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به  به محتواي عرفانی و قداست عرفانوابسته ارزش حماسه  اهستند امان دو ژانر مختلف ادبی حماسه و عرف       

مقدس و عرفان ناب را  يحماسهو آمیختگی  قرابتمطالعات نهادشناختی  ي از جوهر حماسه است.منددلیل بهره

و » شاهنامه« رفان را در دو اثر فاخرپیش رو براي اثبات این ادعا مضامین مشترك حماسه و ع يهرسال .کندتأیید می

ن بیشتر از متو محتواي متعالی به دلیل شاهنامه ،بر اساس مطالعات نهادشناختی بررسی کرده است.» مثنوي«

و  عرفان اسالمی دو ویژگی مهم دارد: محتواي متعالی و قدرت حماسی قابل مقایسه است زیرا حماسی با متون عرفانی

گیرد و به از متون صوفیه فاصله میه جوهر قدرتمند حماسبا  نیز مثنوي .را به نحو احسن داردهر دو ویژگی  شاهنامه

 يحماسه الگوي کاملمثنوي و  بیرونی يحماسهموفق  يهنمون شاهنامه شود. با این تفاوت کهشاهنامه نزدیک می

ن قهرمان، دشم«حماسه با گزینش سه موضوع دیدگاه فردوسی و مولوي در دو بخش با این پیش فرض است.  درونی

 يهمقایس در بخش توحید،. قابل بررسی است »توحید و والیت«با دو مبحث اساسی و عرفان » و حریم مقدس

ولی خدا قبل و بعد از و در بخش والیت، شناخت » نقش نیروهاي ماورایی«و » خیر و شرخالق «موضوعاتی همچون 

عربی با ابن ري است.ضروري و صاحب نظر این حوزه عربی به عنوان پدر عرفان نظبا استناد به دیدگاه ابنظهور اسالم 

والیت در ایران  يبارهتحقیق در  و نگاهی فرازمانی و فرامکانی دارد این موضوعتقسیم والیت به مطلقه و مقیده، به 

نی سخنا کند. براي چنین پژوهشیتر میراحت در مقدمه و متن اصلی شاهنامه را مباستان و ایران بعد از ظهور اسال

ورت در البالي حکایت، به ص جمالتی که يهبه انداز شود،بیان میدر شاهنامه و مثنوي هاي قصه شخصیتبان که از ز

هاي ایران پیش . از این نظر فرقی بین فردوسی و مولوي نیست. روایتگر افسانهاهمیت دارد شود؛پند و اندرز گفته می

از  تان کهن، شکل نوياسماهرانه در قالب د اماکند را از قرآن نقل نمی اقوام پیشین از اسالم، مانند مولوي داستان

 توحیدي کلمهاحقاق حق و اعتالي داند. گویی میو هر سخنی غیر از توحید را بیهوده گنجاندمیرا  حقیقت توحید

 ياحماسههر ین استدالل با ا .ده استداد همراه بوخلق حماسه و ترویج فرهنگ مبارزه با بیداد براي برپایی  با همواره

 ویژگی ازنیز مثنوي شاهنامه و  خواهد بود. مقدس بخشی و برپایی داد، با جهل و بیداد مبارزه کند؛با هدف آگاهی

انگیزد و فردوسی با آگاه کردن انسان او را علیه بیداد درون و بیرون برمی اما نصیب نیستندبیي مقدس حماسه

که متنی مثنوي قبل از آن افتد؛ماسه قبل از آگاهی اتّفاق میحو چون  کنداو را آگاه می مولوي با برانگیختن انسان

به  ،عشقمفهوم خواست الهی و  ي درونی. در حماسهي درونی استحماسه هايبا ویژگی عرفانی باشد؛ اثري

عرفان حقیقت طی به ربو دهد فقط ماهیت حماسه را تغییر می که شودو مدارا با دشمن ختم میگریزي سیاست

و با روش مطلق و مثنوي تصحیح نیکلسن ي خالقینسخه از دو منبع اصلی شاهنامهاستفاده با ي حاضر رساله ندارد.

  در پی اثبات این ادعاست و در کنار مثنوي از فیه مافیه، مکتوبات و غزلیات شمس بهره برده است.اي تحقیق کتابخانه

  مولوي ،مضامین مشتركفردوسی، عشق، عقل، ن، حماسه، عرفا: هاواژه کلید
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  مقدمه- 1- 1

که جز آن ي عرفانی،ي ملّی و حماسهبراي مقایسه و تحلیل موضوعات مشترك حماسهمه و مثنوي انتخاب شاهنا

هاي ملّی و عرفان مولوي را با فردوسی را با دیگر حماسه يحماسهگامی در جهت تقریب افکار حکما و عرفاست؛ تفاوت 

رچه یافتن اگکند. آشکار می را بیرونی يي درونی و حماسهمرز بین حماسهو کننده و زهد عادتی هاي خستهتصوف

 از وجود دو جوهر ادشناختینماید؛ مطالعات نهشاهنامه و مثنوي در نگاه اول بسیار سخت و غیرممکن میمضامین مشترك 

و  ي مولوي استي فردوسی از نوع حماسهدهد. این سخن به معناي آن نیست که حماسهخبر می هاآن در حماسه و عرفان

پوشی و از عرفان در شاهنامه و مثنوي انتخاب راه واحد براي شناخت حقیقت و توجه به آداب چلّه نشینی و خرقه یا منظور

 کند؛ سه موضوع مهماي قهرمانی از یک حریم مشخّص در مقابل دشمن محافظت میجا که در هر حماسهآن از... است. 

ضروري است. هرگاه قهرمان در مقابل شاهنامه و مثنوي ي براي شناخت نوع حماسه» قهرمان، دشمن و حریم مقدس«

هر  .دشمن درون بایستد، حماسه درونی و هرگاه نزاع قهرمان حماسه با دشمنان بیرونی باشد؛ حماسه بیرونی خواهد بود

ترین همم ه به قدرت برانگیزانندگی شاهنامه و مثنوي کهتوجهاي خاص خود را دارد. ویژگینیز کدام از این دو نوع حماسه 

تقریب افکار حماسی فردوسی و مولوي است. با این فرق که فردوسی به  هدف حماسه است؛ گام مثبتی براي نشان دادن

دهد تا توانایی مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان درونی و بیرونی را در او تقویت کند و مولوي انسان انسان آگاهی می

   اسد و علیه دشمن خود قیام کند.شنکند تا خویشتن را برا توانا می

عتقاد به جدال عقل و عشق اتوجه به جایگاه عقل و عشق است.  یکی از نکات مهم و قابل تأمل در ساختار حماسه 

است. این جدال در در عرفان  وري قدیمیبا کند؛ مبارزهبا نفس  شوددرونی که انسان هر لحظه مجبور می يحماسهدر 

» ق خردمندانهعش«متفاوتی از  يهشود و گونتعدیل می هرمان باید در مقابل دشمن خارجی بایستد؛بیرونی که ق يحماسه

  بینیم. یدر شاهنامه م آن راشکل کامل  آورد کهرا به وجود می

عقل و عشق وجود ندارد زیرا عقلی که در مقابل عشق  ماهیتتردید جدالی که عرفا به آن اعتقاد دارند؛ در بی

و مانع  اندازدهاي نفس اغواگر است که با ظاهر خیرخواهانه بین انسان و عقل او فاصله میر حقیقت وسوسهایستد دمی

گرایی در عقل هايجلوهاست.  بوده مورد احترام حکیم و عارفهمواره شود وگرنه صورت حقیقی عقل سعادت وي می
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چون در چند بیت است ولی  مشهودتر از استناد بهو کند این ادعا را ثابت میورزي در شاهنامه مثنوي و مظاهر عشق

ندارد. به مادي اي جز گذشتن از منافع زودگذر درونی انسان مدام با دل خود در جنگ است؛ براي موفقیت، چاره يحماسه

ه سالمت طی ي دشوار را بکه انسان بتواند این مرحلهشود و براي آناعتقاد عرفا جدال عقل و عشق در این مرحله آغاز می

. سخن گفتن در شود؛ نیاز داردهاي نفس که در عرفان عقل معاش نامیده میتوجهی به وسوسهکند؛ به تقویت اراده و بی

عدم تفکیک وسوسه از عقل، موجب رساله نیست اما در گنجایش این مراتب عقل و عشق و شناخت نفس و ... خصوص 

تفسیر ي نگاه و نوع ، تغییر زاویهدر حماسه و عرفان گریزيعواقب استدالل. از شودگریز از استدالل و برهان منطقی می

محدود کردن  مبارزه با دشمن و در نتیجه هايهمچون خواست خدا، عدل الهی، والیت، مفهوم وطن، شیوه یموضوعات

هم آگاهانه در مقابل  ي بیرونی بود وتوان هم خالق حماسهکه با استدالل میاست، در حالیدرونی  يحماسه به حماسه

به ژانر ادبی تفاوت شاهنامه و مثنوي را  ن دور مانده است و دلیلاز نظر بعضی از محقّقا واقعیتاین دشمن درون ایستاد. 

  دهند.و عرفان نسبت میحماسه 

ر از جوههاي دیگر و تفاوت محسوس مثنوي در مقایسه با آثار اهل تصوف ي معنادار شاهنامه با حماسهفاصله 

ها و دیگر آثار صوفیه یا فاقد آن هستند و یا به میزان خیلی کمی از دهد که حماسهمشترکی در شاهنامه و مثنوي خبر می

جدا توان نمیراستین و عرفان حقیقی  يحماسهاصلی  يهعقل و عشق را از تندهد که آن بهره دارند. همچنین نشان می

هاي ي بیش نیست. راه رهایی از جنون حماسه و جمود عرفاناي عقل، جمودکرد. حماسه منهاي عشق، جنون و عرفان منه

از معرفت هدف ي فردوسی و عرفان مولوي است. موضوعی مشترك در حماسه که است »معرفت یقینی« تقلّبی، توجه به

؛ دهدشکیل میت» توحید و نبوت«را است. اگر دو اصل مهم تمام ادیان الهی » والیت«طریق از  »توحید«شناخت یقینی 

رسد. ، بدون راهنمایی و یاري خلیفه و منتخب خدا به سرانجام نمیشناخت حقیقت بدان علّت است که راه پر خطر معرفت

راه کشف و شهود و براي عارف از » معرفت یقینی«کنند. ثابت می» برهان لطف«از این رو حکما و عرفا وجود ولی خدا را با 

شود؛ اختالف به توحید و والیت ختم می راه آید اما چون سرانجام هر دوبه وجود میو برهان  استدالل براي حکیم از طریق

  زند. و به حقیقت عرفان آسیبی نمی خصوص به طریقت عرفان مربوط استنظر در این 

بررسی و وضوع خالق شرور مستلزم پرداختن به م جز ابیات مشهود در این دو اثر اثبات توحید در شاهنامه و مثنوي  

در تقابل . این اندیشه شودو مثنوي خدا خالق خیر و شر نامیده میدر شاهنامه  .است نقش نیروهاي ماورایی در زندگی بشر

دهند. به انسان نسبت می معتزله پرستان خلق شرور را به اهریمن وزیرا دوگانه و معتزله قرار دارد پرستانبا افکار دوگانه

. فردوسی نیز قابل اثبات است بررسی نقش نیروهاي ماورایی در زندگی بشرو مولوي از راه  بینی توحیدي فردوسیجهان

زند تا با خلق موجودي براي نشان دادن تأثیر نیروهاي ماورایی در زندگی بشر دست به آفرینش موجودات اساطیري می

نشان را و تأثیر نیروهاي ماورایی در زندگی بشر  عوالم غیبباور  ماهیت زمینی و ماورایی،با  شبیه انسانِ بالقوه قدرتمند و
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براي نشان نیز مولوي کند. اي امتناع میاز خلق خداي اسطوره بینی توحیديجهان سازي به دلیلدر این اسطوره دهد و

واي الهی کند تا بگوید هر کس تقدادن تأثیر عالم غیب بر عالم شهاده، از داستان اعجاز و کرامات اولیاي الهی استفاده می

مولوي این قدرت را در وجود انسان  دهد که بتواند با آن از توحید و دین خدا پاسداري کند.دا به او قدرتی میپیشه کند؛ خ

در ادامه در این باره والیت دارد. انسان کامل بر دیگران گیرد که داند و از این موضوع نتیجه میمیي کامل بودن نشانه

  بیشتر خواهیم گفت.

