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Abstract 

This study presents the possible and hitherto unknown or little spread influence of the 

Shahnameh of Ferdowsi on the Spanish writer and educator Baltasar Gracián, and 

consequently, the projection of Ferdowsi in modern western thought through certain 

European philosophers and thinkers of special importance. In a comparative vision of 

aspects of the works of both authors, an attempt will be made to support Ferdowsi’s legacy 

to Western thought, specifically in the educational and moral aspects. 
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،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
971–9911،951آبان،هشتمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 ادبیات غربر دثیر آن أت فردوسی و ۀشاهنامعوامل آموزشی در 

 و بالتاسار گراسیان فردوسی بردیدگاهی تطبیقی 

*ساالسبئاتریس

 چكیده

 ،بالتاسنار رراسنیا    ،ر نویسننه  و ادین ا اسنیانیایی   دفردوسی  ةشاهناماین مقاله به تأثیرات 
اصالً به آ  توجهی نشنه   تر پرداخته شه  یا  تاریخ به آ  کمطول  در تأثیراتی که ؛پردازد می

طرفی بازتاب آثار فردوسی بر تفکر مهر  غرب که  این پژوهش از ةدر ادام ،چنین است. هم
د و شننو بررسننی مننی  شننه از طرین  برخننی فالسننفه و متفکننرا  اروپننایی خننا  ن ایننا  

های آثار هر دو نویسنه  تالش خواهه شه تنا   جنبه بهای  مقایسه یدر دیهراه، دیگر ازطرف
 بازن ایی شود. ،های آموزشی و اخالقی آ  ویژ  در جنبه غربی، به ةمیراث فردوسی در انهیش

، شناهنامه  تعلیم و تربیت، ،ثیرأت ،صیرتب آموزش و پرورش، بالتاسار رراسیا ،ها: هژواکلید
 .فردوسی، مشاور

 

 مقدمه. 1

ظهور رسیهنه که بنا آثنار خنود     ةهایی به عرص دانیم که در طول زما ، شخصیت خوبی می به
سنرزمین   ةدر محنهود  فقن  رناهی  ها  این شخصیتجای نهادنه.  ثیری مانهرار در تاریخ برأت

با رذر از مرزهنا بنه الگوهنای اخالقنی و رفتناری       ،خود شناخته شهنه، اما در بسیاری موارد
هم منیالدی، بنا   ، این اثر سترگ قر  دشاهنامه ةفردوسی، شاعر ایرانی و سراینه نه.شهتبهیل 
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ثیر قنرار داد. اینن شناعر مینا      أتن  نیروی خردورزی خود و زیبایی اثنرش ه گنا  را تحنت   
هنا، اننهرزها را درهنم     های اساطیری، پهلوانی و تاریخی، یا از زبا  خود یا شخصنیت  داستا 

و  هنا  ها به پاینه  ریرنه، چراکه در آ  را  بوی کهنگی به خود ن ی انهرزهایی که هیچ ؛آمیزد می
ای برای داشنتن رفتنار    است که افراد هر جامعه  تربیتی اشار  شه  های اصول اخالقی و ستو 

آورد   دسنت  بنه تشابه هنر آموزش در   . پرداختن به وجههستنه ها پسنهیه  نیازمنه دانستن آ 
است. بالتاسنار    بالتاسار رراسیا  بسیار جال  توجه منش و بصیرت و کیاست بین فردوسی و

است کنه   عصر طالیی، کسی ةو نویسنه کاتولیک یایی(، اسیان9161-9129مورالس )رراسیا  
شه  از عبارات بسیار کوتنا  و ع ین     شعر تعلی ی و فلسفی را ترویج داد. سبک او که ساخته

زمانی کنه متفکنرا  و وزرای کارکشنته و     اننهم ؛است شاهنامهاست یادآور سفرهای طوالنی 
نه. کنکاش در وجنو   داشتها  داد  را  صحیح به آ  تجربه سعی در ههایت پادشاها  یا نشا با

دیگر فاصنله دارننه، بسنیار     صه سال با یک که از نظر زمانی شش ،تشابه بین این دو نویسنه 
 معننا  منازاد  و رفت نا   یر،تفسن  یتئنور  ،(Paul Ricœur) جال  است. در اثر ادبی پل ریکنور 

های شناختی باشنه  اینن    ست که آیا حواس بایه محهود به جنبها  اساسی اینال ؤ(، س3222)
 روینه: ادبینات   صورت بها  پاسنخ منی  این   هو نویسنه  ب استال محوری این اثر ؤال سؤس
که بنه پیوننه پهیهارشناسنی بنا      ،. این فیلسوف فرانسوی«استمثبتِ ابهامات  کاربرد مفیه و»

آثنار   ةرسه که ویژرنی و شاخصن   هرمنوتیک در کنار هنر تفسیر شهر  است، به این نتیجه می
کنه در پینامش بنه آ  اشنار       ،را یکنور ر یکثرت معان ةمعانی آ  است. ارر نظری کثرتِ ادبیْ
ثر فردوسی و رارسنیا   مفهومی باشه و دقیقاً ا همعتقهیم که ادبیات بای ،نیذیریم، درواقع ،کرد 
فهنم باشننه. در      خود قابلاتواننه برای مخاطب این ن ی از  طور است و این دو اثر بیش ه ین

یا کثرت معانی جایی نهارنه، زیرا ههف هر دو نویسنه  بیا  واضح و صریح  این دو اثر، ایهام
منثالً درمنورد    ؛فهم برای انتقنال نکنات آموزشنی اسنت     روشی مستقیم و قابل انهرز به پنه و

تاریخی، نجات زبانی که نشانی از شکو  ینک ملنت اسنت     ةبر نجات رذشت عالو  ،فردوسی
 .استنقه دورا  خود نویسنه  ههف وی  یا درمورد اثر رراسیا  ههف است

 

 ارتباط بین گراسیان و فردوسی. 2

ارچوبایدئولوژیکهچ9.1
ارتبنا  برقنرار    ،یا و رراس  فردوسی الخصو بزرگ، علی ةکه بتوا  بین دو نویسنه برای این

اشنار  کننم    ،داد نهناد  یشپن ش آ  را ا کنه ریکنور در اثنر ادبنی     ،تفسنیر  ةکرد، مایلم به نظرین 



 060   (بئاتریس ساالس) ... غرب ياتادبر دآن  يرو تأث یفردوس ۀدر شاهنام یعوامل آموزش

عننوا  دو فناز مختلن      دیالکتیک درک و تفسیر را بنه   نویسنه، (. در این اثر11-16 :)ه ا 
کنهام   ارائه کرد که هیچ توا  تفاسیر متعهدی ه. از یک متن میکن ینهی واحه مطرح میاطی فر

