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چكیده

است؛ این ویژگی چنددان   های ماندگاری آن، رمزی و نمادین بودن آن شاهنامۀ حکیم فردوسی، شاهکاری است که یکی از راز
است. اگر از منظر عرفان و  و معتقدند که عرفان از شاهنامه آغاز شده  اهمیت داشته که برخی شاهنامه را آبشخور عارفان دانسته

با دیدی عارفانه به شاهنامه بنگریم، خواهیم دید که در سراسر آن، جدال سالک با نفس خویش و کوشش برای رهایی از جسم 
تدر و   کندد، کامد    هایی است و هرچده بیشدتر  دی  رید  مدی      است. در عرفان، هر سالک مبتدی، دچار ضعف مود یافتهو دنیا ن

نیرومندتر خواهد شد. در شاهنامه نیز این  ی  ری  به خوبی نمایان است؛ در آغاز، سالک مبتددی در لبداج جمشدید، ر دور     
خورد. این جدال با نفس، همچنان  ه بر او مسلط شده و شکست مییابد و چون هنوز گرفتار تعلقات دنیوی است، نفس امار می

دهدد؛ سدس از    یابد تا دیگر بار سالک در این راه گام برداشته و این بار در لباج رستم، س راب نفدس را شکسدت مدی    ادامه می
عدد از ایدن مرحلده،    سروراند. ب یابد و سالک  ری  آن را می شکست نفس اماره، نفس مطمئنۀ رستم )سیاوش( فرصت ر ور می

تواند دیگر سالکان را راهنمایی کند؛ چنانکه بیژن را از چداه گیتدی نتدات داده و     رستم یک سالک کام  و یک سیر است که می
کند. در سژوهش حاضر، با بررسی چند داستان شاخص شاهنامه، این سلوک عارفانه و جدال با نفدس   به عالم مینو راهنمایی می

هدای ناسسدند و اهریمندی     است. ذکر رویددادهایی بددون دلید  عقلدی و منطقدی و همچندین کدنش        شده ادهد  در شاهنامه نشان
 ها را نماد نفس اماره دانست. هایی چون ضحاک و س راب، از جمله دلیلی هستند که می توان آن شخصیت

 
 شاهنامه، عرفان، نفس، رستم، انسان کام . :کلیدیواژگان


 مقدمه.1

هدای   فردوسی از جمله شداهکارها و آاداری اسدت کده ایدن ررفیدت و گنتدایش را دارد تدا از جنبده         شاهنامۀ حکیم 
هدا خدوانش و    شود. یکی از این دیدگاه های مختلف و حتی به راهر متفاوت، خوانده گوناگونی بررسی شود و با نگاه

فراتدر از شداهنامه، در حماسده و    های شاهنامه است؛ یعنی توجه بده سیونددی کده     قرائت عرفانی از شاهنامه و داستان
کند؛ هدف و اساج حماسه، تدشش   عرفان وجود دارد. تعیین هدف حماسه و عرفان، سیوند آن دو را بیشتر آشکار می

انسان برای رسیدن به تکام  و راه درست زندگی است و این یعنی همان سالک  ریقدت و انسدان کامد  در عرفدان.     
ترین موضوع مشترک این دو قلمرو، انسان و سیر تکداملی اوسدت کده در بسدیاری      ترین و عالی شاید بتوان گفت م م

هدای اسدا یری شداهنامه، حدال و      یابیم. داستان موارد از  ری  مطابقت آاار این دو حوزه، نقاط مشترک فراوانی را می
تدوان   ای که مدی  د، به گونهکنن هوای عرفانی دارند و آدمی را به تزکیۀ با ن، رستن از آز و گرویدن به نیکی دعوت می

ها را به دلی  حالت نمادین و محتوای سرشار از عرفان، عارفانه بشمار آورد. از جمله دلی  دیگر این  همۀ این داستان
برداشت عارفانه، نگاه فراو نی و دور از تعصبی است که در شاهنامه سایه افکنده است؛ چنانکده در عرفدان نیدز ایدن     

 ور از تعصب، وجود دارد.نگاه فراو نی و به د

mailto:mostafa.gharib@birjand.ac.ir
mailto:mostafa.gharib@birjand.ac.ir
mailto:ma.vaezi@birjand.ac.ir
mailto:ma.vaezi@birjand.ac.ir


 1931بیرجنداسفند-نهمینهمایشملیپژوهشهایزبانوادبیاتفارسی/2

روی، در سدژوهش   انتامدد؛ از همدین   تر مسئله مدی  گمان، محدودیت مسئله تحقی ، به شناخت ب تر و بررسی دقی  بی 
تدری، یکدی از مفداهیم     تدر و دقید    حاضر، بیشتر وارد جزئیات سیوند حماسه )شاهنامه( و عرفان شده و با دید جزئدی 

این مسئله جزئی و البته م م، تتلی نفس و مراتب آن در شاهنامه فردوسی اسدت.   عرفانی در شاهنامه را بررسی کنیم.
هدا، سدالک یدا سدالکانی      سذیرندد؛ در ایدن داسدتان    ساختی عرفانی داشته و تأوی  های شاهنامه، ژرف بسیاری از داستان

هدای شداهنامه را    تحضور دارند که در لباج س لوان یا شاهنشاه با نفس خویش در ستیز هستند. تعددادی از شخصدی  
توان به نفس تأوی  کرد؛ مسئلۀ اصلی سژوهش حاضر، جستتوی چند شخصدیت شداخص در ایدن زمینده اسدت.       می

است. هرچندد در ایدن زمینده       ها شده سذیری هر یک از این شخصیت همچنین در سی عواملی هستیم که منتر به تأوی 
 لبد تا این ندوع نگدرش بده شداهنامه و بده       یشتری را میهای ب هایی صورت گرفته است، اما هنوز هم سژوهش تشش

 مند سازد. حماسه را به ایرانیان و خوانندگان آن بشناساند و آنان را عشقه
 

پیشینۀتحقیق .2
انتدام گرفدت. او    -سد روردی –قرائت عارفانه و تأوی  رمزی و نمادین شاهنامه نخستین بار از سدوی شدیا اشدرا     

داند و برداشتی ذهنی و صوفیانه از شداهنامه دارد. در   گاه تفسیرهای ماورایی می را تتلی -شاهنامه–حماسۀ ملی ایران 
های عارفانده شدده و گداهی اعمدال      های شاهنامه تأوی  آاار صوفیانه مثشً در قصاید سنایی غزنوی نیز گاهی از داستان

است. سنایی در مداجرای رسدتم    ه گردیدهترین کار عارف و صوفی است، مقایس آنان با جدال و مبارزۀ با نفس که م م
بیند و اشارۀ او  بددین داسدتان    و دیو سپید، تصویر غلبۀ سالک عارف را بر نفس اماره و جنبۀ حیوانی وجود خود می