به مطلقه و مقیده را والیت  است کهدر شاهنامه و مثنوي مستلزم آشنایی با افکار پدر عرفان نظري  »والیت«ت اثبا

و ت از طریق وراثت و تبعی دوازده جانشین ایشاناز والیت مطلقه، والیت پیامبر اسالم (ص) و وي د. منظور کنتقسیم می

پیرو  هفردوسی اگرچ رسد.) میاسالم به دیگر اولیاي الهی (نبی و ولیمنظور از والیت مقیده، والیتی است که از پیامبر 

و در متن اصلی به هر دو والیت اعتقاد دارد. در ابیات آغازین شاهنامه دیدگاه او نسبت به والیت مطلقه  عربی نیست؛ابن

ه همین علّت در شاهنامه پهلوان هر کامالً مشهود است. بکتاب که روایت ایران پیش از اسالم است باور او به والیت مقیده 

پذیري ي این والیتپذیرد. شاه نیز تحت والیت خداست و فرّه ایزدي نشانهچند بر دیگران والیت دارد؛ والیت شاه را می

دور نمانده است. تحلیل داستان ضحاك براي درك از نگاه تیزبین حکیم که اساس قرآنی دارد؛ نیز والیت ظلمت  است.

فردوسی به صورت  دهد کهزیادي دارد و نشان می اهمیتدر شاهنامه (ظلمت) استبدادي  و(نور) ت والیی تفاوت حکوم

قاید ایرانیان باستان است؛ در کند که اگرچه مطابق عهایی را روایت میداستان داريگاهانه و هدفمند و رعایت اصل امانتآ

  عقاید اسالمی او باشد.  جهت

انگیزي است که فقط در خلق موجودات و حوادث شگفت» اغراق«هدف از  اغراق است.یکی از صنایع مهم حماسه، 

اق براي فردوسی از صنعت اغروع ندارند. در عالم واقع امکان ظهور و وق ها. این حوادث و پدیدهشوندعالم عقل آفریده می

لی استبردن توان تحلیل عقالنی  و باال عاقله يهتقویت قواي که از سخنان حکیمانهکند. از این رو می فادهاز داستان تخی

خصوصاً خود او به صراحت اعالم دارد.  اهمیت هاي مستقیم ويتوصیه يهه اندازب گوید؛هاي داستان میشخصیتان زب

هاي فراوان داستان پادشاهی ضحاك در شاهنامه از اغراق بهرهکند که هیچ سخنی غیر از توحید ارزش گفتن ندارد. می

گیرد. ضحاك تنها شاه خدا از سوي مردم را به تمسخر می يه، انتخاب خلیفاین داستاندر حقیقت فردوسی در قالب  دارد.

شود. تاوان انتخاب شاهنامه است که بدون هیچ استحقاقی بعد از رویش دو مار، با رأي ایرانیان به مقام شاهی منصوب می

 اي ازجلوهکه  جز به خواست مردم هولناك بیرون آمدن از این ظلمت امت است امردم، تحمل هزار سال رنج و عذاب و ظلم

به  کند. سیاستی کهافتد. این اندیشه شاهنامه را به متنی سراسر سیاسی و حماسی تبدیل می، اتّفاق نمیخواست خداست

  اعتقاد او عین دیانت و عرفان است اما عرفانی که در طریقت، با عرفان مولوي فرق دارد.
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اتّصال معناداري در عرفان تمام  ي، آن حقیقت فراتر از طریقت و نقطهبتوان براي عرفان حقیقتی تعریف کرداگر 

که رکن ثانی قواعد اصلی تصوف و عرفان با اصول تشیع سازگار است، چه آن«گوید: آشتیانی می. مذاهب اسالمی خواهد بود

). آنچه موجب 38: 1370(آشتیانی، » و وحدت حقیقت اصل وجودعرفان بر والیت استوار است و رکن اول آن بر توحید 

 يبارهکه هانري کربن در شود نیز همین است. طوريوالیت می يبارهعربی و مولوي در استقبال شیعیان از نظرات ابن

). با این 16 (ر. ك. همان:» خیلی از صفحات این آثار را ممکن بود یک عارف شیعی بنویسد«گوید: عربی میتألیفات ابن

شود که غالباً در مورد میدر جهان تشیع دیده «گوید: هاي صوفیانه ندارد. کربن میحال یک عارف شیعی تمایلی به تشکّل

کنند که مفهوم آن کتمان با تقبیح و انکار تصوف نزدیک است ... در عین حال که تصوف به طوري کتمان عقیده می

ذالک به هیچ وجه به قبول تصوف اعتراف اند، معرند و همان حکم الهی را پذیرفتهباصطالحات صوفیان را به کار می

  ). 254: 1361(کربن، » دارنداندازه تحفّظ و خودداري روا میکنند و در مقابل آن بینمی

ت مذهب خون و قیام و جدا نکردن سیاست از دیانت یکی از دستاوردهاي مهم بر کسی پوشیده نیست که حقّانی 

ان پیامبر (ص) و ی هستند که به اعتقاد آنحماس عرفان حامی نوع خاصی از ب تشیع است. به همین دلیل شیعیانهمذ

الم)(علیهم اطهار يهائمداشتن قیام عاشورا نزد شیعیان هانگزنده  اهمیتاند. یکی از دالیل الگوهاي کامل آن بوده الس

و تالش برحقّ حضرت حق  يهخلیف(مادي و معنوي)  يهمطلقت والیت قّانیستاورد مهم مذهبی و اثبات ححمایت از این د

ایجاد نیز هاي مهم انتظار موعود یکی از فلسفه است.براي رساندن حق (والیت) به حقدار (انسان کامل و ولی اهللا االعظم) 

 يهدر عرفان مولوي جلو موضوعی که ي امام غایب (عج) است.این آمادگی در ذهن مردم براي پذیرش والیت مطلقه

به . شودمحدود میگریزي و سیاستدرونی  يحماسهو در نتیجه خلق و به والیت معنوي انسان کامل  درخشانی ندارد

بهترین سند اثبات  دین،براي در آمیختن سیاست و  و طرز فکر فردوسی نگارنده فضاي سیاسی حاکم بر شاهنامه يعقیده

به دو نگین در یک انگشتر (فردوسی، » شاهی و پیغمبري«تشبیه  بیرونی است. يحماسهخلق  اعتقاد او به عرفان حماسی و

تاره یک در دگر دو بن«)، تشبیه شاهی و دین به 556-555/ 6)، تشبیه پادشاه به پاسبان دین (همان: د552/ 8: د1389

آنچه موجب اختالف عرفان فردوسی و که دهد از این دست است و نشان میهایی ) و ... نمونه553/ 6(همان: د» بافته

، »درونی«مولوي را  يحماسهشود؛ حقیقت عرفان و اعتقاد به توحید و والیت نیست بلکه طریقتی است که می مولوي

و  »انفرادي و جمعی«، »درونی و بیرونی«فردوسی را  يحماسهکند و معرّفی می» ستیز و سفیدسیاست«، »انفرادي«

  دهد.جلوه می» سیاسی و خونین«

در معناي مصطلح آن در قرن دوم هجري پدید آمد و در قرن سوم و چهارم به اوج و رواج  تصوفگوید: یثربی می     

در  امایافتند خود رسید و سراسر جهان اسالم را تحت تأثیر قرار داد. عوام و خواص هر یک به نوعی آن را دلخواه خود می

دند با آن روبرو شاحتیاط  دند و یا باکتب نوپدید را آگاهانه بررسی و با آن مخالفت کراین میان کسانی بودند که این م
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از به انحراف  ه طریقت عرفان و در نتیجه نگرانیبه حقیقت عرفان مربوط نیست بلکه ب ). این خودداري9: 1381، (یثربی

 ياگر مؤلّف نفثه المصدور از حمله گردد.و سودجو بازمی اي جاهلدهشدن حقیقت عرفان حماسی به دست ع کشیده

مان برانداز مغول و یا حتّی قبل و بعد از آن، بیشتر از انخ يي حملهسد و مؤلّف مرصادالعباد در بحبوبهنویدشمن غاصب می

 زیرا یکی عارف و دیگر ضد عرفان استتوان نتیجه گرفت که دارد؛ به هیچ عنوان نمی تصوف يهدشمن متجاوز، دغدغخطر 

عرفانِ حقیقی، عشقی  کهغیرتی است. در حالیق بدون آگاهی مساوي تعصب و آگاهی منهاي عشق به معناي بیعش

براي نزدیک شدن به مقصد و نشان هاي زیر سؤالرا ثابت کرد. حماسه و عرفان قرابت توان با این استدالل میآگاهانه است. 

  مهم است: در شاهنامه و مثنويدادن این خویشاوندي 

مضـامین مشـترك حماسـه و عرفـان در شـاهنامه و مثنـوي       -2 چه تأثیري در ساختار حماسه دارند؟» عشق«و » عقل«-1

 توان گرفت؟ اي میي ارکان حماسه (قهرمان، دشمن و حریم مقدس) در شاهنامه و مثنوي چه نتیجهاز مقایسه -3کدامند؟ 

مقدس چیست و چـرا شـاهنامه    يحماسهمنظور از  -5هم دارند؟  ه تفاوتی باچ(ملّی)  و بیرونی (فردي) درونی يحماسه-4

هاي عرفان (شریعت، طریقت و حقیقت)، شاهنامه و مثنوي در کدام مرحله با هم قابل گانهاز سه-6 ؟اي مقدس استحماسه

  توان گرفت؟اي میقیاس هستند و از این مقایسه چه نتیجه

  بیان مسئله-2- 1

رسد؛ این سؤال باشد که بر چه اساسی ي شاهنامه و مثنوي به ذهن میکه از مقایسهاي ترین مسئلهشاید مهم 

ي پیامبر فتن از سیرهکه عرفان اسالمی با الگو گرشود؟ در حالیشاهنامه، متنی حماسی و مثنوي اثري عرفانی نامیده می

آمیختن دین و غزوات متعدد و تشکیل حکومت اسالمی و رهبري امور دنیوي و اخروي مردم، بدون  اکرم (ص) براي

ي ي رسوالن الهی و از جمله پیامبر اسالم (ص) براي احقاق حق و اعتالي کلمهتردید حماسهبی سیاست، قابل تصور نیست.

  صورت گرفته است.  »داد«توحید و برپایی 

ي توحیدي مبناي اندیشه بر »داد«فضیلت فرازمانی و فرامکانی  هاي مهم و اساسی شاهنامه توجه بهز موتیفیکی ا 

نامه و ... دیگري همچون جهانگیرنامه، بهمن هايي فردوسی با حماسهحماسهتفاوت  که کنداست. این حقیقت ثابت می

 ي فردوسیحماسهبا این پیش فرض  نیست.شاهنامه هاي هنري و زیباییحماسه فقط مربوط به مطالعات کالبدشناختی 

ترین مخلوق خرد به عنوان مقدس آیا هاي قومی دارد؟و جنگ و خشونت و حداکثر مفاخرهي نامقدس چه فرقی با حماسه

منحصر به یک مقطع زمانی آیا عرفان فقط یک نام  د؟ي مقدس ندار، نقشی در ساختار حماسه و تبدیل آن به حماسهخدا

  دهد؟ قرار میرا در رأس اهداف خود » داد«است، یا مرامی که براي مبارزه با بیداد، شناخت 
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عالی عرفان اسالمی در ادب فارسی است.  يهسرایی و مثنوي مولوي نمونکامل حماسه يهفردوسی نمون يشاهنامه

، گویدمی شمیساگونه که همانا ه و عرفان از نظر ژانر ادبی سنخیت چندانی با هم ندارند امناگفته پیداست که حماس

توان نوع ادبی یک اثر را با دقّت و وز جامع و مانع نیستند. از این رو همیشه نمیهاي ما و مصطلحات ادبی، هنتقسیم بندي

 و درك محتواي اثر از طریقمطالعات کالبدشناختی  تشخیص نوع ادبی از راه). 50: 1389صراحت مشخّص کرد (شمیسا، 

زیرین  يهالیه تشکیل شده و الیآید که یک متن از دو است. نهادشناختی زمانی به کار می میسرمطالعات نهادشناختی 

هاي سطحی، به معناي درونی دهد تا فارغ از الیهبه پژوهنده اجازه می این نوع مطالعاتظاهري باشد.  يهتر از الیمستحکم

  کند. بر این مبنا شاهنامه و مثنوي فراتر از ژانر ادبی و مطالعات کالبدشناسی با هم قابل مقایسه هستند. توجهیک اثر 

را کنار گذاشت. چنین » حماسه و عرفان« يتدا باید معناي اصطالحی دو واژهاي نهادشناختی شاهنامه و مثنوي اببر 

هایی که ظاهراً و به رغم ناسازگاري«کند که تالشی به طور طبیعی معنادار، قرین دقّت و ارزشمند خواهد بود زیرا ثابت می

هاي مختلف با هم سازگار و خورد، متون حماسی و عرفانی در زمینهشم میدر نگاه کلّی میان موضوع حماسه و عرفان به چ

  ). 1: 1381(قبادي، » اندهمسان

براي آگاهی از روند تاریخ ادبیات  هانخهاي کتابقفسه يهتردید مرگ و پیري، دیر یا زود متون صرفاً ادبی را روانبی  

که بعد از گذشت چندین قرن هنوز معارف متعالی شاهنامه و در حالی صی و دانشگاهی خواهد کرد،یقات تخصدر تحق

 متأثّر از متون قبل از خود و مثنوي از شاهنامه متأثّر شاهنامه بینامتنیتي نظریه طبق قابل استفاده است.به روز و مثنوي 

با «فردوسی  يحماسهراز ي پر رمز و اند مجموعهالعه کردهحماسه و عرفان مط يحوزهمحقّقانی که در دو  يهبه گفت است.