بسنیار اسنت. بنا خواننه      فاصنله  به دیگری شباهتی نهارد. از یک برداشت تا برداشت دیگر 
بررسی ساختاری قرار دهیم و هنم آ  را تفسنیر کننیم. رفت نا       توانیم هم آ  را مورد متن می

. ننوعی دیالکتینک در مباحن     اسنت صورت نوشنتاری نینز    هصورت شفاهی، که ب هب فق  نه
خواننه    ةکه هم در بیانات شفاهی و هم در نوشتار و هم در خود نحو استمختل  رفت ا  

 وجود دارد.
الزم اسنت کنه    فق بلکه  ،یستن یسنه باشه که قادر به درک نو ینا نگرا  یهخواننه  نبا

چننین تفسنیر آزاد آ  ح لنه بنه      هم روزسازی اثری از رذشته و به منابع آ  اثر رجوع کنه. به
ها برای تشکیل متو  اجت ناعی و فرهنگنی نیسنت، بلکنه      چیه  واژ  فق  نیست. بیا ْ تاریخ

تطبین   »چننا    ههف نهایی علم تفسیر هنم  ،ریکور ةرفت . بههستفهم و درک معنای متن نیز 
و تفسنیر،   ،ازج له هنر تشریح، ترج ه ،بودنه «غری  »متونی است که کامالً برای ا   «روز به
 تفسیر است. ةشه  پهیه و هنری. این موضوع حاکی از جهانی خصو  متو  فلسفی هب

 ،سنویی  نه. ازا جاودانه کنم تا نشا  دهم که بزررا ْ از ریکور یاد می ،تر برای توضیح بیش
فردوسنی و بالتاسنار    ،دیگنر  مارکس و فرویه بود و ازسنوی  و ریکور محق  بزرگ آثار نیچه

سنت.  ا ای از زیبنایی  ثر ههینه ؤمن  خنوب و  ةه. نوشنت ثیراتی داشتنأراراسیا  نیز بر آثار نیچه ت
توا  رفت که در آثار فردوسی و رراسیا  ه وار  خود را در مقابل ینک زیبنایی    ت میئجر به

د ج عنی  رَو خِن  ،ها با زننهری روزاننه، اتفاقنات عنادی     یابیم. زیبایی این پیام یافتنی می دست
 بیگانه نیست.

دسنت آورد  اسنت. رنذر زمنا       هرش را طی زما  بن ثیأشود مط ئناً ت ثر واقع میؤچه م آ 
چنه   آ  .چو  درک و تشخیص منافع شخصنی  اثر دارد، همهر رسیه   ک ال نقش مه ی در به

اثنری،   کننه. در هنر   فرتوت ا  می یا بالعکس، خسته و استدر طول زنهری برای ا  سودمنه 
کنننه،   تغییر و تکامل پیها منی  خورد. آثار ادبی نیز با رذر زما  یا چشم می های زمانی به نشانه

 .دهنه ماننه یا جذابیت خود را از دست می    زنه  می
ع لنی اسنت. اینن ع نل      ای هچو  فردوسی و رراسیا  تجرب آثار نویسنهرانی هم ةمطالع

سازنه  فراتر از سیر ذهنی صِنرف اسنت و ه نا  چینزی اسنت کنه در دل خوانننه  جنای         
 زبنا  مانننه جنا  النگشناو آسنتین      ةرنردد. فالسنف   ل میریرد و سب  ایجاد تغییر و تحو  می
(Langshaw Austin 1970: 1950آ  را به ،)     شکل برقراری یک ارتبا  الزم بنین زبنا  و ع نل

منهتر  آو کار ،تنر  که خود را بهتر، با فرهنن   ما ت ایل به تغییر داریم، این ةکننه. ه  تعری  می
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خنود برانگینزد. فردوسنی و     ةاحساسنات را در خوانننه  توانه اینن   حاذق می ةببینیم. نویسنه
 نه.ا رراسیا  از این نویسنهرا  منتخ 

 

بافتتاریخی1.1
تنوا  نگناهی بنه     دهنه منی   درمورد واقعیت تاریخی که این دو شخصیت را به هم پیونه منی 
بناری کنه از    ؛اشار  کنرد   دورا  حضور مسل انا  در اسیانیا داشت و به بار فرهنگی آ  دور

نویسنهرا  مشنهور   وای از متونی بودنه  هایی که ترج ه های خطی، ه ا  نسخه طری  نسخه
و بنه جایگنا     نهها را احیا کرد مترج ا  تولهو آ  ةو مهرس نهها را نوشت کالسیک اروپایی آ 
صورت آثار جهیه نویسنهرا  شرقی باارزشی برابنر و   هبار ب البته این ؛نهاصلی خود بازرردانه

جنا بنه کنل اروپنا را  یافتننه و البتنه        جزینر  وارد شنه  و از آ    ، این آثار به شنبه ناپذیرانکار
 .(19 :9111وقوع رنسانس را فراهم کردنه )کارتر و توسو   ةزمین پیش

 حنهود  تناریخی  ةدوراراضنی مسنیحیا  )   ریری بهو  شک، منافع رهبرا  جنبش بازپس
 از کنه بودنه  هویتی حفظ نگرا  که ،(اسیانیا از مسل انا  رانه  بیرو  ههفا ب سال صه هشت

 ،(اسنیانیا ) واحنه  سنرزمین  کنه  شنه  باعن   ،بودنه برد  ارث به بیسیگودها و روم امیراطوری
شنکل   (نییوننا  نن  رومی) واحه فرهنگی و (،کاستیانو) واحه زبا  ،(مسیحیت) واحه مذه 

 یستنه.ریرد تا الگویی باشه برای مبارز  با کسانی که تابع این عقایه ن
خود درمورد تفتیش عقایه و  ة( در مقالMercedes García Arenal) مرسه  رارسیا آرنال

هنای   کنه کنه از زمنانی کنه دادرنا      ییه میأت (12-11 :2007) های اعراب ساکن اسیانیا کتاب
را  ،صورت نوشتاری و چنه رفتناری   چه به ،کاربرد  زبا  عربی به 9611والنسیا در سال 

در قل نر   9611م نوع اعالم کردنه و فلین  دوم نینز ه نین کنار را بنا صنهور فرمنا         
ای از زبنا    کاستیا انجام داد، تفتیش عقایه به تعقی  و توقی  هر اثنر و نشنانه   پادشاهی

، ه باشنه رفتاری و نوشتاری، درکنل هنر اقنهامی کنه نشنانی از ادای فنرای  داشنت        عربی
آرشیو دادرا  تفتیش عقایه با جزئینات کامنل و بسنیار صنریح     پرداخت. اسناد مربوطه در 

