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  گرايي در شاهنامه هاي لذّت مايه بن
  و تأثيرپذيري از افكار اپيكوريستي
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  **ليال شاماني

  
  چكيده

شـر، بهبـود زنـدگي خـود را در     اي اسـت كـه در آن افـراد ب    گرايـي نظريـه   لذّت
. سـازند  باشـي و اغتنـام فرصـت را پيشـة خـود مـي       دانند و خـوش  جويي مي لذّت
. اي طـوالني در بـين مـردم دارد    گرايي و شادخواري در طول تـاريخ، سـابقه   لذّت

گرايـي بـه وجـود آورد كـه بـا       اپيكور ـ فيلسوف يوناني ـ مكتبي با افكار لـذّت   
. دسـت آورد  ه راه خـود ادامـه داد و طرفـداراني بـه    هاي فراوان ب وجود مخالفت

كنند و معتقدند زنـدگي انسـان، منحصـر بـه      ها خدايان را انكار مي اپيكوريست
ايـن افكـار،   . همين دنياست؛ پس انسان تا زماني كه در اين دنياست بايد شاد باشد

رانـي،  شاهان و پهلوانان اي. در آثاري چون شاهنامة فردوسي هم مؤثّر افتاده است
اما اين دو عنصـر  . نمايند در مجالس بزم خود غالباً از مي و رامشگران استفاده مي

آورد، آنها به زن نيز توجهي خاص دارند  به تنهايي اسباب لذّت آنها را فراهم نمي
شـاهنامة  . كننـد  زدايي استفاده مـي  بازي نيز براي تفريح و غم و از شكار و چوگان

ها، و فلسفة اپيكور نيز شـادي را   گرايي ها و لذّت دياست از شا فردوسي، سرشار
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گرايي در شاهنامه، چقدر با  باشي و لذّت هاي شاد اما اينكه انديشه. كند توصيه مي
دنيـاي حماسـي شـاهنامه را    . فلسفة اپيكور تطابق دارد، خود بحث ديگري است

تي در ايـن  توان با دنياي اپيكور ـ فيلسوف سرخورده ـ يكي دانست و تمـايزا    نمي
گيري نهـايي بـدان    ميان، وجود دارد كه در بخش شاهنامه و اپيكوريسم و نتيجه

  .پرداخته شده است
  .خواري، اپيكور، شاهنامه گرايي، شاد لذّت :ها كليدواژه

  

  مقدمه
. ادراك يونانيان از تغيير دائمي و تولد و مرگ، آنان را بـه فلسـفه رهنمـون سـاخت    

رغـم همـة تغييـرات، بايـد چيـزي ثابـت و        ه رسيدند كه عليفالسفة يوناني به اين نتيج
ايـن   طالس. هاي مختلف آن ماده باشد پايدار وجود داشته باشد كه اين تغييرات، صورت

آن را آتـش   آناكسيمنسآن را عنصر طبيعي نامتناهي و  آناكسيمندرالمواد را آب و  ةماد
همين مسئله بودند و بـه انسـان،    ، درگيرسقراطبيشتر حكماي يوناني قبل از . دانست مي

  .كردند از نظرگاه شناسندة جهان، كمتر توجه مي
بـود كـه نحلـة     فيثـاغورث تنها فيلسوفي كه پيش از سقراط بـه انسـان توجـه كـرد،     

ديگـر فيلسـوفان قبـل از سـقراط نيـز هريـك بـه نـوعي         . فيثاغورثي را به وجود آورد
هاي فراواني بـراي پـي بـردن بـه      تالش. ا كنندالمواد همة اشياء را پيد همادخواستند  مي
المواد صورت گرفته كه عدم موفّقيت در رسـيدن بـه نتيجـة نهـايي، بـه شكسـت        مادة

  .فلسفه منجر شد
پـس  . دانسـتند  روي كار آمدند كه معرفت يقيني را محال مي سوفسطايياناما در ادامه 

رد، مورد توجه قرار داد و پـس  از آنها، سقراط، اعمالي را كه سعادت انسان را در پي دا
  . از او، شاگردانش نظريات متفاوتي عرضه كردند

نيـز ماننـد آنهـا     ارسـطو . هم در حوزة اخالق به خوشبختي انسان اعتقـاد داشـت   افالطون
ايـن  . پس از آنها فلسفه بـه اخـالق روي آورد  . داند خوشبختي را هدف نهايي اعمال آدمي مي

  .مكتب خود را بنيان نهاد اپيكورم .ق306تا اينكه در سال يابد  روند، همچنان ادامه مي
  اپيكور

