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جلوه هایی از صلح و آشتی در اشعار فردوسی

اکرم غالمي زارع زاده1

چکیده

انســان هــم وجــوه حیــوا�ن مثــل خشــم، شــهوت و انتقــام دارد و هــم جنبه هــای اخــال�ت 

و الهــی ماننــد نیــ� ورزیــدن، عفــو و گذشــت در ضمــن هــر دو میــل در نهــاد او بــه ودیعــت 

گذاشــته شــده. البتــه کشــش طبیعــی و اولیــه بــه طــرف انتقــام و عــدم گذشــت اســت مگــر 

ــمت  ــه س ــان( ب ــر ادی ــین ب ــالق مبت ــوص اخ ــالق )بخص ــار اخ ــدد مه ــه م ــا اراده و ب ــه ب اینک

فتــوت، جوانمــردی و صلــح بکشــاند کــه راه راحــیت نیســت و ایــن طریــق بــه تقــوا، محبــت، 

غفــران الهــی و کیمیــای ســعادت نزدیک تــر می باشــد و بخاطــر ایــن جهــد بــه درجــات آن بــه 

ن عفــو و بخشــش یــ� از آموزه هــای دیــن  تناســب مشــمول، قــرب الهــی می شــود. همچنــ�ی

 بــرش اهمیــت فــراوان دارد و ایــن فضایــل در آثــار  شــاعران و 
گ

اســت کــه در جای جــای زنــد�

نویســندگان بــزرگ ایــن مــرز و بــوم در اشــعار و آثــار خــود بــه مســئله صلــح و آشــیت  توجــه 

بســیاری نشــان داده و اصطالحــات و مفاهیــم مربــوط بــه صلــح و آشــیت را بــه کار برده انــد. 

مقالــه ی پیــش رو بــه مطالعــه و بــرریس نــگاه، فــردویس در شــاهنامه  بــه مســئله ی صلــح و 

آشــیت کــه  بــا وســعت و فصاحــت، گویــا�ی و پویــا�ی مطــرح شــده اســت، می پــردازد. فــردویس 
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ــون  ــیله های گوناگ ــا راه و وس ــح ب ــش را از صل ــب داری خوی ــوده، جان ــوم نم ــگ را محک جن

در اشــعارش آورده اســت. در واقــع صلــح و آشــیت از مهم تریــن و عمده تریــن مســائل 

ده  ی گســرت
شــاهنامه ی فــردویس بــوده در رسارس آن تصویــر شــده اســت، و درك و جهــان بیــین

ی در اشــعارش 
ــح و آشــیت ــه صل ــه مقول ــژاد، ملیــت، مذهــب و توجــه خــا�ی ب ــر از ن ي فرات

مي باشــد. 

، فردویس، شاهنامه، رستم واژگان کلیدی: صلح، آشیت
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اهــداف و معیــار انتخــاب حکیــم فردوســی: بــرریسی نــگاه، حکیــم فــردویس بــه 

ــت،  ــژاد، ملی ــر از ن ده  فرات ی گســرت
ــین ي و درک و جهان بی ــرش ــگاه ب ــه ن ــف از جمل ــل مختل دالی

ــد.  ــرریس مي باش ــل ب ــعارش قاب ی در اش
ــیت ــح و آش ــه صل ــه مقول ــا�ی ب ــه خ ــب و توج مذه

- اســالمی اســت. تمــام  شــاهنامه فــردویس نمونــه بــازر بــه تصویــر کشــیدن فرهنــگ ایــرا�ن

ــرده  ــاهنامه ک ــود را �ف رسودن ش ــر خ ــوال و عم ــام ام ــه تم ــردویس ک ــم ف ــش حکی کوش

اســت، ایــن اســت کــه پیــام آور صلــح و آشــیت اســت کــه در جای جــای آن بــه تصویــر کشــیده 

ــان نصیحــت  ــان پهلوان ــم از زب ــام عال ــرای تم ــح ب ــک مصل ــد ی ــردویس مانن شــده اســت. ف

ــایر  ــردویس و س ــد. ف ــفارش می کن ــازش س ــح و س ــه صل ــوند و ب ــگ نش ــه وارد جن ــد ک می کن