مورا  دادرا  با تفحص و ضب  اموال یا توسن  افشنارری   أها توس  م . این کتابنهموجود
کناربرد  اینن زبنا      به فق ای به الفبای عربی یا  شهنه. درکل، داشتن نوشته دیگرا  پیها می

دارد کنه   د بود. این نویسنه  اظهنار منی  معادل محکومیت و مجازات به جرم بهعت و ارتها
ی هنم  ئبود و هیچ اسنتثنا  ناپذیرها بود و این مسئله انکار ای بر مذه  آ  کاربرد زبا  نشانه

 .شه ن یقائل 
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 José CutillasFerrerاین موضوع را خنوز  کوتیناس فنرر)    دربارةمورد بسیار جال  دیگر 

کتناب   مج وعنه  هنای فارسنی در   هنوشنت  دسنت  ةهنای خنود دربنار    ( در یادداشت2-4 :2018
آکادمی سنلطنتی تناریخ آورد  اسنت. اینن نویسننه        ةخان (، در کتابGayangos) یانگوسرا
هنای   نوشنته  دسنت  درمنورد  وا ةمطالعن  ة( دربارDíaz Esteban) از پروفسور دیاز استبا  نقل به

 گوسراینان  ةپنس از خرینه اینن مج وعنه از فرزننها  خنانواد       ،مذکور ةموجود در مج وع
نویس فارسنی وجنود دارد کنه درمینا       دست هشت فق کنه که  ، اشار  میتوس  ه ا  نهاد

شنود.   صفحه به خ  نستعلی  دیه  می 131فردوسی با  ةشاهنامها یک رونوشت ناقص از  آ 
هنای دیگنری نینز بنه      دارد که شایه با رذر زما  و تحقیقات جهیه، نسخه کوتیاس اظهار می

اسیانیا پیها شونه که توسن  مالکانشنا  از بنیم سنوختن در آتنش، مخفنی و       زبا  فارسی در 
 درنهایت حفظ شه  باشنه.
جاکنه ینک    آ  به اسیانیا وارد و شناخته نیز شه ، اما از شاهنامهجال  است بهانیه که 

شنک، در جرینا  تفتنیش     تر و از طری  اعنراب بنود. بنی    متن فارسی بود، انتشار آ  کم
دادنه و تنهنا بنه ننوع خن       متو  عربی و فارسی را از هم تشخیص ن ی عقایه، بازرسا ْ

ترتی ، بسیاری از روهرهای داننش فارسنی در ه نا      این کردنه و به نوشتاری توجه می
 آتش سوختنه.

 

 بالتاسار گراسیان .3

ر آزادانهیشنانی  دوی  ه.داننن  منی  ارزیستانسیالیسنم  ا پیشنرو  ازبسیاری بالتاسنار رراسنیا  را   
( Schopenhauer) شننوپنهاور ةر فلسننفد ،ازآ  ( و پننسRochefoucauld) روشننفوکو چننو  هننم

رنا  از   اروپا هنیچ که هایش رفته بود  نیچه شناخته شه و در نامه ةواسط هتی رذاشت. او باثیرأت
 .(21 :9112نظر ظرای  اخالقی اثری نیکوتر از آ  نیافریه  است )امیلیو ایهالگو سرنا 

پنجنا    ةرا  با ترج ن  ای هم شوپنهاور نامه 9131رویه که در سال  خاطراتش میاو در بیا  
و  فرسننتاد ،(Brockhaus) بروکهنناوس ،را بننرای ویراسننتار اوراکننل ةپنهنامننمننورد از کتنناب 

هننر   ة: کتابچن رفتاخالق ع لی که در خود دارد سخن  ةاین کتاب و فلسف ةچنین دربار این
 ،مشناوری باشنه بنرای هنزارا  نفنر       ه مناس  و مرشه وکه برای ه بایه چنین باشه، طوری

 .(12:نه )ه ا هست دنبال اقبال خود مخصوصاً جوانا  که در این دنیا به
رراسنیا   » روینه:  بار  چنین می درایننیز  (Nicolás Boullosa 2016: 5) نیکالس بوژوسا

چنه در   وی بناور داشنت کنه آ     .را متهم به پیروزی از مکت  کلبیو  و ماکیاولیسم کردنه
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، امنا از نظنر   اننه  بنا هنم متفناوت    دهنه کنامالً   چه از خود بروز منی     باطن انسا  است و آ
بشر  ةمنتقهی راستگو و صادق دربار هنر حک ت و خرد ةرسال ةشوپنهاور و نیچه، نویسنه

بود، چراکه مفاهی ی ارائه کرد کنه   رام یشپاست، فردی که در تفکیک باطن از ظاهر انسا  
است که تفکر رراسیا  برررفته از دورا  اسنیانیای   رفتنی. نهقر  بیستم مهم بود ةدر فلسف

  شنه اخالقی و تربیتی او از معیارهایی کاربردی تشنکیل   ةزوال است و محتوای فلسف روبه
کوتنا ، پینام    ت. او از ج نال اسنت که برای رفتار و سلوک انسا  در یک دنیای ناسنازرار  

 کننه  اسنتفاد  منی   هنر حک ت و خرد ةرسالنام  ررایی در اثر ادبی خود به مختصر و دورانه
فردوسنی، اسنتفاد     ةشناهنام برتر پارسنی، یعننی    ة( که از آ  برای مقایسه با ح اس3292)

 خواهیم کرد.

 پزشنک بنود و در   شپنهر  .دنینا آمنه   در ساراروسنا بنه   9129رراسیا  در سال بالتاسار 
  کرد و بنا د   سالگی وارد انج ن عیسوی شه. در مراکز مختل  انج ن استادی می هجه 

مننه   (، مردی بسیار ثروتdon Vicencio Juan de Lastanosa) وینسنسیو خوا  دالستانوسا
ای بنزرگ بنا آثنار هننری      خاننه  ، آشنا شنه. وی در کناخ خنود کتناب    زادرا  ی نجو از 

ررسنیا   شنهنه کنه    دور هم ج نع منی   فکرا  جا روشن مع والً در آ  ش اری داشت. بی
پیوست. او در ابتها برای چاپ اثر خنود از ننام مسنتعار اسنتفاد       ها می یسوعی نیز به آ 

موضنوعات غیرمنذهبی نوشنته     بنارة د، زیرا بخش سانسور انج ن از مطنالبی کنه در  کر
هنا ایجناد شنه.     مینا  یسنوعی   کرد. با آغاز شهرت او، حسادت در شهنه م انعت می می

