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بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی
مجله مطالعات انتقادي ادبيات
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بینامتنیت قرآنی در شاهنامه فردوسی
طیبه فدوی* ،1مسعود باوانپوری ،2نرگس لرستانی3
1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
2کارشناسارشد زبان و ادبیات عربی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آبادغرب
3کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی و مدرس دانشگاه پیام نور
تاریخ دریافت 92/11/11 :؛ تاریخ پذیرش93 / 2 / 2 :

چکيده
استفاده از مفاهیم و تعلیمات قرآنی یکی از شیوههاایی اسات کاز از دیربااز شااعران و نویناندگان
پارسی زبان برای اعتبار بخشیدن و غنای سخن خویش از آن بهره بردهاند .حکیم ابوالقاسم فردوسای ،از
بزرگترین شعرای ایران در قرن چهارم هجری ،از مفاخر ایران و جهان بز شمار میآید .اثر گرانسنگ او،
شاهنامز ،از دیرباز مورد توجز نوینندگان و منتقدین قرار گرفتز است .با توجاز باز هادا واحی حکایم
توس ،مبنی بر پاسداشت زبان پارسی و استفادهی او از واژگان پارسای و عادم اساتفاده از واژگاان زباان
عربی در شعر خویش ،در بادی امر چنین بز نظر میآید وی کمتر از عبارات عربی بخصوص آیات قرآنای
بهره برده است امّا با دقت و کنکاش در شاهنامز در مییابیم کز وی بز حد وفور از مفااهیم آیاات بهاره
برده است .نوینندگان این مقالز بر آنند کز با شیوهی توصیفی – تحلیلی و روش نقدی بینامتنیت ایان
ویژگی شاهنامز را مورد تجزیز و تحلیل قرار دهند .نتایج پژوهش نشان میدهاد کاز وی فقار در حاد
بینامتنیت معنایی ( مضمونی) از قرآن تأثیر گرفتز و الفاظ و عبارات قرآنی در کالم وی دیده نمیشود.
واژگان کليدي :بینامتنیت قرآنی ،زبان پارسی ،فردوسی ،شاهنامز ،مفاهیم قرآنی

*نویننده منئولmasoudbavanpouri@yahoo.com :
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مقدمه
از دیرباز نوینندگان و شاعران جهان بز دلیل محتوای غنی و ارزشهای اخالقی و ادبی قارآن کاریم
از اصطالحات و واژگان دلانگیز و مضامین واح و سحرانگیز آن تأثیر پذیرفتازاناد .ایان کتااب ارزشامند
یکی از سرچشمزهای میراث و تمدنبشری و یکی از منابعی است کز مورد عنایت شاعران و نوینندگان
قرارگرفتز و بز جرأت می توان گفت ،کمتر شاعر و ادیب منلمانی است کز درآثار خاویش باز نحاوی از
قرآن تأثیر نگرفتز باشد .ایرانیان با اثرپذیری از سرچشمز زحل قرآن کریم ،آثاری جاودانز در نظم و نثار
آفریدهاند .تجلّی تعالیم و الفاظ قرآنی در سرودههای پارسی قبل از سدهی ساوم چنادان آشاکار نینات
«پیشینزی بهرهگیری و اثرپذیری سخنوران پارسی از قرآن و حدیث باز آغااز پیادایی و پااگیری شاعر
فارسی یعنی نیمزهای سدهی سوم میرسد» (راستگو.)3 :1331 ،
با گذشت زمان و بالندگی شعر فارسی و با آمادن شااعرانی کاز در قارآن و معاارا اساالمی تبحار
داشتند ،آموزه های قرآنی در شعر فارسی گنترش روز افزون یافت و بز اوج خود رسید .شمیناا در ایان
باره میگوید«:استفاده از آیات قرآن در ضمن کالم ،از بارزترین تغییرات سبکی بز شمار میآیاد کاز باز
صور مختلف ،از اوایل قرن پنجم بز بعد متداول شد» (شمینا.)33 :1331 ،
میراث دینی ،بزدلیل جایگاه واح و تاثیرگذاری بر مخاطب ،از مهمترین منابع الهامگیری شااعران در
جهت بیان اندیشزهای ایشان محنوب می شود .در این بین قرآن کریم با عمق معانی و غنای واژگاانی
در کنار ویژگیهای منحصر بز فرد هنری و بالغی ،ارزشمندترین منبع الهام نازد شااعران و نویناندگان
است بز گونزای کز از سالهای آغازین اسالم از این منبع دینی باز اشاکال مختلاف لفظای ،واژگاانی،
الهامگیری و ...بهرهگیری کردهاند .در این میان فردوسی ،شاعر پر آوازهی ایران ،یکای از شااعرانی اسات
کز قرآن کریم در شعر او تجلّی یافتز است.
