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نکتهای دربارۀ بیتی از شاهنامه
وحید سبزیان پور

*

بر اس��اس آنچه در شاهنامه آمده است ،بزرگمهر حکیم در سن
جوان��ی به جمع هفتادنفرۀ حکیمان و دانایان دربار انوش��روان
میپیوندند .وقتی در جمع دهان به سخن میگشاید همگان از
دانش و هوش او دچار حیرت میش��وند و مشکالت و مسایل
خود را از او میپرس��ند .یکی از س��ؤالهای دانایان از بزرگمهر
این است:
«با چه کاری میتوان نیکنام و عاقبتبهخیر ش��د؟ بزرگمهر در
پاس��خ میگوید :از گناه دور ش��وید ،همه جهان را مانند وجود
خود بدانید و آنچه را که برای خود نمیپس��ندید برای دیگران
نخواهید:
يك��ى گف��ت كان��در س��راى س��پنج
نباش��د خردمن��د ب��ىدرد و رن��ج
چ��ه س��ازيم ت��ا ن��ام ني��ك آوري��م
در آغ��از فرج��ام ني��ك آوري��م
ب��دو گف��ت :ش��و دور ب��اش از گن��اه
جه��ان را همه چون ت��ن خويش خواه
ه��ر آن چی��ز کان��ت نیای��د پس��ند
تن دوس��ت و دش��من در آن بر مبند»
(فردوسی ،شاهنامه)1483/2 :

نوع س��ؤال درباریان نش��ان از آن دارد که آنچه در زندگی
مهم اس��ت ،نیکنامی و س��ربلندی و عاقبتبهخیری است که
غالب بر فرومایگی و حقارت است.
فردوس��ی ،از زبان بزرگمهر ،اشاره به اصلی میکند که در
همۀ ادیان و مکاتب اخالقی به آن اشاره شده است :آنچه برای
خود میخواهی برای دیگران هم بخواه.
ج��ای تعجب دارد ک��ه همه صاحبنظران ادب فارس��ی
در ش��رح و توضیح متون ادب فارس��ی ،منش��أ این مضمون را
در روایات اس�لامی جس��تجو کردهاند؛ کافی اس��ت به ش��رح

کتابهایی چون دیوان ناصرخسرو ،مثنوی ،گلستان و بوستان
نگاهی گ��ذرا بیندازیم ،1ح��ال آن که این مضم��ون در ایران
باستان پیشینهای کهن دارد .در پندهاي آذرباد آمده است:
«آنچه بر خود نيك ندانی به ديگران نيك مشمار( 2».اشه،
.)77 :1379
در عهدنامۀ يکي از پادش��اهان ايراني ب��ه فرزندش آمده
ترضين لل ّناس إال ما َترضا ُه لنفسِ ك( ».ابنمسكويه،
است« :و ال
َ
بيت��ا« :)64 :براي مردم جز به آنچ��ه براي خودت ميخواهي
راضی مباش».
قباد نيز در وصيتنامهاش به کسري نوشته است« :فاكره
للرعي ِة ما تكره لنفسِ ك» (ابنطقطقي« :)91 :1894 ،آنچه براي
ّ
خودت نميپسندي براي مردم مپسند».
عنصرالمعال��ی ( )55 :1366ای��ن مضم��ون را از پندهای
انوشروان دانسته است« :اگر خواهی که تمام مردم باشی آنچه
به خویشتن نپسندی به هیچکس مپسند».
رد پای این اندیشه را در فرهنگ مغربزمین هم میتوان
یافت .در افسانههای الفونتن ( )651 :1380آمده است:
ش��یری بچه خود را گم کرده از ش��دت اندوه و نگرانی بی
تابی میکرد و میغرید ،خرس��ی ب��ه او گفت :وقتی جگر
گوشههای مردم را میدریدی هیچ فکر میکردی که آنها
هم پدر و مادری دارند؟

برای اطالع بیشتر از کاربرد این مثل و اثر آن در اشعار شاعران
نک :دهخدا ( )48 :1352و رجبزاده ( ،)265 :1372در ش��رح
این مثل «یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به مردم»  .
تعجبی ن��دارد که چنین پندهای حکیمان��های چون الیههای
طال در البهالی حماسۀ بزرگ ملی ایران خوابیده باشد زیرا بی
سبب لقب حکیم را به سرایندۀ آن ندادهاند اما نکتۀ باریک این
است که فردوسی یک قدم جلوتر از مکاتب اخالقی میاندیشد
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زیرا دایرۀ این پند را منحصر در وجود انس��انها نمیداند بلکه
احساس نوعی پذیرش و خویشاوندی با هستی و طبیعت دارد.
مکاتب اخالقی توصیه به صلح با انس��انها دارند .فردوسی به
دنبال صلح با هستی و جهان آفرینش است؛ او نه تنها انسانها
را از جنس خود میداند بلکه با حیوان و نبات و جماد نیز ارتباط
و انس و محبت برقرار میکند .این نوعی آش��تی با خدا و خود
و مردم و طبیعت اس��ت که موجب ایجاد دنیایی روشن ،زیبا و
امیدبخش است .فردوس��ی میگوید« :جهان را همه چون تن
خوي��ش خواه»  یعنی نه تنها در داوری و رفتار خود ،انس��انها
را مثل خودت بدان بلکه با همه موجودات عالم هس��تی ،حتی
سنگ و چوب ،رابطه و احساس مشترک برقرار کن.
این دیدگاهی است بسی عمیقتر و گستردهتر از مثل مشهور.
این تعبیر اعجازگونۀ فردوس��ی که دنیایی از احساس لطیف و
فلس��فهای عمیق و زیبا را در الفاظی اندک ریخته ،موجب شده
که دهخدا  زبان به تحسین فردوسی بگشاید و در زیر این بیت
از شاهنامه بنویسد:
نظیری برای این فکر بلند فردوسی ندیدهام؛ «آنچه بر خود
نپسندی» اخص از این فکر است.
(دهخدا)601 :1352 ،
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