 ةهزینن پرداخنت  دوست او الستانوسا موج  برانگیختن ذوق نویسنهری در وی شنه و  
رینری   ت ام آثار رراسیا  به نثر اسنت و جهنت   عهه  ررفت. های او را به نشر ت ام کتاب

 دارد.اخالقی  ن  آموزشی

هایی از الگوهنای   ن ونه سویی، به طرح از ؛ادبی او تفکری بر دو بعه انسا  استر اثآت ام 
نقنا  ضنع     ه ة ،ازسوی دیگر کنه، آموزشی و رفتاری انسا  برای کس  فضایل اشار  می

هنایی   و بنه ضنع    کننه  رح نی ت نام بررسنی منی     انسانی و مشکالت اخالقی بشر را با بی
  زمنا  ها در ت امی آثار وی هنم  کننه. هردوی این جنبه که انسا  را از ک ال دور میپردازد  می
ررایی در آثار رراسنیا    کارریری دورانه جال  توجه است که به ،چنین خورنه. هم چشم می به

 خنورد.  منی  چشم به شاهنامههای زرتشتی در آثار فردوسی است، که در طول  یکی از مشخصه
هنا بنرای خوانننه  ثقینل      قواعه کوتا  مفهنومی کنه درک آ    تفکری است از ةسبک او چکیه

 اینن  را  نثر کاستیانو تنا  هیچ»(: 391: دارنه )ه ا  کارتر و توسن اظهار می که رونه است. ه ا 
 .«و مفهوم نبود  است اانهاز  پرمعن 
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 فردوسی .4

و اشنعار   اسنت  شناهنامه  ةیسنهنو(، شاعر ایرانی و م 9232–112ابوالقاسم فردوسی طوسی )
 ینرنذارتر یرثأو ت ینتنر از بنزرگ  یکنی  اورسنه.  یمن  ینت هنزار ب  پنجنا  ح اسی او به  ن ملی

در  ،پناژ  یروستادر  م 112در سال  ی. واست یاتادب یخو تار یفارس یاتها در ادبیتشخص
دارد کنه بنرای خلن      میاذعا   فردوسیدهقا  متوله شه.  ای در خانواد ، نزدیکی شهر طوس

فرد خود را نینز بنه    های قهی ی ایرا  استفاد  کرد  و نبوغ و توانایی منحصربه اثرش از داستا 
چنه   آ  .رس اسنت  زنهری فردوسی اطالعنات ک نی در دسنت    دربارةآ  اضافه کرد  است. 

، بنا  اش ههنگنام سنرود  ح اسن    خود وی بنه دانیم برررفته از چیزهایی است که  دربارة او می
 .کنه خود نقل می ةتکنیکی ماهرانه در ابتها یا انتهای فصلی دربار

طنرز   العنات در داسنتا  و رواینت، در طنول اثنر ادبنی، بنه       رونه نفوذ نامحسوس اط این
دارد کنه   ن ونه، شاعر بیا  می کنه. برای ای میا  نویسنه  و خواننه  ارتبا  برقرار می العاد  فوق

از فردوسنی   .اسنت   داد سالگی فرزنهش را از دست  هفت و سی رد و داشتهه سر و فرزنهی 
که رناهی جواننا  را    ،کنه و از تلخی تقهیر میس  شهیهی أابراز تفرزنه این مرگ زودرس 

برای دریافت پاداش از پادشا  بابنت سنرود     ،حال بااین ،کنه شکایت می ،برد قبل از پیرها می
. بناوجوداین، در رنذر   کننه  کنه و اثرش را به شا  مح ود تقهیم منی  اثرش ابراز امیهواری می

 ؛دارد بزررا  به این اثر سترگ ابراز منی  توجهی علت ناسیاسی و کم نارضایتی خود را به ،زما 
رراننی کنه فردوسنی را از حن  خنود دور کردننه و        بخل حسودا  و فتنهخاطر  هنارضایتی ب

کنه  را حتی زمانی  ،علت رذر سالیانی که موج  افول و کاستن نیروی جس انی وی شهنه به
 .دهه کنه به ما نشا  می و ترس می ،یا حتی سرما، خستگی احساس نیاز

دارد. او اثر ادبنی خنود را بنا     آرا  است و بارها آ  را بیا  می دفردوسی از ارزش اثر خو
کنه که با باد و بارا  یا خورشیه نابود نخواهه شه. این قلعنه ه نا     ای عظیم مقایسه می قلعه

داشنتن و   نگنه  خاطر پیشرفت و تالشی که برای زننه   هدرنتیجه، فردوسی ب زبا  فارسی است.
فنرد در تناریخ    ه تا و منحصنربه  ا  فارسی و سنت فرهنگی انجام داد، جایگاهی بیزب یاحیا

رود،  شن ار منی   زبنا  فارسنی بنه    مانهراری اساسی عواملعنوا  یکی از  . آثار او بهداردایرا  
 شه  باقی ب اننه.  نخورد  و کهرذاری بخش بزرری از زبا  دست باع  شهنهچراکه این آثار 

ادبیات فارسی قرار دارد که بنر فرهنن     ةهای برجست در بین شخصیت ترتی ، فردوسی این به
انه. حتی امروز  بسیاری از ایرانیا  او را پهر زبنا  فارسنی    سزایی داشته هثیر بأو زبا  فارسی ت

 26سالگی، پس از رذشنت   12میالدی در  9292سال  ةفوری 36نه. فردوسی در دان مهر  می
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به سنه مرحلنه تقسنیم شنه  اسنت:       شاهنامه است که رفتنیه. پایا  رسان سال، اثر خود را به
و قهرمنانی و تناریخی، کنه بنه      ،که نقلی است از ابتهای جها  و تاریخ پادشناها   ،اساطیری

 شود. اعراب و سقو  امیراطوری ایرا  ختم می ةح ل
اینن   شناهنامه هنای   کننه که از ویژرنی  ییه میأمتخصصا  این حوز  ماننه مههی محق  ت

که در آ  به زما  و مکا  پرداخته نشه  و ه ین امر باع  شه  اسنت کنه در اینن اثنر     است 
رسنانه کنه    نظنر خوانننه  منی    طنور بنه   زما  و مکا  در هم بیامیزنه. این توانایی نویسنه  این

تواننه در هر مقطع تاریخی ینا حتنی در زمنا  حنال      می شاهنامهشه  در  روایات تاریخی نقل
حفاظت زبنا    د زیر خالصه کرد:اررا در مو شاهنامهتوا  اه یت  می ،رو ازه یناتفاق بیفتنه. 