« شعر زمان فردوسی از نظر فکری ،حماسی است و متضمن پند و اندرز (ادب تعلیمی)بز طور کلّای
شعری شاد و بز دور از یأس و بدبینی .از اصطالحات علمی ،نجومی ،طبی و ...خالی است ،اشاره بز آیاات
و احادیث ندارد (بز لحاظ بنامد) .بزطور کلّی فرهنگ اسالمی در آن ننابت باز دورههاای بعاد بازتااب
وسیعی نیافتز است» (همان .)33 :اما بار خاالا ایان عقایاد و باا توجاز باز هادا واحی دیگاری کاز
سخنسرای توس داشتز و آن چنان کز خود گفتز ،همانا زنده کردن زبان پارسی است:
بنی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
این هدا ،منتلزم بز کار گرفتن واژگان پارسی و عدم استفاده از واژگان عربی است و بنی طبیعای
بز نظر میآید کز از زبان عربی و بویژه آیات قرآنی در شاهنامز استفاده نشده است ،امّا بدیهی است کاز
استفاده و بهرهگیری از قرآن کریم فقر صرا اساتفاده از الفااظ آن نینات ،بلکاز اساتفاده از مضاامین
قرآنی در سراسر شاهنامزی فردوسی بز چشم میخورد.
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«از مطالعز در شاهنامز بز این نتیجز میرسیم کز در جایجاای ایان گنجیناز بازر مطالاب دینای و
خداشناسی عنوان شده است و در حبالی داستانها و افنانزهایش آن چز نشاانز زنادگی درسات اسات
یافت میشود .مثل این کز این بزر مرد ادب پارسی خواستز است هم چون حکیمی توانا و عاالمی باا
شعور و احناس ،مطالب اخالقی و اجتماعی و خدا شناسی و ...را بز عامز ماردم باازگو کناد .مطالعازی
دقیق کتاب و توجز بز مفاهیم ارزندهی آن ما را بز این نتیجز میرساند کز این اثر ،نکات بنیار دقیاق و
مهم اسالمی را با توجز بز فرمایشات پیشوایان و رهبران دینی (همان نکاتی کز متضمّن زندگی نوین هر
فرد اننانی است) در بر میگیرد » (رنجبر .)11 :1313،
نتیجزهای اخالقی و اجتماعی ،کز سخنسرای توس از داستانهای شگفتانگیز میگیارد و ساخنان
عبرتانگیز و پندهای سحرآمیز کز میدهد ،بس سودمند و دقیق و شاایان بررسای و تحقیاق اسات .در
تمام این موارد شاعر بیداردل ،ما را از این کز جهان و شکوه آن گذران است و مرد باید در ایان عمار دو
روزه دحور و بخشنده و فدا کار و راستگو و دستگیر و نیکو کار باشد ،با کلمات عبارتبخاش آگااه مای-
سازد .تمام اینها اندیشزهای واحیی است کز از فرهنگ غنی و اسالمی و آموزههای قرآنای سار چشامز
گرفتز است.
فردوسي
حکیم ابوالقاسم فردوسی ،از ساتارگان قادر اول آسامان ادب ایاران ،از گذشاتزهاای دور باا کتااب
گرانقدر خود ،شاهنامز ،در میان مردم شهرت و محبوبیت یافتز است .سرگذشت او ،با تمام اهمیتی کاز
در ادب و فرهنگ ایران دارد ،چندان روشن نینت ،آنچز در بارهی وی میدانیم ،این است کز در یکی از
سالهای 323یا 331ه.ق در روستای باژ (پاز کنونی)واقع در منطقزی توس بز دنیاا آماد(یاحقی:1331،
 .)121بنا بز گفتزی نظامی عروضی سمرقندی «:استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین طوس بود از دیهای
کز آن دیز را« باز » خوانند و از ناحیت طیران است بزر دیهی اسات و فردوسای در آن دیاز شاوکتی
تمام داشت چنان کز بز دخل آن ضیاع از امثال خود بینیاز بود و از عقاب یاد دختار بایش نداشات و
شاهنامز بز نظم همی کرد و بینت و پنج سال در آن کتاب مشغول شد کز آن کتاب تمام کرد و الحاق
هیچ باقی نگذاشت و سخن را باز آسامان علیّاین بارد و در عاذوبت باز مااع معاین رساانید»(عروضای
سمرقندی 35 :1313،و.)31
بينامتنيت
امروزه مطالعات بینامتنیت سهم بنزایی از تحقیقات حوزهی علوم اننانی را بز خاود اختصااص داده
و بز عنوان حوزهای نو در مطالعات ادبی مطرح است .این اصطالح ترجمز ( )intertextureفراننوی است
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کز از دو واژه ( )interبز معنای تبادل و ( )textedبز معنای متن تشکیل یافتز است ،بدین ترتیب مفهوم
لغوی این اصطالح «تبادل متنی» است (ناهم .)13 :2111 ،معادل این کلمز در زبان فارسی بینامتنیات
یا بینامتنی است .بینامتنیت عبارتنت از «رویدادن رابطزی تفاعلی باین ماتن پیشاین و ماتن حاضار،
