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Abstract  
Evasion or deviation, which is called in English literature by Digression and Excursus, is a 

speech outside of the main subject, which the author/ poet speak for his aims during the 

narration. In this research, which is done through descriptive-analytical-documentary and 

library studies, we are going to define the digression in the heroic section of Ferdowsi's 

Shahnameh. The central question of the research is how basically digression is a statement, 

what kinds of it has been reported in Shahnameh, and what the poet pursues, what goal or goals 

he is trying to find out. After examination we found that Ferdowsi in the first, middle, and 

ending episodes of his work presented the kinds of digression. In the first part, the poet through 

some devices such as Prologue tried to deliver his idea. In the middle section, he has 

deliberately a pause to deliver a moral point, and in the final section he often refers to by 

wording, blame the world state, blame of avarice, condemnation, worship of wisdom, and 

inevitability of death. The most digression is related to the wheel of time, and among them, the 

instability of the wheel has the highest frequency and this matter is due to the reflection of 

Zorwanism's beliefs. In digression which related to avarice, the point of view of poet concerned 

with demon of avarice and the poet through animism he tries to beware of human kind. The 

only way to cure this disease and this devil- in the poet’s view is wisdom. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .57-75صص ، 0011تابستان ، 2دورة دهم، شمارة 

های داستانی بخش پهلوانی های آن در روایتگریزگویی و گونهجستاری در 

 شاهنامه

 0*فرامیرعباس عزیزی

 ایران، کرمانشاه رازی، دانشگاه و علوم انسانی، ادبیّات ةدانشکدفارسی،  ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 2سمیه پوالدی
 کرمانشاه، ایران دانشگاه رازی،، و علوم انسانی ادبیّات ة، دانشکدفارسی ادبیّاتزبان و  ارشدآموختۀ کارشناسیدانش

 66/66/6511پذیرش:   5/8/6511 دریافت:

 چکیده
بیتان   گریزگویی یا انحراف گفتاری خارج از موضوع اصلی است  کتن نویستنده/ شتاعر بنتا بتن اآراضتی آن را در خت و روایت  و داستتان          

ای بن انجام رسیده اس ، در پی آنتی  کتن ضتبی بیتان     کتابخانن ۀاسنادی و مطالع - تحلیلی – کن بن روش توصیفیحاضر پژوهش کند. در  می

محتوری پتژوهش ایتی است  کتن       پرستش فردوسی بررسی و تحلیل کنی .  ۀشاهنامهای آن را در بخش پهلوانی تعریفی از گریزگویی، گونن

پرداختن اس  و شاعر چن هدف یتا اهتدافی را در گریزگتویی    ها اساساً گریزگویی چگونن بیانی اس ، فردوسی در کجای روای  خود بدان

ستاختاری در ستن بختش آآتازیی، میانتن و پایتانی        کن فردوستی هت  از لحتاح محتتوایی و هت  از  ن تۀ        یافتیدرگیرد. پس از بررسی پی می

چهار مطلب گزارش شده اس : در ناگزیری متر،، تترآ آز، نکتوهش فرزنتد      ،آآازیی ۀاش بن گریزگویی پرداختن اس ، در گون حباسن

ای ایجتاد کترده است  تتا     براع  استه و اس . در بخش میانی شاعر وقفن ای مدخل روای  وناخلف و توصیفِ صِرف کن نبونۀ اخیر گونن

تقدیر، تلوّن روزگار، مشتع دی روزگتار، ستتایش    مطل ی اخ قی و اندرزگون بیان کند. در ایی بخش پنج مطلب گزارش شده اس : رضا بن 

ی و عینتی کترده و بیشتتر    را بیشتر حسّ گفتنهای بخش میانی، موارد پیشش پایانی نیز ضبی اشاره بن مقولنگناهان. در بخخرد و مصونی  بی

گار، ستبگری چتر،، نتاگریزی متر،    کرده اس . مطالب ایی بخش در پنج دستن قرار دارد: تلوّن روزگار، توبیخ روز تو ّنگیری بن ع رت

ث اتی چر، بیشتتریی بستامد را داشتتن است .     و بی تلوّنبیشتریی گریزگوین مربوط اس  بن احواو چر، و روزگار و در ایی میان،  و ترآ آز.

 ۀگریزگویت  های مربوط بن چر،، تقدیر، فلک، زمان، نکوهش چتر، و متر، بازتتاا باورهتای زروانتی است . در      کن گریزگویی پیداس 

مربوط بن آز، نگاه فردوسی نگاهی اساطیری اس  و با  اندارانگاری و تجسی  ایی دیو، بتیش از بتیش انستان را از آن برحتار داشتتن است .       

 عا ل فردوسی برای درمان آز، خردمندی اس . ۀنسخ

 .، فردوسی، بخش پهلوانیشاهنامنگریزگویی،  ها:کلیدواژه
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 . مقدّمه0

گفتتاری  گوینتد،  متی  “Excursus”و  “Digression”انگلیستی بتدان    ادبیّاتکن در  گریزگویی یا انحراف

گریزگتویی  کنتد.  خارج از موضوع اصلی اس  کن هنرمند بنا بن اآراضی آن را در خ و روایت  بیتان متی   

ای از ایتی  دی شاعر اس  تا نتتایج اخ قتی و تعلیبتی داستتان را گتزارش کنتد. بختش عبتده        انحراف تعبّ

دلیتل  بتن  شتاهنامن در اعتقتاد برختی ایتی موضتوع     گیترد کتن بتن   ادبیّتات تعلیبتی قترار متی    ها ذیل گریزگوین

: 6516هتای پهلتوی است . ئختو ینی و رحبتیتان،      مستقی  فردوستی از اندرزنامتن   تأثیرپایری مستقی  و آیر

گیترد، در نتوع حباستن گتاهی تعلتی       های دیگر نوع تعلی  رنت  دیگتری بتن ختود متی     ( اگر در گونن668

 (.66: 6511غ و دهرامی، تیدهد ئ هانزیرساخ  اثر را تشکیل می

بکتاود و   شتاهنامن های انحراف ک می را در بخش پهلتوانی  آن اس  کن گوننحاضر پژوهش  رویکرد 

سازیِ محض انتدرز و  بندی و تحلیل کند. بدیهی اس  رویکرد اصلی ایی پژوهش بر ستنانواع آن را دستن

رار تعلی  در بحث گریزگویی نیست ، گرچتن بختش بزرگتی از انتواع گریزگتویی ذیتل انتدرز و تعلتی  قت          

هتای گریزگتویی، رویکترد    در گونتن  یتت یتربصرف بن مسا ل تعلیبی و  تو ّنگیرد. بدیهی اس  عطف  می

 شتاهنامن بخش حباسی  ترییمه ، بخش پهلوانی شاهنامناصلی پژوهش ما نیس .  دای از بخش اساطیری 

و  جیتتدر بتن ایی بخش بن گریزگویی پرداختن اس . پهلوانان در ایتی عهتد    ی ای ااس  کن فردوسی در 

کنند و آنگاه کن ایی امنیت  حاصتل   ظهور می شاهنامنبرابر مها بان خار ی در برای تأمیی امنی  ایران در

شتوند و بتاز وقتتی خطتری روی     ناپدیتد متی   ،شود، پهلوانان قدی  کن دیگر و ودشان ضتروری نیست   می

ند، بن ایی ترتیتب بایتد گفت  کتن وحتدت فکتر و عبتل در        شوپدیدار می شاهنامننباید، پهلوانانی تازه در 

 (.666-618: 6555 بیش از قسب  تاریخی آن اس  ئصفا، شاهنامنقسب  پهلوانی 

 . تعریف موضوع0-0

کردن تبهید بستتری مناستب بترای گوشتزد     منظوربنشاعر برای ایجاد وقفن و دخال  در روند داستان و نیز 

هتای  حضور ستتر، و حتبتی متر، و تقتدیر و بتازی      پردازد.مند، بن گریزگویی میو دآدآن مه مطل ی 

شود تا راوی ئشتاعر/ هنرمنتد( بترای تلطیتف فضتای زمخت  حباستن و بترای         مشع دگون چر،، باعث می

هتدف از  و تود آورد.  گوشتزدکردن مطل تی بتن   ر کت م بترای ت لیتغ امتری یتا      مخاطب، انحرافی د تسکیی

پتردازی است ،   هایی از انحتراف کت م شتاعر در رونتد داستتان     بندی و تحلیل گوننرو، دستنپیش پژوهش 

 ، از اهداف دیگر ایتی  ستتار است .   شاهنامنخوانندگان بن ظرفی  باالی پژوهشیِ  تو ّنضبی اینکن عطف 

 قی مطلق اس .تصحیح   و خال شاهنامنمورد پژوهش،  ۀنسخ
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 و هدف اهمّیتضرورت، . 0-2

انکارناپتایری   ضترورت و  اهبّیت  ستر، فردوسی، از  شاهنامۀویژه های گوناگون حباسن بنبازکاوی الین

 نوشتتار پتیش رو   اهبّی های داستانی آن از منظر گریزگویی، برخوردار اس ، نگاهی دیگرگون بن روای 