خرد بشری، شناخت قهرمانا  اساطیری، اه یت پرداختن بنه اخالقینات آداب    عزتفارسی، 
هنا و ماهینت    بازرشت بنه ریشنه   ،ها فرهن  و سنت و رذاشتن به وطن و رسوم واال، احترام

 ه و چه بیرونی.نابر نیروهای شر، چه درونی باشطبیعی خود، ایستادری و نبرد دربر

وجنود دارد.   شناهنامه و یک  قرآ در هر منزل ایرانی یک  کنه که مع والً کیه میأمحق  ت
هنا   ، پس از رذشنت سنه   شاهنامههای  های قهرمانا  و شخصیت فرزنها  ایرانی با داشتن نام

هنا را بنا اینن     فرزننهانی کنه پهرانشنا  آ    انه،  چنا  آنا  را در اذها  مردم زنه  نگه داشته هم
کنه برخنی از اینن     حنالی  کننه، در ای سرررم یا نصیحت می انگیز و افسانه های شگفت داستا 

ای  چننا  الگنو و ن وننه    اثر هم  کننه. درهرصورت، این میبر  ازها را  کودکا  حتی این داستا 
 یرا  است.سربلنهی و اقتهار ملت ا و برای حیات بخشیه  به روح عزت

دارد که با استفاد  از نبوغش برای نجنات   بنابراین، احساس مسئولیت فردوسی او را وامی
 را بنا وقن    منادری  تر نینز بنها  اشنار  شنه، زبنا       طورکه قبل ویژ  ه ا  به و ،تاریخ، سنت

 ،اعراب به اینرا   ةپنهارد که پس از ح ل سال از ع ر خود استوار کنه. وی چنین می پنج و سی
طری  بنه ایرانینا  نشنا  دهنه کنه        این تا از ردنه و قصه آ  داا ها درحال نابودی ن ویژریای

ه کنه وجنود تفرقنه و عنهم اتحناد و      کنن ها سازنهرا  فرهنگی بزرگ هستنه و ینادآوری   آ 
، حتنی اینن   شناهنامه ها را بنه سراشنیبی سنقو  کشنانه  اسنت. در       صهاقت برخی افراد آ 

شنود؛ ازج لنه خاطرنشنا  کنرد  بنه       های آتی منتقنل منی   آموزنه  به نسل ةورد و نتیجتادس
 درخشا  را بازیابنه. ةتواننه آ  رذشت می ،باشنهداشته ایرانیا  که ارر وحهت ملی 

غربنی   شنخص سرایی و جنادوی زبنا  اسنت و زمنانی کنه ینک        داستا  ةفردوسی نابغ
عننوا  ینک منتن قنهی ی بنا       بنه  تنه.نظرش آشننا هسن   ها به کنه، داستا  را مطالعه می شاهنامه
توانیه درک کنیه که چه کسی از چنه   آسانی می هزار سال، به بیش از یکبا قهمت های  داستا 
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 بنر  یشنه هنر ه ماکیاولی و  یارشهرشکسییر و در  یترومئو و ژولدر  کسی الهام ررفته است.
 هایی وجود دارد. شباهتشوپنهاور  بود  ح 

هنایی   ( و حتی داستا Miguel de Cervantes) اثر سروانتس یشوتدو  ک ررایی هندر دورا
 مونتنالوو د رارسنی رودریگنز    ةنوشنت  راووال د یسآمادرری ماننه کتاب  های شوالیه از کتاب

(Garci Rodríguez de Montalvo یا مهر ،)  هنای   های نسل ادبنی التنین در سنال    ترین داستا
، ینا در  پهرو پناررامو  به نام( Juan Rulfo) رولفو چنین در رئالیسم جادویی خوآ  و هم 9112

 خورد. چشم می ( بهGabriel García Márquez) ت امی آثار رابریل رارسیا مارکز
 (،George R. R. Martin 2011) آر. مارتین اثر جورج آر. تاج و تخت یبازدر کتاب  ،چنین هم
به موفقیت بزررنی در دورا  حاضنر    و که از روی آ  سریال تلوزیونی ساختنه این از که بعه

وجنود دارد   شناهنامه چنه در   کاراکترهایی ماننه اژدها هست که در مقایسنه بنا آ   تبهیل شه، 
نننه و محنهود بنه    ز منی  حنرف حتی با قهرما   اژدهایا  شاهنامهدر  زیرا ،تر است بسیار نازل

 افروزی نیستنه. پرواز و آتش

ینا انوشنیرا  اسنت،     یروا انوشن خسنرو    شا ، یک رذر طوالنی از شاهنامهدر جله ششم 
کسی که در مقابل بزررا  و حکی نا ، پسنرش و سنیس وزینر اعظنم بزرر هنر را معرفنی        

بسیار طوالنی به شعر است، اما در بخشی کنه بنا داسنتا  حکنیم      ای ح اسه شاهنامه کنه. می
نحنوی   را بنه بزرر هر در ارتبا  است، فردوسی نظریات کوتا ، پنههای مستقیم و دورنانگی  

فردوسنی و   ،بنزرگ  ة نویسنه آثار این دو ةمقایس ،رو کنه. ازاین استادانه ههایت و مهیریت می
 آور است.   شگفت بسیار جال  و ،بالتاسار رراسیا 

چینز   ه های،  های یک هفته بسیار طوالنی، با باز  ةبزررا  و حکی ا  در طول هفت جلس
سنؤال  کنردارا صنحیح از بزرر هنر    و  ،رت، حک نت داشتن بصی قواعه و معیارهایبارة را در
 و پیام هر دو نویسنه  مشنابه  حال متعل  به هر بخشی از شهر یا حاکم آ  شهر باشه. ،کردنه

صنورت نثنر و فردوسنی     رراسیا  بنه  .استدر سبک نوشتار این دو نویسنه  تر  بیشتفاوت 
 یراخاطرسنی  با این سنبک کناری کنرد کنه حفنظ و بنه       فردوسی .نویسه صورت شعر می هب

 تر باشه. ها آسا  هایش در طول قر  پیام
 

 تشابه مفهومی میان دو نویسنده های هبرخی از نمون .5

فردوسی دارنه، م کنن   ةشاهنامهایی که برخی از اظهارات رراسیا  با متو   به شباهت باتوجه
مننه و   معنروف الستانوسنا، دوسنت صن ی ی ثنروت      ةخانن  کتناب  هنای  کتناب  است که در
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هایی از این کتناب در   یا قطعه  یافت شه شاهنامههایی به  منه بالتاسار رراسیا ، اشار  سخاوت
خانه بنرای رشنه و پنرورش فکنری      آ  موجود بود  باشه. رراسیا  سالیا  سال از این کتاب