باارای تولیااد مااتن ححااق (آتاای)» (مرتااا  .)35 :1331،غااذامی در تعریااف بینامتنیاات آورده اساات«
بینامتنیت در اصطالح یعنی این کز چند متن در ید متن دیگر بادون در نظار گارفتن زماان و مکاان،
داخاال شااوند»( غااذامی .)15 :1333 ،اصااطالح بینامتنیاات و یااا بینااامتنی ،ترجماازی مصااطل
غربی( )Intertextualityبز معنی اندیشزی انتقال معنی یا لفظ یا هردو از ید متن بز متنای دیگار و یاا
ارتباط متنی با متن یا متون دیگر میباشد (عبدالعاطی .)1 :1333 ،رماانی در تعریاف بینامتنیات آورده
است« مجموعز ای از متون پنهان در متن حاضر کز بز صورت پنهانی باعث ایجاد متن حاضر شدهاناد»(
رمانی)13 :1333 ،
اعتقاد عامز این استکز « بینامتنیت» برای اولین بار بز عنوان ید اصطالح ،توسار ژولیاا کریناتوا
در سالهای  1313و  1311م در بحثهای متعددی در دو مجلز ( )Tel-quelو ( )critiqueظهور یافات
(انجینو )111 :1333 ،اصطالح بینامتنیت ،ابتدا توسر ژولیا کرینتوا در اواخر دهزی شصت مایالدی و
پس از بررسی آرا و افکار باختین مطرح شد (مکارید .)32 :1335 ،امّاا صافوی معتقاد اسات کاز ایان
اصطالح را نخنتین بار صورتگرایان روسی ،بز ویژه ویکتور اشکلوفنکی ،در مقالزی« هنار باز مثابازی
تمهید» متأثر از منطق کلمز یا منطق گفتوگویی باختین مطرح کردند (صفوی.)1231 :1331 ،
بز تعبیرکرینتوا ،بینامتنی ،گفتگویی میان متون و فصل مشترک سطوح مرباوط باز آن اسات؛ هار
متنی مجموعزی معرقکاری شدهی نقلهاست ،هرمتنی دگرگاون شادهی ماتن دیگار اسات (ویکلای،
.)1 :1331
محمد مفتاح معتقد است نمی توان متنی را تصور کرد کز خالق آن بدون هیچ پیش زمینازای آن را
نوشتز باشد ،یا از هرگونز رابطزای با متنهای دیگر دور باشد و متن را از صفر شاروع کناد ،زیارا انناان
نمیتواند خود را از قید محدوده و وضعیت زمانی و مکانی آزاد سازد (مفتاح.)123 :1333 ،
اگرچز اصطالح «بینامتنیت» در آثار و نوشتزهای برجامانده از قدمای بالغت آشاکارا باز کاار بارده
نشده است ،امّا در کتاب های قدیمی و در میان نقاد قدیم با اصطالحات دیگری بز کار گرفتز شده اسات
مانند تعریف اقتباس کز در نقد قدیم وجود داشتز است« اقتباس آن است کز کالم ،چیزی از قارآن یاا
حدیث در بر داشتز باشد» (حلبی .)323 :1331،ابناثیر تضمین را این گونز تعریف کردهاست«:ایان کاز
شاعر یا ادیب ،شعر یا نثر خویش را با کالمی از دیگری بز قصد کمد بز تأکید معنای مورد نظر خویش
بز کار گیرد» (ابناثیر.)213 :1335 ،
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پيشينه پژوهش
تاکنون در مورد تأثیر قرآن کریم در شعر فارسی مقاحت فراوان و گرانننگی بز رشتز تحریر درآمده
است .فردوسی و شاهنامز بز عنوان یکی از قلزهاای رفیاع ادبیاات فارسای ،بارهاا از ساوی محققاین و
نوینندگان مورد واکاوی و بررسی قرار گرفتزاند کز بز عنوان نمونز بز تعدادی از آنها اشاره شاده اسات:
برات زنجانی(  )1331در مقالز «تشبیز در شاهنامز فردوسای» در شاماره  112 -113نشاریز دانشاکده
ادبیات و علوم اننانی تهران /بهجاتالناادات حجاازی ( )1331در مقالاز «دیان و اساطوره در اندیشاز
فردوسی» در شماره  33پژوهشنامز علوم اننانی /محمود صاناعی ( )1333در مقالاز «فردوسای ،اساتاد
تراژدی» در شماره  ،2دوره  3نامز فرهنگنتان /محمدساحر کنرایی ( )1331در مقالز« اندیشز سیاسای
فردوسی» در شماره  ،3دوره  3مجلاز علاوم سیاسای /مهادی دشاتی ( )1332در مقالاز «تأثیرپاذیری
فردوسی از کلینی» در شماره  ،1دوره  33مجلز متنشناسی ادب فارسای .شااید نزدیکتارین مقالاز باز
موضوع مورد بحث ما مقالز« قرآن و حدیث در شاهنامز» بز قلم مجید رساتنده در شاماره  115مجلاز
کیهان فرهنگی باشد کز با توجز بز محدودیت صفحات ( 1صفحز) و نیز اشارات کوتاه بز مواردی اندک،
رنگ و بوی ید پژوهش کامل را ندارد و مقالز حاضر کوششای در جهات شناسااندن و روشان سااختن
زاویزای دیگر از زوایای فراوان شاهنامز فردوسی است.
شاهنامه 3و مفاهيم قرآني
 -3ستایش خداوند
از عمده موضوعاتی کز در سر تاسر شاهنامز بز چشم مایخاورد پرساتش و نیاایش خداوناد اسات.