عرفانی ایران تأثیر و نفوذي بسزا  ادبیاتو مانند آن بر  یل نور، ظلمت، اهریمن، یزدان، فرتعابیر و مفاهیم خود از قب يکلیه

با همین اعتقاد، سهروردي، حکیم را راهنماي مردم به سوي حقیقت و توحید  ).1: 1391مالگرد،  ؛(امامی» استداشته 

چون بدیدم که مردمان حکیمان را سرزنش کنند و گفتارهاي «فرماید: می» رساله در اعتقاد حکما«ي ر مقدمهداند و دمی

اند و آئین دهري دارند و به خداي جهان و آنان گویند و گمان برند که حکیمان همه دهري مذهب يبارهناروایی در 

فر و پاداش خدایی را پس از مرگ نپندارند، این رساله را که نمودار اند و کیپیامبران باور ندارند و روز رستاخیز را نپذیرفته

اگر میان حکماي متقدم و «: پنجاه و سه). وي همچنین معتقد است: 1389(سهروردي، » معتقدات حکیمان است برنگاشتم

االمر در واقع و نفس گردد ولیشود این اختالف فقط به عالم الفاظ و عبارات مربوط میحکماي متأخّر، اختالفی دیده می

(ر. ك. » ي آنان در اصل توحید و مسائل عمده و اساسی اتّفاق و اتّحاد دارنداختالفی در میان حکماي الهی نیست و همه

ترین محتواي عرفانی را دارد؛ سخنی یاوه ترین اثر حماسی، جامعبر این اساس اگر بگوییم کامل: هفده). 1384نور بخش، 

  این ادعا یکی از اهداف پژوهش پیش رو است.  ایم. اثبات نگفته
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  حماسه و عرفان - 1-3

به معناي راهی است که قبل از حقیقت از طریقت  حقیقت، طریقت و شریعت سه اصطالح پرکاربرد در عرفان است.         

قیقت عرفان، نزد ترین هدف عرفا پیروي از سنّت پیامبر (ص) است زیرا معتقدند که حتردید مهمبی .گذردشریعت می

سنّت رسول گرامی پیروي از دهد که نشان میو  کندرا از انحصار صوفیه خارج میمفهوم عرفان است. این سخن ایشان 

شود؛ نوشته مینشینی و ... آداب مراد و مریدي، چلّه يبارههایی که در کتابنشینی و ... نیست. به معنی چلّهاسالم (ص) 

تنها طریق حقیقت و مزین به عدل و انصاف و امن و به  جم رازي در مرصادالعبادنکه چنان نباید شرح طریقت عرفان است و

 این اندیشه ناقض ه نام حقیقت عرفان نوشته شود.ب ؛)244، 20: 1387داند (رازي، دور از بدعت را سلوك اهل سنت می

جا که هر شناختی با جاذبه و از آن .)33(همان: » خلقاهللا بعدد انفاس الالطرق الی«اند: که گفتهاست سخن مشایخ صوفیه 

اي بدون شناخت میسر نیست، در مفهوم دافعه و در نتیجه برانگیختن انسان علیه دشمنان همراه است و هر قیام و حماسه

ت، ن (شریعت، طریقهاي عرفاگانهحماسه به شکل کامل آن، شناخت و معرفت عجین شده و هر عرفان کاملی که از سه

که عرفان با جوهر حماسه چنان طور طبیعی با حماسه در پیوند است،متوقّف نشده باشد، به  طریقت يحقیقت) در مرحله

  گیرد.گیر فاصله میمنفعل و گوشه تصوفاز 

هاي عرفان در شاهنامه، ا یافتن رگهظیم عرفانی جاي هیچ شکّی نیست امع يحماسهدر نامیدن مثنوي مولوي به    

هاي عرفانی شاهنامه جنبهبرانگیز است. براي کشف اند، تأملشناختی آن نظر داشتههاي معرفته محقّقان به جنبهاگر چ

دهد تا شاهنامه را با به محقّق اجازه می ثار حماسی ضروري است. این موضوعدقّت در تفاوت معنادار شاهنامه با دیگر آ

با شاهنامه بسنجد.  و محتواي عرفانیقدرت حماسی  يهثنوي را از زاویو م سرآمد متون عرفانی ادب فارسی مقایسه کند

نگاه عام و کلّی  يهسعی ما در این پژوهش یافتن مضامین مشترك حماسه و عرفان در شاهنامه و مثنوي است که در سای

  امکان پذیر است. » حماسه و عرفان« يهبه دو واژ

). حدیث 83(مائده: » عرفوا من الحق ...واذا سمعوا «است:  تن آمدهبه معناي شناخ» عرفوا«عرفان: در قرآن مجید 

در کتب «) نیز حاکی از شناخت است. 535، 413، 185، 174، 3: 1387(رازي، » من عرف نفسه فقد عرف ربه«معروف 

» معرفت چند فرق استاللّغه مابین علم و ا از نظر فقهکنند امعنی علم و دانش تفسیر میلغت عربی عرفان و معرفت را به م

 يهمرتب صفت انسان است؛، لم صفت خدا و عارفعا چون بیان تفاوت علم و معرفت نیست ولیقصد ما ). 1: 1367(دامادي، 

اي از علمی و چون علم براي انسان صفتی اعتباري و غیرحقیقی به معناي کشف گوشه ذاته باالتر از عرفان قرار داردعلم فی

حکیم که هم عالم اعتباري و هم عارف حقیقی است، مقدم بر عالم  يهآن نزد خداست؛ مرتباست که اصل و حقیقت 

  اعتباري و عارف حقیقی خواهد بود. 
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جا که بحث ). از آن342: 1375هجویري، ر. ك. (اند ا به معناي شناخت خدا آوردهدر کتب عرفانی پیشین، عرفان ر  

نزدیک » من عرف ربه«کنند به تالش می» من عرف نفسه«ي مسلمان با شناخت حق امري ناممکن است، حکما و عرفا

و انسان  توان از راه شناخت مظاهر حق (کائنات و اشرف مخلوقات جهان هستیشوند. معنی این سخن آن است که می

در حد  ) راهی به سوي شناخت خداي خدا در روي زمین استکامل که طبق احادیث به صورت خدا آفریده شده و خلیفه

شناخته است.  (ع) علی را با درك شخصیت حضرتخدا که گوید اي استاد شهریار میبا چنین اندیشهفهم بشر پیدا کرد. 

تواند ادعا کند که از راه سیر و سلوك، خدا و در نتیجه نفس خویش را دیگر این سخن آن است که عارف نیز نمی يهنتیج

شود و عقل که پیامبر درونی نامیده می راهنمایی بهفس در کنار سیر و سلوك، که براي شناخت ناست مگر آنشناخته 

به همین دلیل موضوع والیت در . که از سوي خدا براي کمک به بشر آمده، اعتماد کند و والیت او را بپذیرد انسان کاملی

شباهتی دارند، از دیرباز تشخیص و تمییز که عرفا در ظاهر امر با عابدان و زاهدان به دلیل این«عرفان اهمیت زیادي دارد. 

  ). 29: 1391(یثربی، » است رسیدهها از همدیگر الزم به نظر میآن

از پرستی و دوگانهکه با جوهر حماسه عجین شده، براي رفع اتّهام الحاد  از راه حقیقت عرفان شناخت عرفان حقیقی

شود که این نیاز زمانی بیشتر احساس می ه ضرورت دارد.ساحت حکیم موحد و به طور اختصاصی فردوسی در این رسال

فردوسی مرّوج آن دسته از عقاید ایرانیان باستان تصور شود که ارتباطی با عقاید ایرانیان بعد از ظهور اسالم نداشته باشد و 

هاي ایران داستان حکیم توس هرچند راوي امینواقعاً چنین نیست. که در حالی ي او ضد عرفان تلّقی گردد،حماسه یا

محتوا و کم بهره را که به قول او در راستاي توحید نیست؛ حذف هاي بیپیش از اسالم است؛ خردمندانه و هدفمند داستان

 دارپن، آیین جوانمرديکند. رواج و از ذکر هر داستانی که تقریب افکار ایرانیان بعد از ظهور اسالم را نشان دهد؛ استقبال می

ی است که نه تنها منافاتی با عرفان تعالیم؛ از جمله ایرانی است شکل حماسی عرفان یک و کردار نیک کهنیک، گفتار ن

سنّتی که اندیشه و هر  ایرانیان قبل و بعد از ظهور اسالم است و اسالمي تقریب افکار عرفانی اسالمی ندارد؛ نشان دهنده

اگر مثنوي به دلیل اهمیت موضوع والیت، کتاب والیت نامیده  ند.کستاید و ابقا میشته باشد؛ میمنافاتی با توحید ندا

سازد؛ کتاب توحید نامیده شود. شود؛ حق است که شاهنامه نیز به خاطر توجه به یکتاپرستی که زیربناي والیت را میمی

ي خالق در باره به همین دلیل موضع فردوسی گویی است.کند که هر سخنی غیر از توحید بیهودهخود وي نیز اقرار می

با افکار ایرانیان باستان ندارد و یا معرفتی که فردوسی به دنبال ترویج آن است (توحید)؛ شبیه عرفان شرور هیچ شباهتی 

  نیست. و یا پیروان ادیان دیگر اسالم  و بعد از ظهوردر ایران قبل  نشینان گوشههداز

در اصطالح راه «نویسد: عرفان اسایی حق را آورده و میسجادي در فرهنگ اصطالحات عرفانی، یک طریق از طرق شن

اند شناسایی حق به دو طریق میسر گزینند. گفتهو روشی است که طالبان حق براي نیل به مطلوب و شناسایی حق برمی

  : ذیل عرفان). 1375(سجادي، »  ...و از صفت به ذات  است: یکی به استدالل از اثر به مؤثّر، از فعل به صفت
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آداب سیر و سلوك است. هجویري در این کتاب بین  يبارههاي صوفیه درترین کتابیکی از کهن» المحجوبکشف« 

نام، یعنی اندر حقیقت و پیش از این حقیقتی بود بیامروز نامی است بی تصوف«گوید: فرق قائل شده و می تصوفعرفان و 

ی موجود بود. اکنون اسم هست و معنی نی، یعنی معاملت معروف وقت صحابه و سلف، این اسم نبود و معنی اندر هر کس

تا بر تو،  تصوفبود و دعوي مجهول. اکنون این مقدار از تحقیق و مقاالت مشایخ رح اندر این کتاب بیاوردم اندر این باب 

د را انکار کنند، باك چیست؟ اگر اسم مجرّ تصوفاسعدك اهللا، طریق این گشاده گردد و مر منکران را گویی مرادتان بانکار 

نیست کی معانی اندر حقّ تسمیات بیگانه باشد و اگر عین این معانی را انکار کنند، انکار کلّ شریعت پیغامبر عم و خصال 

شود هجویري در این تعریف، حقیقت عرفان را مورد گونه که مشاهده میهمان ).49: 1375(هجویري، » باشند ستوده کرده

آثار  يهبا همین رویکرد به دنبال کشف حقیقتی است که شاهنامه و مثنوي را برقلّ حاضر يهد. رسالدهقرار می توجه

  نشاند.حماسی و عرفانی ادب فارسی می

نشان دادن  براي. : ذیل واژه) است1375ت (معین، به معنی دلیري کردن و شجاعدر معناي عام : حماسه حماسه

شجاعت یک  شود و اگر هدف نشان دادنخلق میي درونی دشمن درون، حماسهدر مقابل شجاعت یک فرد و ایستادگی 