تعریتف گریزگتویی و انتتزاع آن از بستتر دستتور زبتان بتن حتوزة         کند. هدف از ایی پتژوهش  را نبایان می

 .شودها بازنبایی داستان و روای  اس  تا اهداف ایی گریزگویی

 های پژوهش . پرسش0-3

 گریزگویی چگونن بیانی اس ؟ -

 اهداف راوی یا شاعر از گریزگویی چیس ؟ -

 بسامد کدام گونن بیش از دیگر انواع اس ؟ -

 ش. پیشینة پژوه0-0

دستتور تعریتف    ۀتا آنجا کن در منابع فارسی  ستجو شد، گریزگویی بیشتر با عنتوان معترضتن و ذیتل مقولت    

 یختوددار  هتا آن از بیتان  م احتث دستتور نیست ،   حاضتر  بن اینکن رویکرد پتژوهش   تو ّنشده اس  کن با 

تعلیبتی و انتدرزگون   ، دربردارنتدة پیتامی   شتاهنامن های ای از گریزگوینبخش عبده ازآنجاکنا ، امّشود می

تتا   انتد ( کوشتیده 6516: خو ینی و رحبتیتان ئ شودها در ایی زمینن اشاره میاس ؛ بنابرایی بن برخی پژوهش

نشتان دهنتد. نویستندگان در ایتی بختش انتدرزها را       را  شتاهنامن ای از انتدرزهای  هبشخورهای فکتری پتار  آ

های مورد بررستی متا   گریزگوین آنکنحاود، انمحدود در قالب معترضن و پیکرة دیالو، کاویده صورت بن

گریختتن و  ی،  ستتن کلّ صورتبن( 6511تیغ و دهرامی ئئمونولو،( اس . خلیلی  هان ییگوتکم تنی بر 

منظتر  انتد( از ننهتاده  بتر آن هایی از گریزگویی ئگرچتن چنتیی عنتوانی    بندی موضوعی بن گوننفارغ از دستن

 اند.  تربیتی پرداختن - تعلیبی

 ، عدال  و برختی  حکب ، شجاع ، عفّ هبچونفضایل اخ قی کوشیده اس   (6516ئ بهبنی مطلق 

 یهتا رمجبوعتن یز هتل، شتره،  تور،  ت ی و برختی از        بلنو رذایل اخ قی از هاآن یهارمجبوعنیزاز 

 ( بتر 6515ئد. داوری کنبحث و تحلیل  تربیتی خوا ن نصیر طوسی ۀنظری ۀپایاز دیدگاه فردوسی بررا  ها آن

ادا نظیتر  هتای بتی  یکی از گنجینن، های تعلیبیدلیل کارکرد تعلیبی امثاو و ارزشبن شاهنامن ایی اس  کن

بتا   ادامتن و در دستتن تقستی  کترده است      را بتن ستن   شتاهنامن امثاو و حک  برآمتده از  . نویسنده فارسی اس 

 پردازد.  میشکل م سوط سوم بن ۀو و دوم، بن گونهای اوّمختصر بن گونن ای اشاره

، شتاهنامن پردازی در هایی هبچون داستانبن ویژگی، دفتر خسروانکتاا  در بخش دوم (6511آیدنلو ئ 



 0011تابستان ، 2فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  71
 

ست  کتن ایتی    او... پرداختتن   شاهنامنهای الحاقی، حکب  و تعلی  در تناقضات و اشت اهات داستانی، داستان

هتای تعلتی  در   افتراد دیگتری بتن مقولتۀ تعلتی  و  ن تن       اس . وندیدر پ حاضرهایی از پژوهش بخش با  ن ن

 کنی .می یخوددار هاآناند کن برای پرهیز از درازگویی از ذکر اشاره کرده شاهنامن

 . روش پژوهش و چارچوب نظری0-7

ا در فارسی گریزگویی و انحراف از مطلتب اصتلی، در روایت  و تود داشتتن و دارد، امّت       ادبیّاتگرچن در 

منظتر دستتور زبتان بتن     ، و ود ندارد. در اینجا ابتدا ازاصط حی کن ناظر بن گریزگویی باشد ب آ  فارسی

و پتس از آن بتن اظهتارنظر و     شتود ختتن متی  پردا گفتنپیشتعاریف و اشارات پژوهشگران درباا اصط ح 

رد، نوشتار پتیش رو هبختوانی دا  در نظر  زبانی کن با مطلب مورد پژوهندگان فرهن  اصط حات تعاریف

ا چتون گریزگتویی در   را معتادو آن دانست ، امّت   « معترضتن »تتوان  . در دستور زبان فارسی میشوداشاره می

پردازی است  و از ستویی بتا روایت  تنیتده است ؛ بنتابرایی        گزارش در روای  ای فیّنظر ما گوننمعنای مدّ

 معترضن در دستور زبان با ایی مفهوم در روای  متفاوت اس .  

میتان اهتداف روایت      تمدّکوتاهای اس  کن قصد دارد وقفن یاپردهانیمگویی در حک  درواقع گریز 

را معتتادو « معترضتن »معبتوو  طتتور بتن در دستتتور زبتان فارستی    کتن گفتتن شتد   و داستتان ایجتاد کنتد. چنتتان   

معترضتن،   ۀ بلت »شتود:  معترضتن چنتیی تعریتف متی     ۀتی  بلهای دستور سنّدانند. در کتااگریزگویی می

؛ 61: 6563ستیاقی،  دبیر ؛636: 6561ئمشتکور،   «آید.دیگر می ۀای اس  کن در میان  بل بلن بلن یا ش ن

(. اگرچن، ایی نوع  بلن با  بلن یتا ع تارت اصتلی تناستب معنتایی دارد، گفتتن       81: 6566عطاری کرمانی، 

 ۀبن بیتان دیگتر، نقتش  بلت    اصلی اس ؛  ۀشده اس  کن موضوع و مفهوم آن، خارج از اصل موضوع  بل

اصلی اس  و بن هبیی دلیل اس  کن حاف آن خللی در منظتور   ۀعنصری از  بل ةمعترضن توضیحی دربار

؛ احبتدی گیتوی و   511: 6531؛ دایی  واد،666: 6538 راد،آورد ئمرزباناصلی پدید نبی ۀو مقصود  بل

هتا  روایت  در اینجتا بتن برختی از دیتدگاه      ا درباا گریزگویی یا انحراف کت م در امّ(؛ 636: 6515 انوری،

 :شوداشاره می

معنتای از مقابتل دشتبی    لغت  بتن  در »تر بتن کترده کتن    « استطراد»معنای را بن “Digression”سیبا داد  

شدن از مطلب اصلی و تغییر سخی کتن بتدان   افتادن اس  و در صناعات ادبی پرتگریختی و از مطلب دور 

ایتی اصتط ح    و گفتبتان ادبتی   ادبیّتات واژگتان   در کتتاا ( 68-66: 6586ئداد،  «گوینتد. متی اقتضاا نیز 

شتاخن بتن آن شتاخن     گزینتی و از ایتی  خوانی، گریز و طفره، دوریمعنای استطراد، انحراف، گریز، حاشین بن

و  ”Digression“انگلیستی اصتط حات    ادبیّتات ا در امّت ؛ (61: 6586ئمهتا ر و ن توی،    پریدن آمتده است   
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”Excursus“ اند.  نهاد گریزگویبرابر 

  از گریزگتویی انحتراف ئگریتز( موقّت     ”Digression“ ایی دو اصط ح چنیی آمده اس : فیدر تعر 

و کتن  مورد موضتوع اوّ ا ئگریز بن( موضوع نس تاً دور پیش از بحث دریک موضوع بن یک موضوع دیگر ی

های آیتر  وشتنگویی. گریزگویی نیز در بسیاری از نداستان ۀنیدرزم یباارزشتکنیک تر بیان شده اس . پیش

 (688: 6166، 6ئکادن شود.کار گرفتن میداستانی و خطابن بن

کتردن و گتریختی و   معنتای فرار ن اصل واژه از زبان التیی اس  بناس  ک “Excursus”اصط ح دیگر  

 کتتابی  بتن  ضبیبن ئپیوست (  عنوانبن ئکن( اآلب موضوع، یک تحلیل و تجزین و دقیق بررسی در اصط ح

 .(663ئهبان:  گفتگوی عارضی و ضبنی. و بحث. اس  شده افزوده

کتادن   تعریفی است  کتن در فرهنت  اصتط حات ادبتی     ، در راستای پیش رو  ستاردر نظر تعریف مدّ

است  کتن یتا       بن مطل ی بیرون از تنۀ اصلی روای  و داستتان آمده اس : گریزگویی انحراف یا گریزِ موقّ

 شود.یا در مقطع اثر برای اآراضی خاص آورده می در مطلع یا در میانن

هـای داسـتانی بخـش    های گریزگـویی در روایـت  بندی، بررسی و تحلیل گونهدسته .2

 شاهنامهپهلوانی 

آآتازیی، میتانی و پایتانی گتزارش شتده       در ستن بختش   شتاهنامن های بخش حباسی ی گریزگوینکلّ طوربن