فردوسی همچون دیگر خداپرستان بز این نکتز توجز داشتز کز در تمام موارد باید با نام خدا آغاز کرد و
بز نام خدا هم پایان داد .چرا کز حامی و پناه بندگان در هر مقامی خداوند است و نیرومنادترین حکاام
دنیا هم باید سر تنلیم بر آستان خداوند فرود آورند و از او کمد بخواهند:
بکوشید و پیاااامان او مشکنید
شما دست یکنر بز یزدان زنیاد
بلندآسمان را نگارنده اوی
کز بخشنده اوینت و دارنده اوی
منازید با نازش او بز کس (ج .)131 : 3
ستمادیاده را اوست فریااادرس
فردوسی همز چیز را از خداوند میداند و همز را زیر فرمان او و او را احکمالحاکمین میداند:
زاندیشز هر کنی بر تر است (ج)55 : 3
جهانادار بر داوران داور اسات

 -1حزم بز ذکر است بز علت مشهور بودن فردوسی ،از ذکر مداوم نام وی خودداری شده و تنها بز ذکر جلد و شماره صفحز
اکتفا شده است.
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کز مصراع اول ترجمزای است از این آیز شریفز « أَلَیْسَ اللَّزُ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمِینَ»( تین.)3/
خداوند بر هر چیز قادر است؛ او خالق اننان است ،همان اننانی کز از ذرهای ناچیز آفریده شده و دارای
ارزشهای فراوانی است :
سرمایزی گوهران از نخنت
از آغاز باااید کااز دانی درست
بدان تا توانایااای آرد پدید(ج )11 : 1
کز یااازدان ز ناچیز چیز آفرید
ِنناانُ
کز اشارهای است بز آغاز آفرینش و آفرینش اننان کز ناظر است بر آیزی شاریفز «فَلْیَنظُارِ الِْ َ
مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّاع دَافِقٍ» (طارق 1 /و )5است و اننان باید بیندیشاد کاز از آبای جهناده آفریاده
شده ،کز این مفهوم در دو بیت باح بز زیباترین بیانی جلوهگری میکند .این از ویژگیهای بارز شاهنامز
است کز زبان ابیاتش بنیار روان و درک آن برای همز منیر است .با اینکز فردوسای باا ماا نزدیاد باز
هزار سال فاصلزی زمانی دارد اما مردم بز خوبی زبان او را میفهمند .اگر کمی دقت کنیم میبینیم کاز
فردوسی وقتی میخواهد تعبیری از آیزی شریفز ارائز دهد چنین سروده است « أُوْلَائِدَ الَّذِینَ لَامْ یُارِدِ
اللّزُ أَن یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَلَهُمْ فِی اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» (مائده.)11/
مکافات این بد بز هر دو سرای بیابید از دادگر ید خدای (ج .)253 :1
در جای دیگر وقتی میخواهد قدرت احاطز خداوند را بر همزی امور بز زبانی ساده بیان کناد و بگویاد:
فرار از فرمان خداوند غیر ممکن است از آیزی مبارکز « وَإِذَا أَرَادَ اللّزُ بِقَوْمٍ سُوعًا فَالَ مَرَدَّ لَزُ وَمَا لَهُام مِّان
دُونِزِ مِن وَالٍ »(رعد )11/کمد میگیرد و مفهوم آن را با زبردستی خاصی در ابیات زیر میآورد:
و گرچز بپاااارّد برآید بز میغ
کس از یاد یزدان نیابد گریغ
بدرّد ز آواز او چاااارم شیر
سنان گر بدندان بخااید دلیر
و گرچند دندانش سندان بود (ج)133 :1
گرفتاار فرماان یاازدان باود
کز بز زبانی ساده نشان میدهد کز دستگاه عدل الهی در تمام موارد ناظر اعمال و رفتار اننان است
و مأموران حق همیشز همراه اننان و ناظر بر رفتار اویند.
فردوسی در شاهنامزاش ،خداوند یکتا را میستاید و میگویاد کاز اوسات خاالق زماین و آسامان و
دریای بیکران ،خداوند پدیدآورنده تمام آفرینش است:
کجا داد بر نیاااکویی دستگاه.
بنام خداوند خاورشید و مااااه
پی مور و پیااال گران آفرید
جهان و مکان و زماان آفااریاد
بز نید و بز بد زو رسد کام و زیب
از اوینت پیاروزی وزو شکیاب
بزرگی و دیاااهیم و تخت بلند
خرد داد و جااان و تن زورمند
همز چیز جفت است و ایزد یکینت
خداوند دارندهی هنت و نینت
زمینها ابا آسمان آفرید (ج.)33 : 1
برآن آفرین کان کز آن آفاارید
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فردوسی دانشمندی الهی است کز تحت تأثیر عظمت باری تعالی است و گویی کز حافظ قارآن اسات
و با الهام از آیات قرآن ،اننانها را بز پرستش دعوت میکند ،گفتار حضرت ابراهیم بتشاکن را در نظار
ُشارِکِینَ»
النامَاوَاتِ وَا َرْ َ حَنِیفًاا وَمَاا أَنَااْ مِانَ الْم ْ
دارد کز فرمود «إِنِّای وَجَّهْاتُ وَجْهِایَ لِلَّاذِی فَطَارَ َّ
(انعام)33/
کز دل را بز نامش خرد داد راه
بنام خداوند خاورشیااد و ماااااه
نخواهد ز تو کژّی و کاستی
خااداوناد هنتی و هام راستاای
ازویم پدید و بدویم امیر
خداوند بهارام و کیااوان و تایاار
پی مور بر هنتی او نشان ...