ه قداست حماسه بخواهد بود. ملّی و بیرونی ز نوع ا حماسه ایستادگی در مقابل دشمنان بیرونی باشد،ملّت و فرد یا یک 

است زیرا » عدالت«فضایل ي آن ي همهنیست بلکه وابسته به پاسداشت فضایلی است که ریشهدرونی یا بیرونی بودن آن 

دالوري از این رو دارد. و فرامرزي استوار شده، عدل مفهومی جهانی » عدل«که مبناي آفرینش الهی بر اساس جدا از آن

 شجاعتحماسه به فضیلت  قهرمانگیرد که قرار میاهل فضل  چه فرد و چه یک ملّت، زمانی مورد تحسینقهرمان حماسه 

وگرنه جنگ و ایستادن افراد در مقابل هم براي حفظ خودخواهی و  ، مزین باشدرت استتدال جبن و جساحد اعکه 

این مورد درونی است و نه قداستی دارد.  يحماسههاي دنیا رایج است؛ نه گونه که در بسیاري از حماسهطلبی آنعافیت

و شاهنامه درونی  يحماسهویژگی  مولوي است. با این تفاوت که مثنوي يحماسهفردوسی و  يحماسهمهم مرز مشترك 

ي یک انسان در مقابل هواي نفس و دشمنان ي ترسیم ایستادن شجاعانهمولو يحماسهرا دارد. ویژگی هر دو نوع حماسه 

قوم در مقابل دشمنان درونی و بیرونی است فرد و یک ي یک فردوسی تصویر ایستادگی شجاعانه يحماسهدرونی خویش و 

ملّی نامیده  يحماسهفردوسی  يحماسهتر از دشمنان داخلی است، رزه با دشمنان خارجی نمایاني مباو چون جلوه

  شود. می

این ها وجود ندارد. دهد که در دیگر حماسههاي منحصر به فرد شاهنامه، از جوهر مقدسی در آن خبر میویژگی

اگر شجاعت در  است.در پندار، گفتار و کردار » یطافراط و تفر«و داد حد اعتدال » داد«ویژگی در یک کلمه به معناي 

هدف و هاي بیو ابراز برتري جسورانه است؛ در شاهنامه از مفاخرهبراي خودنمایی هاي دیگر به معنی مفاخره حماسه

شجاعت، فردوسی مبلّغ حکمت و معلّم پیروز صداقت، اعتماد به نفس و  يهدر کنار صفت حسن شود.پرهیز می نامعقول
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 طلبی، ایثار و هزاران خوي شایسته است و حقیقت عرفان چیزي جز باور عقالنی و عمل به محاسندباوري، شهادتخو

هاي نامانایی همچون ذکر دالوري بدون هدف نیست. فردوسی با فاصله گرفتن از هدف »داد«اخالقی و احترام به فضیلت 

کند که شاهنامه قابل مقایسه با فاخرترین اثر انه ثابت میمقدس، تحقیر دشمن و به رخ کشیدن و مقابله به مثل کودک

  عرفانی ادب فارسی است.  

اساطیر بخش مهمی از فرهنگ  اي، پهلوانی و تاریخی تشکیل شده وقسمت اسطوره از سه شاهنامهي بهار به گفته    

ست. از این رو زبان گویاي تاریخ و اانسان، پیش از علم و روایاتی است که در نخستین دوران زندگی بشر شکل گرفته 

خویش، عالم باال و جهان است که برخالف کهنگی  يبارهحقایق پیش از آن و تفسیري از زندگی و تفکّرات انسان در 

که دیگر با شرایط جامعه تطبیق نکند در ادبیات، فرهنگ و مطالعات به زندگی خود ادامه سرشار از زندگی است و زمانی

خویش، عالم باال و جهان است. در تمام  يباره). مثنوي نیز تصویري از زندگی و تفکرّات انسان در364: 1376 دهد (بهار،می

انسان (یاد خدا، تفکّر، اعتماد به مهربانی و دستگیري خدا  ياندیشهبه سعادت و تعالی  توجههاي شاهنامه و مثنوي قسمت

فراموش  نبرد براي حاکمیت حق و...)، اشرارت، ایستادگی در مقابل و ...) و عمل به فضایل اخالقی (داد و دهش، شجاع

وجود شاهنامه و مثنوي نیز این ویژگی در  .پذیري استهاي مهم متون عرفانی، تأویلشود. از طرفی یکی از ویژگینمی

با فرهنگ باستانی ایرانی و  "اسالمی -ایرانی"رمزگشایی عرفانی بیانگر پیوند عرفان «که  ندستو مالگرد معتقد ه امامی دارد.

نه  تانی ایرانی و ادبیات مزدیسناسخن گفتن از فرهنگ باس تردید). بی19: 1391مالگرد، (امامی؛ » مزدیسنا است ادبیات

  قرابت عرفان ایرانی و عرفان اسالمی است.  يهدهندتنها منافاتی با عرفان اصیل اسالمی ندارد؛ نشان

هرگز روا «گوید: داند و میخالف ظاهر آسان آن پیچ در پیچ، ماز در ماز و اسرارآمیز میکزّازي فهم شاهنامه را بر 

). ویژگی 199- 198: 1372(کزّازي، » هاي کالبدشناختی در آن بسنده کنیمنیست که در شناخت شاهنامه به پژوهش

از جمله مثنوي نیز وجود دارد. محقّقان  کند؛ در متون عرفانیخاصی که کزّازي از آن با نام اسرارآمیزي و پیچیدگی یاد می

هاي مشترکی بین حماسه و عرفان کتب عرفانی، زمینه يها و مفاهیم حماسی در پهنهداستانتجلّی بسیاري از «معتقدند: 

  ). 85: 1369(یاحقّی، » استپدید آورده 

ندگی بشر هستند و با عقل سلیم اي که جزء حوادث عادي زداند. دستههمدانی حوادث شاهنامه را دو دسته می   

پی نفی حقیقت چنین اموري  خرد در .فراترندانسان  يهتجربیات روزمرّدیگر از حد و مرز  يهقابل تأویل و تفسیرند و دست

تواند با تبدیل معناي غیرمعقول به معناي خردپذیر به جاي نفی کلّیت آن، نوعی خوانش خاص به انسان بدهد ا میاست ام

حوادث غیر با این تفاوت که هستیم.  ها و حوادث غیرمعقولدر مثنوي نیز شاهد داستان). 139- 138: 1388، (همدانی

نمایی قدرت روح، از راه دل قابل مثنوي با بزرگ حوادث غیر معقولنمایی جسم و با بزرگمعقول شاهنامه از راه خرد و 
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به  ر مخاطب،استفاده از صنعت اغراق ذهن فعال و کاوشگ با هاي عرفانیهاي اساطیري و تمثیلداستان دردرك است. 

  شود. داده میسوق  اند؛وقوع آن را پذیرفتهو دل انگیز که عقل کشف وقایع غیر عادي و شگفت

هاي گوناگون حیات سیاسی، در شرایطی که مجال گسترش و بسط عقالنیت در حوزه« :معتقد است کههمدانی   

و تفسیر باطنی و درونی حماسه و اسطوره همچون راه گریزي » اشراقی- عرفانی«یست، تأمالت اجتماعی و اخالقی فراهم ن

دهد ... حتّی اگر قرار است است که مرزهاي جهان درون یا جهان باطنی انسان ناامید از تغییر جهان بیرون را گسترش می

اي و حماسی ها از معناي اسطورهشود، الزم است آن عناصري در بافت اندیشه استفاده هاي ملّی به مثابهاساطیر و حماسهاز 

ها با ایدئولوژي حاکم در تقابل عرفانی به شمار آیند. تا کاربرد آن -انفسی يند و تنها بازتابی از تجارب زیستهخود تهی شو

اي زال، نبرد گوید: حکایت سیمرغ، ماجراین مبحث می يه). همدانی در ادام158: 1388(همدانی، » آشکار قرار نگیرد

  رستم و اسفندیار و احوال کیخسرو عناصري است که به بازخوانی عرفانی نیاز دارد. 

با است که یا  ، هنر فردوسی در حذف بعضی از روایاتیداري در نقل داستانبا وجود تالش فردوسی براي امانت  

که جهانگیرنامه با به عنوان نمونه در حالی رد.جز اتالف وقت سودي به حال خواننده نداو یا  عقاید اسالمی همخوان نیست

شود؛ فردوسی حتّی به این داستان ازدواج رستم پس از مرگ سهراب، به شکلی که در ادبیات غنایی مرسوم است شروع می

   .باشد ه و هدفمندانباید خردمندکند زیرا از نگاه وي عشق نمیازدواج اشاره هم 

هاي اصیل انسانی، دور کردن نفس از رذایل اخالقی، یاد مرگ، رسیدن به آرامش دعوت به یکتاپرستی، حفظ ارزش   

فردوسی  يحماسه، از جمله اصول مشترك  شناسی (نخست از خود اندازه باید گرفت) و...خویشتن اهمیتدر جهان دیگر، 

عرفانی مولوي آن است که  يحماسهفردوسی با  يحماسهمولوي است. از دیگر موارد مشترك  يحماسهبا عرفان اسالمی و 

ناکارآمدي ). در داستان رزم رستم و اسفندیار 161: 1387(کزّازي، » رویینگی تن در شاهنامه کارکردي بنیادین ندارد«

آگاهی رستم از  وبه شکل کمک سیمرغ به رستم تنی براي خنثی کردن این روئینامداد غیبی تنی اسفندیار و روئین

هاي دیار، مشهود است. در ادب عرفانی نیز همچون محتواي این داستان امداد غیبی به انسانپذیر اسفنآسیب ينقطه

نامقدس، دالور فقط به رویینگی  يحماسهکه در در حالی رسد،میها آنسیرتی خواه از خدا به پاداش نیکیاري امامعمولی 

شود. در استن از خدا و راز و نیاز با او دیده نمیبالد و معموالً خبري از کمک خوتن و تنومندي و قدرت جسم خود می

آید و گاه از کند؛ خود همچون یک بشر به جنگ انسان میهاي جهانی، خدا نه تنها به انسان کمک نمیبعضی از حماسه

کند که هاي مشهور دنیا ثابت میخورد. خدا را به اسطوره تبدیل کردن در بعضی از حماسههمین انسان شکست می

سرایان حماسه يهدر تعالی فکر و ترویج افکار توحیدي سرآمد همزبان برتر است؛ سرایان فارسینه تنها از حماسهوسی فرد

  دنیاست. 
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، مانند گذر از تصوفعرفانی، در بعضی از ظواهر آداب  يحماسهملّی و  يحماسهغیر از مفاهیم مشترك اخالقی در    

» سراسر ببندید دست هوا/ هوا را مدارید فرمانروا« گوید:گونه که میفس، آنهواي ن سلوك، مبارزه با يههفت مرحل

، شستن تن، راز و نیاز با خدا، کمک خواستن از پروردگار، تسلیم بودن در مقابل تقدیر )9، 264/ ص6: د1389(فردوسی، 

و ... ) 296/ 8: د 1389(فردوسی،  »چو پروردگارش چنین آفرید/ تو بر بند یزدان نیابی کلید« فرماید:که می، چنانمحتوم

گونه که قبادي هایی وجود دارد. گذشته از آن، حماسه فقط یک قالب است و همانبین شاهنامه و متون عرفانی مشابهت

). بعضی محقّقان از جمله مختاري، 4: 1381تواند براي مفاهیم عرفانی نیز استفاده شود (قبادي، گوید، قالب حماسه میمی

پور، کزّازي، هانري کربن، رزمجو، شایگان و ... به جوهر عرفان در حماسه و عنصر کوب، حسینپورنامداریان، زرینشمیسا، 

و  )122: 1389)، شمیسا (211: الف1386کوب ()، زرین450: 1369. یاحقّی (اندبعضی متون عرفانی واقف شده حماسه در

باید براي رسیدن به مقصد عرفانی است که سالک  يهماد هفت مرحلرستم ن خواناي دیگر از محقّقان معتقدند هفت عده

توان ایران را در شاهنامه به جان و روح تأویل می«گوید: گرفتار شدن کاووس در مازندران می طی کند. قبادي در تحلیل

  ).       398-397: 1386(قبادي، » توان دانستکرد و نمادي از ذات خداي تعالی و ایرانیان را روح گرفتار کالبد می

او را  يحماسهتا دهد به پژوهشگر اجازه می ی و معرفتی،هاي منحصر به فرد شاهنامه در بیان تعالیم حکمویژگی    

 تصوفقاه و آداب انخبندي به مراسم تر از مبانی سیر و سلوك صوفیانه و پايشناختی و در سطحی عمیقاز دیدگاه معرفت