منظتر   قی اس . باید اذعان کنی  کن ازاندرزی و اخ - تعلیبی ها دارای محتوایتر ایی گریزگویناس . بیش

یعنی آآازیی، میتانی و پایتانی قترار     گفتن،پیش ی سن بخشدر ذیل دو یا حتّ هامثاومحتوایی برخی از شاهد 

 گیرد.می

 آغازینهای . گریزگویه2-0

 صتورت بتن گریزگویی، آن بخش از روای  اس  کن شتاعر بترای اهتداف و اآراضتی و      گوننییامنظور از 

 کند:هبچون مدخلی برای روای ، گزارش می 6درآمدشیپ

 . در ناگزیری و ناگریزی مرگ2-0-0

رانتد و  با هستی و در موا هن با خود سخی متی  رویاروییهای انسان در کن پیداس  از دآدآنحباسن، چنان

ابدی متر، است . متر، پترراز و رمزتتریی و در عتیی        - ازلی ۀهای انسان، مقولدآدآن ترییمه یکی از 

متر، است ،    شتاهنامن هستی اس . اگر بگویی  اَبَرپنتدار   ۀتریی مقولتریی و محتوم، صریحییتریهیبدحاو 

براساس باورهای زروانی مر،  ز تی از مشتی  ختدای زمتان است  و هرچنتد       ای . نگفتن گزافبنسخنی 
                                                                                                                                                          
1. Cuddon 

2. Prologue 
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لحظتن براستاس   بتن لحظتن ای بتود کتتن   ا واقعتن دانستتند، امّت  متی  زندگی نهایی ۀزروانیان درحقیق  آن را نقط

 از بلتن از نیروهتای اهریبنتی و   رفت . بنتابر نظتر زردشتتیان متتر،      شده پتیش متی  پیش تعیییسرنوش  از

: 6561بتویس،  ئ کند  کن بر مؤمی زرتشتی آل ن میشروری اس ییتربزر،ها و نجاسات اس  و از پلیدی

  .(663: 6586؛ زنر، 611

آمتدن و  کن فر ام پرواز تیر آرش، فرود گوننهبانمر، گاهی تلخ و گاهی شیریی اس ،  شاهنامندر  

 .(116: 6518پژمردن و متردن است  ئسترّامی،     شاهنامنفرورفتی اس ، پایان کار روند کردارهای قهرمانان 

شتده   شتاهنامن در  و نیز ن ردهای کوچک و بزر، آن س ب و ود انتواع متر،   شاهنامنتعدّد اشخاص در 

 اینکتن  مهت   ۀقابل دریاف  اس . نکت یراحتبنخوانی شاهنامنبرای هر  کن فراوانی حضور مر،اس ؛ تاآنجا

انستجام نیست ، بلکتن     دورازبتن ، ایی پدیده در متی ایی اثتر پراکنتده و   شاهنامنگستردگی مر، در  باو ود

نظتر گرفت . یکتی از    هتای مشخّصتی را در  بندیدستن شاهنامنتوان برای مر، و پایان کار اشخاص در می

با عنتوان  اودانتان    اناز آن شاهنامنافرادی کن . 6؛ مر، .6زیر اس :  صورتبنها تقسی  آن بندیایی دستن

 و ود ندارد.   انهیچ نشانی از فر ام آن شاهنامنافرادی کن در  .5؛ کندمرگان یاد میو بی

هتای آیتر   ،هتای ط یعتی، متر   چون متر، هبهایی بن دستن شاهنامنها در بندی دیگری مر،در تقسی  

تری کن متر، افتراد را   های کوچکیک از ایی انواع نیز بن دستنشود و هرها تقسی  میی و خودکشیط یع

 صتورت بتن  ...هتا و آفریی، عوامل تأثیرگاار در مر، شخصتیّ  منظر چگونگی شکل مر،، ابزار مر،از

. و ستهراا گریزگویی مورد بررسی مربوط اس  بن داستان رستت    .بررسی کرده قابل تقسی  اس  تری ز 

هتتای  هتت  ستتاختاری  تتزگ گریزگویتتنز داستتتان آورده استت  و ازایتتی گریزگتتویی را فردوستتی در آآتتا

 گویند:می« براع  استه و»درآمدی اس  کن در ب آ  بدان  پیش

 ی برآیتتتتد ز ک تتتتنج اگتتتتر تنتتتتدباد 

 ، ار دادگتتتتر؟بشیستتتتتبکار ختتتتوان 

 داد است ، بیتداد چیست ؟    اگر متر، 

 نیستت ؟ تتتو آگتتاه راز  تتان  ییتتاز ا

 هبتتتتتن تتتتتتا درِ آز رفتتتتتتن فتتتتتراز   

 بتتن رفتتتی مگتتر بهتتتر آیتتدت  تتای     
 

 ت تتترنج دهیافگنتتتد نارستتتبتتتن ختتتاآ  

 هنتتتتر؟گتتتتوییبش، ار بتتتتیهنرمنتتتتد 

 بانت  و فریتاد چیست ؟    هبنییاز داد 

 راه نیستتت  انتتتدر تتتترا بتتتدیی پتتترده  

 بتتتن کتتتس برنشتتتد ایتتتی درِ راز بتتتاز  

 گیتتتری بتتتن دیگتتتر ستتترای چتتتو آرام
 

 (666: 6 ج، 6581ئفردوسی، 

بودن مر، اس ، منتها در کنار ایتی  و حتبی یریناپاچارههدف محوری فردوسی از ایی گریزگویی،  
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دانتد  آن  هان را کس نبی ۀفلسفو معتقد اس  کن  پردازدیمنیز  یخواهادهیزموضوع محوری بن نکوهش 

ها تا زمتانی کتن دچتار حترص و آز     فردوسی انسان ازنظر. ، شاید آن  هان، مکان بهتری باشدشناسدینبو 

از  کتس چیهت افتد، آگاهی یابنتد.  می هاآنفاقاتی کن در مسیر زندگی برای توانند راز مر، و اتّهستند، نبی

ای کن در پیش دارد و نیز از ماهی  مر، باخ ر نیس  و چون متر، امتری محتتوم و نگزیتر است ،      آینده

 بن ایی موضتوع است  کتن شتاید آن  هتان،  تای بهتتری بترای زیستتی باشتد.           متقاعدشدنبهتریی راهکار 

استته و فر تام نتاگوار داستتان را لتو       کبتک براعت   شروع داستان رست  و اسفندیار بتن  فردوسی پیش از

 دهد: می

 گتتوارکنتتون ختتورد بایتتد متتیِ ختتوش 

 هتتوا پخرختتروش و زَمتتیی پختتر ز  تتوش 

 از متتتر، استتتفندیار  نالتتتدیهبتتت... 

 چتتتو آوازِ رستتتت  شتتتب تیتتتره ابتتتر   

 

 کتتن متتی بتتویِ مخشتتک آیتتد از  وی تتار 

 خ ن ک آنک دو شاد دارد بتن نتوش. ...  

 نالتتتتن زو یادگتتتتار.   تتتتز ازنتتتتدارد 

 دو و گتتتوش آ تتترّان هزبتتتر.  بتتتدرّد 
 

 (616: 3ج ، 6581ئفردوسی، 

 ۀ، فا عت   اندوه و تشتویش ط یعت  در ایتی شتب    علّگوید کن ایی ابیات می ةدربار  و خالقی مطلق  

کتاوی کوتتاه   روان ،ل از اسفندیار  ز نالتن بتن یتاد نتدارد     بلگوید هبچنیی شاعر می ؛مر، استفندیار اس 

گتارد و از  کن زندگی کوتاه او سراسر در  نت  و ناکتامی متی    کنداسفندیار می  ری از شخصیّولی مؤثّ

یتاری  حکی  توس بن( 16: 6586خالقی مطلق، ئ. کنددیده خطاا می ا او را رنجنیز یک هبیی رو کتایون

حقیقت  فر تام داستتان را بتن مخاطتب      در شتاعر  .کنتد متر، استفندیار متی    تو ّنایتی ابیات، خواننده را م

کنجکتاوی   ابی  داستان نتدارد، بلکتن بترعکس حتسّ    کاهش  اّ در تأثیریهیچ  دادنایی لو ا، امّایاندنب می

 انگیزد.  یمخاطب را در تعقیب داستان برم

 ازلحتاح شبار ابیات، شانزده بی  و برابتر بتا متوازیی تغتزّو و      ازنظرگویند: ایی ابیات می ةدیگران دربار 

یکتتی از شتتده استت .  لارگون تشتتکیهتتو حتتاو و هتتوای روایتت ، از ط یعتت  و فضتتای ب شخصتتیّ فضتتا و 

ایتی   ارده، پتانزده و شتانزده  هت هتای چ بیت   ه ون در ایی براع  استکتخلّص اس  »، های ایی ابیات یویژگ

و متتی اصتلی    اس های ط یعی  شخصیّ اری و هده دارند؛ زیرا دی اچن دارای حاو و هوای بهعرسال  را بر

بتتودن ص، بتا دارا ن هبتن رزم و ختروش و نتاوَرد است ؛ ایتتی ستن بیت ، هبچتون بیت  تخّلت         کت داستتان هت    