م و به روايتي در سـال  .ق 342، به روايتي در سال كرستراتو  آكلس نهاپيكور فرزند 
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زادگان بودند كـه بـه سـاموس،     والدين او از دهقان. م در آتن يا ساموس به دنيا آمد.ق 341
تعليمـات افالطـوني را فـرا گرفـت و در سـال       سپامفيلواپيكور نزد . مهاجرت كرده بودند

اپيكور مدتي . كرد اي را رهبري مي آكادمي گزنوكراتدر اين تاريخ، . م به آتن رفت.ق 323
. نزد او تلمذ نمود و اپيكور به نزد پدرش كه در كولوفن مستقر شده بـود، رهسـپار گرديـد   

كرد و بعـد از آن، در شـهر    را تدريس مي پراكسيفانس مشّاييمدتي هم در رودرس، دروس 
  . ـ شد دموكريتـ يكي از پيروان  ناوزيفانستئوس براي مدتي شاگرد 

م در متيلين در جزيرة لسبوس مكتب خود را بنا نهاد كـه بـا دشـمني    . ق 311در سال 
كه بعداً از بزرگان مكتـب او   هرماركضمناً در همين سال با . رو شد خاص و عام روبه
م، از متيلين روانة المپساك شد و در آنجا مكتب خود را . ق 310در . شد، آشنا گرديد

سال، عمر كرد و در پايان عمـر از   81سال و به روايتي  72اپيكور به روايتي . بنيان نهاد
تـا اينكـه دسـتور داد او را در    . بـرد  هاي موحشي، از جمله سنگ مثّانه رنج مـي  بيماري

  . و بعد جان سپرد حمام بگذارند و به او شراب بنوشانند
اپيكور داراي تأليفات زيادي بوده اسـت و بعضـي، آثـار او را تـا حـدود سيصـد اثـر        

   :اند ولي تمام آثارش از بين رفته و هم اكنون تنها آثار زير از وي در دست است نوشته
انتساب اين اثـر، مشـكوك   ( پيتوكلسنامه به . 2. در باب طبيعت هردوتنامه به . 1
مواعظ اساسي و اصولي كه مستخرجاتي از آثـار اوسـت و   . 4. سه منهه به نام. 3). است

هشتاد و يك پند و اندرز كـه در  . 5. يكي از شاگردانش به رشتة تحرير درآورده است
 . م كشف شد1888سال 

   فلسفة اپيكور
هاي مردم روزگار خود را ناشي از ترس از خدايان  ها و بدبختي اپيكور عمدة ناراحتي

دانست و با استفاده از نظريـة اتمـي خـويش،     ز مرگ و دنياي بعد از مرگ ميو ترس ا
ثابت كرد كه خدايان در آفرينش جهان و هدايت آن، نقشي ندارند و پس از مرگ نيـز  

اپيكور معتقد بود زنـدگي انسـان منحصـر بـه همـين      . ها را مؤاخذه نخواهند كرد انسان
بنابراين، انسـان تـا زمـاني كـه در     . بود دنياست و پس از مرگ، عقوبتي در كار نخواهد

  . دنياست بايد شاد زندگي كند
انـد كـه    اپيكور معتقد بود همة اشياء از عناصر بسيار ريزي به نام اتـم تشـكيل شـده   

وجـود    اين عناصر، حقايق ابـدي هسـتند كـه نـه از چيـزي بـه      . ناپذيرند بسيط و تجزيه
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هـا از چيـز    گشـت؛ بـراي اينكـه اتـم     اند و نه مرگ و فنا بر آنان عارض خواهـد  آمده
تـر   اند و الزمة فناپذيري آنها، تجزيه شدن بـه عناصـر كوچـك    وجود نيامده  ديگري به

پس عنصر اوليـة همـة موجـودات،    . ها مركّب نيستند، تجزيه ناپذيرند است و چون اتم
   .)20 :1357برن، ( شوند ها تجزيه مي ها هستند، كه در نهايت نيز به همان اتم اتم

حضور اجسـام بـراي   . اپيكور معتقد بود كه جهان از اجسام و خأل تشكيل شده است
. همة بشر از طريق حواس، ثابت شده است و حضور خأل نيز اصلي انكارنشـدني اسـت  

ها و انحراف آنها از خط مستقيم و تركيـب   از حركت اتم. جهان ساختة خدايان نيست
اپيكور بر اين باور بود كه خدايان وجـود  . اند آنها با يكديگر، موجودات به وجود آمده

دارند ولي برخالف تصور مردم عادي، آنهـا در فضـاهايي كـه دنيـاي مـا را از دنياهـاي       
اند و در كمـال خوشـبختي بـه زنـدگي خـود ادامـه        گزيده ٰكند، سكني شمار جدا مي بي
خدايان نه از . ازنداند دهند و خود را براي پاداش دادن و كيفر بندگان به دردسر نمي مي