ي یک قوم همچون معرفت رایج در ادبیات عرفانی، فردي و درونی نیست بلکه جمعی و نماینده اما این معرفت بررسی کند

 يحماسهآفریند. به همین دلیل می حماسه »داد«و برپایی  ي توحیدمظلوم است که براي احقاق حق و اعتالي کلمه

ز نژادپرستی و منافی معرفت و دور از تقدس و هایی اپرستی جلوهگرایی و وطنملّینامند اما ملّی می يحماسهفردوسی را 

فخامت حماسه را که در آثار  یابد ونگ به شناختی عمیق دست میتعالی هستند و فردوسی با رهایی از قید و بندهاي رنگار

 سازد.فی واال، لطیف و جانبخش میشود، با شیرینی عشقی مقدس و هدسرایان موجب خستگی روح میدیگر حماسه

کند که به حکمت جاري در شاهنامه نزدیک است. وي حکیم سهروردي به مطلبی اشاره می تصوف يبارهوب در کزرین

که به سیر و سلوك اهل ا نه از آنخالص است ام تصوفکند، یک صفیر سیمرغ او نیز آنچه عرضه می يهرسال«فرماید: می

نیز از راه دعوت خوانندگان  ). فردوسی300ج: 1385کوب، (زرین» ص باشدها مخصوقاه و ارشاد و تعلیم شیوخ سلسلهانخ

آموزد راه رسیدن به معرفت یقینی عقالنی را به مخاطب می) 114/ 1: د1389راز اسطوره (فردوسی، به خرد براي گشودن 

  فرماید: می داستان اکوان دیو و درآغاز

  ). 17/ 3(همان: د بدین نگرود بدانش گرایدخردمند کاین داستان بشنود                          

اي باید به بینش اسطوره داراي معانی باطنی و فهم آن نیازمند مدلول ثانوي آن است. براي رمزگشایی روایات اسطوره        

که  و مالگرد معتقد هستندامامی افزاید. به محتواي داستان، نیاز به تأویل متن را می توجهکرد.  توجهنهفته در داستان 
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اساطیري و  يو بخشی از هر کالم رمزي با پیشینهرك دقیق مصادیق عرفانی در گرو شناخت ژرف اساطیري است د

 گوید: دفتر حماسه). رزمجو نیز با همین عقیده می2-1: 1391مالگرد،  ؛ي ما پیوند دارد (امامیرهنگ گذشتهباستانی ف

ه ). قبادي ب115: 1368یابد (رزمجو، اي میتولّد دوباره» سالمیا- ایرانی«معنوي به شکل عرفان  يسرایی ملّی با استحاله

اتّصال شاهنامه و آثار  يهنامه را متأثّر از شاهنامه و حلقیر و الهیالطپردازد و منطقت میبیان دیگري به بازگویی این واقعی

  . )395: 1386داند (قبادي، مولوي می

پندار نیک، گفتار نیک «ردي و فتوت در سطح خواص و ترویج فرهنگ عرفان در ایران به صورت آیین جوانم يهسابق

ر ان نظري دعرفادعا کرد که توان اي که فارغ از مجادله بر سر الفاظ میگونه گردد. بهمی باز عمومدر سطح  »و کردار نیک

وران قبل از ظهور اسالم در در د» و کردار نیکنیک گفتار « يهادام و عرفان عملی،» پندار نیک« تداوم دوران اسالمی،

دانستند و براي تحقّق این آرمان مقدس، خود می يه. جوانمردان خواستار عدالت بودند و دفاع از مظلوم را وظیفایران است

نیز ممکن نیست. دهد که تفکیک حماسه از عرفان در آداب عیاري ایران باستان ت نشان مین واقعیآفریدند. ایحماسه می

تر است. ) از همه پررنگ549- 587نقش شیخ اشراق (» اسالمی« به شکل عرفان» ایرانی«عرفان  يبارهلّد دوتوکشف در 

آید، این است که او در کنار فیلسوف بودن یک صوفی به معناي راستینِ آن آنچه که از آثار قلمی شیخ اشراق به دست می«

شود و بلکه در عمل و با ریاضات و عنایات پدیدار می به مانند حکمت اشراق نه در ذهن و مطالعه تصوفهم هست و 

آنچه سهروردي با تجدید حکمت خسروانی ). «161- 160: 1386است (محمدي وایقانی، » سهروردي از هر دو بهره برده

را  اشراق). طباطبایی شیخ 363: 1383(طباطبایی، » انجام داد تبدیل مکان آگاهی ملّی تاریخی به المکان عالم خیال بود

   ).63- 61: 1367، شناسد (طباطباییعرفانی می يحماسه ياندیشهمبدع  تبه عنوان بارزترین شخصی

گذاري حکمت دهد که شیخ اشراق در پایهتفسیر سهروردي از نمادهاي شاهنامه همچون سیمرغ و ... نشان می   

سهروردي شاهنامه «گوید: همدانی میوده است. حکیم فردوسی بافکار خسروانی بر مبناي فرّه ایزدي به شدت تحت تأثیر 

یب با پیوند متن است. به این ترتخواند که گویی فقط در شأن او ترتیب یافته گونه میروحانی و همان يرا همچون اودیسه

هم نشود. آخود، این اثر حماسی براي او به سرگذشت یا در واقع فراسرگذشت جان بدل می يي زیستهشاهنامه با تجربه

). پورنامداریان معتقد است که بسیاري از عناصر و 144: 1388(همدانی، » اي که در روح و قلب عارف حضور داردبه گونه

اي نمادین و تأویلی در مفاهیم عرفانی اي و پهلوانی مانند زال و سیمرغ و رستم و اسفندیار به گونههاي اسطورهشخصیت

اصلی داستان عقل سرخ، اسارت روح در عالم ظلمت ماده و دیدار با فرشته  يمایهدي تجلّی یافته است. مضمون و سهرور

زال مثل باز، قهرمان داستان، رمز روحی است که به صحراي عالم ماده « است.در اثر ریاضت و قطع تعلّق از عالیق مادي 

هنگام تولّد از مادر یادآور اصل نوري وي شود. سفید بودن روي و موي او شود و یا نوري است که اسیر ظلمت میافکنده می

  ). 165- 164الف: 1386(پورنامداریان، » قبل از تبعید به عالم کون و فساد است
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تعبیري که سهروردي از کثرت سیمرغ دارد، با سیمرغ از نظر تعداد و مفهوم ماورایی در شاهنامه منطبق است. 

که نداند دم که گویی در جهان همان یک سیمرغ بوده است؟ گفت آنپیر را پرسی«فرماید: سیمرغ می يبارهسهروردي در 

که که در زمین بود منعدم شود معا معا، چنانچنین پندارد و اگر نه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و این

» رودزده کارگاه میوي دواآید سیمرغ از طوبی سهمزمان سیمرغی بیاید. این چه باشد نماند و همچنان که سوي زمین می

  ).234 / 3: ج1380، (سهروردي

 توجهاست.  اهمیتفردوسی حائز تأویل عرفانی سهروردي از داستان رستم و اسفندیار براي شناخت دیدگاه عرفانی  

 را دركدر شاهنامه ایرانی  يزادهشاهبه درستی رمز کوري وي  دهد کهنشان می پذیر اسفندیارآسیب ينقطهسهروردي به 

 اي یونان در جنگ تروآسطورها قهرمانتن آشیل ناروئین يبا پاشنهندیار در شاهنامه پذیر اسفآسیب ينقطه ت. اگراس کرده

سطحی خالق جنگ تفاوت نگاه عمیق و پر از معناي فردوسی در توجه به اهمیت بصیرت آدمی و نگاه  م مقایسه شود؛با ه

رسد، به دلیل نقش پاشنه در ایستادن و حفظ تعادل ه از پاشنه به ذهن انسان میبرداشتی کاولین  .تروآ آشکارتر خواهد شد

که با  پذیرِ قابل تأملی استدر شاهنامه عضو آسیب اسفندیار چشم انسبت مستقیم با حماسه و مقاومت دارد امکل بدن، 

شود، ادعاي تفاوت نگاه ا میبین چشم دل اسفندیار به محض کوري،چون خصوصاً . قرابت دارد شناختیمفاهیم معرفت

همین  ياز این داستان در زمینهتأویل سهروردي کند. عرفانی فردوسی و نگاه حماسی خالق جنگ تروآ را تقویت می

اي یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند، هر دیده که در ت است که اگر آیینهدر سیمرغ آن خاصی«فرماید: یم برداشت است. وي

ه شود ... اسفندیار را الزم بود در پیش رستم آمدن. چون نزدیک رسید، پرتو سیمرغ بر جوشن و آیینه آن آیینه نگرد خیر

دید. توهم کرد و پنداشت که زخمی به اسفندیار آمد. چشمش خیره شد. هیچ نمی يدیدهتاد. از جوشن و آیینه عکس بر اف

د و به دست رستم هالك شد. پنداري آن دو پاره گز که هر دو چشم رسید زیرا که دگران ندیده بودند. از اسب در افتا

و  آخر سهروردي در این متن دگردیسی يجمله). همدانی معتقد است، 234-233(همان: » حکایت کنند دو پر سیمرغ بود

یل ). به اعتقاد نگارنده تأو155: 1388دهد (همدانی، عرفانی را به خوبی نشان می يحماسهملّی به  يحماسهحرکت از 

ا آنچه که فردوسی قصد ب» کرد و پنداشت توهم«عرفانی سهروردي از کوري باطن اسفندیار با به کار بردن الفاظی همچون 

  ؛ یکی است. افشا کنداسفندیار  دارد از کوري باطن

نما جهانتوان از کاربرد جام قابل مالحظه است. از جمله می نیزتأثیر شاهنامه بر دیگر نمادهاي عرفانی سهروردي   

نام برد. در شاهنامه و آثار مکتوب شیخ اشراق و عراقی این جام منسوب به کیخسرو شاهی است که در طول حیات خود 

هاي ایران دهند که در روایتهاي بعد بیشتر عرفا این جام را به جمشید نسبت میشود. در دورهمرتکب اشتباه و خالف نمی

 يبارههاي دیگري در، فرّه ایزدي را از دست داد. شباهتبه علّت غرور و خودبینی نامهو در شاهبه دلیل گناه دروغ باستان 

هد تعبیر عرفانی سهروردي از دسهروردي وجود دارد که نشان می ياندیشهشاهی، فرّه ایزدي و ... در کیخسرو، مقام 
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حکمت خسروانی و  يدر اندیشه يسهرورد کند کهاي شاهنامه اتّفاقی نیست و این ادعا را تقویت میهاي اسطورهتشخصی

  است.                بودهتحت تأثیر افکار فردوسی اشراق  يهبنا نهادن فلسف

ي تقلید است. در چنین مواقعی تنها افراد هوشمند با  ي گرفتار شدن دیگران در دایرهي ادبی، به منزلهفتح یک قلّه 

سرایی است زیرا فردوسی کار را به آخر عصر مولوي عصر گذر از حماسهد. کننمیقالب دیگري را تجربه  هنجار شکنی،

سرودند و راه به جایی نبردند  ت فردوسی در سرودن حماسه است، حماسهکردند رمز موفّقینان که گمان میبود. آ رسانده

رگاه الهی است؛ قالب و زبان دیگري را اتّصال و تقرّب به بابینی توحیدي و جهاندانستند راز توفیق انسان، ا عرفایی که میام

  ا محتواي تکراري را نامکرّر کنند. براي بیان مضمون واحد برگزیدند ت

واکنش جمود و تقشّفات ظاهرپرستان  تصوفشکّی نیست که ظهور «نویسد: مصباح الهدایه می يههمایی در مقدم

الوقوع ... دیانت اسالم به برکت تعلیمات دین و هم حتمیمذهبی بود و این نهضت براي تعدیل مذهب اسالم هم الزم بود و 

عالی گردید و بدین وسیله تعلیمات خشک فقها و محدثان و فالسفه و متکلّمان تعدیل و  يهمشایخ صوفیه داراي افکار پخت

مثنوي  يهندازشبهه در هیچ کتابی به ااین افکار کتاب مثنوي مولوي است که بی يهعلوم اسالمی خواص پسند شد. نمون

  ). 100- 99: 1388، کاشانی(ر. ك. » بکر و معارف سنجیده و عالی نتوان یافت يهافکار تاز

ی و خردمندانه براي فردوس عرفانرا با عرفان فردوسی مقایسه کنیم، اصطالح عرفان مولوي شاید اگر قرار باشد    