تخلّتص توانستتن است  بتیی      لها و حاو و هوای قسب  پیش از خود و ه  قسب ِ پس از خود مثت  شخصیّ 

 (686: 6511ئع اسی و فوالدی،  .«ندکو بعد از خود ارت اط برقرار  لق  یهاقسب 
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 یخواهادهیز. ترک آز و 2-0-2

دهتد کتن باعتث    بن اهریبی ابزاری بتن نتام آز متی    خود، عل  ۀواسطبنشناسی زروانی، زروان براساس کیهان

نگرانتن، نیرویتی از   زروان( فر تام ئاو »اس  کتتن   شود. در متون پهلوی آمدهمحن  و سختی آفریدگان می

یعنی تتاریکی، کتن نتوعی نیتروی زروانی اهریبی بدان پیوستن ئبود( و پس ، وزآتی   ؛اهریبی خود سرش ِ

آز در اوستتا  ( 61: 6ج  ،6583ستررم،   هتای زاد ئگزیتده « اهتریبی فتراز بترد    یستو بنو سیاه و خاکستر بود، 

ج  ،6588 ،معتیی دیو حرص و طبع اس  و آز بن معنى حرص در پارسى نیز از هبتیی ریشتن است  ئ   « آزى»

رد. آز دیو، آن اس  کن ئهر( چیز را بیوبارد و چون نیاز را چیتزى نرستد، از تتی ختو    »( در بندهشی 666: 6

« گیتتى را بتدو دهنتد، ان اشتتتتن نشتود و ستتتیر نگتردد        ۀخواستتتت  ۀ( آن درو ى استتت  کتن چتون هبت    ئاو

تان آورده است .  ایی گریزگوین را فردوسی در آآاز داستتان رفتتی گیتو بتن ترکست     . (666: 6511ئبندهشی، 

انجامتد. در  شود. ایی  ستجو هف  ستاو بتن طتوو متی    گیو برای پیدا کردن کیخسرو راهی توران زمیی می

 :گرداندیبازمیابد و بن ایران آخر پس از رنج بسیار کیخسرو را می

 انتتدکتتز  هتتان دیتتده   هتتارنتتجبستتا 

 ستترانجام بستتتر  تتز از ختتاآ نیستت   

 چتتتو دانتتتی کتتتن ایتتتدر نبتتتانی دراز  

 آز را زیرختتتتتتتاآ آوریهبتتتتتتتان 

 زیتتی  هتتان شتتامانی بتتس ستت  تتتو را

 

 انتتتتتدپستتتتتندیده ز بهتتتتتر بزرگتتتتتی 

 زهرستت  و تِریتتاآ نیستت   ازو بهتتره

 بتتتن تتتتارَآ چتتترا برنهتتتی تتتتاج آز؟  

 ستتتترش را ستتتتراندر مَغتتتتاآ آوری 

 کجا رنتج تتو بهتر دیگترکس ست ...     

 

 (661: 6، ج 6581ئفردوسی، 

و تترآ آز است .    یختواه ادهیت زان، نکوهش هدف فردوسی از آوردن ایی گریزگوین در ابتدای داست 

بتن   هرلحظتن خوردن ندارد. انستان بایتد   نفردوسی دنیا ارزش آصّ ازنظرپسندد. را نبی یخواهادهیزفردوسی 

و بدانتد کتن    شتد یندیبخواهد کن عاق نتن  فکر سرای آخرت باشد. فردوسی در ایی گریزگویی از انسان می

کن پیداس  فردوسی دوای آز و شکس  ایتی  خدا خارج نیس . چنان ةاوس   ز از اراد چن در هان و هر

 داند.دیو را در خردمندی می

 . در نکوهش فرزند ناخلف2-0-3

هنجار بارآمدن وی و اهتبام ویژه در کیفیت   ناند. کوشش در بذکر یا خبوو نام پدران تداومفرزندان مایۀ 

شتده است ؛    تو ّتن موضتوع بستیار    ایتی  اهبّی گیرد. در اس م بن  ا نشأت میتربی  و ترشیح او، از هبیی

بتن فرزنتدان ختود احتترام     ئتر بتن:   «اَکْرِمخوا اَواْلدَک  ْ وَ اَحْسِن وا آدابَک ت ْ »کن رسوو اکرم ئص( فرمودند: چنان
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گلستتان  ( ستعدی در  666: 65ج ، 6581ئمجلستی،   (کنیتد.  هتا معاشترت  کنید و با آداا و روش پسندیده با آن

 گوید:  باا هفت  در تأثیر تربی  می

 زنتتتتان بتتتتاردار، ای متتتترد هشتتتتیار   

 بهتتتتر بتتتن نزدیتتتک خردمنتتتد    از آن
 

 اگتتتتتتر روز والدت متتتتتتار زاینتتتتتتد 

 کتتتتن فرزنتتتتتدان نتتتتاهبوار زاینتتتتتد  
 

 (631: 6516ئسعدی، 

آترور و خودختواهی و در    براثرگریزگویی مورد بررسی مربوط بن زمان پادشاهی کیکاووس اس  کن  

گیرد بن مازندران حبلن کند. کاری کن تتا زمتان کیکتاووس پادشتاهان بتزر،      اثر اآوای دیوان تصبی  می

بودند. مطترح کتردن  نت      سر نرروراندههبچون  بشید، فریدون و منوچهر خیاو تسخیر مازندران را در 

کیکتاووس   ةآور بود. نصایح زاو نیتز بتر اراد  با مازندران در میان سرداران و بزرگان ایران برای هبن شوآ

رود. تأثیر نداش . سرانجام کیکاووس ایران را بن زاو و رست  ستررده و بتن  نت  بتا دیتوان مازنتدران متی       

شتود. کیکتاووس بتا کبتک رستت  از استارت        ن  بن شکس  کامل سراه ایران و اسارت هبن منجتر متی  

 خارج شد:

 شتتتد بلنتتتد برومنتتتد چتتتوندرختتت  

 پژمتترده و بتتیخ سستت    شتتود بتتر، 

 چختتی از  ایگتتن بگستتلد پتتای ختتویش 

 متترورا ستتترارد گتتل و بتتتر، و بتتتاغ  

 اگتتر شتتا، بتتد خیتتزد از بتتیخ نیتتک    

 پتتدر چتتون بتتن فرزنتتد مانتتد  هتتان     

 گتتتتر او بفگنتتتتد فتتتترّ و نتتتتام پتتتتدر 

 گتتتتر او گتتتت  کنتتتتد راه آموزگتتتتار 
 

 گتتتر ایتتتدونک آیتتتد بتتترو برگزنتتتد   

 ستترش ستتوی پستتتی گرایتتد درستت   

 بتتن شتتا، نتتوآییی دهتتد  تتای ختتویش

 چتتتراغروشتتتی بتتتن کتتتردار بهتتتاری 

 تتتتو بتتتا بتتتیخ تنتتتدی میاآتتتاز ویتتتک 

 کنتتتتد آشتتتتکارا بتتتترو بتتتتر نهتتتتان   

 تتتو بیگانتتن ختتوانش، مختتوانش پستتر   

 سَتتتزد گتتتر  فتتتا بینتتتد از روزگتتتار   
 

 (5: 6 ج، 6581ئفردوسی، 

 فرزنتد کن پیداس  هدف فردوسی از آوردن ایی گریزگویی در ابتدای شتروع داستتان، نکتوهش    چنان 

بستیار بزرگتی    از مترد است . او از اینکتن    منتد ناخلف اس . از طرفتی او تلویحتاً از کارهتای روزگتار گلتن     

است .   ناراحت   اریبست آمتده،  دو وبتن  سرس کهبچون کیق اد فرزند ناخلفی مانند کیکاووسِ خودرأی و 

و میتوه   هتا شتا،  کن درخ  دارای ریشن وگیرد، چنانفردوسی در ایی گریزگویی از تبثیل درخ  بهره می

در داستان  ن  هاماوران نیتز   اس ، نسل آدمی نیز چونان درخ  دارای ریشن، بر، و شا، و میوه اس .
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 (68هبان: ئبن چنیی گریزگویی اشاره شده اس . 

 های وصفیِ صِرف. گریزگویه2-0-0

 صتورت بتن قصاید متدحی است  کتن شتاعر در آن      ژهیوبناصلی قصیده،  ۀو ه درآمدشیپ گوننییاگرچن 

پتردازد تتا مبتدوح را بترای ایفتاد      تغزو بن وصف ط یع ، مجلس بزم و ذکر ایام  وانی و شور و طرا می

شاید برای تلطیف فضای ستر، حباسی، گریزی بتن   شاهنامنانگیزد، اما فردوسی در  اهایی از مطلوا بر

نخس  ایی گریزگتویی در وصتف شتب و پتیش از شتروع       ۀنزند. گوباغ و راغ و ط یع  و وصف آن می

 آمده اس : ژهیمنداستان بیژن و 

 شتت ی چتتون شتت ن روی شستتتن بتتن قیتتر  

 دگرگونتتتتن آرایشتتتتی کتتتترد متتتتاه  

 ... هبتت  گتتوی  و هتت  پتتایرم ستتراس 

 

 نتتن بهتتترام پیتتدا نتتتن کیتتوان نتتتن تیتتتر    

 بستتتیچ گتتتار کتتترد بتتتر پیشتتتگاه...   