از او گشت پیدا مکاااان و زمااان
زکمی و بیشی و از ناز و بخت
ز دستور و گنجور و از تاج و تخت
بز فرمان ورایش سرافکندهایم
همز بینیااز است و مااا بندهایام
خور و خواب و تندی و مهر آفرید
شب و روز گاااردان سپهار آفرید
کزو شادمانی و زو مناتمند(ج .)115 : 1
جز او را مدان کردگار بلند
فردوسی خداوند را بنیار حکیمانز سپاس میگوید؛ او آنچنان بز وجود خداوند مایاندیشاد و مناائل
یکتاپرستی را تجزیز و تحلیل میکند کز گویی حکیمی است الهی کاز یگانازپرساتی و توحیادش را از
َاشاا*
َاساا* وَجَعَلْنَاا النَّهَاارَ مَع ً
قرآن مجید گرفتز و بز بحث و تبادل نظر نشنتز است« وَجَعَلْنَا اللَّیْالَ لِب ً
وَبَنَیْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعًا شِدَادًا *وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا * وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاع ثَجَّاجًاا» ( نباأ)11-11 /کاز
جمع این مفاهیم در ابیات زیر آمده است.
فردوسی پس از شناخت خداوند در برابر او سر تعظیم فرود میآورد و زبان بز ستایش مایگشااید و
گویی همیشز این آیز را پیش نظر دارد« إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَنْتَعِینُ »( حمد )5/ساپس باز ایان نتیجاز
ُنابِّ ُ لَازُ
می رسد با اینکز تمام موجودات آفریده خداوند هنتند و شب و روز او را تنبی مایگویناد« ت َ
النَّمَاوَاتُ النَّبْعُ وَا َرْ ُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَیْعٍ إِحَّ یُنَبِّ ُ بِحَمْدَهِ وَلَاکِن حَّ تَفْقَهُونَ تَنْبِیحَهُمْ إِنَّزُ کَاانَ
حَلِیمًا غَفُورًا» (اسراع )11 :اما هیچ کدام نتواننتزاند حق ستایش او را بجا بیاورند:
دل ما پرامید و ترس است و باک
چنین گفت کز داور راد و پاک
بز فرمانها ژرا کردن نگاه
بز بخشایش امید و ترس از گناه
شب و روز بودن بز پیشش نوان
ستودن مر او را چنان چون توان ؟
روان را بز نیکی نماینده راه (ج )131 : 1
خداوند گردنده خورشید و ماه
همو داد و داور بز هر دو سرای
بدوینت کیاهان خرّم بپای
برآرد پر از میوه دار رزان (ج .)135 : 1
بهار آرد و تیارماه وخزان
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او قدرت خداوند را در همزی منائل نشان میدهد؛ یعنی همز چیز از خداست و او توانا و دانا و خاالق و
صاحب همز موجودات است:
کز از ید فزونی نیابد پدید
جهان را فزایش ز جفت آفرید
سراسر همین است گیتی ز بن(ج)135 : 1
ز چرخ بلند اندر آمد سخن
َنااعلُونَ
«الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاحً کَثِیرًا وَنِنَاع وَاتَّقُواْ اللّزَ الَّذِی ت َ
بِزِ وَا َرْحَامَ إِنَّ اللّزَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا»(نناع.)1/
 -2دادگري
از موضوعاتی کز در شاهنامز فردوسی بز وفور دیده میشود و شاعر خردمند توس بز زیبایی هر چز
تمامتر در آن داد سخن داده است ،دادگری و ستایش دادپیشگی است .وی منائل مربوط بز ایان اصال
(دادگری) را با زیبایی و لطافت بیان کرده و در خاالل ابیااتی از مضاامین و مفااهیم قارآن کاریم مادد
میگیرد .بز عنوان نمونز آیز «إِنَّ اللّزَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ ا َمَانَاتِ إِلَا أَهْلِهَاا وَإِذَا حَکَمْاتُم بَایْنَ النَّااسِ أَن
تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّزَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِزِ إِنَّ اللّزَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا» (نناع )53/را بز نظر میآورد و چز زیبا
فردوسی ابیاتی درباره دادگری سروده است:
زبان را بز پیمان گروگان کنید (ج )115 : 1
شما داد جویید و پیمان کنید
بکوشیم وز داد باشیم شاد (ج )131 :3
کنون هرچز خواهیم کردن ز داد
کز بیداد را نینت با داد پای(ج )223 : 3
مکن ای برادر بز بیداد رای
کز از داد باشد روان تو شاد (ج )233 : 3
بز هر کار فرمان مکن جز بز داد
زمانز همی از تو رامش برد (ج .)151 : 1
بز مهر و بز داد و خوی و خرد
در واقع نیز چنین است .چون افراد دادگر ،بین دیگران بز قضاوت حکم کنند و عادل و داد را رعایات
میکنند ،مورد توجبز خداوند قرار میگیرند .فردوسی بز این آیز توجز دارد« یَا أَیُّهَا الَّاذِینَ آمَنُاواْ کُونُاواْ
قَوَّامِینَ لِلّزِ شُهَدَاع بِالْقِنْرِ وَحَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَ أَحَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَ وَاتَّقُاواْ اللّازَ إِنَّ
اللّزَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ »( مائده)3/
حال بز این ابیات کز از آیات فوق الهام گرفتز است توجّز کنید:
نگردانی ایوان آباد ،پنت (ج ) 3 :5
نگو تا نَیازی بز بیاداد دست
ز یزدان نیکی دهش یاد کن (ج)33 : 5
بز هر کار با هرکنی دادکن
خند مرد بخشنده و بردبار
همز داد ده باش و پروردگار
سپنج است گیتی و بر ما گذر (ج .)131 : 3
کز نپنندد از ما بدی دادگر
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ِنارِ
فردوسی مفهوم آیز« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَاا مَعَهُامُ الْکِتَاابَ وَالْمِیازَانَ لِیَقُاومَ النَّااسُ بِالْق ْ
وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیزِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّزُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَزُ بِالْغَیْابِ إِنَّ اللَّازَ قَاوِیَ عَزِیازٌ»
(حدید )25/را با زیبایی تمام در ابیاتی بیان میکند :
چو خواهی کز یابی بز داد آفرین(ج )211 : 3
ز کااار زمااناااز میااانز گازین
زکردار گیتی مگیرید یاد(ج )115 : 1
جز از نید نامی و فرهنگ و داد
بنابراین منألز عدالت دارای اهمیتی ویژه و بینظیر است و فردوسی با توجاز باز آیاات شاریفز قارآن و
احادیث نبوی این منئلز را همواره در نظر دارد و میداناد کاز « وَ إِن طَائِفَتَاانِ مِانَ الْمُاؤْمِنِینَ اقْتَتَلُاوا
فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَِِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ الْأُخْرَ فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّ تَفِایعَ إِلَا أَمْارِ اللَّازِ فَاِِن فَااعتْ
فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْنِطُوا إِنَّ اللَّزَ یُحِبُّ الْمُقْنِطِینَ » (حجرات.)3/
« سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلنُّحْتِ فَِِن جَآؤُوکَ فَاحْکُم بَیْانَهُم أَوْ أَعْارِ ْ عَانْهُمْ وَإِن تُعْارِ ْ عَانْهُمْ فَلَان
یَضُرُّوکَ شَیْئًا وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ بِالْقِنْرِ إِنَّ اللّزَ یُحِبُّ الْمُقْنِطِینَ »(مائده )12/حکیم تاوس ایان
فرمانهای الهی را پذیرفتز و بز دیگران نیز یادآوری میکند:
بز دادو دهش تنگ بنتم کمر (ج )33 : 1
بز فاارمااان یاازدان پیااروزگاار
ز بنده نخواهد بجز داد و مهر (ج )211 : 3
خداونااد کیهااان و گردان سپهار
نباید بز داد اندرون کاستی (ج )211 : 3
همز ایاامنای بااایاااد و راستای
بز جای غم و رنج داد آوریم (ج )53 : 3
کنون دانااش و راد یاااد آوریاام
خرد بادمان بهره و داد و رای (ج )53 : 3
چنین گفت کز دادگر ید خادای
نکردی ستم خود خردمند شاه(ج )35 : 3
اگر یافتندی سوی داد راه
نجوید بز داد اندرون کاستی(ج .)33 : 3
ز بنده نخواهد جز از راستی
شاهدیم کز بار دیگر حکیم توس بز زیبایی از مفاهیم قرآنی بهاره گرفتاز اسات«إِنَّ اللّازَ یَاأْمُرُ بِالْعَادْلِ
وَاإلِحْنَانِ» (نحل)31/
بز داد و دهش دل گروگان کنیم (ج )213 : 3
بز نیکی گرائیم و فرمان کنیم
نماینده ما را سوی داد راه (ج .)211: 3
فروزنده تاج و خورشید و ماه
کنانی کز دیگران را بز عدالت رهنمون باشند و دادگری را اشاعز دهند طبق فرمودهی خداوند منّاان
« وَ مَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَ صِرَاطٍ مُّنْتَقِیمٍ »(نحل )31/بر راه راست هنتند و فردوسی این موضاوع را
در شعر خویش این گونز مطرح ساختز است:
بپیچد دل از کژّی و کاستی (ج )133 : 3
چو داد و دهش باشد و راستی
ز دانایی و داد ،نامی شوی (ج )131 : 3
چو بخشنده باشی گرامی شوی
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خردمند گرد آورد با نژاد
اگر بخشش و دانش و رسم و داد
همی گیرد از خوی بد کاستی (ج .)133 : 3
بزرگیّ و افزونی و راستی
حکیم فرزانزی توس همچون دیگر خداپرستان عادل و دادگر مطلق را خداوند میداند و باور دارد کز:
بز گیتی ستم یافتز شاد ازوست (ج )353 : 5
توانایی و دانش و راد ازوست
همز داد بینم ز یزدان پاک (ج.)33 : 1
ز رخشنده خورشید تا تیره خاک
 -1صفات اخالقي
در شاهنامز توجّز بز صفات بارز اخالقی و همچناین بازداشاتن و نهای از اخاالق ماذموم از دیادگاه
حکیم توس ،بز زیبایی هرچز تمامتر بیان شده و مفاهیم آیات قرآنی در این زمیناز زیناتبخاش ابیاات
شاهنامز است.