شــعرای فــاریس و تاجیــک یکدالنــه جنــگ را محکــوم نمــوده، جانــب داری خویــش را از صلــح 

دوســتانه کــه فــردویس و  بــا راه  و وســیله های گوناگــون بیــان کرده انــد. ایــن آرمــان واالی برش

دیگــر ســخنوران معــروف فاریس زبــان در آثــار خــود ترغیــب و تشــویق کرده انــد، در تربیــت 

و تشــکل خصلت هــای پســندیده ی مــردم �ب اثــر نبــوده اســت. در واقــع حماســه فــردویس را 

، محبــت و انســان دوســیت بدانیــم. بایدکتــاب صلــح و آشــیت

روش: در ایــن تحقیــق از روش توصیفــي کتابخانــه اي اســتفاده شــده اســت. بدین صورت 

کــه بعــد از تهیــه ي طــرح تحقیــق، کار مطالعــه آغــاز شــده و در ادامــه اطالعــات مــورد نیــاز 

تکمیــل و موضوعــات دســته بندي شــده اند؛ ســپس اطالعــات جمــع آوري شــده و بــه نــگارش 

درآمــده و طبقه بنــدي شــده و یادداشــتها همــراه بــا ســند کنــار هــم قــرار گرفتــه اســت.

مقدمه

ــك  ــم ی ــروزه حک ــد، ام ــد بکوش ــان بای ی در جه
ــیت ــح و آش ــتقرار صل ــراي اس ــور ب ــر کش ه

ورت را پیــدا کــرده اســت؛ امــا بــراي تحقــق بخشــیدن بــه ایــن مهــم در وهلــه ي نخســت  �ن
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ی در خــود کشــورها بــر قــرار گــردد و فقــر و بیــکاري و تبعیض هــاي نــژادي 
بایــد صلــح و آشــیت

ــه صلحــي  ــل ب ی ســایر مل
ــك تعامــل جهــا�ن ــد؛ آن گاه در ی ــه اي رخــت بربندن و قومــي و قبیل

ی هــر 
گ

یــن کار اســتفاده از ظرفیت هــاي فکــري و فرهنــ� دائمــي و پایــدار دســت یابنــد. مهمرت

کشــور بــراي بهبــود وضــع موجــود اســت.

ــالمی در  ــگ اس ــر از فرهن ، متأث ن ــری ــردویس ن ــه ف ــزرگ از جمل ــران ب ــهور ای ــاعران مش ش

ــرش  ــا ب ــردن آنه ــدون ک ــم و م ی و منظ
ــیت ــح و آش ــوص صل ــران درخص ی ای

گ
ــ� ــینه ي فرهن پیش

ــه فــردي در جهــان ایســتاده  ــاز و منحــرص ب ــگاه ممت امــروز را از تباهــي و رسدرگمــي در جای

ــا در شــاهنامه خــود ایــن رســالت را بــه  اســت فــردویس بــه نوبــه خــود ســعی وافــر کــرده ت

ــالق در  ــت و اخ ــی اس ــل، خودخواه ــت ام الرذای ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــی کن ــیت متج درس

مقابــل آن قــرار دارد و محورهــا و زیــر مجموعــه اخــالق همچــون، دیگرمــداری، شــفقت بــر 

ن از خشــم و شــهوت،  خلــق، مجاهــدت بــر نفــس، ســکوت ورزیــدن، مهــر و محبــت، پرهــری

جلــب نیــ�، دوری از پنــدار کمــال، تمایــل بــه کــرم و احســان و رفــع غرض هــا و در نهایــت 

عفــو و گذشــت بــا هــم مرتبــط هســتند و همدیگــر را صــدا می زننــد و در مجمــوع موجــب 

کیمیــای ســعادت می شــوند امــا عــدم عفــو و اعمــال انتقــام از مظاهــر خودخواهــی اســت و 

ســبب خــران دنیــوی و اخــروی خواهنــد شــد. شــایان ذکــر اســت، بــا اســتناد بــه آیــه قــرآ�ن 

ــه 90« در ســطح اجتماعــی؛ عدالــت  ــه یامــر بالعــدل و االحســان" »ســوره نحــل، آی " ان الل