 ی شتتتناسکتت ین ارکنتتون بشتتنو ای یتت   
 

 (515: 5ج  ،6581ئفردوسی، 

خواهتد بترای روشتی    رانتد و از شتنونده متی   در ایی ابیات فردوسی از تیرگی و دیریازی شب سخی می 

 دهد.« می»سرایی بدو شب و ایجاد گرما و توش و توان سخی داشتینگن

پردازد؛ ایی گریزگویی مربوط اس  بتن داستتان پادشتاهی    می« می»در  ایی دیگر فردوسی بن توصیف  

کند. فردوسی ایی گریزگویی را در آآتاز داستتان گشتاستب و کتتایون     پادشاهی می ساو 661 لهراسب کن

 آورده اس :

 ز دو زنتت  وز روی اَژنتت  و ژنتت  

 ز تلختتتی سَتتتخ ی ختتتوردهزنتتت دوِ 

 ی درآرد زمانتتتن بتتتن متتترد ریتتتچتتتو پ

 

 ن تتترّد زِبختتتی  تتتز ن یتتتدِ چتتتو زنتتت    

 زدایتتتتد ازو زنتتتت  بتتتتاده کَهختتتتی   

 ی ستتتالخَورد  تتتوانش کنتتتد بتتتاده   
 

 (5: 3ج ، 6581ئفردوسی، 

« متی »معتقد اس  کتن معیتار متردی و نژادگتی و شترف بتن       « می»هبیی ابیات و در توصیف  ۀاو درادام

 گوید:میباره کن رودکی نیز در اییاس ؛ چنان

 متتتتی آرد شتتتترف مردمتتتتی پدیتتتتد 
 

 دیتتتتتتتتتتخردرمآزاده نتتتتتتتتتتژاد از  
 

 (63: 6586ئرودکی، 

 «متی »پیداس  کن گوهر نیتک و بتد بتن     «می»دربارة »آمده اس : باره چنیی نیز در ایی« مینوی خرد»در  

کتردن الزم  بتواند نگاه دارد در گوهرش پتژوهش بر او تازد و خویشتی را  «می»آشکار تواند شد... و هرکن 
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چن بیشتتر آن را  هتتر  استت  کتتن   یتی و ستیبیی  ختورد ماننتد  تام زرّ    «می»گوهر چون چن مرد نیک. نیس 

... دارد تتر کینشود و اندیشن و گفتار و کردار ئخویش را( تر میو روشی ترپاآند( صیقل ده فروزند ئ=بی

 (56: 6536ئتفضلی،  .«

 های میانی. گریزگویه2-2

ها آن بخش از روایت  است  کتن فردوستی بنتا بتن اهتداف و اآراضتی کتن درپتی           منظور از ایی گریزگوین

 آید، در میانۀ داستان روای  کرده اس : می

 در رضا به قسمت و تقدیر. 2-2-0

نظتر برختی اعتقتاد بتتن سرنوشت        د. بتن ردا شن در بتاور زروانتی  ایران، ری یهاسرنوش  در داستان چیرگی

 اواعبت بهتره از  باوری متأثر از آییی زروانی ماهب زردشتی اس ، زیرا مزدینان پتنج بهتره از بیست  و پتنج    

ختتوا و بتتد است  و ستتارگان عوامتل       ةقدیرکننتد نظر آنتان زروان ت و بن  دانندبخ  می درگروآدمی را 

بختش، بخ ، بتوش،   هایی با محوری  روزگار، آسبان،بسامد باالی گریزگویی (581: 6586ئزنز،  .اویند

، سرهر، دهر، زمانن، اختر و قضا و قدر بیانگر استی ی سرنوش  و حکت   چر،نوشتن، گردون، گن د، فلک، 

اس  و فردوسی ایی گریزگویی را در راستای ابت غ چنتیی پیتامی     شاهنامنهای ازلی یتا تقدیر بتر شخصی 

 گوید:آورده اس . در راستای چنیی پیامی اس  کن فردوسی می

 تو گیتی چن سازی کن خود ساختست  

 زمانتتتتن ن شتتتتتن دگرگونتتتتن داشتتتت  

 

 دار ازیتتتی کتتتار پرداختستتت   هتتتان 

 بیایتتد گااشتت    کتتو گتتاارد  چنتتان  

 

 (615: 6، ج 6581ئفردوسی، 

ن چون ایزد آن را برساختن، آدمی را مجتاو اعتتراو و در   ن شتن هبان تقدیر مقدّر و محتوم اس  کن ال تّ 

چنتیی گریزگتویی    ۀادامت کند. فردوستی در حتومی را بیان مید نیس . مصراع آخر اوج ایی معیی حاو تبرّ

آنجتا کتن ستام بنتا بتن      « منوچهر شاه کیبن نزدفرستادن سام نریبان نامن گفتار اندر»داستان منوچهر،  ۀادامدر

نویسد کتن بتا ازدواج زاو و رودابتن موافقت      ای برای منوچهر شاه می، نامنهبسر مهرااسیندخ ،  ۀخواست

 چنیی سروده اس : کند،

 گیتتی وزیتی ننت  نیست      ست   ییچن

 و یکتتتی در نشتتتیب بتتتر فتتترازیکتتتی 

 آراستتتتتتتندویکتتتتتتی از فتتتتتتزایش 

 

 ابتتا کردگتتار  هتتتان  نتت  نیستتت     

 فزونتتتی یکتتتی بتتتا نهیتتتب یکتتتی بتتتا 

 ز کبّتتتتتتی دو دیگتتتتتتری کاستتتتتتتن

 

 (666: 6ج ، 6581ئفردوسی، 
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ر آستبانی  فردوسی در ایی ابیات تلویحاً با بیانی اعتراضی، معتقد اس  کن بخشش آسبانی و قستب  مقتدّ   

 ایی قسب  از  انب یزدان مقدر شده اس . زیرارا تغییری نیس  و باید بدان رضا داد و اعتراو نکرد؛ 

 ثباتی و دگرگونی روزگار. در تلوّن، بی2-2-2

زمتانی کتن    را نفردوستی ایتی گریزگویت   ، آیندبن  ن  فریدون می تور کن سل  و آنجا داستان فریدون، در

 :ورده اس ، آگردندیبازم ناامیدانن بن لشکرگاه خود و بینندمی را سل  قدرت سراه منوچهر و تور

 درنتتت  نتتتدارد کستتتانیزمانتتتن بتتتن 
 

 گاهی شترن   نوشس  و و شهدگهی  

 

 (666: 6ج ، 6581فردوسی، ئ

کتن در مصتراع دوم   کند؛ چنتان اخ قی و ذهنی خود را گزارش می ةمدد تبثیل، قاعدفردوسی بیشتر بن 

 شود.چر، در قالب دو خورش متضاد و ناهبسان دیده می تلوّنث اتی و بی

 . در مشعبدی روزگار و چرخ2-2-3

و تکامتل  « فتشترّ »بتازیگری محتوری در حباستن است . روزگتار در       کن گفتتن شتد  روزگار و چر، چنان

کند. روزگتار و چتر، در   مدد چر، معنا پیدا میهای پهلوانان بنو بسیاری از منشقهرمانان نقشی مه  دارد 

ان آیند. نقش زمت شبار میگر زمان بنگر و کنشایی دو یاری درواقعدهند و خود را نشان می« زمان»مفهوم 

برخی کارسازی روزگتار و   باورکسی پوشیده نیس . بن در حباسن بر« زوران»و خدای منسوا بدان، یعنی 

منتد زروان  ی کتران تجلّ ئچر،( سرهر .(638: 6516آضنفری، ئ های باورمندی زروانی اس ماینبیچر، از 

ختدای و تقتدیر ایتزدی    سرهر تی زروان درنت   »س : اس  و واسطۀ میان  هان و زمان. در بندهش آمده ا

گفتار اندر شتدن  »، و سهرااداستان رست   ۀادامفردوسی ایی گریزگوین را در (68: 6511ئبندهشی،  .«اس 

تا نشانی از رست  بیابتد.   شودآورده اس . زمانی کن سهراا وارد لشکرگاه می «سهراا بن لشکرگاه کاوس

دهتد و  ا رستت  نشتانی از ختود بتروز نبتی      وید، امّت یبیند و از او نام و نشانش را مرست  را در لشکرگاه می

 ماند:برای سهراا ناشناختن می

  هانتتتا شتتتگفتا کتتتن کتتتردار توستتت 

 از ایتتتتی دو یکتتتتی را نجن یتتتتد مهتتتتر

 هبتتتتی بچّتتتتن را بتتتتاز دانتتتتد ستتتتتور

 ندانتتتتد هبتتتتی متتتتردم از رنتتتتجِ آز  

 

 ه  از تتو شکستتن، هت  از تتو درست       

 ختتترد دور بختتتد، مهتتتر ننبتتتود چهتتتر  

 چتن در دشت  گتور    چن ماهی بن دریا،

 یکتتتتی دشتتتتبنی را ز فرزنتتتتد بتتتتاز  

 