 ناشی از چنین برداشتی است:
 خطبدددۀ دیدددوان دیگدددر بدددود و نقدددش کیمیدددا  
 چشدددم کورانددده نبیندددی روشدددنی زان توتیدددا   

 (21: 2631)سنایی، 

 کدداری کدده رسددتم کددرد بددا دیددو سددپید  آن سددیه  
 تددا بددرون ندداری جگددر از سددینۀ دیددو سددپید      

 

های شداهنامه، رندو و بدوی عرفدانی      ها و داستان عطار نیشابوری نیز شاعر عارفی است که در آاار خود به شخصیت
فان به شداهنامه  گیری از نظریات این بزرگان، از دریچۀ عر بخشد. از این سس، محققان و نویسندگان بسیاری با ب ره می

اند. آاار بسیاری در زمینۀ سیوند حماسده و   آااری را خل  کرده -هایی در زاویۀ دید البته با تفاوت-اند و هریک  نگرسته
ها با تحقی  حاضر مرتبط هستند. هرچند در هیچ یک از ایدن  است که برخی از آن عرفان از سوی محققان انتام گرفته

هدایی در ضدمن مطالدب دیگدر بده ایدن مسدئله         است، اما اشداره  ه نفس سرداخته نشدهآاار به صورت مستق  و متزا ب
 کنیم: اند. در ادامه به منظور روشن سازی سیشینۀ تحقی ، این آاار را معرفی می داشته

( است؛ ایدن کتداب در واقد     2631)سورنامداریان،  های رمزی در ادب فارسی رمز و داستانها  از نخستین این سژوهش
فلسفی از ابوعلی سینا و س روردی است که در ضدمن آن، بده تأوید  و تفسدیر     -هایی عرفانی و تحلی  داستان تفسیر
 انسان آرمانی و کام  در ادبیات حماسی و عرفانی فارسدی کند. حسین رزمتو نیز در  می های شاهنامه نیز اشاره داستان

اسدت. اادر    گران بعدی آماده کدرده  ار را برای سژوهشتحقیقات ارزشمندی در این حوزه انتام داده و زمینۀ ک (2631)
( اسدت کده مفلدف، آن را در سدنش بخدش تدألیف       2611)محمدودی بختیداری،    شاهنامه آبشخور عارفاندیگر، کتاب 

است؛ او در این اار، تفسیرهایی عرفانی از شاهنامه به دست داده و در بخش سایانی، چندد داسدتان شداهنامه را از     کرده
نیدز یداد   « شاهنامه و عرفدان »نامه خود با عنوان  است. وی همچنین در ضمن این کتاب، از سایان ررسی کردهاین منظر ب

هدای دیندی و عرفدانی در     مایهکند.  است و تن ا ف رست مطالب آن را ذکر می کند که راهراً اقدام به چاپ آن نکرده می
به شاهنامه از این منظر نگریسته است. ماندانا هاشمی ( نیز از دیگر آااری است که 2611)گودرزی،  شاهنامه فردوسی

هدایی چدون زال    ( به این مسئله سرداخته و از داستان2612) های شاخص شاهنامه تتلی عرفان در داستاننیز در کتاب 
 (2611)قائم سناه،  عرفان در شاهنامهدهد.  و رودابه، رستم و س راب، سیاوش و کیخسرو، تأویلی عرفانی به دست می
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آید؛ قائم سناه در این کتاب با استناد بده نظریدۀ هرمنوتیدک،     ااری است که در این زمینه جزو آاار برجسته به شمار می
(، نیدز اادر   2631) های ضحاک و بیژن و منیژه( عرفان در شاهنامه )داستانقرائتی عرفانی از چند داستان شاهنامه دارد. 

 از فراسوی حماسه تدا بلنددای عرفدان   است.   ضحاک و بیژن و منیژه سرداختهسناه که به دو داستان  دیگری است از قائم
تر به حماسه  تر و مفص  ( نیز که اخیراً به چاپ رسیده است و مفلف در این اار به صورت جام 2636)کرامتی مقدم، 

اسی و عرفدانی را بده   گیری از تحقیقات سیشین، اشتراک مفاهیم حم است؛ وی با ب ره و عرفان و سیوند این دو سرداخته
 کند. های زیادی از متون مختلف ذکر می خوبی نشان داده و شاهد مثال

تفسدیری دیگدر از   »اندد؛ از آن جملده مقالدۀ     نویسندگان مقالت نیز کم و بیش به موضوع عرفان در شاهنامه سرداختده 
دهدد. در   مدی  ان بیدژن و منیدژه ارائده   ( که تفسیری عرفانی از داسدت 2631)حاجیان نژاد، جعفری، « داستان بیژن و منیژه

( نیز همانطور که از ندام  2631)نورایی، « های عرفانی س روردی از شاهنامه فردوسی سیوند اسطوره و عرفان؛ برداشت»
سیوندد ادب و  »اسدت. مقالدۀ دیگدر بدا ندام       های س روردی از شاهنامه، مورد بررسی قرار گرفتده  آید، برداشت می آن بر

رود؛ تیدره   ( که در آن از سه تیره فکری در شداهنامه سدخن مدی   2611)امینی، « عرفان در شاهنامهسیاست؛ سیاست و 
یی یا رستمی، تیرۀ گشتاسبی و تیرۀ عرفانی. مفلف معتقد است که اندیشه عرفانی یک خواستگاه خدود   فکری شاهنامه

وره و تتربۀ عرفانی؛ خوانش سد روردی  حماسه، اسط»ای تحت عنوان  را از شاهنامه گرفته است. همدانی نیز در مقاله
داسدتان رسدتم و   »اسدت.   هدای شداهنامه را نشدان داده    ( نگاه تأویلی س روردی به عناصر و مفلفده 2611« )از شاهنامه

داسدتان جمشدید   »(، 2611« )داستان رستم و اسفندیار از منظر عرفدان »(، 2612« )س راب و مرگ رستم از منظر عرفان
( 2611)عرفان در شداهنامه ( از یداهلل قائم سناه است که بعدها متموعۀ این مقالت را در کتاب 2611« )از منظر عرفان

( به برخی از وجوه مشدترک  2613« )سیوند حماسه با عرفان»ای تحت عنوان  منش، در مقاله به چاپ رسانید. عباج کی
هدایی از   هدا، بخدش   هر یک از این سدژوهش کند.  هایی از شاهنامۀ فردوسی ذکر می این دو حوزه سرداخته و شاهد مثال
اند و اغلدب بده علدت گسدترۀ تحقید ، بده برخدی مفداهیم بده صدورت گدذرا             داده عرفان موجود در شاهنامه را نشان

گیدری از آادار فدو ، تتلدی نفدس را در چندد داسدتان شداخص شداهنامه           اند. در سژوهش حاضر، با ب دره  کرده اشاره
و س راب، سیاوش، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار( جستتو کرده و مراتب آن های جمشید، ضحاک، رستم  )داستان

دهیم تا از این  ری  بتوانیم نمایی از سیر و سلوک انسان کام  و مراح   ها نشان می های داستان را در قالب شخصیت
 مبارزه با نفس را در شاهنامه نشان دهیم.

