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نكته ای دربارۀ بيتی از شاهنامه
وحيد سبزيان پور*

ــاس آنچه در شاهنامه آمده است، بزرگمهر حكيم در سن  بر اس
ــروان  ــی به جمع هفتادنفرۀ حكيمان و دانايان دربار انوش جوان
می پيوندند. وقتی در جمع دهان به سخن می گشايد همگان از 
ــوند و مشكالت و مسايل  دانش و هوش او دچار حيرت می ش
ــؤال های دانايان از بزرگمهر  ــند. يكی از س خود را از او می پرس

اين است: 
ــد؟ بزرگمهر در  «با چه كاری می توان نيكنام و عاقبت به خير ش
ــويد، همه جهان را مانند وجود  ــخ می گويد: از گناه دور ش پاس
ــنديد برای ديگران  خود بدانيد و آنچه را كه برای خود نمی پس

نخواهيد: 
ــپنج  ــراى س ــدر س ــت كان ــى گف يك
ــج  رن و  ــى درد  ب ــد  خردمن ــد  نباش
ــم  ــك آوري ــام ني ــا ن ــازيم ت ــه س چ
ــم  آوري ــك  ني ــام  فرج ــاز  آغ در 
ــاه  ــاش از گن ــو دور ب ــت: ش ــدو گف ب
ــن خويش خواه  ــان را همه چون ت جه
ــند  ــد پس ــت نياي ــز كان ــر آن چي ه
ــمن در آن بر مبند»  ــت و دش تن دوس

(فردوسی، شاهنامه: 1483/2) 
ــان از آن دارد كه آنچه در زندگی  ــؤال درباريان نش نوع س
ــربلندی و عاقبتبهخيری است كه  ــت، نيكنامی و س مهم اس

غالب بر فرومايگی و حقارت است. 
ــی، از زبان بزرگمهر، اشاره به اصلی می كند كه در  فردوس
همۀ اديان و مكاتب اخالقی به آن اشاره شده است: آنچه برای 

خود می خواهی برای ديگران هم بخواه.
ــی  ــه همه صاحب نظران ادب فارس ــای تعجب دارد ك ج
ــأ اين مضمون را  ــی، منش ــرح و توضيح متون ادب فارس در ش
ــرح  ــت به ش ــتجو كرده اند؛ كافی اس ــالمی جس در روايات اس

كتاب هايی چون ديوان ناصرخسرو، مثنوی، گلستان و بوستان 
ــون در ايران  ــال آن كه اين مضم ــذرا بيندازيم1، ح نگاهی گ

باستان پيشينه ای كهن دارد. در پند هاي آذرباد آمده است: 
(اشه،  مشمار.»2  نيك  ديگران  به  ندانی  نيك  خود  بر  «آنچه 

 .(77 :1379
ــه فرزندش آمده  ــاهان ايراني ب در عهدنامۀ يكي از پادش
است: «و ال ترضيَن للّناس إال ما تَرضاُه لنفِسك.» (ابن مسكويه، 
ــه براي خودت مي خواهي  ــا: 64): «براي مردم جز به آنچ بي ت

راضی مباش.»
قباد نيز در وصيت نامه اش به كسري نوشته است: «فاكره 
للّرعيِة ما تكره لنفِسك» (ابن طقطقي، 1894: 91): «آنچه براي 

خودت نمي پسندي براي مردم مپسند.» 
ــون را از پند های  ــن مضم ــی (1366: 55) اي عنصرالمعال
انوشروان دانسته است: «اگر خواهی كه تمام مردم باشی آنچه 

به خويشتن نپسندی به هيچ كس مپسند.»
رد پای اين انديشه را در فرهنگ مغرب زمين هم می توان 

يافت. در افسانه های الفونتن (1380: 651) آمده است: 
ــدت اندوه و نگرانی بی  ــيری بچه خود را گم كرده از ش ش
ــه او گفت: وقتی جگر  ــی ب تابی می كرد و می غريد، خرس
گوشه های مردم را می دريدی هيچ فكر می كردی كه آنها 

هم پدر و مادری دارند؟ 
برای اطالع بيشتر از كاربرد اين مثل و اثر آن در اشعار شاعران 
ــرح  نك: دهخدا (1352: 48) و رجبزاده (1372: 265)، در ش
اين مثل «يك سوزن به خودت بزن يك جوالدوز به مردم».  

ــهای چون اليه های  ــدارد كه چنين پند های حكيمان تعجبی ن
طال در البه الی حماسۀ بزرگ ملی ايران خوابيده باشد زيرا بی 
سبب لقب حكيم را به سرايندۀ آن ندادهاند اما نكتۀ باريك اين 
است كه فردوسی يك قدم جلوتر از مكاتب اخالقی می انديشد 
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ــان ها نمی داند بلكه  زيرا دايرۀ اين پند را منحصر در وجود انس
احساس نوعی پذيرش و خويشاوندی با هستی و طبيعت دارد. 
ــان ها دارند. فردوسی به  مكاتب اخالقی توصيه به صلح با انس
دنبال صلح با هستی و جهان آفرينش است؛ او نه تنها انسان ها 
را از جنس خود می داند بلكه با حيوان و نبات و جماد نيز ارتباط 
ــتی با خدا و خود  و انس و محبت برقرار می كند. اين نوعی آش
ــت كه موجب ايجاد دنيايی روشن، زيبا و  و مردم و طبيعت اس
ــی می گويد: «جهان را همه چون تن  اميدبخش است. فردوس
ــان ها  ــش خواه»  يعنی نه تنها در داوری و رفتار خود، انس خوي
ــتی، حتی  را مثل خودت بدان بلكه با همه موجودات عالم هس

سنگ و چوب، رابطه و احساس مشترک برقرار كن. 
اين ديدگاهی است بسی عميق تر و گسترده تر از مثل مشهور. 
ــی كه دنيايی از احساس لطيف و  اين تعبير اعجازگونۀ فردوس
ــفه ای عميق و زيبا را در الفاظی اندک ريخته، موجب شده  فلس
كه دهخدا  زبان به تحسين فردوسی بگشايد و در زير اين بيت 

از شاهنامه بنويسد: 
نظيری برای اين فكر بلند فردوسی نديدهام؛ «آنچه بر خود 

نپسندی» اخص از اين فكر است. 
(دهخدا، 1352: 601)
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