 (666-666: 6ج ، 6581ئفردوسی، 

( بتن  616 و 651: 5ج ( و نیز داستان کاموس کشانی در دو ا ئ61: 5ج فردوسی در پایان داستان فرود ئ 

 ایی گریزگوین اشاره کرده اس .
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 . در ستایش خرد، خردمندی و دانایی2-2-0

نامتن را بتن   برخوردار اس  کن بزر،ِ توس بخشی از ایی بهیی یاهبّیتاز چنان  شاهنامنخرد و خردمندی در 

 از آنالهی اس  و فزونی و کاستتی   ۀاس  کن خرد بهتریی هدی معتقدستایش خرد اختصاص داده اس . او 

خیزد و رستگاری هردو  هان منوط بن برخورداری از خرد اس . کزازی در ایی باره معتقد است  کتن   برمی

بازیافتتن   در آناندیشی و فرخنده کیشتی، بتن گستتردگی    ای اس  کن خرد و فرزانگی و ژرف، نامنشاهنامن

( بتر آتتش  داستان سیاوش، ئگفتار انتدر گاشتتی ستیاوَخش     ۀ( فردوسی درادام616: 6566اس . ئکزازی، 

یتی گریزگتویی اشتاره    شود، بن اکار شناختن میآید و سودابن گناهآنگاه کن سیاوش سال  از آتش بیرون می

شتود و فردوستی ایتی گریزگتویی را وقتتی کتن ایتی        زمان کیکاووس بن سیاوش بدبیی متی  مروربنکند. می

 آورد:شود، در میانۀ داستان میبدبینی بیشتر می

 یی کتتن کتتاری چخنتتیی اوفتتتاد    تتابتتن

 کتتارچخنتتان چتتون بتتود متتردم تتترس   

 

 ختتترد بایتتتد و دانتتتش و دیتتتی و داد   

 مردکتتتتتاربرآیتتتتتد بتتتتتن کتتتتتام دوِ 

 

 (651: 6، ج 6581ئفردوسی، 

و  یدارییت درانتد، در کنتار آن از   اینکن فردوسی در  ایی کن از خرد و خردمندی سخی متی  مه  ۀنکت 

ترستی و دادگتری   ی و یتزدان دارییت دگوید، گتویی در نظتر او خردمنتدی تتوأم بتا      دادگری نیز سخی می

ایی گریزگویی دوباره اشاره شتده است  ئهبتان:     رستگاری بخش اس . در  ایی دیگر از هبیی داستان بن

611-616). 

 گناهان. در مصونیت بی2-2-7

ایتی اعتقتاد بتود کتن ختدای وی، ختدای        کیهانی بر -های مینویگیری از انگارهانسانِ روزگارِ کهی با بهره

گتار   شناستد. کتار را از نادرست  بتازمی   گویتد و درست   نزدیکی اس  کن از طریق ط یع  با او سخی می

شتود.  ر ناشتی متی  شتدن آن بتر وی از ایتی تفکّت    سیاووش از آتش، افتادن ابتراهی  ئع( در آتتش و گلستتان   

خداوند تنها کسی اس  کتن از اعبتاو و نیّتات انستان بتاخ ر       درواقع( 36: 6581، هبکارانرمضان ماهی و ئ

ی در رستاند. ئهبتان( حتّت   ط یع  زبان بیان پروردگار اس  و او بن انسان پتاآ گزنتدی نبتی    بنابراییاس ، 

انستان   ۀستیاووش نبونت   .(653: 6531هدای ، ئ سوزانداند کن آتش سادات را نبیفرهن  عامن معتقد بوده

 شود.  بن آتش آزموده می شاهنامنگناهی اس  کن در و بی دامیپاآ

محتک  گتر و  تواند نقشی دیگرگون، چون آزمایشعناصر ط یع  اس  کن می ترییمه آتش یکی از  

و داوری بتتزر،  هتتان، حتتق را از باطتتل و راستت  را از دروغ  تدا        هتا شیآزمتا آتش در  داشتن باشد.
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از آن  ست م  بتن بینتد و  یکتی شتده باشتد، از آتتش گزند نبتی « اشن»کس از گناه، پاآ و با هر» :سازد می

فردوستی ایتی    (66: 6536 مجت تایی، « ئ.ستوزاند را نبتی  یکتی استت  و ختتود    «اشن»گارد، زیرا آتش با می

آورده است .  « گفتار اندر داستان عشق آوردن سوداوه بتر ستیاوَش  »داستان سیاوَش،  ۀادامگریزگویی را در

خواهد کتن کیکتاووس را بکشتد و بتا او ازدواج کنتد. ستیاوش       سیاوش شده اس  و از او می ۀسودابن شیفت

ش را دارد. کیکتاووس بترای آنکتن بفهبتد ستخی      آبرویتی ستیاو   ای قصد بیپایرد و سودابن بنا بن نقشننبی

خواهد کن از آتش ع تور کنتد. فردوستی ایتی گریزگتویی را      از آنان درس  اس  از سیاوش می کیکدام

 آتش آورده اس : یبر روق ل از رفتی سیاوش 

 چنتتتیی ستتت  ستتتوگند چتتتر، بلنتتتد  

 

 گناهتتتان نیتتتارد گزنتتتدکتتتن بتتتر بتتتی 
 

 (656: 6ج ، 6581ئفردوسی، 

گناهی در میتان  کند؛ آنگاه کن پای بیاز گردش چر، ستایش می شاهنامنفردوسی در معدود  ایی از  

ن بایتد گفت  فردوستی در ایتی     دارد، ال تّت اس ، حتی چر، نیز توان تعدی بن او را ندارد و او را مصتون متی  

پتردازد،  نتاهی متی  گگریزگویی بیش از آنکن بن ط یع  و سرش  چر، و ستایش او برردازد، بن ستایش بتی 

گناهتان کتاری   برابر بتی توان و اتقانش، در باو ودکند کن تلویحی چر، را منکوا می صورتبندر ضبی 

 برد.از پیش نبی

 های پایانی. گریزگویه2-3

یابتد تتا   و پیش از آآاز داستانی دیگتر، فرصتتی متی    هاداستانکن از عنوان پیداس ، فردوسی در پایانِ چنان

 آن داستان، گزارش کند: یلّو اآراضی، مطل ی مرت ط با فضای کدرپایان داستان بنا بن اهداف 

 ثباتی و دگرگونی روزگار. در تلوّن، بی2-3-0

بن  نت  نتوذر( افراستیاا بتن ایتران حبلتن        ییزمرانیاداستان نوذر، ئگفتار اندر آمدن افراسیاا بن  ۀدرادام

کشد. فردوسی ایی گریزگوین را زمانی کتن نتوذر   کند و او را میاو آل ن می نوذر برکند و پس از ن رد با می

 آورد:در دام افراسیاا گرفتار شده می

 نشتتیند بتتن راز  تتتو گتتردون اگتتر بتتا  

 هبتتو تتتاج و تختت  و بلنتتدی دهتتد     

 مانتد و هت  بتن دوست     بن دشبی هبتی 

 ستتترت گتتتر بستتتاید بتتتن ابتتتر ستتتیاه   

 

 او نیتتتتابی  تتتتواز از گتتتتردشهتتتت   

 تیرگتتتتی و نژنتتتتدی دهتتتتد  هبتتتتو 

 گهتتتی مغزیتتتابی ازو گتتتاه پوستتت    

 ستتتترانجام خاکستتتت  ازو  ایگتتتتاه  

 

 (516-511: 6ج ، 6581ئفردوسی، 
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ی اگتر روزگتار بتا تتو رازی در میتان      اس ، حتّ یخوار نهاریزذات روزگار بر ناپایداری، دگرگونی و  

نهد تا اس اا کامکاری تو را فراه  سازد، بدو آرّه نشتاید شتد، او گرگتی در پوستتیی متیش و دشتبنی در       

است اا نتابودی و    زمتان هت  بخشتد، او  دوس  اس . آرّه بتدان مشتو کتن تتو را رفعت  و تعتالی متی        ئ یه

اعت تاری  گریزگتویی، بتی   گونتن ییادف فردوسی از کن پیداس  هبیند. چنانمی تدارآسراری تو را  خاآ

کنتد از  گریزگتویی القتا متی    گونتن ییت ااس . فکری کن فردوستی در   ییایظواهر دنبن  یبستگدودنیا وعدم 

توانتد  انستان نبتی   گتاه چیهت دآدآن بزید؛ زیرا سنخِ تفکراتِ خیامی اس ؛ انسان برای راح  زیستی باید بی

  هان پیرامون خود را بشناسد.