قی نت را در آ  محنی     ع و رنرا  هنای م ننو   یافتن به کتاب او هررز فکر دست .استفاد  کرد
 کرد. که خود منتقه آ  بود، ن ی ،مذهبی
کنه   طنور  ه نا   .نوشته به اسیانیا رسیه فردوسی در قال  یک دست ةشاهنامهرصورت،  در

ثیر آ  با رذر زمنا  در آثنار نویسننهرا     أجهل مردم آ  دورا ، ت باوجودتوضیح دادیم،  قبالً
اروپنایی  ادبنی  ثیر آ  امروز  نیز در آثار متخصصنا   أکلی، ت طور هخورد و ب چشم می بعهی به
هنا وجنود دارننه.     هایی بسیار از این شباهت که به ما مربو  است، ن ونهجا آ   تاشود.  دیه  می

بنه برخنی از اینن     فقن  ، شاهنامهمخصوصاً  ،به رستردری محتوای هر دو اثر بنابراین، باتوجه
 پردازیم. موارد می

 بزرر هنر  یحنصنا  خواهیم پرداخنت،  شاهنامه ششهای برررفته از جله  درابتها، به بخش
(، 622-216: 9111)فردوسنی   یو یها پاسخ و یروا االت موبها  از انوشؤس و انوشیروا  به

رراسنیا  کنه در    قلنم   بنه کتنابی   ،یو هننر فرزانگن   یرسنتگار  ةرسنال چنین محتوای اثر  و هم
 رویه: اش می مقهمه

 در یسننه  . نویسنتنه حنهک ال آرنا  ن  کهام در یچ، هپنهدا  یمنه حکدا  و قانو  ینه قاض
 و پننه  بنه  یازمربو  به آموزش، ن ییهاباشه، به ن ونه یم 222تا  9 ةش ار از که پنههایی

 ینن ا یهنردو  اثنر  در کنه  پرداخنت  خواهنه  یگرینکات مهم د و ع ل در تقوی انهرز،
 .ها اشار  شه  است  آبه  یسنهرا نو

 

 نمایهنرواحتياطراهۀگراسيانوکتابچبالتاسر9.5

نننه ا عوامننل جنناودانگی هننای عظ ننت و بزررننی و پنننه چهننارم: دانننش و شننجاعت پایننه 
 .(923: 9111 )رارسیا 

طنور قطنع    هها را داشته باشه، بن  ثروت. هرکس که نهانسته یکی از آ  پنه دهم: شهرت و
 .(921 :نیز داراست )ه ا  رادیگری 

دوستانه  ةتوا  آموخت. یک رابط برخوردداشتن با دیگرا  بسیار میپنه یازدهم: از 
منراودت بنا    و لنذت مصناحبت و   تادا رو و آموزش، دوستی با اسو در مهرسه، رفت

تنری بنرد    بنیش  ةمنوزش بهنر  آتنوا  از   ها منی  ها، مواردی هستنه که به میانجی آ  آ 
 .(921 :)ه ا 
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مننها    سوز. این مورد بنرای قنهرت   نی دلعنوا  مشاورا پنه پانزدهم: داشتن یارانی به
را  شنونه. عظ نت    بختی است که با کسانی که از درک عالی برخوردارنه هم خوش ةمای
ررفتنه باشننه    بنر  هنای آرنا  و عاقنل در    بزرری بهین معناسنت کنه اطرافتنا  را آدم    و

 .(921 :)ه ا 
نادانی روشنن باشنه.    چراغ راهی که در جهل و ریحقپنه شانزدهم: آراهی با عزم راسخ. 

 .(992 :علم از روی جهل جنو  مضاع  است )ه ا 
چینزی کنه ارزا     .آیه دست می پنه هجههم: برنامه و حک ت. آبرو با تالش و زح ت به

 .(999 :دست بیایه ارزشی نهارد )ه ا  هب

مزیت انسا  عالم و دانا جاودانگی اسنت و ارنر اینن     .پنه بیستم: انسا  در عصر خویش
 .(993 :عصر عصر وی نباشه، بسیاری اعصار دیگر از آ  او خواهنه بود )ه ا 

رفتار. برخورداری از نع ت خنرد رفت نا  بسنیار نینک اسنت.       ودوم: مرد نیک پنه بیست
 .(992 :ه ا کار ریریم ) هطور در شرای  مختل  آ  را ب هکه چ ذوق فضل و دانش و این

چیزهنای خنوب    ةبلکه بنه کیفینت اسنت. ه ن     ،وهفتم: ک ال به ک یت نیست پنه بیست
 .(991 :انه )ه ا  ه یشه نادر بود 

کنه از ت لن  و چاپلوسنی     لوحی دست برداریه. آ  هشتم: از عامیانگی و ساد  و پنه بیست
 .(991 :)ه ا  نها پرستا  از ح اقت راضی رردا  است عاقل است. تنها آفتاب روی

 ةیکم: بررزیه  افراد برازنه  و رریز از افنراد ناراضنی. نارضنایتی برخنی نتیجن      و پنه سی
ارمغنا    بختنی بنه   نشینی با خردمنها  دیر یا زود خوش هم ،ح اقتشا  است. )...( بهو  شک

 .(932-991 :خواهه آورد )ه ا 

فتار شایسته برای ت نرین  ر ونهم: از هر چیز تا حهی آرا  باشیه. سخنا  خوب و پنه سی
کننه. محبنت    نه. هنرکس عشن  بنورزد عشن  نینز دریافنت منی       ا سخاوت و شایستگی الزم

 .ترین طلسم عالم است بزرگ
تنرین و   ابتنهایی  از ویکنم: از بحن  و جنهال برحنذر بناش. اینن خنود یکنی         پنه چهل

قضناوت   کننه تنا دیگنرا  را   ما  می جهل وسوسه ترین موارد فرزانگی است. بح  و اساسی
 .(931 :ها روی رردانیم تا بر آ  فائ  آییم )ه ا  کنیم. بهتر است از آ 

هنای متفکنری    صورت ذاتی انسا  هنظرات خوب و پخته داشته باش. برخی ب تم:صش پنه
عننوا  مشناور حضنور     هشایستگی این را دارنه که درکنار بزررا  و حاک ا  ب هستنه و واقعاً

 .(921 :داشته باشه )ه ا 



 0911سال بيستم، شمارة هشتم، آبان  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   011

آینه و خنوی حینوانی خنود را      دنیا می پنه هشتادوهفتم: فرهن  و ظاهر. آدمیزاد نادا  به
داننش و آرناهی    چیز بهتنر از  دهه. جهل بسیار خشک است و هیچ سوی فرهن  سوق می به