ــاس  ــد براس ــا�ی بای ــم قض ــال محاک ــرای مث ــان دارد و ب ــی جری ــت اجتماع ــوص عدال بخص

ــردی در  ــطوح ف ــا درس ــد ام ــم نماین ــو، حک ــان و عف ــای احس ــر مبن ــه ب ــت ن ن و عدال ــ�ی قوان

ن رعایــت حقــوق همدیگــر در تحلیــل  ارتبــاط بــا روابــط زوجهــا، دوســتان و همســایگان در عــ�ی

نهــا�ی بــا هــم می بایســت تحــت تاثــری فرهنــگ اســالمی فضایــل احســان، اغمــاض، تســامح، 

ــف  ــم، گناهــان تخفی ن بســیاری از جرای ــری ن حــدود ن ــ�ی ــو و گذشــت جــاری باشــد در هم عف

ــد. ــدا می کن پی

در ایــران بــزرگ و کشــور مــا بــا وجــود دارا بــودن ذخایــر شــایان کــه بــه رایــگان در اختیــار 
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ــا وجــود  همــگان وجــود دارد ویل اســتفاده چنــدا�ن از آن هــا نمی شــود شــایان ذکــر اســت، ب

ــاد  ــم فــردویس از مف ــار شــاهنامه حکی ــر پرب ــل، اث ــم مث ــت هــای شــعری و اد�ب عظی ظرفی

آن هــا بــه نحــو شایســته فرهنگ ســازی نشــده اســت. شــاعر بــزرگ هیچــگاه جنــگ را ســتایش 

ــح و آســایش اســت. هــدف شــاعر از تصویرهــای  ــب نکــرده و همیشــه خواهــان صل و ترغی

وهــای نیــ� و بــدی، کارنمــا�ی و  طــوال�ن جنگ هــا نشــان دادن مبارزه هــای شــدید نری

دالوری هــای مــردم و پهلوانــان و قهرمانــان آن بهــر دفــاع از وطــن، بــه دســت آوردن اســتقالل 

ــتم،  ــدد رس ــوال�ن و متع ــای ط ــت، جنگ ه ــوده اس ــان ب ــت ناپذیر انس و آزادی و روح شکس

ن هــدف صــورت  ــا همــ�ی ــان ب ــال آن ن و امث ش ــری ــدون، کاوه، گــودرز، طــوس، ب ســیاووش، فری

ــته  ــیت پیوس ــح و آش ــا صل ــه ب ــردویس همیش ــاهنامه ی ف ــگ در ش ــر جن ــت. تصوی ــه اس گرفت

ــه  ــزرگ و حکیــم واالمقــام در کل ب ــر فاخــر اندیشــمند ب ــن اث ــات ای ــو محتوی اســت. در پرت

ــه فضایــی همچــون صلــح و آشــیت رهنمــون می شــویم. مســئولیت و اخــالق، و در جــزء ب

جلوه هاي صلح و آشتي در اشعار فردوسی 

دهــای میهــین اختصــاص دارد. بــا ایــن وجــود   از شــاهنامه بــه جنگ هــا و نرب
گ

بخــش بــزر�

ن صلــح بــر جنــگ و بیــان ناپســندی و زشــیت جنــگ تأکیــد شــده  همــواره بــر اولویــت داشــ�ت

ن  ی جنــگ را از خــودداری و جنــگ نکــردن و پیــش گرفــ�ت  اســت. فــردویس راه اســایس پیشــگری

ــر  ــتم و دیگ ــیمای رس ــدن س ــم در آفری ــردویس ه ــدف ف ــت. ه ــته اس ــدارا دانس ــح و م صل

پهلوانــان و جنــگاوران و تصویــر طــوال�ن جنــگ و پیکارهــای فــردی و عمومــی بــه هیــچ وجــه 

جانــب داری جنــگ و ترغیــب و تشــویق آن نبــوده، برعکــس نشــان دادن زیــان و خرا�ب هــای 

ــرده  ــد ک ــی درســت تأکی ــود حکیم ــه محم ــردم و کشــور اســت. همانطــور ک ــات م آن در حی