فردوسی که  به نگرش» عشق«نه نیست و در جوهر اهداز بیر مناسبی باشد. عرفان مولويعرفان عاشقانه براي مولوي تع

صداقت در عشق، خلق حماسه است  ينشانهترین حاصل و بزرگ. شوداستوار شده؛ نزدیک می» دانهعشق خردمن«برمبناي 

فا ناب، یک ویژگی مشترك دارند. هر دو برانگیزاننده و تأثیرگذار هستند. به همین دلیل در کالم عر يحماسهزیرا عشق و 

اصطالحاتی مانند جهاد اکبر، کشته شدن در راه محبوب، تحمل مشکالت در راه رسیدن به حقیقت و ایستادن در مقابل 

پر از جوهر آید. عشق مولوي کارانه به وجود نمیعبادت محافظه يکدام در سایهفراوان دارد که هیچ هواي نفس کاربرد

ه تصوفتوان دریافت. او حتّی نه مانند بعضی از مشود نیز میزبانش جاري می ت را از اشعاري که برحماسه است. این واقعی

گردد بلکه ) و نه به دنبال مخاطب و اشتهار می2-1: 1375محتاج دعاي خیر خوانندگانِ اثر خویش است (ر.ك. هجویري، 

ن مولوي عرفان حماسی و که مواج بودن، جزء ذات اوست. عرفا است خورشیدي است که تاب نتابیدن ندارد و دریایی

که تازد. چنانکند و هم به فلسفه مینه فیلسوف است نه شاعر، هم فلسفی را تحقیر می«ریاست. او برخاسته از عشقی بی

کند. با این همه، شور عشق او را هم فلسفی شمارد و از دست مفتعلن مفتعلن نیز شکایت میقافیه اندیشی را عبث می

  ). 239الف: 1386کوب، زرین» (است، هم شاعرکرده

  مولوي ازعرفان رفان اسالمی است. رمز تفاوت عظیم عرفان اسالمی با عرفان مسیحی، بودایی و ... در حماسی بودن ع

 يروح مشتاق و شیفتهحتّی عشقی که  عتبار با شاهنامه قابل قیاس است.جهات بسیاري صورت حماسی دارد و به این ا
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عشق مولوي عشقی «غنایی متفاوت است. به تعبیر براهنی  ادبیات، با عشق مرسوم در داردمولوي را به جنبش وامی

حماسی است. چرا که بعضی از شاعران روحاً حماسی هستند و تمام قدرت آفرینش خود را در کالم حماسی خود نشان 

نهاي عشق، مقام صوفیان است. ). تسلیمِ با اکراه، مقام عابدان و تسلیمِ محض م137-136: 1358(براهنی، » دهندمی

ت حماسی است که از عشق صادقانه نشأ يروحیهتی و تسلیم با اکراه، داشتن عبادت عاد يي گرفتار نشدن در حیطهالزمه

عطار و سنایی «گوید: مولوي نسبت به عرفاي نامداري همچون عطار و سنایی می کوب در برتري سخنگیرد. زرینمی

). سخن گفتن از وصال و 239: 1384کوب، (زرین» بودند و سخن وي همه از وصال بودسخن همه از فراق گفته 

  درآمیختن لطافت عرفان با فخامت ذاتی حماسه است.  يهذاته ثمرآفرین و حماسی فیبرخورداري از محتواي شادي

   مضامین مشترك شاهنامه و مثنوي-4- 1

است.  پژوهشی يمقالهها کتاب و راتر از گنجایش دهه و مثنوي فمضامین عام انسانی در شاهنام يهپرداختن به هم  

کند. ثابت می عرفان و حماسه يحوزهدر را است که خویشاوندي شاهنامه و مثنوي  موارديهدف این رساله استخراج 

به مطالعات که قسمت اعظم شاهنامه روایت ایران پیش از اسالم است و این موضوع شناخت افکار فردوسی را براي کسانی

اي براي بیان محتواست. این مشکل در مثنوي که قالب داستان وسیلهدر حالی کند،سخت می کنندناختی اکتفا میکالبدش

هر سخنی غیر از توحید را نیز فردوسی  در مثنوي مستقیم و مشهود است.قرآن  شود زیرا استفاده ازساس میکمتر اح

  :یدگوو می کندصورت غیر مستقیم استفاده میآنی به اما از مفاهیم قرداند گویی میگزافه

  ).6/ 3: د1389(فردوسی،  به ناگفتن و گفتن او یکی است           سخن هرچه با هست توحید نیست      

ی مقید به شریعت محمدي شخصیتاین سخن بدان معنا نیست که فردوسی قصد دارد از قهرمان ایران باستان،   

ه بدان معناست که در شاهنامه رفتار انسان، چه رستم مهرپرست و چه اسفندیار زرتشتی با محک اسالم کند بلک(ص) خلق 

فردوسی و مولوي در -1آید: مهم به دست می يهشاهنامه و مثنوي سه نتیج يهاز مقایس ل تأیید یا تکذیب است.قاب

 عرفان است که بررسی آن کار این رساله نیست. حقیقت عرفان، دیدگاه مشابهی دارند و اختالف نظرها مربوط به طریقت

هاي ادبی براي مشخّص کردن ژانر متون فاخري همچون شاهنامه و مثنوي نه تنها دقیق نیست بلکه بنديتقسیم-2

هاي حماسی عرفان فردوسی و جنبه يحماسههاي عرفانی کننده باشد. حلّ این معما در گرو درك ویژگیتواند گمراهمی

ها از هم ممکن نیست. براي اثبات اند که تفکیک آنمتعالی چنان در هم تنیده شده يحماسهعرفان ناب و - 3ست. مولوي ا

عرفان در  يحوزهدر » توحید و والیت«حماسه و  يحوزهدر » قهرمان، دشمن و حریم مقدس«این ادعا مفاهیمی همچون 

  شود:شاهنامه و مثنوي با هم مقایسه می
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   حماسه-1

هاي شخصیتی قهرمانان حماسه و توصیف صفات آنان، جایگاه منحصر به قهرمان: فردوسی و مولوي در بیان ویژگی -)الف

و ... اهی، شجاعت، سخاوت، جوانمردي ت شبیه هم هستند. آگن شاهنامه و مثنوي در صفت و شخصیفردي دارند. قهرما

ز (مطیع فرمانده است) و مزدور (در مقابل گرفتن وجه و ... ي، سربانامه و مثنوي است و از افراد عادویژگی قهرمان شاه

این انسان در شاهنامه است. نقش پررنگ رستم در شاهنامه، پژوهنده را براي یافتن  يهشود. رستم نمونجنگد) جدا میمی

ن در تأویل این تواشود. میکند زیرا برعکس ابرانسان، این انسان گاهی مرتکب خطا نیز میابرانسان دچار اشتباه می

ت اگرچه به پاي ایرج و کیخسرو را رستم فرض کرد. قداست این شخصیت، هر انسان خیرخواه و طالب حقّی شخصی

در  اماتواند رهبر دیگران باشد آزادگی و بندگی خداوند است و حتّی می ترین صفت رستمزدنی است. مهممثالرسد؛ نمی

  کند:گونه توصیف میرا از زبان خود وي این گیرد. فردوسی رستمجایگاه شاه قرار نمی

  ام ...آفریننده        يهیکی     بند       امنه من   بنده   که آزاد زادم                

  ).364- 2/360: د1389(فردوسی، که رستم شبان بود و ایشان رمه   غمی شد دل  نامداران   همه                 

آفریند. شجاع و مطیع نشیند و هم در رزم معرکه میانی قابل دسترسی است. هم به بزم میپهلوان شاهنامه انس    

  کند: فرمان شاه است و اگر هواي نفس بر شاه غلبه کند از فرمانش سرپیچی می

  کنار   که چندین مدار     آتش اندر     تهمتن    برآشفت    با       شهریار                   

  بدتر است        تو را شهریاري نه   اندر خور    است ...    دگر  کارت از  یک همه         

  ).356-350(همان:  چرا دست یازد به من؟ طوس کیست؟  چه خشم آورد؟ شاه کاووس کیست؟              

خواهد. امداد میو در مشکالت از خدا یاري شود شود، پشیمان میو آگاه است. هر گاه مرتکب اشتباه  وقت شناس    

نما) را در ا ابزار همیشگی آگاهی از اسرار الهی (جام گیتیشود امباخبر می از علم غیب کند. گاهیغیبی را دریافت می

  سپارد:فرجام کار را به خواست جهانبان می ملزم به انجام وظیفه است واختیار ندارد. 

  ).709(همان:  چه خواهد جهان آفرین تو رو، تا  بگردیم شبگیر با تیغ کین                

  شود: او نیز مختل می يه، مهر و عالقگیرد و هر گاه از خرد فاصله بگیردعاشق است و محبتش از خرد سرچشمه می 

  ).671(همان:  خرد دور بد مهر ننمود چهر       از این دو یکی را نجنبید مهر          

شود. این ملّت در می نی) نیز در شاهنامه در وجود قوم ایرانی به تصویر کشیدههاي قهرمان جمعی (ملّت آرماویژگی  

تفاوت نیست. هرگاه چشم باطنش ساختن سرنوشت خویش نقش مهمی دارد. منفعل و در مقابل اوضاع سیاسی کشور بی

دوستی گاهی و اراده دارد. شاهنیاز به آ شود و براي جبران اشتباه،نکند دچار فالکت و تباهی می کور شود و از خرد پیروي

شود. داده میخاص هاي داند که به بعضی از انسانصفت بارز این ملّت است زیرا شاهی را مقامی از سوي خدا می
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قهرمان  دهد.شکنی آنان در انتخاب شاه، در داستان به حکومت رساندن ضحاك روي میترین اشتباه ملّت و سنّت بزرگ

که ، جز آنشاهنامه را دارد قهرماناخالقی هاي تقریباً تمام ویژگیقهرمان مثنوي ا نمود ندارد ام جمعی (ملّت) در مثنوي

ي کوردلی و بیماري آزماینده است. همچنین تابع عشق است و عقل را هر شود و آزمودن او نشانههرگز مرتکب خطا نمی

مصداق قهرمان در مثنوي کند. تسلیم و سکوت وادار میاي نداشته باشد به متابعت عشق و در نتیجه کنندهوقت پاسخ قانع

  شیخ، طبیب الهی، پیر، مراد و ... است. 

این نیرو در شبختی است. شود که مانع رسیدن انسان (من) به خواي اطالق میدشمن: دشمن به هر نیروي بازدارنده -)ب

هاي ولی دارد و معتقد است که عامل تمام دشمنیتر از نیروي بیرونی است. مولوي به دشمن نگاه طدرون انسان، خطرناك

توان به صلح و آرامش جهانی رسید. این نگاه هرچند درست است؛ نگاهی آرمانی دشمن درون است و با نابودي او میبشر، 

دشمن . به عبارت دیگر مبارزه با دهدبینانه مبارزه با دشمن درون و بیرون را در عرض هم قرار میاست اما فردوسی واقع

  شود.ن و بیرون هر دو براي وي مهم است و به خاطر مبارزه با دشمن درون از خطر دشمن بیرون غافل نمیدرو

. با این نگاه هر حریمی که از است انسانتوجه به کرامت  مه و مثنويترین وجه اشتراك شاهنامهم حریم مقدس:-ج)

در « جغرافیایی خاص در نقشه نیست. يهیک منطق فردوسی . حریم مقدسخواهد بودظت کند؛ مقدس محاف کرامت انسان

اشاراتی  خاصههاي طبیعی و ملّی زمان و مکان را ارج و بهایی نیست ... اشارات دیگر جغرافیایی شاهنامه مانند سایر حماسه

و دور از روش  بینیم جملگی مبهم و تاریکهاي ایشان در شاهنامه میکه براي راه عبور تورانیان و ایرانیان و جنگ

با تاریخ تفاوت  ماهیت). سرکاراتی معتقد است که روایت سنّتی از لحاظ سرشت و 247: 1378(صفا، » جغرافیایی است

اند و در ذهن گروهی زمان و جهانیهایی که بیواقعیتهاي دیگري است. واقعیتحماسه در پی بازگویی «بنیادي دارد. 

