلول سرودة او دربارة درختان صدق مي      

بدين روي فردوسي معتقـد اسـت كـه تغييـر دادن            . سرنوشت آدمي از سرشت خويش را نشان دهد       
آور  طور كه درختان، برومند و بي بر، سودمند و زيـان همانشاهنامه  در انگاشت   . 11گوهر ميسر نيست  

.  جز درپذيرفتن فرمان گوهر خـويش ندارنـد        اي  اند و چاره    دارند، آدميان نيز از ديدگاه گوهر متفاوت      
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كساني نيز از گوهر خوب برخوردارند، حتي داشتن گـوهر خـوب            . المثل افراسياب بدگوهر است   في
كنـد كـه      فردوسي به صراحت خاطرنـشان مـي      . آيد كه آدمي از سر تقصير ديگران درگذرد         باعث مي 

چنـين اسـت كـه      . شـود   نمـون مـي   اين گوهر آدمي است كه او را به سوي كارهاي خير يـا شـر ره               
كاووس وقتي بعد از درگيري پـيش آمـده    كي. پذيرد  هاي اخالقي ما نيز از گوهر ما اشتقاق مي        ويژگي

تنـدخويي مـن دسـت خـودم     : گويد خواهد دل او را به دست بيĤورد، به او مي      ميان خود و رستم مي    
  . نيست، گوهر من چنين است

يكي اين كه در نگـاه ايرانيـان،   : بينم ديگر را نيز گفتني ميدر پايان سخن در باب گوهر چند نكتة       
انـد از گـوهر و تبـار خـود         است و همه دوست داشته    آمده      گوهر، اصل و حقيقت انسان به شمار مي       

رسد، از تهمينه در باب گوهر خـود   به همين روي است كه سهراب چون به سن بلوغ مي     . آگاه باشند 
  ):2/43/144(كند  سؤال مي
  م وز كــــدامين گهــــر؟ا خــــم كــــيز ت

 

ــدر     ـام پـ ـند نــ ــو پرســ ــويم چـ ــه گـ   چـ
 

المثـل شـغاد بـرادر    في. ها ممكن است متفاوت جلوه كند     ديگر اين كه گوهر آدمي در نگاه انسان       
. بينـد  خود رستم را كه به اعتراف دوست و دشمن از گوهري نيـك برخـوردار اسـت، بـدگوهر مـي         

رسـتم  . دارد   را همواره بر يك سيرت و سان نگـاه مـي           مهشاهناهمين تبار درختين است كه قهرمانان       
وار   همواره رستمانه، كاووس هميشه كاووسانه و سياووش و سودابه نيز پيوسته سياووشانه و سـودابه              

كنند و تنها كيخسرو پـسر سـياووش اسـت            تقريباً همة قهرمانان گوهر خويش را زندگي مي       . زيند  مي
شورد و با گـزينش مـرگ پـيش     ش از بيم به شر گراييدن ميكه در فرجام كار بر سرشت بشري خوي   

 و آثـار  شـاهنامه اين نگـرش درختـين بـه انـسان از طريـق      . رساند از مرگ، خود را به جاودانگي مي    
. حماسي ديگر وارد ذهنيت شاعران ايراني ديگر شده و از پذيرشي همگاني برخوردار گرديده اسـت               

خويش همه جا به انسان، درختينـه نگريـسته و در عـين    در تمامت ديوان ) 202: 1378( ناصرخسرو
  : استحال او را ميوة درخت آفرينش شمارده

ـار   ـان بـ ــن جهـ ــت اي ــر درخ ــي ب   نبين
 

  بجــز هــشيار مــرد، اي مــرد هــشيار    
 

ـا    ــوي دانـ ـان را س ــن جهـ ــت اي   درخ
 

ــي  ــد اســت بــار و ب   خــرد، خــار خردمن
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-انگارد كه در هـر دانـة گنـدم بـي     ميحتي . خواند وي گياه را پيشكار خداوند و دست يزدان مي        