 جنــگ اقــوام گوناگــون، خــود 
گ

اســت: »امــا شــاعر بــزرگ ایــران بــا وجــود آگاهــی از چگونــ�

ــرش را  ه جو�ی های ب ن ــتری ــت و س ــد اس ــان ها معتق ــدت انس ــه وح ــرت دارد. او ب ــگ نف از جن
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ــر  ــه عم ــد ک ــرار می گوی ــه تک ــد. وی ب ــی می دان ــیب و فزون خواه ــاه طل ــادا�ن و ج ــه ی ن نتیج

ن مبناســت کــه بســیاری از  زد بــه آنکــه جــز بــه نیــ� گذرانــده شــود. بــر همــ�ی کوتــاه هرگــز نــری

ــین و حکمــت  ــح و آشــیت جو�ی اســت.« )جهان بی ــاره ی صل ــزرگ طــوس درب ــم ب اشــعار حکی

ــردویس، ص 26( ف

ــح  ــگ و ســودمندبودن صل ــه ناپســندبودن جن ــه ب ــا دیدگاهــی خردگرایان ــات ب ــن ابی در ای

ی  ن اشــاره شــده اســت. از جملــه در ســخن ســیاوش اســطوره صلح طلــیب و جنگ ســتری

ــت: ــده  اس ــان ش ــاهنامه، بی ش

ــت  ــای نیس ــه و ج ــگ را مای ــان جن ــت    ***     هم ــن رای نیس ــت کای ن گف ــ�ی ــیاوش چن س

، ج 1،  ص 509( ــا�ن ــد رمض ــح محم ــه تصحی ــردویس، ب ــاهنامه ف )ش

یــ� از بزرگ تریــن فیلســوفان و ریا�ن دانــان و اربابــان جامعــه ی قــرن بیســتم میــالدی 

دارنــده ی جایــزه ی نوبــل، دانشــمند انگلیــیس برترانــد راســل، آن هــا�ی را کــه جنــگ را خــاص 

ــت  ــم در نهای ــت: »می خواه ــته اس ــوده، نوش ــد نم ــخت تنقی ــد، س ــان می دانن ــت انس رسش

نــد کــه فطــرت  ــا کســا�ن کــه از وجــود تمایــالت رزمــی مــا نتیجــه می گری تأکیــد تکــرار کنــم ب

انســا�ن خواهــان جنــگ و ســایر شــکل های تعــار�ن اســت، بــه هیچ وجــه موافــق نیســتم.« 

ن ســالها قبــل از وی بــه  )»اخــالق فــردی و اجتماعــی«، مجلــه ی کلــک، ص 153) فــردویس نــری

هیــچ وجــه جنــگ را غریــزه ی رسشــیت انســان ندانســته اســت و آن را ترغیــب و تشــویق نکــرده 

اســت. 

حــیت جهــان پهلــوان رســتم دســتان کــه در رزم �ب همتاســت در ســتایش صلــح و نکوهــش 

ــد: ــگ می گوی جن

ن به رزم ن رف�ت کیس کآشیت جوید و سور و بزم      ***      نه نیکو بود تری

ه مشــوی )همــان، ج  ه مجــوی      ***      دل روشــنت زآب تــری ، جنــگ، خــری همــه یافــیت

1، ص451(
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ان« اســت کــه  یــ� دیگــر از پهلوانــان نیک اندیــش شــاهنامه کــه تبــاری تــورا�ن دارد، » پــری

ن صلــح بــر جنــگ می گویــد: ــاره اولویت داشــ�ت درب

ن کار تنگ )همان، ج2، ص 251(. ن چن�ی مرا آشیت بهرت آید ز جنگ  ***      نباید گرف�ت

ــر  ــح ب ــه کــه صل ــن نکت ــان ای ــه نفــی کی جنــگ و بی در مــوارد دیگــر در شــاهنامه تنهــا ب

ن اشــاره شــده  جنــگ برتــری دارد، اکتفــا نشــده اســت، بلکــه بــه پیامدهــای زیان بــار جنــگ نــری

ــه پهلــوا�ن جنگ طلــب بوده اســت ویل  ــان افراســیاب کــه البت اســت، از جملــه در جــا�ی از زب

ــت: ــده اس ــراز ش ــت، اب ــیمان می شده اس ــود پش ــار خ ــا�ی از رفت در برهه ه