ص اجتماعی چون نام و ننگ و داد و بیداد و یا بنیادهاي خاص روانی چون مهر و کین هاي خاهاي بشر بر مبناي ارزشنسل

  ). 79: 1385(سرکاراتی، » اندو دلیري و جبونی پرداخته شده

  جزء را زندانی  اما رسداز کل (انسان) به جزء (کلّ دنیا و کائنات) می س مثنوي دل انسان است. مولويحریم مقد

ي درخت (عالم اصغر)، میوه (عالم اکبر: انسان) است و معتقد است هدف از خلقت شاخه داندمیبراي محبوس کردن کل 

قداست  از نگاه وي ).524- 521 /4: د1375(مولوي،  یدآمیرسد، شاخه به وجود اما چون میوه بر روي شاخه به ثمر می

این جزء را به اقتضاي صفت خلّاقیت خدا، قدیم است. برخالف نظر فالسفه که است که خدا اراده کرده تا حدي عالم اصغر 

را  مولوي نگريکلّی ).2863-2833/ 4د (همان:  داند که بتواند قدیم باشدتر از آن میدانند؛ مولوي دنیا را کوچکزمانی می

 رمنوتیک ازکه به تفسیر هکند تا جایییم اعتباربیاو نزد  خاکی را یعی مفهوم وطنبه طور طب غافل و جزءبه  توجهاز 

   گوید:پردازد و میمی» حب الوطن من االیمان«حدیث مشهور 

  از دم حب الوطن    بگذر    مایست         که وطن آن سوست جان این سوي نیست         
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  ).2212-2211/ 4د (همان:  این حدیث راست را کم خوان غلط   وطن خواهی گذر آن سوي شط       گر         

  عرفان- 2

پرداختن به دو موضوع خالق شرور و  مه و مثنوي جز ابیات صریح، نیازمندتوحید: اثبات توحید در شاهنا- د)

حذف خدا  همچنین افعالی است.عناي خروج از توحید موجودات اساطیري است زیرا نسبت دادن خلق شر به غیر خدا به م

بینی توحیدي شأن خدا باالتر از آن در جهاندي است. تفکّر توحی برخاسته از آگاهانه و ودات اساطیري، انتخابیاز موج

جنگند، ازدواج با انسان میکه یونان و روم  در مقایسه با خدایان اساطیريبه اسطوره تبدیل شود.  است که در ردیف انسان

و حتّی در  کندنسان معرّفی میگیرند و ....؛ خداي شاهنامه همان خداي واحدي است که قرآن به اکنند، انتقام میمی

که مستقیم به بشر کمک کند یا از او انتقام بگیرد؛ به جاي اینو قادر و یاریگر است و بهنیز همواره خالق  دنیاي اسطوره

. به همین دلیل سنگ به خواهدکه از خدا پیروزي و دستگاه می باشند یدهد در خدمت انسانموجودات دیگر فرمان می

سیمرغ به فرمان یزدان به رودابه براي به دنیا آوردن رستم کمک کند. ته را بیدار میخروشد و مرد خففرمان یزدان می

شود. غرم به فرمان یزدان در خوان دوم از هفت خوان ي ضعف اسفندیار آگاه میکند. رستم با یاري سیمرغ از نقطهمی

  دهد و....رستم راه را به او نشان می

و نقش یاري خدا به خیر و شر  توان از راه اعتقاد او به خالقموضوع را می یناکتاب مثنوي نیز منادي توحید است. 

وجود نیروهاي ماورایی در زندگی بشر، دلیلی بر یاري خداوند یکتاست.  ثابت کرد.انسان و اهداء قدرت اعجاز و کرامت به او 

کند. به ز این کمک را دریافت میو در مثنوي از طریق کرامات و اعجااز طریق موجودات اساطیري  انسان در شاهنامه

به اعتقاد فردوسی ). 3ي ایمان به خداست (بقره:همین دلیل اقرار به وجود این نیروها که به عالم غیب متّصل هستند؛ نشانه

  ید:گو. فردوسی میخیر و شر در جهان خلقت است خدا خالق و مولوي

  ).2/17: د1389م و ایزد یکیست (فردوسی، از اویست نیک و بد و هست و نیست           همه بندگانی

پنداریم؛ نسبت ها نیست بلکه چیزهایی که ما شر میشر بودن موجودات مربوط به اصل آفرینش آن در این اندیشه 

  : در بیت زیر مشهود است این اندیشهد. آینخیر به حساب می ،به ما شر هستند و در کلّ جهان خلقت

  ). 68/ 4: د1375(مولوي،  نسبتش با آدمی باشد ممات        ات  زهر مار آن مار را باشد حی  

گاه به صورت داند. این اشرار ي حکمت خدا مینشانه ي لطف خدا و فردوسیمولوي خلق شر نسبی را نشانه  

 و سلطهطلبی  ، گاه به شکل قدرتیانت، خشم و ... در وجود انساننیروهاي ماورایی (دیو بیرونی)، گاه به شکل حسد، خ

  . شوندظاهر می ل اسطوره یا کرامت و اعجازو گاه به شک جویی

ناخودآگاه به وجود  گوییم؛وقتی از عالم غیب سخن می .داندهاي اهل ایمان را باور عالم غیب میقرآن یکی از نشانه 

ق اسطوره کافی است تا موجودي ایم. این مایه اعتقاد براي خالکنند نیز اعتراف کردهموجوداتی که در این عالم زندگی می
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به صورت عرف و عادت، امکان ظهور ندارد. به همین دلیل در خلق  اماخلق کند که فقط در عالم عقل داراي حیات است 

عالم غیب و  ،زیادي دارد. در حقیقت خالق اسطوره با آفرینش چنین موجودي اهمیت» اغراق«اسطوره استفاده از صنعت 

ترین کند. مهممی عقل باورپذیر و درك و هضم آنچه که چشم بشر توان دیدنش را ندارد، براي شهاده را به هم متّصل

اي برخورداري از نیروهاي ماورایی است. نیروهاي ماورایی در شاهنامه گاه در وجود موجودات واقعی ویژگی موجود اسطوره

  شود. ، گیاه سیاوشان و جام گیتی نما دیده میمانند ابلیس، غرم و ... و گاه در وجود موجودات خیالی همچون سیمرغ

شود. چون منشأ گردد که به عالم ماوراءالطبیعه و متافیزیک مربوط مینیروهاي ماورایی به تمام نیروهایی اطالق می  

 ها با مشکل روبرووجود این نیروها و بعضاً خودشان از چشم بشر غایب هستند، انسان در شناخت و تجزیه و تحلیل آن

 دینی ندارند، امري بدیهی و ثابت شده که تفکّرو ملک حتّی نزد کسانی تأثیر بعضی از این نیروها در عالم ماده اماشود می

است. بخشی از این نیروها شامل معجزات، کرامات، فرشتگان، جن، روح، خواب، الهام، وحی و سحر و ساحري است. 

گذارند و انجام بعضی از امور دنیوي به دست آنان تند، در عالم شهاده اثر مینیروهاي ماورایی که متعلّق به عالم غیب هس

  مثبت نیست. نقش آنان همیشه  اماگیرد. اصل خلقت نیروهاي ماورایی خیر محض است صورت می

است که بر روي » خواب«از میان نیروهاي ماورایی مشترك در شاهنامه و مثنوي، بیشترین سهم متعلّق به     

هاي برگزیده الهی و انسان ها براي انبیايوت دارد. این خوابهاي مختلف بسته به میزان ایمانشان تأثیرهاي متفاانسان

ها نقش هدایتگر و براي افراد ناصالح، نقش محرّکی را دارد که به فرو افتادنشان در چاه صورت امر، براي بیشتر انسان

خواب هدایتگر در مثنوي را در داستان کنیزك و پادشاه، پیر  يه. نمونبخشدضاللت و دام انتقام و خونخواري سرعت می

هایی است که خواب بیننده نه آن دسته از خواب يهکنیم. داستان فرعون نیز نمونچنگی، خواب معاویه و ... مشاهده می

هایی که دسته از خواب گردد. مولوي آنعبرت دیگران می يهبخشد و مایشود، به سقوط خود سرعت میتنها هدایت نمی

کند. خواب در زندگی انسان در شاهنامه نیز با همین شدت و قدرت قرآنی دارد، بدون هیچ دخل و تصرّفی نقل می يهریش

کند. افراسیاب شود و یک خواب سام نریمان را از خواب غفلت بیدار میگذارد. ضحاك با دیدن خوابی آشفته میتأثیر می

شود و در جاي عبرت گرفتن، موجب عبرت دیگران میبه امابیند ود را از برخاستن بادي نگونسار مینیز در خواب درفش خ

  گوید:توصیف ویرانگر تاج و تخت خویش می

  چو دیدي مرا بسته در پیش خویش   دو هفته نبودي ورا سال بیش         

  ).729-728/ 2: د1389(فردوسی،  تیغ میانم به دو نیم کردي به    دمیدي  به کردار غرّنده  میغ        

قوي، عامل انتخاب درست و  يهیکی دیگر از نیروهاي ماورایی ابلیس است که براي خردمندان و صاحبان اراد   

شود. این نیرو هاي جاهل یا سست اراده، سبب گمراهی و هبوط میتقرّب بیشتر به درگاه الهی و براي گروه زیادي از انسان

یابد. چند بار به شکل نصیحتگر، طبیب و خوالیگر در برابر چشمان ضحاك تجسم می به صورت مادي یشتردر شاهنامه ب
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. مردم نیز چون به والیت کشدضحاك با پذیرش والیت شیطان، پدر خود را میوالیت دارد. بر افراد گمراه،  شود وهر میظا

   انند مانع تباه شدن مغز جوانان خویش به دست ضحاك شوند.توو نمی اندمبتال شده هضعف اراداند؛ به شیطان تن داده

با این  انگیز هستند.شگفت حیوانات و اشیايها، انسانشاهنامه و مثنوي  از دیگر نیروهاي ماورایی مشترك در   

 انگیزي موجودات مثنوي،ولی شگفت است شاهنامه از ظاهر موجودات قابل مشاهدهانگیزي موجودات شگفت تفاوت که

نما و ... در شاهنامه و ستون حنّانه، سیمرغ، جام گیتیدهند. ي است که انجام میالعادهمعنوي و به دلیل اعمال خارق

مولوي با دالیل عقلی، نقلی و حسی تأثیر غیب « از این دست موجودات هستند.ماهیان داستان ابراهیم ادهم و ... در مثنوي 

از حاکمیت و  امارسد دیدگاه او قلمرو هستی مادي هر چند در ظاهر مستقل به نظر میدهد. از در حیات مادي را نشان می

کند. غیب در ذره ذره کاینات حضور دارد و قلمرو تأثیر قواي غیبی به دور نیست و غیب لحظه به لحظه در آن تصرّف می

ریا، باد، سوار، پرنده، باده و ...، و عالم در مثنوي غیب به د). «125ب: 1388(محرمی، » غیب و ماده در هم آمیخته است

کرانگی غیب نسبت ها هم عظمت و بیاست. در این مثالپرنده، کوزه و... تشبیه شده  يهمحسوس به خس، علَم، اسب، سای

 وي همچنین ازمول). 111(همان: » توان مشاهده کردبه عالم ماده و هم اصل بودن غیب و فرع بودن عالم ماده را می

(همان: » استهاي مادي استفاده کردهآن بر قدرت يهبراي اثبات سریان قدرت غیبی در آفرینش و غلب«هاي قرآن داستان

شود، منبع داستان حدیث و قرآن است. ). در بیشتر مواردي که در مثنوي از نقش نیروهایی ماورایی داستانی ذکر می116

اهللا الممت به وقت نزول باد، پیدا شدن روح القدس به صورت آدمی بر مریم (سهود (ع) در تخلّص مؤمنان ا يهمانند معجز

ذهن فعال  يهیا ساخت، )، خواب دیدن فرعون موسی (ع) را، سخن گفتن سنگریزه در دستان رسول اکرم (ص) و .... علیها

آن است که ثابت کند نیروهاي  هاتراك تمام این داستانوجه اش اماوي و یا داستانی است که از دیگران شنیده است 

  کنند تا انسان را از گمراهی نجات دهند. ایفا میمثبت ماورایی در زندگی انسان به صورت معجزه، کرامت و ... نقش 

ریشه در آیات قرآن دارد. فردوسی و مولوي دو اندیشمند مسلمان هستند و از این نظر فرقی » والیت«اعتقاد به : والیت- ه)

 از شاهنامه و شناخت باالترین مقام والیت در تر مداري در مثنوي پررنگوالیت يهبه دالیلی جلو امات ها نیسبین آن

شناخت. براي این منظور را » خدا ولی« اه والیی فردوسی و مولوي بایداست. براي بررسی دیدگ تر از مثنويراحت شاهنامه

ضرورت دارد. شناخت ولی در شاهنامه و شاه از پهلوان و قهرمان وي در مثن» امام حی قائم«آگاهی از تفاوت شیخ و ... از 