 .(962 :قابلیت پرورش نهارد )ه ا 

ه پاینا   چیز هسنتنه کنه زننهری را زود بن     دو .برد  از زنهری طوالنی هنر بهر  پنه نودم:
خنود پناداش الهنی اسنت      خنودی  منهی از فضیلت نیز بنه  رساننه ح اقت و شرارت. بهر  می

 .(963 :)ه ا 

پنه نودوهفتم: کس  محبوبیت و مراقبت از آ . محبوبیت محصول شنهرت اسنت. اینن    
هنای سنطح پنایین     انهاز  که آدم ه ا  عزت نفس است. به ةطلبه، زیرا زاد کار تالش بسیار می

راحتنی از آ  مراقبنت    دست آوردی، دیگر به هباین صفت کم هست. وقتی محبوبیتی  ،زیادنه
 .(966 :کن )ه ا 

شنعور   فرزانگا . بهو  درک وسخنا  فراداد  به  بود  و روش پنه صهوهفتادوششم: آرا 
ننه. پننه و اننهرز    ا  کنه فرزاننه   ارننه برخی از فرزانگا  باور نه .توا  زنهری خوبی داشت ن ی

 .(911 :کنه )ه ا  ها را تل  ن ی ظرفیتو بزرری کم نکرد   ررفتن از

نکننرد  بننا جنناهال . جنناهال  در روابنن  سننطحی بسننیار   نشننینی پنننه صننهوهفتم: هننم
 اعت ادنه. قابلیرغبسیار  ،بهتر از آ  ،و ترنه خطرناک

نواز. یکنی از   ای روح جستن از کالمی ابریش ی و قریحه : سودموهفت تصوش پنه دویست
رسنه و   ترین کارها به سرانجام می کالم، بیش یانجیم بههای زنهری فروختن هواست.  ظرافت

 .(316 :)ه ا  شود نام کن م کن می

انسنا  را بنه اینن مرحلنه        هسنت کنه  فاضل باش. سنه واژ  ،یک کالم : درمصه پنه سی
 .(312 :)ه ا  و آراهی ،سالمت ،قهسترسانه:  یم

 

 آموزشیونصایحپسندیدهفردوسیواثرجامعش،نکات1.5

 تعهادی از انهرزهای حکیم ابوالقاسم فردوسی درخصو  اه یت آموزش:

 داشننتن مننردم خننویش را  نگننه

 

 برافنننزود  توشنننه دروینننش را 

 سیرد  به فرهنن  فرزننه خنرد    

 

 که ریتنی بنه ننادا  نباینه سنیرد      

 پذیرننه  باشنه پسنر    چنو فرمنا    

 

 نوازنننه  بایننه کننه باشننه پننهر   

چنین سنیرد    و بخشیه  زنهری بهتر به مردم، همآنا  و نگههاری از مردم خویش حفظ  
زینرا   ،را  اسنت  وظای  پادشا  و حکم ازفرزنه در سنین پایین به فرهن  وارسته و شایسته 
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ما نبایه فرزنها  خود را به افراد نادا  بسیاریم. این پهر است که بایه فرما  و دستور خنود را  
 پهر است. ةوظیفارد. این به پسر خویش بسی

 (VI ، 311:9111 ی)فردوس

 رب ن چو خنواهی کنه دانسنته آینه با    

 

 هنننربگفتنننار بگشنننای بننننه از رُ 

 چو رسترد  خواهی به هرجای نام 

 

 زبا  برکشی چنو  حسنام از نینام    

 ت باشنه نشسنت  چو با مرد نادانْن  

 

 زیردسننت زبردسننت رننردد سننرا  

 به دانش بود جنا  و دل را فنروغ   

 

 تننا نگننردی بننه رننرد دروغ نگننر  

بایه از زباننت مانننه ش شنیری کنه از      ،جا مشهور شود خواهی که نام تو در ه ه ارر می 
وآمنه   های نادا  رفت استفاد  کنی. ارر با آدم ،کشی تا دش ن را مجازات کنی غالف بیرو  می

از  ای. روشننی جنا  و دل   زیردستا  خود را بر خود مسل  کرد  ،و نشست و برخاست کنی
 دانش است. مراق  باش تا هررز دروغ نگویی.

 (311 :)ه ا 

 بیرسنننیه پنننس موبنننه تیزمغنننز

 

 که انهر جها  چیست زیبا و نغنز  

 کجننا مننرد را روشنننایی دهننه    

 

 ز رننننج زماننننه رهنننایی دهنننه  

 چنین داد پاسخ که هنر کنو خنرد    

 

 دور جهننا  برخُنن دو بیابننه ز هننر 

چیزی زیبا و خوب است  در چه جنایی ذهنن   سیس موبه باهوش پرسیه که در دنیا چه  
کننه  بنه او پاسنخ داد کنه هنرکس       رسه و او را از رنج دنیا راحنت منی   مرد به روشنایی می

 شود. میمنه  باهوش و خردمنه باشه از هر دو دنیا بهر 

 (312 :)ه ا 

 فزود  به فرزنه بنر مهنر خنویش   

 

 چو در آب دیه  بود چهر خویش 

 آمننوختن  ز فرهننن  و از دانننش  

 

 سننزد رننر دلننش بایننه افننروختن  

آ  است کنه   اننهم کنی، چنینارر تر کن.  تر و بیش مهر و محبت خود را به فرزنهت بیش 
کناری اسنت    ،بینی. ارنر بنه فرزننه خنود داننش بیناموزی       خودت را می ةدر آب زالل چهر

چنو    کنی. روشن به فنروغ و روشنن بنه دانشنی کنه هنم       چو  دل او را روشن می .مناس 
 .درخشه   یم چراغ

 (311 ه ا :)
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 چنین رفت کای شا  خورشیهچهر

 

 بننه کننام تننو بننادا درخشننا  سننیهر 

 چنا  کن که هرکس که دارد خنرد  

 

 پننرورد بننه دانننش روا  را ه ننی   

 ز نننادا  بنالننه دل سننن  و کننو    

 

 ازایننرا نننهارد بننر کننس شننکو      

امینهوارم کنه آسن ا     ات مانننه خورشنیه اسنت،     ای شاهی کنه چهنر    :او به شا  رفت 
ه هم و سازرار باشه. کاری بکن که هنرکس کنه عقنل و هنوش دارد روح      درخشنه  با تو

کنه، بنه   ناله و شکایت می خود را با دانش پرورش دهه. ای شا ، دل سن  و کو  از نادا  می
 ه ین علت است که نادا  دربرابر دیگرا  جلو  و شکوهی نهارد.