 
نفسدرعرفانودرشاهنامه .9

مراد از آن نفس نا قدۀ انسدانی بدود کده عبدارت      »کند:  عز الدین کاشانی، مف وم نفس در عرفان را اینگونه تعریف می
است از متموع خشصۀ لطایف اجزای ترکیب بدن که آن را روح حیوانی و  بیعی خوانند و نوری که بدر او فدای    

ذید  نفدس(.    132: 2616)ستادی،« فتور و تقوا گردد شود از روح علوی و انسانی و انسانی و بدان نور، مورد ال ام
صفت است و هر لحظه در شک  و رنگی متفاوت جلوه  شناخت و ادراک کام  این نفس، ممکن نیست؛ زیرا بوقلمون

کند. نفس اماره، لوامه و مطمئنه، انواع و مراتب نفس است؛ تا آنگاه که ولیت وجود در تحت تصرف نفس است،  می
اره خوانند و آنگاه که تدبیر ولیت وجود، به تصرف دل واگذار گردید و با وجود ا اعت نفدس از دل،  آن را نفس ام

هنوز از صفات نفس و تمرد و سرکشی او بقایایی چند مانده باشد و به همین ج دت سیوسدته خدود را مشمدت کندد،      
نتزع شدود و کدراهتش بده رضدا مبددل      نفس لوامه خوانند. در مرحلۀ آخر، چون عرو  نزاع و کراهت به کلی از آن م

خواهد روح و قلب را از عالم علوی به مرکز سفلی بکشداند و   شود، آن را نفس مطمئنه گویند. نفس اماره، همواره می
کندد. از جملده    دهد و شیطان، جمال غیر واقعدی او را تدزیین مدی    می سیوسته خود را به زینتی دیگر بر نظر انسان جلوه

بودیت هوا، نفا ، ریا،دعوی الوهیت، عتب و خود بیندی، بخد  وامسداک، شدره و خواسدتاری،      صفات نفس اماره، ع
کندد. نفدس    سبکساری و کسالت است. نفس لوامه، همواره انسان را به خا ر اعمال ناسسند و شدیطانی، سدرزنش مدی   
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-131خواهدد )همدان:    چه که خدا می کنندۀ هوای نفس و لذات دنیوی است و راضیه و مرضیه است به آن نا قه ترک
 ذی  نفس(. 131

خورد آن است که هرگاه دیو نفس و اهریمن زشت بر آدمیدان غالدب شدوند،     آنچه به تکرار در شاهنامه به چشم می»
« گیدرد  گردد و هرگاه انسان با اهریمن نفس، مبارزه کندد روشدنایی و زیبدایی دنیدا را فرامدی      گیتی زشت و تاریک می

های شداهنامه نمایدان    با نفس اماره و سعی در سروراندن نفس مطمئنه به خوبی در داستان(. جدال 21: 2612)هاشمی، 
، یکدی از مضدامین همسدان در حماسده و     انسان آرمدانی و کامد   است، چنانکه دکتر رزمتو نیز در اار خود با عنوان 

ت این موضدوع چندین اشداره    (. مباشری نیز به اهمی223: 2631داند. )رزمتو،  کشی می ستیزی و نفس عرفان را شیطان
ن د  ق رمان حماسۀ عرفانی، همان س لوانی است که در آرزوی جاودانگی است. سس قدم در راهی سرخطر می»کند:  می

تا با سیوستن به خدای جاودانه، خود را از  ری  فناء فی اهلل، جاودانه )بقاء باهلل( سازد. در این راه نداگزیر از سدتیز بدا    
بارهدا بدا ایدن دیدوان      بینیم که  رسدتم (. در شاهنامه می221: 2631)مباشری، « دیو نفس است دشمن ق اری است که

سدردازد. ایدن   رو شده و به جددال مدی  ها روبهدهد؛ اما باز در جایی دیگر با این دیوها را شکست میمبارزه کرده و آن
بر سدر راه رسدیدن بده کمدال او، قدرار       خود نشان از وجود نفس و نیروهای شیطانی است که همواره همراه رستم و

 شود. می های نفس در چند داستان شاهنامه بررسی اند. در ادامه، جلوهداشته
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تدوان از منظدر عرفدان بده آن نگریسدت.       سذیری دارد و می هایی است که قابلیت تأوی  داستان جمشید از جمله داستان
اندد؛   های شاهنامه قائلند، بده ایدن مسدئله سرداختده     ساخت عارفانه داستان خی از محققان که به ژرفسیش از این نیز بر

هدای اجتمداعی مطدرح در ایدن      جمشید نماد سلیمان است و هدر یدک از گدروه   سناه بر این باور است که  چنانکه قائم
هنامه از همدین داسدتان جمشدید آغداز     (. عرفدان در شدا  13-12: 2611داستان، دارای نمادی عرفانی هستند)قائم سناه، 

 کرد: دانست و با بدی مبارزه می شود؛ او در ابتدای سادشاهی، هرآنچه داشت از لطف ایزد می می
 همددددم شدددد ریاری همددددم موبدددددی   
 روان را سدددددوی روشدددددنی ره کدددددنم 

 (22: 2633)فردوسی، 

 مددددنم گفددددت بددددا فددددر ۀ ایددددزدی     
 بددددان را ز بدددد دسدددت کوتددده کدددنم    

 

آفریندد؛ امدا در ن ایدت، دچدار خدود       کند و افتخارات و اختراعات زیادی مدی  سال فرمانروایی میگونه او سیصد  بدین
 دهد: خدابینی گشته و فره ایزدی را از دست می

 ز یدددزدان بپیچیدددد و شدددد ندددا سدددپاج  
 (22)همان: 

 شدددناج ز گیتدددی سدددر شددداه یدددزدان    
 

آید که چرا جمشید با اینکه سالیان درازی در سایۀ فر ایزدی فرمدانروایی کدرد و بدا بددی بده       حال این سفال سیش می
جاسدت کده بایدد از منظدر      کندد  ایدن   مبارزه سرداخت، در ن ایت دچار خودخدابینی شده و از فرمان ح  سرسیچی می

د که وی را مغرور و فریفته ساخت. تا سیش از ایدن،  عرفان نگریست تا به این عل  دست یافت؛ نفس امارۀ جمشید بو
او بر نفس امارۀ خویش مسلط بود و خود راهنمای خل  بود؛ اما سس از مدتی نفس اماره بر او غالب گشدته و وی را  