كرسون، (آيند  آيند و نه از ابراز لياقت و شايستگي بر سر لطف مي اعمال ما به خشم مي
1363 :70.(  

خدايي كـه هـيچ   . رسد اپيكور، خيلي زيركانه خدايان را انكار كرده است به نظر مي
و تنهـا  دخالتي در كار آفرينش نداشته و هيچ گونه نظارتي بر آفرينش و كار بشر ندارد 

  . ديگر خدا نيست ،و به كامراني مشغول استي نشسته در محلّ
زيرا معتقدند پـس از مـرگ و رفـتن از     ؛هراسند اپيكور معتقد بود مردم از مرگ مي

اپيكور در ابتدا با بيان ايـن مسـئله كـه    . اين جهان، به كيفر گناهان خود خواهند رسيد
ولند و كاري به اعمال بنـدگان ندارنـد،   خدايان به زندگي آرام و سعادتمندانة خود مشغ

به مردم ثابت كرد كه پس از مـرگ، عقـوبتي در كـار نيسـت و اعمـال بنـدگان بـراي        
مرگ بـراي مـا   «گونه اهميتي ندارد كه بخواهند آنها را به عقوبت برسانند  خدايان هيچ

حس  چيز مهمي نيست؛ زيرا آنچه متالشي گشت، ديگر حس نخواهد داشت و آنچه بي
  ). 57 :1363، كرسون(» باشد اشد، براي ما، در حكم هيچ ميب

به اعتقاد اپيكور، آنچه اهميت دارد، درازي عمر نيست، بلكه شيريني و لذّت زنـدگي  
است كه داراي اهميت است و انسان بايد چند صباحي كه زنده است، از زنـدگي لـذّت   

ز مـرگ، وحشـت ديگـري    اپيكور معتقد است عالوه بر ترس از خدا و وحشت ا. ببرد
  . نيز براي مردم وجود دارد و آن تقدير حاكم بر جهان است

لـذّت در  . لـذّت در حركـت و لـذّت در سـكون    : دانسـت  اپيكور لذّت را دو نوع مـي 
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حركت، همان لذّت عرف است، مثل خوردن يـك غـذاي گـوارا، و لـذّت در سـكون،      
اما لذّت در حركت، اين مزيت . لذّت عالي، لذّت در سكون است. نبودن درد و غم است

پس، خير كامل، عبارت است از رنـج  . افزايد ها مي را دارد كه بر تنوع و گوناگوني لذّت
  ). 55: همان(گونه ناراحتي روحي  نبردن از لحاظ جسمي و نداشتن هيچ

   :توانيم اميال را به چند دسته تقسيم كنيم بنابراين طبق نظر اپيكور، مي
  .طلبي زياد اند؛ مثل جاه يهوده و پوچند يا به عبارتي، نه طبيعي و نه ضرورياميالي كه ب. 1
اميال . شوند اند، خود به دو دستة ضروري و غيرضروري تقسيم مي كه طبيعي  اميالي. 2

كننـد؛   طبيعي ضروري، اميالي هستند كه اگر برآورده نشوند، توليد ناراحتي و رنـج مـي  
ا اميال طبيعي غير ضـروري، اميـالي هسـتند كـه اگـر      ام. مثل نوشيدن براي رفع تشنگي

كنند، اما برآوردن آنهـا موجـب لـذّت اسـت؛      برآورده نشوند، توليد درد و ناراحتي نمي
 .مثل رفع نيازهاي جنسي يا خوردن غذاهاي لذيذ

هـاي   نفسه شرّ نيست و فقط بايـد از لـذّاتي كـه كسـالت     از نظر اپيكور هيچ لذّتي في
  . اجتناب كرد ،نندك شديد توليد مي

البته شكّي . نكته ديگري كه بايد در باب آن بحث كرد، دم غنيمتي بودن اپيكور است
نيست كه اپيكور با انكار زندگيِ پس از مرگ، حيات آدمـي را مخـتص بـه ايـن دنيـا      

اما اينكـه  . داند و معتقد است انسان تا زماني كه زنده است بايد از زندگي لذّت ببرد مي
انديشد و معتقد است كه فقط بايد به زمـان حـال فكـر كـرد،      اصالً به فردا نمياپيكور 

چنين چيزي صحت ندارد؛ چرا كه اپيكور معتقد است بايـد نـوعي فرزانگـي و تعقّـل،     
هايي كه دردهايي در پـي دارنـد، اجتنـاب     اميال ما را كنترل كند و چه بسا بايد از لذّت

كه آينده از آن ما باشد يا نه، پس بايد به خـاطر  به اعتقاد اپيكور، مشخص نيست . كرد
 اي كـه آن را نبايـد بـه    به گونه. داشت كه آينده، نه از ما و نه يكسره بيگانه از ماست