بیس نامداران که بر دست من      ***       تبه شد به جنگ اندر آن انجمن

مرا سری شد دل زجنگ و بدی     ***        همی ُجست خواهم ره ایزدی

کنــون دانــش و داد بــاز آوریــم        ***        بجــای غــم و رنــج نــاز آوریــم )همــان، ص 

)445-444

ن موقعیــت بلند داشــته اســت. از  ســتایش صلــح در اوســتا و آثــار اخــال�ت ایــران باســتان نــری

جملــه در اوســتا حاکــم صلــح خــواه کشــور مــورد تمجیــد قــرار گرفتــه اســت: »رئیــس مملکــت 

 مملکــت کــه صلــح و ســازش از بــرای مملکــت خواســتار اســت، ســتوده بــاد.« )اخــالق 
گ

و بــزر�

ن بــا او هــم رأی و هــم اندیشه اســت.  ایــران باســتان، ص 72( در ایــن موضــوع فــردویس نــری

ن و مهــرورز و فرزانــه و بخــردی  از دریچــه چشــم فــردویس انســان کامــل، انســان روشــن ب�ی

اســت کــه تــا پــای بــر این پلــه نگذارده اســت، دســتخوش کاســیت و نارســا�ی اســت. ایــن آدمیان 

ــه  ــه جنگ افــزار ب ــردن ب ــر دشــواری ها پیــش از دســت ب  شــکیبایند و در براب
گ

بخــرد در زنــد�

ــد. ــردن ناهمواری هــا دســت می یازن ــوار ک روشــن بیین در �پ هم

ی کنــد رس بــه خــواری بــود )شــاهنامه، بــه  ن رس  مردمی بردبــاری  بــود     ***     چــو تــری

، جلــد 4، ص7331( کوشــش محمدعــی دبــری ســیا�ت

ــاد  ــان را ش ون و درون مردم ــری ــان ب  جه
گ

ــت� ــود گذش ــر و از خ ــا مه ــد ب ــردویس می گوی ف
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ــم. ــه رس بری ــا خــود در شــادی و آرامــش ب ــم ت کنی

گ را در داد  ــرت ــه س  از اندیش
گ

ــزر� ه ب ــرت ــه گس ــاهنامه ک ــتان های ش ــن داس  در پندآموزتری

ــن و  ن ت ــوان روی�ی ــه پهل ــم رســتم ب ــد اســطوره ای می بینی ــوان ارجمن ــوی دو پهل و ســتد گفتگ

 را از دســت ندهــد از راه و روش 
گ

ــر مــی آورد کــه زنــد� ــاک نهــاد بانــگ ب ــن پ ــه دی رزم آور ب

ــد: ن می گوی ــ�ی ن چن ون ننهــد، تهمــ�ت ــری ــای ب اندیشــه درســت پ

 او بــاز هــم بیدادگــری و جنــگ را شــوم می دانــد و مــا را بــه گریــز از آن هشــدار 

مــی دارد.

 جــز از آشــیت مــا  نبینیــم روی      ***      نــه بــاال  بــود مــردم  جنگجــوی )شــاهنامه، بــه 

، جلــد 4، ص1608( کوشــش محمــد عــی دبــری ســیا�ت

ــوه  ــه می ــت ک ــیت اس ــردی درخ ــد �ب خ ــم فرزن ــه خش ــت ک ــه دوران هاس ــه هم ــن تجرب ای

ــی آورد. ــار م ــه ب ــیما�ن ب پش

ــم ینــدم  ب مــن الجنــون الن صاحبهــا ینــدم، فــان ل عــن االمــام عــی)ع(: الحــده �ن

ــه مســتحکم فجنون

ــرا  ــت؛ زی  اس
گ

ــ� ــی دیوان ــو�ی نوع ــد: »تندخ ــه مي فرماین ــی)ع( در نهج البالغ ت ع ــرصن ح

 اش پــا برجــا و پایــدار شــده اســت« 
گ

تندخــو پشــیمان می شــود و اگــر پشــیمان نشــود دیوانــ�

)نهج البالغــه، حکمــت255(

 چــو خشــم آوری هــم پشــیمان شــوی     ***    بــه پــوزش نگهبــان درمــان شــوی 