گزارد؛ امدا از آنتدا کده     کند. در واق  جمشید در این داستان نماد سالکی است که در سلوک عارفانه قدم می گمراه می
شدود و در    ور کام  از بند تعلقات دنیوی آزاد نگشته، اسیر نفدس امدارۀ خدویش مدی     وز سالکی مبتدی است و بههن

های  در قالب یکی از شخصیت -اماره یا مطمئنه–های شاهنامه، نفس  افتد. در بسیاری از داستان تاریکی و گمراهی می
ند چنانکه س راب نماد نفدس امدارۀ رسدتم اسدت. در     ها، نماد نفس هست کند؛ یعنی یکی از شخصیت داستان ر ور می

داستان جمشید، نفس اماره و مطمئنه در درون خود اوست. هرچند ممکن است برخی چنین گمان کنند که دیدوان در  
این داستان نماد نفس هستند، چراکه معمولً دیو در متون عرفانی نماد نفس اماره و صفات رذیلۀ آدمی اسدت؛ امدا در   
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عرفدان در  های دلیر، کاردان، حداذ  و چدالک هسدتند. در کتداب      شید چنین نیست بلکه دیوان نماد انسانداستان جم
چنانکده در داسدتان   »نیز دیوان داستان جمشید با دیوان داستان سلیمان تطبید  داده شدده و آمدده اسدت کده:       شاهنامه

سازند. و ایدن مطداب  اسدت بدا      می -بودهکه مناسب سادشاهان قدرتمند -جمشید هم دیوان به فرمان وی کاخ عظیمی
توصدیف شدده   « بندای قصدر سدلیمان   »کاخ سلیمان نبی که در باب هفتم کتاب مقدج )کتاب سادشاهان( تحت عنوان 

 (.  31: 2611سناه،  )قائم« است
رۀ تدوان ضدحاک را نمداد نفدس امدا      با اینکه در آغاز داستان، نفس اماره، درون خود جمشید است؛ امدا در ادامده، مدی   

کند. در این میان، ابلیس نقش م مدی دارد و ضدحاک را بدا     جمشید دانست که بر نفس لوامۀ او یعنی مرداج غلبه می
 دارد تا مرداج را مغلوب گرداند و به چاه بیفکند: فریبد و وامی های شیطانی و دنیوی خود، می وسوسه

 بددده خددداک انددددر افکندددد و بسدددپرد راه 
 (21: 2633)فردوسی، 

 چددداه  وارونددده آن ژرف سدددس ابلدددیس   
 

مرداج از منظر عرفان نماد بعدد  »داند؛  سناه نیز ضحاک را نماد نفس اماره و مرداج را نماد نفس لوامۀ جمشید می قائم
کندد   باشد و ضحاک نماد بعد نفسانی او که ابلیس بر نفس او نفوذ می روحانی و نفس لوامۀ جمشید در عالم مادی می

گونه است کده   (. این23: 2631سناه،  )قائم« شوراند انگیزاند و می ضد بعد روحانی وی برمیهایش او را بر  و با وسوسه
 کند: کشد و سپس به سوی فرمانروایی جمشید دست دراز می ضحاک سدر خویش را می

 بدددددین چدددداره بگرفددددت گدددداه سدددددر
 بریشددددان ببخشددددید سددددود و زیددددان  

 (21: 2633)فردوسی، 

 مایددددده ضدددددحاک بیددددددادگر سدددددبک 
 ن ددداد افسدددر تازیدددان  بددده سدددر بدددر   

 

خدوار بدر    سازد تا جایی که دو مار آدمدی  انگیزاند و قدرتمند می شیطان همچنان نفس امارۀ جمشید )ضحاک( را برمی
 گردد: ور می آورد و رلم و بیداد شعله دوش ضحاک سربرمی

 غمی گشت و از هر سدویی چداره جسدت   
 (11)همان: 

 دو مدددار سدددیه از دو کدددتفش برسدددت    
 

رسدد. فریددون    خورد و نفس امارۀ او به فرمدانروایی مدی   یت از نفس امارۀ خود )ضحاک( شکست میجمشید در ن ا
شدود   نماد نفس مطمئنه است که در حال سرورش و نیرومندی است. ضحاک چون از وجود این نفس مطمئنه آگاه می

 فایده است: سعی در نابودی او دارد؛ اما تشش و جستتوی او بی
 و ن دددانهمدددی بددداز جسدددت آشدددکار   

 شدددددده روز روشدددددن بدددددرو لژورد  
 (32)همان: 

 نشددددان فریدددددون بدددده گددددرد ج ددددان 
 ندده آرام بددودش ندده خددواب و نخددورد    

 

کند و ضحاک را نماد نفس اماره و فریدون را نماد نفس مطمئنده   می محمودی بختیاری نیز به این تعبیر عارفارانه اشاره
باید فریدون درون را سرورانید و بارور سداخت تدا ضدحاک     ضحاک و فریدون در درون انسانند،»گوید:  داند و می می

(. ضحاک سیوسته در صدد نابودی نفس مطمئنده )فریددون(   121: 2611)محمودی بختیاری، « درون را به بند بکشانید
شود. سس از اینکه فریدون از رلم و سدتم ضدحاک و    بالد و بزرگ می شود و فریدون می است، اما موف  بدین امر نمی

 بندد: شود، به نابودی او کمر می شدن سدرش توسط او آگاه می کشته
 بددددرآرم ز ایددددوان ضددددحاک خدددداک   

 (33: 2633)فردوسی، 

 بپددددویم بدددده فرمددددان یددددزدان سدددداک  
 

 شود: تر می شود، ترج و اضطراب ضحاکِ نفس، افزون هرچقدر فریدون سرورانیده و قدرتمند می
 بددده ندددام فریددددون گشدددادی دو لدددب   

 ن یدددب شدددده ز آفریددددون دلدددش سدددر  
 چنددان بددد کدده ضددحاک را روز و شددب    

 بددددران بددددرز بددددال ز بددددیم نشددددیب  
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 (33)همان: 

شود، اما از آنتا که نفس اماره همواره در وجود آدمی وجود دارد و به کلدی از   در ن ایت فریدون بر ضحاک سیروز می
 کشد: بند میشود بلکه فریدون او را در کوهی به  رود، ضحاک نیز بدست فریدون کشته نمی بین نمی

 وزو خددددون دل بددددر زمددددین ریختدددده 
 (11)همان: 

 ببسدددددددتش برآنگونددددددده آویختددددددده 
 

کندد چنانکده بتدان     فریدون )نفس مطمئنه( وارد کاخ ضحاک شده و تمامی نیروهای بدی را به نیکی و ساکی مبدل می
 آورد و : سیه موی را از شبستان ضحاک بیرون می

 هدددا بشسدددت روانشدددان سدددس از تیرگدددی
 ر بپالودشددددددداناز آلدددددددودگی سددددددد