صداقت ،از اعمال نید اننانی است کز در نازد خداوناد متعاال و ماردم دارای ارزش واحیای اسات.
صداقت در گفتار و رفتار ،نیت و عمل ،دوستی و ارتباط با دیگران و در همزی شئون زندگی یاد ارزش
و هنجار اخالقی و اننانی است و نقطزی مقابل آن دروغ است کز سرچشمزی تمام پلیدیهاا و زشاتی-
هاست .یکی از بارزترین نشانزهای شخصیت اننانی ،صدق و راستی است .این فضیلت از اعماال نیکاوی
اننانی و نزد دین و خرد از جایگاه ویژهای برخوردار است .فطرت پاک انناان ایجااب مایکناد کاز آدم
سالم و متعادل ،دل و زبانش یکنو و هماهنگ باشد ،ظاهر و باطنش یکی باشد و آنچاز را بااور دارد بار
زبان جاری کند .صدق و راستی یکی از مهم ترین صفات پنندیده اخالقی است کاز آیاات متعاددی در
قرآن کریم در مورد مدح و ستایش ،ذکر پاداش ،بیان اهمیت و توصیز بز رعایت آن وارد شده اسات .در
الصاادِقِی َ
ن
آیزی  21احزاب ،صداقت وسیلزی نجات اننان از عذاب الهی عنوان شده است «:لِیَجْزِیَ اللَّازُ َّ
بِصِدْقِهِمْ وَیُعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ إِن شَاع أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللَّزَ کَانَ غَفُورًا رَّحِیمًاا»(احازاب .)21/فردوسای در
شعر خویش فراوان مردم را بز راستی دعوت نموده و از کژی بازداشتز است:
زکژی کمی باشد و کاستی
همی مردمی باید و راستی
از این پس مرا جای پیکار نینت بز از راستی در جهان کار نینت (ج )232 : 1
زکژی و آزار خیزد کمی (ج )331 : 1
همز راستی باید و مردمی
کز کژی بکوبد در کاستی (ج )23 : 3
خرد باید و دانش و راستی
بپیچد سر از کژی و کاستی (ج )311 : 1
همز راستی کن کز از راستی
زتاری و کژی بباید گرینت ( ج )33 : 1
سرمایز مردمی راستی است
زتودور باد آز و دیوانگی (ج .)131 : 3
همز راستی جوی و فرزانگی
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شاعر مفهوم آیز شریفزی زیر را در قالب شعر ریختز است و درباره عیبجویی سخن گفتز اسات« یَاا
ْضاا أَیُحِابُّ
ْضاکُم بَع ً
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَنَّنُوا وَلَا یَغْتَاب بَّع ُ
أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیزِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّزَ إِنَّ اللَّزَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ »(حجرات)12/
چون خداوند دانندهی اسرار پنهان است و میداند کز عیبجاویی از دیگاران باعاث پراکناده شادن
تخم نفاق در میان مردم است لذا از آن نهی کرده است و حکیم توس با الهام از این آیاز قرآنای عیاب-
جویی را ریشز تمام بالها و مصایب میداند:
کز عیب آورد بر تو بر عیب جوی(ج )133 : 3
تو عیب کنان هیچ گونز مجوی
دل هوشیاران کند پر زدرد (ج)313 : 3
سخنچین و دوروی و بیکار مرد
بجوید بز نزدید تو آبروی(ج)211 : 1
نگز دار تا مردم عیبجوی
زعیب کنان برنخواهد بنی (ج.)31 : 3
چو عیب تن خویش داند کنی
وفای بز عهد و پیمان نیز از شعائر دین مقدّس اسالم است و در قرآن مجیاد باز آن بنایار توجّاز شاده
است .مانند« وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَنْؤُوحً »( اسراع .)31/این امر در نظر فردوسی جایگاه ویاژهای
دارد و بز عقیده او پیمانشکنان از خاک هم پنتترند:
کز خاک است پیمانشکن را کفن (ج )233 : 3
مبادا کز گردی تو پیماان شکن
کز پاکی و شرم است پیرامنش
خند در جهان مرد پیمانمنش
نکوباد در کژی و کاستی (ج .)135 : 3
بماند بدو رادی و راستی
فردوسی ،آشتی را با دوستان و حتی دشمنان را سفارش میکند و میگوید دلها را از کینز یکدیگر تهای
ِصااصُ
نمایید .در مقابل گناه و خطای دیگران گذشت داشتز باشید « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَایْکُمُ الْق َ
شایْعٌ فَاتِّبَااعٌ بِاالْمَعْرُواِ وَأَدَاع
فِی الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَا ُنثَ بِا ُنثَ فَمَنْ عُفِیَ لَزُ مِنْ أَخِیازِ َ