: همـان (شـمارد   اند و اصـالً درختينگـي را كيميـاي زنـدگاني مـي      كردهنهـايت مسيـح جـاي خوش  
 در طـي داسـتان      پيكـر هفـت المثل وقتي در    في. نگردنظامي گنجوي هم به انسان، درختينه مي      ). 109
گرفتن و در اثـر اسـتمرار       كه به ياري تعليم   دهد    ها نشان مي  كنيزك چيني بهرام گور بعد از سال      » فتنه«

توان از عهدة هر كار دشواري برآمد، از جمله با تير سم و گـوش گـوري را بـه هـم دوخـت يـا                           مي
آور شـد، گويـا       وقتي بهرام متوجه اين حقيقت شـگفت      : گويد  گاوي را شست پله باال برد، نظامي مي       

  : كندياد مياز تن بهرام با واژة درخت . تبر بر كمر وي كوفتند
ــد    ــخت آمـ ـنيده سـ ــن شــ ـاه را ايـ   شــ

 

  تبــــر تيــــز، بـــــر درخــــت آمـــــد     
 

هـا تـا همـين       اقوام آريايي اين حقيقت بزرگ از ديرترين زمان         ها و ادبيات  گمان در ديگر زبان   بي
هـا را بـه تحقيـق در ايـن زمينـه              ژوهشگران ديگر ملت            جا پ من همين .  است روزگار ما بازنمون شده   

تـرين     براي ختم اين پاره از سخن خويش تعريفي از ژن را كه در يكـي از سرشـناس                  خوانم و   فرامي
هـا  هاي اختصاصي موجود بـر روي كرومـوزوم       ژن«: كنم  شناسي آمده، نقل مي   هاي رشتة جنين  كتاب

هـر انـسان تقريبـاً داراي       . كننـد   رسند، صفات فرد جديـد را تعيـين مـي           كه از پدر و مادر به ارث مي       
اي اسـت   بيش از سده). 15: 1388النگمن، ( » كروموزوم قرار دارند46 كه در روي  ژن است35000

شناسي به حقيقت دريافت نياكانمـان در بـاب گوهرمنـدي           هاي دانش بنيادي جنين     كه به ميانجي داده   
هـاي    امروز براي ما روشن است كه همة ويژگي       . ايم  بردههمه موجودات زنده و از آن ميان انسان پي          

مـن گمـان   . بودن پروردگارمان اسـت  اند و اين حاكي از حكيم كردهرواني ما را از پيش تعيين تني و   
انـد و در برابـر اصـطالح        اختيـار كـرده   » ژن«را معـادل واژة     » رويـان «كنم اين كه اين ساليان واژة         مي
ري انـسان و  گـوه اند، با دريافت دقيق و درست حقيقت هم    دادهرا قرار » شناسي رويان» «شناسي جنين«

توان پذيرفتار آمد ايـن اسـت كـه در انديـشة ايرانـي،                آنچه را كه به طور قطع مي      ! درخت بوده است  
، بـه   انسان گوهر و حقيقت آفرينش است و جز او هرچه در جهان كون و فـساد وجـود پيـدا كـرده                     

ــت  ــرض اس ــة ع ــالل. منزل ــا ج ــدين موالن ــا) 5/783: 1375(ال ــوده ب ــشة واال فرم ــن اندي    درك اي
  :است 

  جــوهر اســت انــسان و چــرخ او را عــرض
 

ــه     ــرع و پايـ ــه فـ ــرض  جملـ ــد و او غـ   انـ
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ــوش   ــدبيرات  و ه ــل و  ت ــت عق   !اي غالم
 

ــروش    ــويش را ارزان فـ ــي خـ ــون چنينـ   چـ
 

وظيفة ما آدميان اين است كه حقيقت گوهري خويش را به ياري كسب هنرهاي مناسب از قوه به فعل                   
  :هايي كارساز نيستآوريم و گرنه داشتن گوهر خوب به تن