 چدددون آسدددیمه برسدددان مسدددتان بدندددد  
 (13)همان: 

 بفرمدددود شسدددتن سرانشدددان نخسدددت    
 ره داور سدددددددددداک بنمودشددددددددددان 

 سرسددددتان بدنددددد کدددده سددددروردۀ بددددت
 

شد که صفاتی چون عبودیت هوا، نفا ، ریا، دعوی الوهیت، عتب و خودبینی، بخ  وامساک، شدره و   در مقدمه، گفته
ها را در شخصیت ضدحاک، آشدکارا    ت نفس اماره هستند؛ تمامی این ویژگیخواستاری، سبکساری و کسالت از صفا

توان یافدت کده    هایی را می کرد و شخصیت توان مبارزه با نفس را مشاهده های شاهنامه نیز می در ادامۀ داستان بینیم. می
کند و چون ایران کده   شوند، چنانکه فریدون شاهی خود را میان سه سسر خود تقسیم می تعبیر به نفس و مراتب آن می

کشدند و ایدن امدر موجدب      رسد، برادران او )سلم و تور( او را مدی  تر است به ایرج سسر کوچکترش می قسمت بزرگ
سیدایش دشمنی ایران به عنوان نمادی از خیر و نیکی و نیروهای ایزدی و توران به عنوان نمدادی از شدر و نیروهدای    

های شاخص در این زمینه را بررسی کنیم، از برخی  ن تحقی  قصد داریم داستانشود؛ اما از آنتا که در ای اهریمنی می
 گذریم تا به داستان رستم و س راب برسیم. ها می داستان

  
.داستانرستموسهراب9-2

گونه که در عرفان، نفس انسان دشمن و م اجم است و همیشه با روح و روان اوست، در حماسه نیز م داجمین   همان
ترین وجه اشدتراک حماسده و    گیرد. مبارزۀ دائمی انسان با دیو نفس، م م بیگانه در برابر ق رمان ملی و یا شاه قرار می

فان است. در داستان رستم و سد راب، رسدتم، نمداد سدالکی     عرفان است. انسان فرهمند حماسه همان انسان کام  عر
است که از مرحلۀ ابتدایی سلوک گذشته است و با نفس امارۀ خود در ستیز است؛ نفس او همان س راب است که در 

رستم سس از گشودن هفت خوان و درهم شکستن دیو سپید هنوز کام  نشدده اسدت و در   »کند.  ن ایت بر او غلبه می
« نقصی دارد که باید بر رف شود در حقیقت داستان رستم و س راب آخرین مرحلۀ سدلوک رسدتم اسدت    سیر کمال،
 (.  221: 2612)هاشمی، 

توان سد راب را نمداد نفدس امدارۀ رسدتم       شود این است که چه عواملی وجود دارد که می حال سرسشی که مطرح می
سنداه را بدر آن    ن وجود دارد کده محققدانی همچدون قدائم    دانست  رمز و رازها و رویدادهایی غیر منطقی در این داستا

، کشدته  عرفدان در شداهنامه  داشته است که س راب را نماد نفس امارۀ رستم بدانند؛ چنانکه قائم سناه در اار خود به نام 
داند و اینکه خود فردوسی نیز کده انسدان را    شدن سسر، توسط سدری با آن همه خصای  نیک و انسانی را عقشنی نمی

سردازد  وی با توجه به چنین رویدادهای غیر منطقدی   دارد، چطور به نقد و نفرین رستم نمی از آزار موری بر حذر می
هایی از شاهنامه به گوندۀ رمدز و کنایده سدروده      دارند تا بپذیرد قسمت امیهایی انسان را و گیرد که چنین نکته می نتیته

دهد:  سناه در جایی دیگر، این تفسیر عرفانی خود را بدینگونه توضیح می (. قائم221-223: 2611شده است )قائم سناه، 
ترین  یعنی دشمن« یکاعدا عدُوّکَ نفسک التی بین جنب»مگر جز این است که رسول خدا )ص( دربارۀ نفس فرموده: »

دشمنانت نفسی است که بین دو س لویت قرار دارد و مگر غیر از این است که آنچه در بین دو س لوی انسان اسدت از  
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تر است و آیا جز این است که س راب هم به حسب اینکده از صدلب رسدتم اسدت و      تمامی نزدیکان به انسان نزدیک
شود. سس چه اشدکالی دارد کده همدین شدباهت قرابدت را       حسوب میترین کس به رستم  م سارۀ جگر اوست، نزدیک

 (.11: 2612)قائم سناه، ...« کافی بدانیم تا س راب را نفس رستم به حساب آوریم 
شود؛ نفسی که همدواره او   کشد، بلکه بر نفس امارۀ خود غلبه کرده و بر آن مسلط می سس رستم فرزند خویش را نمی
کند. از  رفی دیگر، رستم که س لوانی نیرومند است، نفدس او نیدز بایدد نیرومندد و      میرا به بدی رهنمون و متذوب 

قوی باشد تا با او به جدال بپردازد. س راب هم که نماد نفس رستم است س لوانی نیرومند و قوی است. رستم در ایدن  
دن رستم که انسان سدالک اسدت. در   ای باشد به جایزالخطا بو تواند اشاره شود و این می نبرد، ابتدا مغلوب س راب می

واق ، اشتباه رستم عدم شناخت س راب یعنی عدم شناخت نفس خود است. محمودی بختیاری نیز بدر همدین عقیدده    
(. اگدر بدا   636-631: 2611داند)محمودی بختیاری،  است و نبرد رستم با س راب را نبرد با نفس اماره و دیو درون می

هایی در کشم فردوسی است که  ن داستان رستم و س راب بنگریم، رمز و رازها و اب امچنین دیدگاهی به ابیات نخستی
 کند:   جب ۀ عرفانی داستان را سررنو می

 بخددددداک افکندددددد نارسدددددیده تدددددرنش
 هندددددر هنرمندددددد گدددددوایمش ار بدددددی

 ز داد این مددده باندددو و فریددداد چیسدددت 
 دریدددن سدددرده انددددر، تدددو را راه نیسدددت 

 بددداز... رازبکدددس بدددر، نشدددد ایدددن در  
 (221-221: 2633فردوسی، )

 اگددددر تنددددد بددددادی برآیددددد ز کددددنش  
 سدددددتمکاره خدددددوانیمش ار دادگدددددر  
 اگددر مددرگ داد اسددت بیددداد چیسددت     

 جدددان تدددو آگددداه نیسدددت   رازاز ایدددن 
 رفتددددده فدددددراز  رازهمددددده تدددددا در  

 

 هایی بر سر راه است. رازهایی از جمۀ اینکه آیا مرگ س راب داد است یا بیداد، برای هرکسی روشن نیست و حتاب
سدذیری   ای از تأوی  کند و دریچه بینیم که فردوسی خود خردمندانه و هنرمندانه به این رمز و راز داستانش اشاره می می