إِلَیْزِ بِِِحْنَانٍ ذَلِدَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَ بَعْدَ ذَلِدَ فَلَزُ عَذَابٌ أَلِیمٌ »( بقره)133/
بز مردی ز دل کینزها برگنل
ایا آنکز زو کیناز داری باز دل
مکن روز بر دشمن و دوست رخش (ج .)33 :3
گناهش بز یزدان دارنده بخش
 -4اهميت دانش
توجز بز دانش و خردورزی ،از مفاهیمی است کز در شعر دورهی خراسانی نمود بارزی دارد و حکیم
توس نیز بز وفور بز منئلز دانش و ارزش آن پرداختز و در این مورد نیز بز مفااهیم آیاات قارآن کاریم
اشارات فراوانی دارد کز نمونزهایی از آن ذکر میشود «یُؤتِی الْحِکْمَةَ مَن یَشَاع وَمَن یُاؤْتَ الْحِکْمَاةَ فَقَادْ
أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا وَمَا یَذَّکَّرُ إِحَّ أُوْلُواْ ا َلْبَابِ» (بقره. )213/
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فردوسی همزی دانشها را از خداوند میداند و او را علّامالغیوب میداند و سرچشمز و نهایت هار علمای
را حضرت باریتعالی:
کز کاهنده و هم فزایندهایم (ج )212 : 3
همز دانش او راست ماا بندهایم
بزد بر همز بودنیها رقم (ج )135 : 1
بدانگز کز لوح آفااریاااد و قلم
بز گیتی ستمیافتز شاد ازوست (ج .)323 : 5
توانایااای و دانش و داد ازوست
خداست کز دانش و حکمت را بز هر کس خواهد عطا میکند و کنی کز او دانش عطا کند در ماوردش
لطف و مرحمت بنیار کرده باشد :
گزایندهی کژّی و کاستی(ج .)211 : 3
فزاینده دانش و راستی
خداپرستان واقعی در نظر فردوسی ،دانشمندان هنتند و دانشمند واقعی کنی است کاز تارس از خادا
سرلوحز کار خویش قرار داده باشد«إِنَّمَا یَخْشَ اللَّزَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاع إِنَّ اللَّزَ عَزِیزٌ غَفُورٌ »(فاطر)23/
چو داننتیاش زو ترسی بد است(ج )113 : 3
سر راستی داناش ایاازد است
بود دانشی مرد نیکیشناس(ج .)215 : 3
دگر آنکز دارد ز یزدان سپااس
دانشی کز حکیم توس بدان ارج مینهند و آن را مایزی تونایی و دستیاابی باز آرزوهاا و خواساتزهاا و
روشنایی دلها میداند ،همچون گنجی است بیپایان کز قیااس آن باا زر و ماال و گانج ماادی مقادور
نینت؛ او دانش را ودیعزی الهی میداند بز همین دلیل است کز فرزانزی توس در وصف علم و دانش بز
سخنسرایی پرداختز و در راه کنب آن تحمل هرگونز سختی را سفارش میکند:
روان را بز دانش نماینده راه (ج )215 : 3
سپاس از خداوند خاااورشید و مااه
نگر تا نگردی بز گرد دروغ (ج )131 : 3
ز دانش بود جاااان و دل را فااروغ
بز دانش روان را همی پرورد (ج )111 : 3
چنان دان کز هر کس کز دارد خرد
کز بر دانشی مرد خوارست گنج
سخنسنج و دینااااار گنجی مننج
همان نزد دانا گرامیتر است (ج )231 :3
در دانش از گناج ناااامیتااار است
کز خود رنج بردن بز دانش سزاست(ج )11 : 1
بز رنج اناادر آری تنت را رواسااات
نتيجهگيري
فردوسی بز عنوان یکی از بزر ترین شعرای زباان پارسای بایشاد از اساالم و تعاالیم اساالمی و
مفاهیم قرآنی بهره برده و شعر وی متأثر از مفاهیم قرآنی است ،وی چاز در اصاول اعتقاادی ،و چاز در
فضایل اننانی ،از این منبع الهی تأثیر گرفتز و آن را جهت تربیت افکار بز کار برده اسات .تأثیرپاذیری
فردوسی بیشتر در مفاهیم قرآنی است و بزندرت از الفاظ و عبارات قرآن استفاده کرده اسات و ایان باز
دلیل حضور فردوسی در برهزای از زمان است کز عصر غلبز اندیشزی استقالل ملّای ایاران و توجاز باز
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زبان پارسی است ،زیرا در این عصر تکیزی اصلی جریاان شاعر بار حمایات از فرهناگ قاومی و اعتباار
بخشیدن بز زبان پارسی است .فردوسی فراوان بز ستایش خداوند متعال پرداختز و دیگران را نیز بز این
مهم تشویق ساختز است .دادگری ،تشویق بز صفات حننز اخالقی و بیان اهمیت دانش از دیگر مفاهیم
قرآنی است کز در شعر فردوسی نمایان است.
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