 . در نکوهش و توبیخ و شماتت روزگار2-3-2

روزگتار   رح  و حتبی گِلن کرد، از مخلوقِ نزدیکِ بتدو، یعنتی  از تقدیر سنگیی، بی صراح بنوقتی نتوان 

متنش آنتان    جیتدربنبودن چرایی حوادثی چون مر، پهلوانان یا تغییر آنی یا توان شکای  کرد. آامضمی

چترا  « چترا »دارد تتا بتن کبتکِ پخرستبان، او را شتبات  و تتوبیخ کنتد.        متی  بر آندر بستر حباسن، شاعر را 

آهن  فخی ، در راستای توبیخ و نکوهش اس . در داستتان ضتحاآ   های متوالی و متناوا با ضرا کردن

 کردن او در دماوند کوه، فردوسی چنیی آورده اس :فریدون بر وی و زندانی ۀو پس از آل 

 یبتتتدگوهر و مهتتتر چتتتن بتتتد  هانتتتا

 آفریتتتدون گتتترد  نگتتتن کتتتی کجتتتا 

 متتتن هبتتتن کتتتن و چنینتتتی  یکستتتر... 

 

 بشتتکری ختتود پرورانتتی و کتتن ختتود 

 ...تختت  ضتتحاآ شتتاهی ب تترد  کتتن از

 ختواهی رمتن   ختواهی شت ان بتاش،    تتو 
 

 (81-83: 6ج ، 6581فردوسی، ئ

؛ داستتان  666: 6ج داستتان فریتدون؛   ئبن ایی موضوع اشتاره شتده است .     شاهنامندر  اهای دیگری از  

کبتک استتفهام تقریتری اوج تتوبیخ و شتبات       ( در بیشتر  اها فردوسی بن516ان ؛ هب566: 6 ج سیاوش؛

دانتد کتن روزگتار چترا پترورده را      خود را ابراز کرده است ، فردوستی و هتر انستان خردمنتدی نیتک متی       

کتن  کنتد. چنتان  متی ا ایی تتوبیخ را بتا استتفهام تقریتری مطترح      اوبارد؛ امّمی  یدرنهاپروراند و او را نیز  می

« پروردگتان »کتاربردن  توبیخی اس ، با بن ۀگریزگویی لحی فردوسی پرسبانی از گون گوننییاپیداس  در 

   داشتن باشد.خود شفق  و ترحّ ةمعتقد اس  کن  هان باید چون مام و داین بر پرورد

 . در ستمگری چرخ2-3-3

پروردگار و انستان   گوشبنحلقنبندة  ئچر،( گردان میانجی میان انسان و خداس . سرهر ، چر،ِشاهنامندر 

بتتن   ؛اس  گوشبنحلقناز آن بندة  یبردارفرمانایی بندة آزاد، ناگزیر از  حاو ییعبندة آزاد اوس ، اما در 
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دیگر کن سترهر بتریی است ،     یمغزیتها بندة امّ ،تع یری دیگر بتن آفریدة خویش، آدمی، آزادی داده اس 

زمخت ، فختی  و    ۀحباستن عرصت   ۀعرصت . (566: 6518ئسرّامی،  اندازدهبواره ایی آزادی را بن مخاطره می

 شود.  دیده نبی در آن  رحبی اس  کن  ایی برای ترح  و شفقّبی

یکی از کارگزاران اصلی و محوری حباسن نیز از ایی صفات برکنتار نیست . او ستتبگر،     عنوانبنچر،  

دهتد و آنتان را بتن    شتود کتن فرصت  دلستوزی و شتفق  بتن قهرمانتان نبتی        رح  تصویر متی و بی زیرخون

درپتی مربتوط    ۀگریزگویت قاعده ایی اس : بکتش تتا کشتتن نشتوی.      زیرادارد؛ رحبی وامیخونریزی و بی

 نفردوستی ایتی گریزگویت    فرستند.برای فریدون می ایرج را سل  سر و آنجاکن تور بن داستان فریدون، اس 

 :آورده اس  کندنالن می بسیار و بیندتابوت می در ایرج را آنکن فریدون سر پس از را

 ستترهر بتتر بتتن متتا  بتتریی گونتتن گتتردد 

 زمانتتتن گبتتتان بتتتن مهتتتر ختتتود م تتتر

 دشتتبنش گیتتری نبایتتدت مهتتر   چتتو

 متتی درستت   گتتوی  تتترا  پنتتدیکتتی 

 

 چهتتتر بنبتتتود ربتتتودن چتتتو بخواهتتتد 

 کبتتتان راستتتتی در بتتتود نتتتن نیکتتتو 

 دوستت  ختتوانی ن ینتتیش چهتتر  گتتر و

 ب ایتتتدت شستتت  یتتتتیمهتتتر گ دو از

 

 (665: 6ج ، 6581ئفردوسی، 

ع نیکتی و  سرش  چر، بر ستبگری و نامهربانی اس ، بسیار نادانانن خواهد بود اگر انسان از چتر، توقّت   

کبک تبثیل، مفهتوم  در مصراع دوم هبان بی  بن ژهیوبنداشتن باشد؛ فردوسی در بی  دوم و  نبودن« چهر»

  بخشیده اس . ایی فطرت چتر،   لتی اوست  و ماهیت  و کتارکرد اصتلی       عقلی نامهربانی چر، را تجسّ

راستتی  بتودن و نا ارکرد و ذات او در خ ک ۀچر، در هبیی نامهربانی اس ؛ درس  هبچون کبان کن الزم

 بن ایی موضوع پرداختن اس . باز( 666 :؛ و نیز هبان651: 6ج داستان سیاوش ئ ۀاداماس . فردوسی در

 . در ناگزیری و ناگریزی مرگ2-3-0

شدن او فردوسی فرص  یافتن تا از ناگزیری و ناگریزی مر، ستخی  تان رزم فرود با ایرانیان و کشتندر داس

 دهند:ای شاهوار قرار میرا در دخبن هاآنشوند و زرسپ کشتن میراند. زمانی کن فرود و ریونیز و 

 متتتانی  دیتتتر  هرچنتتتدچنتتتیی استتت   

 دو ستتن  و ستتندان بترستتد ز متتر، 

 

 شتتتیر نتتتن پیتتتلِ ستتترافراز مانتتتد، نتتتن   

 رهتتتتایی نیابتتتتد ازو بتتتتار و بتتتتر،  

 

 (31: 5ج ئهبان، 

وفتایی روزگتار است . دنیتایی کتن      هدف فردوسی از آوردن ایی گریزگوین انتقاد از کوتاهی عبر و بی 

یابد و مر، هبتواره در پتی آن است  کتن  تان      از دس  مر، خ صی نبی کسچیهقابل اعتباد نیس . 
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ی خواننتده است  کتن    کاوانن در پی تشفی و تسلّروان نال تّانسان را بگیرد. در عیی حاو فردوسی هنرمندانن و 

ط ح داستتان  راهی اس  کن هبن از آن باید بگارند. در اصاز مر، چنیی پهلوانانی زیاد مغبوم ن اشد؛ ایی 

مو تودات متر،    ۀاس . از مر، نن گزیر اس  و نن گریزی، سرنوش  محتوم هب ایی بی  معادو تسکیی

 :6ج داستتان رستت  و ستهراا،    ئاشتاره شتده است      شتاهنامن اس . در موارد دیگری بن ایی گریزگویتن در  

 (616 :3ج ؛ نیز داستان رست  و شغاد، 561 :6ج ؛ داستان کیکاووس و هنگام مر، او، 611

 خواهیزیاده. ترک آز و 2-3-7

فردوسی در پایاِن داستاِن رفتی گیو بن ترکستان بتن ایتی گریزگتویی اشتاره کترده است . زمتانی کتن گیتو،          

بخشد. فردوسی خوشتحاو است    او میآورد و کیکاووس تخ  شاهی را بن کیخسرو را نزد کیکاووس می

 از اینکن حق سیاوش پایباو نشده اس :

 ... کبتتی نیستت  در بخشتتش دادگتتر   

 سَتتتخ ی رانتتتد گویتتتا بتتتریی داستتتتان  

 

 فزونتتتی نیتتتابی تتتتو، انتتتدخه مختتتور.     

 ۀ باستتتتتاناز گفتتتتتدگتتتتر گویتتتتد  

 

 (661 :6ج  ،6581ئفردوسی، 

 گیری. نتیجه3

اخ قتی را   - در سن بخشِ آآتازیی، میتانی و پایتانی فرصتتی یافتتن تتا مطل تی تعلیبتی         شاهنامنفردوسی در 

ی هر داستان گزارش کند. گونۀ میانی و پایانی بیشتریی حج  ابت غ مطلتب اخ قتی و    لّمتناسب با فضای ک

ن هتایی کت  اندرزی را فراه  کرده اس . بیشتریی گریزگوین مربوط بن چر، و روزگار اس . در گریزگویی

ث اتی و تلوّن روزگار بوده اس ، شاعر بیشتر بتن داستتان تراژیتک ستیاوش نظتر داشتتن است ،        محور آن بی

خود را از نامهربانی چر، با سیاوخش را گزارش کرده اس  و میتزان عشتق و    ۀتلویحی گل صورتبنشاید 

بخت ،   روزگتار، آستبان،  هایی با محوریت   خود را بدو نبایان کرده اس . بسامد باالی گریزگویی ۀع ق

  و شت ، سرهر، دهر، زمانن، اختر و قضا و قتدر بیتانگر استتی ی سرنو   چر،، گردون، گن د، فلک، سرنوش 

اس  و فردوسی ایی گریزگتویی را در راستتای ابت غ چنتیی      شاهنامنهای حک  ازلی یتا تقدیر بر شخصی 

 پیامی آورده اس .