نماید. رمز و رازی در شاهنامه است که جان تو )خواننده( از آن آگاه نیسدت و ایدن رازی اسدت     آن را به خواننده می
ید کردن مادر خدود را بده مدرگ، دلید  دیگدری از رمزگدونگی ایدن        سوشیده و سن ان. گستاخی س راب بر مادر و ت د

 داستان و تعبیر س راب بر نفس اماره است: 
 نمددددانم تددددو را زنددددده اندددددر ج ددددان

 (211)همان: 

 گددر ایددن سرسددش از مددن بمانددد ن ددان     
 

اه ت مینده  توان س راب را از سوی مادرش، به نیروهای اهریمنی و افراسیاب متص  دانست؛ چراکده زادگد   همچنین می
رود و رخدش را   یعنی ش ر سمنگان در توران یا در حوالی توران است؛ وقتی که رستم برای شکار به مرز تدوران مدی  

کندد. افراسدیاب در ایدن داسدتان، نمداد       رود و با ت مینه دختر شاه سمنگان دیدار مدی  کند، به ش ر سمنگان می گم می
کند؛ هنگامی که خبر لشکرکشی سد راب را   زند و او را یاری می یهای نفس اماره دامن م شیطانی است که بر وسوسه

خواهدد کده سددر و سسدر      دهد و از هومدان و بارمدان مدی    شنود، شادمان گشته و سپاهی در اختیار س راب قرار می می
 همدیگر را نشناسند:

 کددده بنددددد دل و جدددان بددده م دددر سددددر 
 شددود کشددته بددر دسددت ایددن شددیر مددرد   

 (211)همان: 

 د کدددده دانددددد سسددددر  سدددددر را نبایدددد  
 مگددددر کددددان دلور گددددو سددددالخورد  

 

ترین دشدمن خدود یعندی سد راب      هایی است که بر سر راه رستم سالک، در شناخت نزدیک این امر از جملۀ حتاب
گیرد تا شاید نفس اماره بر سالک سیروز شود. هومدان و بارمدان، همدان نیروهدای شدیطانی هسدتند کده         نفس، قرار می

جدویی نفدس امداره     در شورانیدن و ستیزهدهند. گردآفرید نیز شخصیتی است که  س راب نفس را وسوسه و فریب می
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کند؛ آنگاه که در نبرد یارای مقاومت با س راب  )س راب( نقش دارد و همچون ابلیسی است که س راب را وسوسه می
 را نداشت، در سی فریب او برآمد:

 خددددرد داشددددتن کددددار م تددددر بددددود  
 (262)همان: 

  ن دددددانی بسدددددازیم ب تدددددر بدددددود 
 

کند. در ن ایت رستم، با کشتن نفس امارۀ  آورد و س راب را آمادۀ جنگی بزرگتر می با فریب س راب، دژ را بدست می
آورد.  روی مدی  -یعنی سیاوش–های آن فارغ شده و به سرورانیدن نفس مطمئنه خود  از وسوسه -یعنی س راب–خود 

این است کده وقتدی کداووج از دادن نوشددارو بدرای      بخشد  دلی  دیگری که حال و هوای عرفانی به این داستان می
جدو شدود،    میرد، بایستی رستم با کداووج و دودمدانش دشدمن و کینده     درمان س راب خودداری میکند و س راب می

چراکه کاووج موجب مرگ فرزندش شده است؛ اما میبینیم که نه تن ا دشمن نمی شود بلکده فرزندد کداووج یعندی     
سروراند. سس باید س راب نفس امدارۀ  و سدیاوش نفدس مطمئندۀ      کند و می بارگاه دور میسیاوش را از فضای ناسالم 

(. عتب و خود بینی و شره و خواستاری، سیروی از هوا و سبکسداری از  633: 2611رستم باشد )محمودی بختیاری، 
 اند. هایی هستند که شخصیت س راب را قاب  تأوی  به نفس اماره ساخته جمله ویژگی
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های شاهنامه که تاب عرفانی دارد و به خوبی نمادهدای عرفدانی در آن مشدخص اسدت، همدین       یکی دیگر از داستان
داستان سیاوش است. گفتیم که س راب، نماد نفس امارۀ رستم اسدت؛ او کده قصدد ندابودی افراسدیاب و کداووج را       

گفت و به دنبال فرمانروایی عدالم بدود.    درشتی سخن می داشت، سرشار از غرور و سرکشی بود و با مادر خود نیز به
تدوان سدیاوش را    شود. بنابراین می اما رستم بر این نفس اماره چیره شده و عرصه برای نفس مطمئنۀ رستم گشوده می

سناه در خصوص نمادین بدودن ایدن داسدتان     رساند. قائم نفس مطمئنۀ رستم دانست که او را می سروراند و به کمال می
سیاوش نماد نفس مطمئنۀ رستم است که با کمک و راهبردها و دستوراتی که سیدر  دریقتش )کداووج( از    »گوید:  می

شود چراکه رستم با کشتن س راب آزموده شده اسدت و بده مقدام     اش آزاد شده به رستم سپرده می گیرودار نفس اماره
یش امیر باشد و این را سیر او )کاووج( به آزمایش امامت )والی( رسیده است. او اکنون لی  آن است که بر نفس خو

هدا و   (. اگدر اینگونده بده شداهنامه بنگدریم، بسدیاری از گدره       222-221: 2611)قائم سناه، « و به ش ود دریافته است...
کند، بر رف خواهد شد. همچنین در این داستان، سیدران   هایی که در راهر داستان است و خواننده را سردرگم می اب ام
به همین دلی  سیران از ابتدای برخوردش با سیاوش کده نمداد نفدس    »تواند نماد نفس لوامه و عق  افراسیاب باشد؛  می

بیندد بده    کند ... سیدران وقتدی سدیاوش را مدی     زکیه، راستی، درستی و حقیقت است، با کمال احترام و بزرگواری تا می
 شتابد. شود و به استقبال سیاوش می احترامش از اسب سیاده می

 بپرسدددددیدش از شددددد ر و از شددددد ریار
 چدددرا رنتددده کدددردی روان را بددده راه   
 کدده بینددد دو چشددمم تددو را تندرسددت    
 همددددان خددددوب چ ددددر دلرای اوی...  