ـا  نــژاد      ـنر  بـ ـاو نــدارد  هـــــ   كــسي كـ
 

  !مكـــن زو بـــه نيـــز از كـــم و بـــيش، يـــاد  
 

ــوار     ــت و خ ــسند اس ــر ناپ ــي هن ــر ب   گه
 

ـتان  زد يكـــي  شهــــــريار        بـــدين داســ
 

 

  هايادداشت

ــزي رســــد نــــاگزير    تبــــاهي بــــه چيــ
 

ـاهي      ــوهر تبـــ ــه گــ ــد بــ ــه باشــ ــذير كــ   پــ
 

1-  

  كنــــد هــــركس آن كĤيــــد از گــــوهرش
  

ــر      شـــاخ چـــون تخمـــش آيـــد بـــرش كـــه هـ
  )ذيـــل گـــوهر: 1377دهخـــدا،                        ( 

 

  ).123: بندهش(  در دين گويد كه تن مردمان به سان گيتي است-2
  از كفي خاك اين قـدر گـرد قيامـت حيـرت اسـت             

 

  تكلــف ســحر جوشــيديم و اعجــاز آمــديم  بــي  
 

3-  

ـار   داشـــت       اول و آخــر، حــسابي از خــط پرگـ
  

ـاز آمـديم         چون به ه     ـام و آغ   م پيوسـت، بـي انج
  )2/574: 1376بيدل دهلوي،       (             

 

ــرع ــست   ف ــدل چــاره ني   هــا را از رجــوع اصــل، بي
 

ـاز آمـديم              راه     ها سربـسته بـود، آخـر بـه خـود ب
 

4-  

  ) همـــــان     (                                              
{                                       

  دار مقــــــصد اســــــت جــــــستجو آيينــــــه 
 

ــي   ــه راه     مـ ــي بـ ــر اُفتـ ــزل، اگـ ــوي منـ   شـ
 

5-  

ـان                       (                       )766: همــــ
 

 .38، 1385سرّامي، : ـ نك6
 .189: 1357صاحب الزماني، : ـ نك7
 .114ـ113صص . 13ش. شناختي رفاني و اسطورهع ادبيات   فصلنامة). 1387. (سرّامي، قدمعلي: ـ نك8
همساني و هماهنگي چندان است كه يكي از استادان دانشگاه فردوسـي،            شاهنامه   ميان انسان و درخت در       -9

  . نوشته و به روشني اين واقعيت را بازنموده استدرخت شاهنامهبانو پورخالقي چترودي، كتابي به نام 
ــت وي را سر    -10 ــخ اسـ ــه تلـ ــي كـ ــتدرختـ   شـ

 

ــشت     ـاغ بهــ ــه بـــ ــشاني بــ ــرش برنــ   گــ
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ـام آب      ور از جــــوي خلــــدش بــــه هنگـــ
 

ــهد نـــاب     ــزي و شـ ـيخ انگبـــين ريـ ــه بــ   بـ
 

ـار   آورد   ــه  كــــ ــوهر   بـــ ــرانجام گـــ   ســـ
 

  همــــــان ميــــــوة تلــــــخ  بــــــار آورد   
 

  

ــرّامي،     (                              )159: 1378ســـ
            

ـيخ حنظـــل بـــود تـــر و خــــشك        اگـــر بــ
 

ــ   ــه بــ   ار آورد نــــاب مــــشكنــــشايد كــ
 

11-  

  بـــه بـــدگوهران بـــر، بـــس ايمـــن مـــشو     
 

ــو      ــت نـ ـتان اسـ ــي داســ ــن را يكـ ــه ايـ   كـ
 

ــي    ــسون كنـ ــوهر افـ ــر گـ ــد بـ ــر چنـ ــو هـ   تـ
 

  بكوشـــي كــــز او، رنـــگ بيــــرون كنــــي    
 

  

ــد   ـان آفريـــ ـارش  چنــــ ــو  پروردگــــ   چـــ
  

ـابي  كليــــد         تـــو بـــر بنــــد  يـــزدان  نيــ
  )758-8/97/754: شــــــاهنامه      (             
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