،، تقدیر، فلک، زمان، نکوهش چر، و مر، مربتوط  های مربوط بن چرنیک پیداس  کن گریزگویی 

شود؛ آنگاه است  کتن   کن از گردش چر، ستایش می شاهنامنبن باورهای زروانی اس . در معدود  ایی از 

گناهتان را نتدارد و او را مصتون    گناهی در میان اس ، بن اعتقاد فردوسی چتر، تتوان تعتدّی بتن بتی     پای بی

در ایی گریزگویی بیش از آنکن بن ط یع  و سرشت  چتر، و ستتایش او     دارد، ال تن باید گف  فردوسی می
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 بتاو ود کنتد کتن   تلویحی چر، را منکوا می صورتبنپردازد، در ضبی گناهی میبرردازد، بن ستایش بی

مربوط بتن قضتا و تقتدیر فردوستی      ۀبرد. در گریزگویگناهان کاری از پیش نبیتوان و اتقانش، در برابر بی

تلویحاً با بیانی اعتراضی، معتقد اس  کن بخشش آسبانی و قسب  مقدّر آستبانی را تغییتری نیست  و بایتد     

 ایی قسب  از  انب یزدان مقدّر شده اس .   زیرابدان رضا داد و اعتراو نکرد؛ 

مربتوط بتن فرزنتد نتاخلف،     کتن در گریزگتویی   گیرند؛ چنتان ها در دو بخش  ای میبرخی گریزگوین 

مربتوط بتن متر، هتدف فردوستی       ۀگیرد. در گریزگویت هبان شاهد مثاو ذیل براع  استه و نیز قرار می

یابتد و متر،   از دست  متر، خ صتی نبتی     کتس چیهت وفایی روزگتار است .   انتقاد از کوتاهی عبر و بی

کاوانتن در پتی   روان نال تّمندانن و هبواره در پی آن اس  کن  ان انسان را بگیرد. در عیی حاو فردوسی هنر

ی خواننده اس  کن از مر، چنیی پهلوانانی زیاد مغبوم ن اشد، ایی راهی اس  کتن هبتن از آن   تشفی و تسلّ

مربتوط بتن آز، نگتاهی     ۀاست . در گریزگویت   ح داستان ایتی بختش معتادو تستکیی     باید بگارند. در اصط

  ایی دیتو، بتیش از بتیش انستان را از آن برحتار      فردوسی نگاهی اساطیری اس  و با  اندارانگاری و تجسّ

کتن یکتی از    درآمتدی هتای پتیش  عا ل فردوسی برای آز خردمندی است . در گریزگویتن   ۀدارد، نسخمی

هتا را گتزارش کترده    آتی و زبتانی، آن  هتای ب  بتردن از ویژگتی  های آن اس ، شاعر با بهرهگونن ترییمه 

کتار رفتتن   ی بتن مقاصتد خاصّت   بترای  شاهنامناس ؛ براع  استه و و وصف دو ویژگی ب آی اس  کن در 

 اس .
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مقتتاالت پهلتوان و روان   مجبوعتتن  ،«هتتای شتاهنامن  عناصر درام در برخی از داستتان» (،6586  و ئخالقی مطلق، 
 .طرح نو: ، بن کوشش شاهر، مسکوا، تهرانخردمند

کوشش علتی ده اشتی، تهتران:    بن های دیرینن ئسی گفتار در شاهنامۀ فردوسی(،سخی(، 6586ئ -------------
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 افکار.

پژوهشتنامۀ ادبیّتات   ، «فردوستی  شاهنامنادبیّات تعلیبی و تربیتی در »(، 6511دهرامی ئمهدی خلیلی  هانتیغ، مری  و 
 .38-66، صص 66، ساو سوم، شبارة تعلیبی

، شناستی ادا فارستی  متتی ، «شاهنامنبررسی مأخا برخی از اندرزهای »(، 6516رحبتیان ئسجاد خو ینی، عصب  و 

 .651-663(، صص 63ئپیاپی  6دورة  دید، شبارة 

 ، تهران: مروارید.فرهن  اصط حات ادبی( 6586داد، سیبا ئ

، 66 ةشتبار ، ساو شش ، نشریۀ پژوهشنامۀ ادبیّات تعلیبی، «شاهنامنهای تعلیبی امثاو ارزش»(، 6515داوری، پریسا ئ

 .615-636صص 

ی شتقفی ئچاپخانتن   فروشکتاا، اصفهان: دستور زبان فارسی و راهنبای تجزین و ترکیب(، 6531دایی  واد، رضا ئ

 (.ییالبتح ل

 ی.علب اک ریعل، تهران: چاپخانن دستور زبان فارسی(، 6563دبیرسیاقی، محبد ئ

، «گار سیاووش از آتش ةور در نگارتجلی آییی»(، 6581بلخاری ئحسی و  فدویسید محبد  ؛رمضان ماهی، سبین

 .16-35صص ، 66، شبارة هنرهای تجسبی -هنرهای زی ا ۀنشری

 .تهران: قطره ،تصحیح و شرح  عفر شعار ،دیوان شعر رودکی(، 6586 عفر بی محبد ئرودکی، 

 .666-666صص ، هستی ۀفصلنام، «شاهنامنخرد و خردگرایی در »(، 6566، ع دالحسیی ئکواییزر

 تیبور قادری، تهران: امیرک یر. ۀ، تر بگریزروان یا معبای زرتشتی(، 6586زنز، آر. سی ئ

 فرهنگی. -، تهران: علبیاز رن  گل تا رنج خار(، 6518سرّامی، قدمعلی ئ

 ، بن تصحیح آ محسیی یوسفی، تهران: خوارزمی.گلستان(، 6516الدیی ئسعدی، مصلح

 ، تهران: امیرک یر.رانیدر ایی سراحباسن(، 6555ئ اهللحیذبصفا، 

ئپیاپی  6 ةشبارفنون ادبی، ، «شاهنامنگونن در تغزّو های وبراع  استه»(، 6511فوالدی ئیعقوا ع اسی، محبود و 

 .681-665(، ساو نه ، صص 68

 ، تهران: چاپ و انتشارات آفرینش.مجبوعن دستور زبان و ادا فارسی نویی(، 6566عطاری کرمانی، ع اس ئ

 -635صتص   :56 ةشتبار ، ادا پژوهتی ، «باورهای زروانی در داستان رستت  و استفندیار  »(، 6516آضنفری، کلثوم ئ

666. 

 .البعارف بزر، اس مة  و خالقی مطلق، تهران: مرکز دایر ۀ، براساس نسخشاهنامن(، 6581فردوسی، ابوالقاس  ئ

 .مهرداد بهار، تهران: توس ۀ، تر ببندهشی(، 6511فرن غ دادگی ئ

 .، تهران: مرکزرؤیا، حباسن، اسطوره(، 6566الدیی ئکزازی، میر  و

 . ران: سبهت ،باستان: ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی ۀنام، (6586ئ ---------------
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 .راشتد محصتل، تهتران: پژوهشتگاه علتوم انستانی و مطالعتات فرهنگی ۀتر ب(، 6583ئ سررم های زادگزیده

 .، تهران: کاویانشهر زی ای اف طون و شاهی آرمان در ایران باستان(، 6536ئ اهللفتحمجت ایی، 

 ، ق : اس مین.بحار االنوار(، 6581مجلسی، محبدباقر ئ

 انتشارات دانشگاه ملی ایران. ، تهران:دستور سودمند(، 6538مرزبان راد، علی ئ

 طرح نو. ، تهران:تی پهلوان و روان خردمند(، 6566مسکوا، شاهر، ئ

 مط وعاتی شرق. ، تهران: مؤسسندستورنامن در صرف و نحو زبان پارسی(، 6561ئ محبد وادمشکور، 

 ، تهران: دانشگاه تهران.مزدیسنا و ادا پارسی(، 6588معیی، محبد ئ

، 6 ةشبار، مطالعات ملی ۀفصلنام، «شاهنامنهویّ  ملی و نوزایی فرهنگی در »(، 6588منصوریان سرخگرین، حسیی ئ

 .11-63صص ساو ده ، 

 ، تهران: آگن.ادبیواژگان ادبیّات و گفتبان (، 6586مها ر، مهران و ن وی، محبد ئ

 ۀفصتلنام ، «شتاهنامن هتای تراژیتک   ستاختار تقتدیرمحور داستتان   »(، 6511مهرکی، ایرج و بهرامی رهنبتا، خدیجتن ئ  
 .16-56صص ، شبارة بیست ، پژوهش زبان و ادبیّات فارسی

ر داستان رستت  و  اربرد آن دِک لها، با تحلیو و بسامدِ آن در بعضی از منظومنته براع  اس»(، 6581ئورمند، احبد ن

 .66-61صص ، ارمهساو چ، 56شبارة ، تاا ماه ادبیاتکماهنامۀ ، «شاهنامنندیارِ فاس

 ، تهران:  اویدان.نیرنگستان(، 6531هدای ، صادق ئ
 

 