 (312 :)ه ا 

 فرزنننننه رادبیننننری بینننناموز  

 

 هستی بود خویش و پیوننه را  چو 

 بنار  هبن  یهآ وت چو خواهی که رنج 

 

 مبنننر تننناب تنننن را ز آموزرنننار 

 دبیری رسانه جنوا  را بنه تخنت    

 

 شننود ناسننزا زو سننزاوار بخننت   

 هنا ارج ننه   دبیری اسنت از پیشنه   

 

 وزو مننرد افکننننه  رنننردد بلننننه  

 چننو بننا آلننت و رای باشننه دبیننر  

 

 پادشننننا نننننارزیر نشننننینه بننننرا 

تنن خنود را از    ،خواهی تن تو رنج نبرد بیاموز. ارر می (نویسنهریدبیری )به فرزنه خود  
رسنانه و ارنر کسنی     آموزرار دور مکن. دبیری جوا  را به تخت و سنلطنت ینا وزارت منی   

شنود. نویسننهری در    بخت و اقبال نیست، با دبیری شایسته و سنزاوار منی   ةسزاوار و شایست
کنه کسنی بنرایش ارزشنی قائنل نیسنت       را کاری است که مردی  ؛های محترم استبین کار

در کننار شنا     سنرانجام  ،ارر دبیر بناهوش و خردمننه باشنه    کنه. صاح  حرمت و آبرو می
 نشینه(. برای نویسنهری در کنار شا  میسرانجام روزی نشینه )یعنی  می

 (311 :)ه ا 

 میاسننای ز آمننوختن یننک زمننا 

 

 ر نا   دل اننهر ز دانش منیفکن   

 نننه روزرننارکیکننی نغننز بننازی  

 

 کننه بنشننانهت پننیش آموزرننار   

حتی یک لحظه از آموختن دست برنهار و در تحصیل دانش هررنز تردینه مکنن. وقتنی      
 .ستزیباآ  بازی  ،نشانه دنیا تو را در کنار آموزرار می

 (311 :)ه ا 

 ارننر شننهریاری و رننر زیردسننت  

 

 چو از تو جها  آ  نفس را رسست 

 تو شه چنو آب  یاه ه درد و خوشّ 

 

 بننه جاویننه مانننه  دلننت را متنناب  
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 خنننک آ  کننزو نیکننویی یادرننار   

 

 ب اننننه ارنننر بننننه  رنننر شنننهریار 

دردهنا و   ةارر شا  هستی و ارر زیردسنت، وقتنی دنینا جنا  تنو را از تنو ررفنت ه ن         
حنال   بنه  خنوش شود. هررز تصور مکن که ه یشه زنه  خواهی بنود.   هایت آب می خوشی

 چه بنه  و زیردست باشه و چه شا  و شهریار. ،کسی که از او کارهای نیک باقی ب انه

 (I، 392 : 9111 )فردوسی
 

 گیری نتیجه .6

به خن    شه  های نوشته هنسخ ه ةسرکردری متعصبا  مذهبی، بهو  استثناء  تفتیش عقایه، به
ها از سنوختن در آتنش جنن  در     نوشته برخی از دست ا در قل رو اسیانیا از میا  برد.رعربی 

آکنادمی سنلطنتی تناریخ     ةخانن  فارسنی در کتناب   ةها هشت نسنخ  اما  مانهنه که در میا  آ 
هنایی   بهنا، بخنش   شونه. بین این متو  ررا  دیه  می رایانگوس یو کلکساسیانیا تحت عنوا  

 نیز قرار دارد. فردوسی ةشاهناماز 
 ةاثر عظی ش باع  حفظ این زبا  از خطر ننابودی دربرابنر ح لن    ةواسط که به ،فردوسی

 یمردم عادی اسنیانیا  میا  دراررچه  شاهنامهبه اسیانیا را  پیها کرد.  ،اعراب به ایرا  شه  بود
شنه  بنود،    شنناخته  شناسا  آ  دورا  کامالً بین شرق ولی قطعاً ،آ  دورا  چنا  معروف نبود

رفنت. سنبک فردوسنی، پننه و      شن ار منی   بنه کالسنیک   یراثچراکه در این بخش از جها  
هنای کوتنا  و    رراینی او، نظرینه   انهرزهایش، ت ایلش به آموزش و حفظ زبا ، سبک دوراننه 

اسیانیایی بالتاسار رراسنیا    ةانه، ه ه در اثر ادبی نویسنه صورت شعر بیا  شه  که به ،مختصر
اینن تنأثیر مهنم بنود کنه       ،رو اینن  خورد. از چشم می هب یو هنر فرزانگ یرستگار ةرسالنام  به

  پنیش   هایش به آ  توجنه داشنت و آ  را در   چنین در محتوای نوشته رراسیا  در فراینه و هم
 است.بسیار اثررذار بود  در این مسیر فردوسی  ،چه رفته شه به آ  ررفت. باتوجه

بخنش و الگنوی    الهاماش و سبک آموزشی در آثارش،  خود، با هنر تربیتی نوبه ، بهرراسیا 
منهر    ةبسیاری از نویسنهرا  بزرگ اروپا بود و نفنوذ خاصنی بنر دو قطن  بنزرگ فلسنف      

شنود کنه    شنه ، اینن ضنرورت دینه  منی      به مطال  ارائنه  باتوجه داشت. (شوپنهاور و نیچه)
ثر در ادبیات غرب بازرردانه  شنود  ؤفردوسی به جایگا  اصلی خود میا  نویسنهرا  بزرگ م

تنوا  پلنی    شناختن تفکر و تکنیک او میبا نیز در فهرست ادبیات غرب لحاظ شود. و نام او 
 ةهای اخالقی جاودانن  ساخت و از ایهئولوژی و ارزش «زبا  با ایرا  بین کشورهای اسیانیایی»

 های بزرگ. در دورا  بحرا مخصوصاً  آ  بهر  برد،
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انحطنا    چگونه دنینای درحنال  دانستنه  فردوسی و بالتاسار رراسیا  نوابغی هستنه که می
هنای خنود را بنا     کنه اینه    مشناورا  اسنتادی  خود را با ظرافت و هوشیاری معرفنی کنننه.   

کارریری تضاد و دورانگی باستانی خیر و شر، پینروزی و شکسنت، وفناداری و خیاننت،      هب
هنر   دارننه.  اخالقی و غیراخالقی ابراز منی  و ثروت و فقر، شهرت و خفت، مرگ و زنهری،

، خنوا   اسنت خنود  جامعنة  که ه انا آموزش و تربینت منردم   ه دارنشاعر ههفی مشترک دو 
 استفاد  است. ها قابل ها در ت امی دور  اسیانیایی یا ایرانی، درنهایت، برای ت امی ما انسا 
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