گري و رعایت آداب انکار رواج صوفی میسر است و با آگاهی از والیت رتبی و شناخت صاحب والیت مقیده و مطلقهخدا 

انصاري در ر هر زمان نیست. ترین انسان دکاملاعتقادي به والیت ولی خدا در جایگاه قاه به معنی بیانخمرید و مرادي در 

داند و علّت گري مؤثّر میقاه و صوفیانخمغول را از دو جهت بر روند روي آوردن مردم به  يهعوارف المعارف حمل يهمقدم

هشت). موج مبارزه با -: پنج1374، کند (ر. ك. سهرورديذکر می را از آنان مخصوصاً در قرن هشتم عامهبیزاري 

رغم جا که حافظ علیتا آن عرفانی داشتند نیز آشکار است، هايمیان بزرگانی که خود کمابیش اندیشهگري حتّی در صوفی
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اعتقاد به پیر و مراد از ). 133: غ 1388(حافظ، خواند باز میاعتقاد قلبی به والیت و عالقه به پیر فرزانه، صوفی را حقّه

  فرماید:اصول اساسی تفکّر مولوي است. با این حال می

  ). 316/ 1: د1375(مولوي،  پس به هر دستی نباید داد دست    چون بسی ابلیس آدم روي هست        

ه در این خصوص چنان تصوفکنند. بعضی از ممفهوم والیت را در اطاعت از پیر و مراد خالصه میعرفا بخش اعظم  

است. مولوي در اصل موضوع والیت با این دسته از  شدهآور و ناکارآمد هاي آنان گاه ماللاند که سخنان و توصیهافراط کرده

هاي شریعت، طریقت و از سه گانهو  ندارد قاهنخاان تمایلی به شرح آداب مرید و مرادي مانند آن اماصوفیه همفکر است 

  است. همرسوم خانقا هاي شرعیظاهري و امر و نهی تقید به آداب کند که فراتر ازحقیقت، به حقیقت عرفان توجه می

شاهنامه و مثنوي را با هم مقایسه کند. تنها در  دهد تا حقیقت والیت درالمی به محقّق اجازه میحقیقت عرفان اس  

در » امام حی قائم«توان باالترین مقام والیت در شاهنامه و مثنوي را شناخت که از والیت اشخاصی غیر از صورتی می

پوشید. بر این اساس حتّی اگر بتوانیم ثابت کنیم مصداق باالترین مقام والیت از در شاهنامه چشم » شاه آرمانی«مثنوي و 

توان انتظار داشت که پیر و مراد نزد مولوي و فردوسی اعتبار یکسان نگاه فردوسی و مولوي قابل انطباق با هم است؛ نمی

یم، هیچ شباهتی بین دیدگاه فردوسی و داشته باشد. اگر از این منظر مفهوم والیت را در شاهنامه و مثنوي مقایسه کن

گردد. شیعیان با وجود اعتقاد به عصمت امام و انتخاب می مولوي نخواهیم یافت. راز این تفاوت به عقاید شیعی فردوسی باز

  بینند. او از سوي خدا نیازي به پیروي مطلق از پیر که مالك دقیقی براي صداقت او ندارند، نمی

   ضرورت پژوهش-5- 1

ایرانی هستند. عشق و  يهجامعتأثیرگذار در هاي فرهنگی و ادبی تدوسی و مولوي از انگشت شمار شخصیفر    

سو و فرهنگ و تمدن ایران زمین از سوي دیگر، ضرورت این پژوهش را  ایرانیان به عرفان اصیل اسالمی از یک يهعالق

کند. قسمتی از پختگی فکر، حاصل درك ایرانی دوچندان میاندیشیِ قدرتمندترین نمادهاي تمدن و عرفان براي درك هم

ذاته ضروري و ارزشمند است. تعالیم درست از معارف و دانش گذشتگان است. از این رو تحلیل آثار دست اول و پرمحتوا فی

ر صاحب شده فردوسی و مولوي نه حتّی به عنوان یک شاعدینی، اجتماعی، فرهنگی و اخالقی شاهنامه و مثنوي باعث 

  باشند.  توجهسبک و تأثیرگذار بلکه در جایگاه اندیشمندانی حکیم و عارف مورد 

هاي پنهان شود؛ در الیهمی آسمان ادب فارسی دیده يهبا وجود اختالف نظرهایی که در فکر و بیان این دو برجست   

اگر مولوي در اثبات است. اخالقی قابل  هاي عام انسانی و حتّی حکمی وت فردوسی و مولوي، همسانی آشکار اندیشهشخصی

چگونه مبارزه با دشمن و  يشیوهما را براي انتخاب  يآموزد، فردوسی ارادهمدارا را به ما میبرخورد با دشمنان خارجی 

ها همزیستی و مدارا را از انسان يروحیهکند. در دنیاي کنونی از طرفی امراض روحی و روانی، می بهتر زیستن تقویت
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 هاي ضعیف را هدف قرار دادهخواران، آزادگی و حیات مادي و معنوي ملّتادبی جهانخواهی و بیرفته و از طرفی زیادهگ

است.  جهاد در مقابل متجاوزان امري ضروري يروحیهاست. از این رو نیاز به آرامش و گرایش به عرفان و ضرورت تقویت 

هاي اند، شناخت عرفان اصیل اسالمی که موجب محکم شدن پایهنشستههاي مختلف در کمین جوانان حال که عرفان

نه مورد یابد. اگر بعضی از متون صوفیااعتقادي انسان و رهایی از دست شک و دودلی منفی است، ضرورت دو چندان می

اي جز ارآمد، چارههاي مرده و ناکدستورالعمل تعجب نیست. تناقض در گفتار و عمل و د، جايگیرانتقاد شدید قرار می

ها مبرّاست. ارزش این اثر به حدي است هایی که ساحت مقدس مثنوي شریف از آنگذارد. نقصانتقاد براي خواننده نمی

  اند.       که بعضی از محقّقان تمام عمر خود را صرف پی بردن به ظرایف مثنوي کرده و در نهایت از درك تمام آن عاجز مانده

ت انسان از شر دشمنان درونی و بیرونی شناخت دیدگاه رامش درون و باال بردن ضریب امنیابی به آیبراي راه    

هاي ادبی و محتوایی شاهنامه و ویژگی يبارهمولوي و فردوسی هر دو ضرورت دارد. پژوهشگران به صورت جداگانه در 

گیریم و تالش خود را براي ور در آن مباحث کناره میاند. براي پرهیز از تکرار، از غمثنوي به نتایج ارزشمندي دست یافته

کنیم. سند براي داوري، اظهارات صریح فردوسی یافتن مضامین مشترك حماسی و عرفانی در شاهنامه و مثنوي محدود می

 اند وعرفان بهدهد که فردوسی و مولوي هر دو طالب حقیقتو مولوي و گزارش منابع موجود است. این مدارك نشان می

به  توجهگونه که عرفان مولوي مانع از هاي عاشق حق است. همانراهی پیش روي انسان» شناخت حقیقت«معناي 

هاي معرفت شناختی و جوهر عرفانی به جنبه توجهفردوسی نیز منعی براي  يحماسهشود؛ هاي حماسی مثنوي نمیجنبه

فردوسی را عرفان حماسی بنامیم؛ در نامیدن عرفان مولوي  يحماسهبه معناي عام در شاهنامه نیست. اگر نتوانیم محتواي 

عرفانی با عرفان حماسی آن است که هدف از  يحماسهترین فرق مهمعرفانی نیز با مشکل روبرو خواهیم شد.  يحماسهبه 

تن انسان آغاز عرفانی از برانگیخ يحماسهکه این روند در عرفان حماسی برانگیختن انسان بعد از آگاهی اوست، در حالی

ت حق، بهترین الگوي عرفان حماسی است. از سوي الهی و قیام عاشورا با هدف حاکمیپیامبران  يهتردید سیربی. شودمی

دیگر عرفانی که به درد دنیاي انسان نخورد و شأن و کرامت او را حفظ نکند؛ قرابتی با عرفان اسالمی و تعالیم دینی و 

شناختی که فردوسی به بر این اساس که عرفان نامیده شود؛ ضد عرفان خواهد بود. بیشتر از آن دین ندارد و يهائم يهسیر

دارد تا خود را بشناسد. با این اوصاف شود و مولوي با برانگیختن انسان او را وامیدهد، موجب برانگیختن وي میانسان می

  توان محتواي شاهنامه و مثنوي را با هم مقایسه کرد؟آیا می

هاي غلط مبتال فردوسی به برداشت يبارهداند و در ایرانی می يهدیدگاهی که عرفان را عامل عقب ماندن جامع   

یوسفی در عصر ما، تمدن جدید و علم و صنعت مغرب  يهکند. به گفتشود؛ ضرورت انجام این پژوهش را بیشتر میمی

ه حاصل آن تضعیف زندگی معنوي بشر است. به همین دلیل دهد کزمین، جهان را به سوي یکنواختی دالزاري سوق می

 به گمان من آنچه این اثر بزرگ «گوید: وي همچنین میاي خطیر و یک ضرورت مهم است. شناختن جوهر شاهنامه وظیفه



  
 

٢۵ 

 

 

  

Family name: Sharifi Lorestani                                                  Name:Shahla 

Title of Thesis  :  Comparison and Analyisi of common themes of the national epic and 
mystical epic 

Supervisor: R. Moharami (Ph.D)         

Advisors:Sh. Pouralkhas (Ph.D) & A. Salahi  (Ph.D) 

Graduate Degree Ph. D 

Major: persian language and literature        Specialty: Pure 

University: Mohaghegh Ardabili                 Faculty: Literature and Humanities 

Graduation date:  2017-10-2                        Number of pages:197 

Abstract: 
Epic and mysticism are two different literary genres, but the worth of epic depends on the mystical content 

and sanctity of mysticism because of having the essence of epic. Institutional studies acknowledge the affinity 

and blend of sacred epic and pure mysticism. To prove this claim, current study investigated the common 

themes of epic and mysticism in two precious works Shahnameh and Mathnavi. Based on institutional studies, 

Shahnameh, owing to having more sublime epical content, is comparable to the mystical texts because Islamic 

mysticism has two major features: sublime content and epical power, and Shahnameh possesses both 

characteristics perfectly. Mathnavi with the mighty essence of epic takes distances from the mystical texts 

(Sufi) and approaches Shahnameh, with the difference that Shahnameh is a successful example of external 

epic and Mathnavi is a perfect example of internal epic. Therefore, in the current study, viewpoints of 

Ferdowsi and Rumi is analyzed in two parts, including epic by selecting three topics: hero, enemy and holy 

sanctorum and mysticism with two basic concepts of monotheism and providence. In monotheism section, 

comparison of subjects such as “good and evil” and “mythological creatures” and in providence section, 

research about “chosen human of God” before and after appearance of Islam, regarding the Ibni Arabi 

viewpoint as the father of the theoretical Irfan are necessary. Ibni Arabi divides the providence into two parts 

of Absolute and Conditional with a beyond-time and beyond-space emphasis and makes it easier to research 

about providence in ancient and after-Islam Iran at introduction and basic content of Shahnameh. 

Undoubtedly, in fictional texts the statements uttered by the story characters are as important as those narrated 

by the narrator as advice during the story. From this perspective, there is no difference between Ferdowsi and 

Rumi. The narrator of pre-Islamic Iranian fictions such as Rumi does not narrate the story of previous nations 

from Quran, but skillfully incorporates a new form of the truth of monotheism in the form of old story and 

considers any saying but ‘monotheism’ as ‘Null’. The accomplishment of what is right and the word 

‘monotheism’ always accompanied with the creation of epic and encouraging the culture of fighting with 

injustice in order to establish the justice. Therefore, every epic would be holy with the aim of giving 

information and establishing justice and fighting against ignorance. Shahnameh and Mathnavi also benefit 

from this feature of the holy epic, while Fedowsi tries to make human aware against internal and external 

tyranny but Mowlavi awares by creating a sense of revolution inside man, due to the fact that the epic occurs 

earlier than awareness, Mathnavi would be a masterpiece with the features of internal epic in which the 

concept of God’s desire and love leads to escaping from politics and having condolences with the enemy that 

just changes the nature of epic and has nothing to do with the truth of mystics. Current study used two 

resources of Shahnameh, the version of “Khaleghi Motlagh” and Masnavi, correctd by Nicholson and by 

using the library method tries to prove the mentioned claim and besides Mathnavi, benefited from “Fihemafih, 

writtings and “Shams Ghazaliyat”. 

Keywords: Epic, mysticism, love, wisdom, Ferdowsi, common themes, Rumi  
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