 

 بشدددد تیدددز و بگدددرفتش انددددر کندددار    
 بدددددو گفددددت کددددای س لددددوان سددددپاه
 همددده بدددردل اندیشددده بدددد از نخسدددت 
 ببوسددددید سیددددران سددددر و سددددای اوی  

 
ران به همراه سیاوش و افراسیاب است سیاوش از گزند افراسدیاب و سدپاهیانش در امدان    نیز براین سایه است که تا سی

کند، گرسدیوز جدای آن را    (، اما همین که افراسیاب، سیران را از نزد خود دور می211-212: 2611قائم سناه، «)است... 
 گوید: کند. به  ور مثال می می تواند نماد نفس امارۀ افراسیاب باشد چرا که وی را وسوسه  گیرد. گرسیوز می می

 مگیددر ایددن چنددین کددار سرمایدده، خددوار    
 بدددر و بدددوم مدددا سددداک ویدددران شدددود   
 بدانسدددددت راز کدددددم و بدددددیش تدددددو

 بدددددو گفددددت گرسددددیوز ای شدددد ریار 
 از ایددددر گدددر او سدددوی ایدددران شدددود  
 هددر آنگدده کدده بیگاندده شددد خددویش تددو  



 3/هاینفسدرچندداستانشاخصشاهنامهجلوه

 شدددب و روز بیددددار و هشدددیار بددداش   
 (613: 2633)فردوسی، 

 نگ ددددددار بددددداشاز او خویشدددددتن را 
 

دامنی، ا اعت و سرهیز از غرور و خودبینی، سرهیز از ش وات و امدور دندوی و    هایی همچون، حیا و ساک وجود ویژگی
هدا و نیدز    ها و صفات شخصیت های برجسته سیاوش است. بنابراین حماسۀ عارفانه، براساج کنش ... از جمله ویژگی

گیرد. عشوه براین، در داستان سدیاوش،   ل عقشنی در شاهنامه شک  میبه صورت رویدادهای غیرقاب  توجیه با استدل
توان سودابه را نمادی از نفس اماره تعبیر کرد؛ عاقبت سودابه و ار ار عش  او گمدان سدیاوش را مبددل بده یقدین       می
خواهدد   مدی  ای است که خداوندد  کند و این عش  اهریمنی و سلید، آغاز درد بزرگ سیاوش است. او انسان وارسته می

 های نفس دور کند: وی را از وسوسه
 مددددددرا دور داراد گی ددددددان خدددددددیو 
 ندددده بددددا اهددددرمن آشددددنایی کددددنم    

 (112)همان:

 چنددین گفددت بددا دل کدده از کددار دیددو      
 نددده مدددن بدددا سددددر بدددی وفدددایی کدددنم 

 

او تواند هستی وحشی خود را لگام زند تا چون زین بر سشت معشدو  ن داد و بدر     سودابه تن ا با تصرف سیاوش می»
 (.223: 2612)هاشمی، « فرمانروا شد، در خود آرام گیرد
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های آن اسدت؛ از جملدۀ    شد که یکی از رازهای ماندگاری شاهنامۀ فردوسی، تأوی  سذیری و رمزی بودن داستان گفته
آمدن انسان از عالم میندو بده گیتدی     داستان بیژن، داستان»های رمزی و نمادین، داستان بیژن و منیژه است.  این داستان

هدایی اسدت کده در     دهد. این داستان شام  تمام فراز و فرودها و سدختی  است و انگیزۀ او را از آمدن به دنیا شرح می
شود. در ن ایت، این سفر با بازگشت انسان کامیاب به جایگاه اصدلی خدود و رسدیدن از     این مسیر بر نفس حادث می

 (.223: 2631)حاجیان نژاد، جعفری، « یابد سایان میعش  متازی به حقیقی 
ای دارد. بیدژن   های آن در این داستان نقش برجسته توان دریافت که نفس و جلوه با سیش رو داشتن چنین تعبیری، می

های آن سرزمین گرفتدار   شود. در آنتا خوکان همان نفس اماره و هواهای نفسانی هستند که انسان وارد ارمان ش ر می
کشد، اما باز گرگین ابلیس او را به  های نفس را می یابد که آن ا را از بین ببرد. بیژن خوک آن شده و بیژن مأموریت می

هدای نفدس    توان گرگین را نیز در این داستان، یکدی از جلدوه   دهد. البته می سمت منیژه و هواهای نفسانی او سو  می
توان از آن به نفدس امداره تعبیدر     شود که می یک دوست نادان راهر می در جایی از داستان او در هیئت»اماره دانست: 

کندد. او دشدمنی    بدرد، او را بده خطاکداری ترغیدب مدی      هایش روان بیژن را از راه مدی  ها و وسوسه کرد. زیرا با دمدمه
کشد.  به دام خود میهای نفس اماره است و بیژن را  (. منیژه در آغاز دارای همان ویژگی213)همان: « کند ناآگاهانه می

کند که در ن ایت باعث  ها و ریاضت، بر منیژه مسلط شده و او را به نفس مطمئنه خود تبدی  می بیژن با تحم  سختی
تواندد یدک    و رسدتم کده مدی    -منیژه–گردد. سرانتام بیژن با کمک نفس مطمئنه  نتات او از چاه رلمانی و دنیایی می

نامه، تأویلی عرفانی از  گردد. عطار نیز در ال ی رسد و به عالم مینو بازمی به کمال میامداد غیبی و یا سیر  ریقت باشد، 
 گوید:   دهد. او به مناسبت حکایت رهبان و شیا ابوالقاسم، چنین می این داستان به دست می

 چددو بیددژن کددرد زندددانی در ایددن چدداه    
 ن ددداد او بدددر سدددر ایدددن چددداه سدددنگت 
 نباشدددددددددد زور جنبانیددددددددددن آن را 

 و گددران برگیددرد از چدداه  کدده ایددن سددن  
 بدددددده خلوتگدددددداه روحددددددانی درآرد 
 کنددددد رویددددت بدددده ایددددران شددددریعت

 تدددددرا افراسدددددیاب نفدددددس ناگددددداه   
 ولدددی اکدددوان دیدددو آمدددد بددده جنگدددت 
 چندددان سدددنگی کددده مدددردان ج دددان را 

 سدددس رسدددتمی بایدددد در ایدددن راه  تدددرا
 تددددرا زیددددن چدددداه رلمددددانی بددددرآرد 
 زترکسدددددتان سدددددر مکدددددر  بیعدددددت 
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 ن دددد جدددام جمدددت بدددر دسدددت آنگددداه
 بدده ر ی العددین بینددی همچددو خورشددید   
 کددده رخدددش دولدددت او بدددارگیر اسدددت 

 (13: 2612)عطار نیشابوری، 

 بددددر کیخسددددرو روحددددت دهددددد راه  
 کدده تددا زان جددام یددک یددک ذره جاویددد  
 تددو را خددود رسددتم ایددن راه سیددر اسددت   

 

شدریعت،  در این ابیات، افراسیاب به نفس اماره، بیژن به روح انسانی، چاه به جسم، ترکستان به  بیعدت و ایدران بده    
اندد. داسدتان    کیخسرو به روح القدج و جام جم به دل رسته از کدورات  بیعت و رستم به سیدر راهنمدا تأوید  شدده    