4، ص1715( جلــد  همــان  )شــاهنامه، 

ــاه  ــه از گن ــت ک ــوس آن اس ــه ت ــه فرزان ــدرز خردمندان ــم ان ــدادی ه ن رخ ــ�ی ــا در چن   ام

ــم. ــر نیایی ــوزی ب ــه ت ــم و �پ کین ــران برگذری دیگ

ن گذشــته مخــواه )همــان، جلــد  هرآنکــس کــه پــوزش کنــد بــر گنــاه    ***    تــو بپذیــر وکــ�ی

4، ص7161(
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در یــ� از جنگ هــای میــان کیخــرو بــا افراســیاب پادشــاه تــوران، گروهــی از ســپاهیان 

ــه  ــه عمیقــی ک ــا وجــود کین ــد. کیخــرو ب ــه اســارت قشــون کیخــرو در می آین افراســیاب ب

ــا وضعیــت  ــان روی مــی آورد و ضمــن همــدری ب ــا آن ــا�ن ب ــه مهرب ــان از وی داشــتند ب تورانی

ــه  ــت ب ــا بازگش ــان وی و ی ــوان میهم ــه عن ــرو ب ــزد کیخ ــدن ن ان را در مان ــری ــن اس ــان، ای آن

ــت: ــده اس ــاهنامه آم ــاره در ش ــازد، در این ب ــری می س ــود ُمخ ن خ ــ�ی رسزم

کنون بر شما گشت کردار بد              ***           شناسد هر آنکس که دارد خرد

ن کار دشوار تنگ م چن�ی نیم من بخون شما شسته چنگ           ***          نگری

همه یکره در پناه منید                  ***          اگر چند بدخواه گاه منید

هر آنکس که خواهد که باشد رواست     ***           درین کار نافزایش نه کاست

ــش  ــرو راه پی م ب ــری ــذارد نگ ــش  ***          گ ــاه خوی ــه زی ش ــد ک ــه خواه ــس ک ــر آنک ه

)همــان، ج2، ص486(

ــود  ــان خ ــله قهرمان ــک سلس ــط ی ــح را توس ــان صل ــه و آرم ــاهنامه اندیش ــردویس در ش ف

ــس از  ــد. پ ــر می باش ــح در اث ــته ی صل ــاد برجس ــرج نم ــه ای ــت. از جمل ــوده اس ــم نم تجس

ن و جنــگ را  آنکــه فریــدون ایــران را بــه ایــرج می بخشــد، ســلم و تــور بــا بــرادر خــرد راه کــ�ی

وی لشــکر  ــا نــری پیــش گرفتــه، علیــه او ســپاه را آمــاده می ســازند. ایــرج امــکان داشــت کــه ب

حکومتــش را حفــظ نمــوده، بــا مخالفــان خــود مبــارزه بــرد. ویل او �ب لشــکر و ســپاه بــه نــزد 

بــرادران جنگجویــش مــی رود تــا شــاید آن هــا را از نیــت بدشــان بــا ســخنان خــوب بــاز دارد. او 

ی از جنــگ و خون ریــزی آمــاده اســت از تــاج و تخــت شــاهی، از بــزرگ نامــی  بــرای جلوگــری

و کشــورداری دســت کشــد:

ن ن ک�ی ن         ***      مدارید با من شما نری دم شما را کاله و نگ�ی سرپ

د     ***      نباید به من هیچ دیل رنجه کرد... مرا با شما نیست جنگ و نرب

ن مــن  ***     نباشــد بــه جــز مردمــی دیــن مــن )شــاهنامه، نــرش  ی نیســت آیــ�ی جــز از کهــرت
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هرمــس، ج1، ص131(

ــداد شــده اند. شــاه  ــح قلم ــب دار صل ن جان ــری ــدی از شــاهان تاریخــی ن در شــاهنامه چن

تــورا�ن خوشــنواز �ب ســود بــودن جنــگ را درک نمــوده بــه رسلشــکر ایــرا�ن ســوفرای صلــح را 

پیشــنهاد می کنــد:

فرستاده آمد از خوشنواز                ***      به نزدیک ساالر گردن فراز

ن )شــاهنامه، بــه  ن  ***     نباشــد جــز از رنــج و آویخــ�ت کــه از جنــگ و پیــکار و خــون ریخــ�ت

، ج 4، ص1608( کوشــش محمــد عــی دبــری ســیا�ت

ــحاالنه  ــا خوش د و آن ه ــری ــرار می گ ــا ق ــول ایرا�ن ه ــورد قب ــیت م ــح و آش ــنهاد صل ــن پیش ای

آن را می پذیرنــد.