 سردازیم. رستم و اسفندیار نیز یکی دیگر از مراح  سلوک انسان کام  است که در ادامه به این داستان می
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نبرد رستم و اسفندیار نیز جلوۀ عارفانه دارد. در بررسی داستان رستم و س راب و داستان سیاوش، گفتیم که س راب، 
سروراندد. حدال بده     شود و سیاوش را که نفس مطمئنۀ اوسدت، مدی   می نماد نفس امارۀ رستم است که رستم بر او چیره

ها همان سالک ره و انسان کام  است کده بدرای سدیر     استانرسیم؛ رستم در هر سۀ این د داستان رستم و اسفندیار می
کوشد. در داستان رستم و اسفندیار، رستم که نفس مطمئنۀ او بر او فرمانرواسدت، بدا جسدم خدود در      تکام  خود می

کوشد که از دام جسمیت و مادیات رهایی یابد. سس اسفندیار همان جسم اوست که با او در جندو   جدال است و می
جنو آنان، جنو میان نفس و جسم است که تا یکی از آن دو ناتوان نشدود، دیگدری تواندا نخواهدد     » است؛ و ستیز 

 (.  21: 2612)هاشمی، « بود
رستم در تشش برای شکست تعلقات دنیوی و جسمانی است. این آخرین مرحلۀ سدلوک اوسدت؛ او نفدس امداره را     

لی از تعلقات جسمانی خود خارج شود و بده انسدانی کامد  و    شکست داد، نفس مطمئنه را سروراند و حال باید به ک
آرمانی بدل گردد. سس در یک سوی نبرد، رستم سالک است که نفس مطمئنه خویش را سروراندده و در سدوی دیگدر    

ها و تعلقات دنیدوی و   اسفندیار جسم است. در این داستان، تشنگی اسفندیار برای فرمانروایی، رمزی است از وسوسه
که در تشش است تا بر سالک چیره شود. در راهر داستان، گرزم یکی از نزدیکان گشتاسب است کده دائمداً    جسمانی

سروراند که اسفندیار در صدد است گشتاسب را از میدان   کند و این فکر را در سر گشتاسب می از اسفندیار بدگویی می
شاه بر اسفدیار بدگمان شدده و او را در گنبددان    سازی گرزم است که بردارد و خود به سادشاهی برسد. براساج دروغ

های سوء خود شداه را   گرزم نماد و سمب  نفس امارۀ گشتاسب است که با وسوسه»کشد. از منظر عرفان  دژ به بند می
دارد که اسفندیار با توجه به سپاه و لشکری که در خدمت اوست و از نظر س لوانی و قدرت بددنی و   می به این فکر وا

: 262611سنداه،   )قدائم « اعی موقعیتی ب تر از گشتاسب دارد، بعید نیست که در آینده تاج و تخدت را از او بسدتاند  اجتم
کندد و از نبدرد بدا     توان گفت که کتایون نماد نفس لوامه است که اسفندیار جسدم را سدرزنش مدی    (. از  رفی می213

 دارد: رستم باز می
 بددر ایددن کشددتن و شددور و تدداراج بدداد     

 (613: 2611ی، )فردوس

 مدددده از سدددی تددداج سدددر را بددده بددداد    
 

نمایی تعلقات جسمانی، سرانتام رستم سالک، بر جنبۀ جسمانی خدویش   های گوناگون نفس و جلوه با وجود وسوسه
های اهریمندی در وجدود اسدفندیار     شود. غرور و سبکساری و شره و حرص فرمانروایی از جمله ویژگی نیز سیروز می

های شاهنامه نیز حال و هوای عرفانی و مبارزه با نفس وجود دارد که در در این سژوهش، برای  تاناست. در سایر داس
 شد. ها اشاره شروع تحقیقات بیشتر در این زمینه، به چند نمونۀ شاخص آن

 
نتیجه .4

 تواند از زوایای گوناگونی به آن بنگرد؛ چراکه شاهنامه آفریده یک ملت است و  شاهنامه متنی است که خواننده می
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ها و شمشیر است، اما ایدن تن دا    بینیم، تصویر نبردها و س لوانی های متعدد. اولین تصویری که در شاهنامه می با نظرگاه
این سژوهش گذشت، شاهنامه آبشخور عرفان است؛ سدتیز بدا نفدس و     یک جنبه از شاهنامه است. با توجه به آنچه در

های گوناگونی دارد. سیر تکاملی انسان کامد    شود و تا سایان شاهنامه جلوه رسیدن به کمال از داستان جمشید آغاز می
هدای   و جنبهاست. در آغاز، سالک )جمشید( تازه بدین وادی گام ن اده  و سالک ره، به خوبی در شاهنامه رعایت شده

خورد. دیگدر بدار    نفسانی و دنیایی شخصیت او غلبه دارد. به همین خا ر، نفس اماره بر او چیره گشته و شکست می
کشدد. سدس از اینکده بدر نفدس امدارۀ خدود         خیزد و این بار س راب نفس را مدی  سالک )رستم( به ستیز با نفس برمی

سروراندد. اکندون    یابد. رستم نفس مطمئنه )سیاوش( را می میشود، نفس مطمئنۀ سالک )سیاوش( متال ر ور  می چیره
رستم نماد انسانی کام  و عارف است؛ چنانکه دیدیم، در داستان بیژن و منیژه، رستم بده عندوان سیدر و انسدان کامد ،      

ر، دیگر بدار  کند. در داستان رستم و اسفندیا دهد و به عالم مینو رهنمایی می بیژن را از چاه رلمانی و دنیایی نتات می
شود. رستم در این داستان بر جسم خود سیروز گشدته و بده    جدال سالک )رستم( با جسم خویش )اسفندیار( آغاز می

 رسد. نورانیت و تکام  می
هایی چون ضحاک، س راب و افراسیاب را به نفس تعبیر کرد، ذکر رویددادهایی   توان شخصیت از جمله دلیلی که می 

ها که موجب تباهی و گمراهدی   ها و اوصاف شیطانی این شخصیت و منطقی و همچنین کنشاست بدون دلی  عقلی 
شوند؛ غرور و خودبینی، شره و حرص فرمانروایی، سیروی از هوا و ش وت، دلبستگی بده تعلقدات    خود و دیگران می

صوفی مشرب هم بدوده؛ یعندی   ای  توان گفت فردوسی تا اندازه دنیوی، ریا و نفا ، از جملۀ این اوصافند. بنابراین، می
عقاید و خیالتش شبیه به همان عقاید تصوف بوده که علمای متصوف و فلسفی زمانش مانند غزالدی داشدتند؛ امدا او    

 اند.   عقایدش را به زبان حماسه بیان کرده و کسانی چون غزالی و س روردی عقایدشان را به زبان عرفان بیان داشته
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