فرستاده را نغز پاسخ دهیم           ***          بدان آشیت رأی فرخ نهیم )همان(

وان راه صلــح را پیــش  ن هــم بــا مصلحــت دانشــمندان بــا شــاه ایــران انوشــری خاقــان چــ�ی

ــه  ــران ب ــه شــاه ای ــح و آســایش، دخــرت خــود را ب ــردن صل ــرار ک ــرای برق د، او حــیت ب ــری می گ

ــت، ویل از  ــاد اس ــکر زی ــور و دارای لش ــگاور جس ــه جن ــس کیدان ــه ی اندل ــد. ملک ز�ن می ده

ــح  ــن اندیشــه ی صل ــد و ای ــان آور می دان ــا اســکندر را �ب ســود و زی ــگ ب ــدی جن روی خردمن

ان دربــارش بیــان نمــوده، از آن هــا مشــورت و مصلحــت  خواهانــه ی خــود را بــا مهــرت

می خواهــد. آن هــا در پاســخ نظــر او را عاقالنــه می داننــد و تأییــد می کننــد:

جــز از آشــیت مــا نبینیــم روی     ***      نــه واال بــود مــردم جنگجــوی )شــاهنامه، همــان، 

جلــد 4، ص1608(
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ــته و از  ــا داش ــات م ــایس در ادبی ــیسش اس ــیت نق ــح و آش ــون، صل ــن تاکن از روزگاران دیری

موضوع هــای محــوری در ادبیــات بــوده اســت. مــواردی کــه بیــان شــد، نمونه هــای فــراوا�ن 

ــن  ن در ای ــری ــری ن ــراوا�ن دیگ ــق ف ــردویس اســت و مصادی ــیب در اشــعار ف ــت صلح طل از اهمی

 آنــان �ف نظــر شــده اســت. بــا بــرریس شــعر ایــن شــاعر 
گ

بــاره وجــود دارد کــه از بیــان همــ�

بــزرگ بــه عنــوان نمــاد اصــی فرهنــگ و تمــدن ایــرا�ن دریافتــه می شــود کــه در جــای جــای 

ــای  ن ارزش ه ــ�ی ــت و هم چن ــد شده اس ــگ تأکی ــش جن ــح و نکوه ــتایش صل ــر س ــاهنامه  ب ش

، و بــه دور از  ی
ي و جهــا�ن دوســتانه ای توجــه ویــژه ای قــرار داشــته اســت. اندیشــه اي بــرش برش

ي نگــري دارنــد و توصیــه بــه صفــات نیــ�ی چــون مــدارا و عفــو و بخشــش،  تعصــب و قــرش

ی اســت، در آثــارش گرانقــدرش جایگاهــي خــاص 
گذشــت کــه زمینه ســاز برقــراري صلــح و آشــیت

دارد. فــردویس یکدالنــه جنــگ را محکــوم نمــوده، جانــب داری خویــش را از صلــح بــا راه و 

ــردن مســائی چــون  ــا مطــرح ک ــاریس ب ــن شــاعر پ ــان کرده اســت. ای ــون بی وســیله های گوناگ

د می نمایــد کــه پیــش از هــر مســئله ای بایــد مــوارد صلــح و آشــیت  ن صلــح و آشــیت بــه مــا گــورسش

ن  ن نــکات در زمــان مــا نــری د و بــا اینکــه چندیــن قــرن از روزگار می گــذرد همــ�ی مدنظــر قــرار گــری

، ایثــار و گذشــت و ســجایای اخــال�ت  ن وجــود دارد و بایــد رعایــت شــود؛ در نتیجــه جمــع داشــ�ت

وری اســت. بــرای بهبــود روابــط اجتماعــی �ن
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