طوري از آن نوميد باشيم كه گـويي هرگـز در نخواهـد      طور حتم منتظر باشيم و نه به 
  ).115 :1357برن، (رسيد 

  ههنامگرايي در شا شادخواري و لذّت
در زمـان كيـومرث اثـري از    . شـود  آغـاز مـي   كيـومرث شاهنامة فردوسي با داسـتان  

بـه   سـيامك رسد قبل از اينكـه   گرايي وجود ندارد، هر چند به نظر مي شادباشي و لذّت
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امـا بـا كشـته شـدن     . كشته شود، زندگي آرامي وجود داشـته اسـت   خروزان ديودست 
  : نشيند او به سوگ مي شود و سيامك، جهان بر كيومرث تيره و تار مي

  

 چو آگه شد از مرگ فرزنـد، شـاه
 كــنانفـرو آمـد از تخــت، ويلـه

  

 ز تيـــمار، گيـــتي بــر او شــد ســياه 
 زنـان بـر سـر و مـوي رخ را كنــان    

 

  ) 8/ 1: 1375فردوسي، (
هـر چنـد كـه در    . شـود  آغاز مي هوشنگنوشي در شاهنامه، از زمان  شادباشي و باده

شناسند و در اوستا نيز اولين كسـي كـه    ا به عنوان كاشف شراب مير جمشيدادبيات ما، 
به پـاداش ايـن كـار،     اهورا مزداـ پدر جمشيد ـ است كه    يمهفشارد،  عصارة هوم را مي

اما در شاهنامه، هوشـنگ قبـل از جمشـيد آتـش را كشـف      . بخشد جمشيد را به او مي
بـدين نحـو كـه روزي    . پردازد مي نوشي گذارد و به باده كند و جشن سده را بنيان مي مي

كند و به قصد كشتن مـار، سـنگي    هوشنگ با گروهي به كوهي رفته، ماري مشاهده مي
كند و با برخورد سنگ بـه سـنگي ديگـر،     نمايد كه مار فرار مي  به سوي آن پرتاب مي

كنـد   داند و آن را امري ميمون تلقي مي جهد و هوشنگ آن را فروغي ايزدي مي آتش مي
  . پردازد گساري مي گذارد و به باده ميمنت آن، جشن سده را بنيان مي و به

  

 شب آمد برافروخت آتـش چون كــوه
 يكي جشن گرفت آن شـب بـاده خـورد

  

 همـان شــاه بـر گـِرد او بـا گـروه  
 سـده نـام آن جشـن فرخنـده كـرد 

 

  ) 11/ 1: همان(
هـاي اوليـه    براي بـرآوردن نيـاز  ها  در شاهنامه تا قبل از جمشيد، بيشتر سعي و تالش

شـود و جـواهرات و مـواد     هـاي بلنـد سـاخته مـي     است، امـا در زمـان جمشـيد، كـاخ    
  . گردد كننده نيز وارد زندگي مي خوشبو

ها، بوميان ايران، متمدن بودند و حتي در زمينة خـط و هندسـه نيـز     برخالف آريايي
آموزنـد و در سـاختن    خـط مـي  سي  تهمورثهايي كرده بودند، تا جايي كه به  پيشرفت

  . كنند هاي جمشيد نيز از هندسه استفاده مي كاخ
هـا در ايـن    معتقد است كه مردم آسياي ميانه، پيش از حضور آريـايي  مهرداد بهار

ناحيه، از تمدن درخشاني برخوردار بودند و اقوام آريايي كه متّكي بر زندگي شباني 
ـ  بهـار،  (پيشـة متمـدن پذيرفتنـد     وامِ زراعـت بودند، نخستين تأثير بزرگ را از اين اق

1373 :13(  
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او را بـا همـين لذايـذ     ابلـيس نيز كه در شاهنامة فردوسي، فردي اهريمني است،  ضحاك
  :رسد، تنها جاي شاهنامه است كه لذايذ، اهريمني تلقّي شده است فريبد كه به نظر مي مي
  

ــيس نيرنــگ ــين گفــت ابل  ســازچن
  

 فـراز  كه شـادان زي اي شـاه گـردن    
 

  )47/ 1: 1375فردوسي، (
شـود و   جويي از عهد ضحاك، وارد شاهنامه مـي  اي براي لذّت زن نيز به عنوان وسيله

  :كند را تصاحب مي شهرنازو  ارنوازضحاك دختران جمشيد، 
  

ـــد ـــة جمشي ـــزه از خـان  دو پـاكي
 كه جمشـيد را هـر دو دختـر بدنـد    

ـــده ـــان يكــي شــهرناز ز پـوشي  روي
 حـــاك بـردندشـــانبـــه ايـــوان ض

  

ــد    ــو بي ــرزان چ ــد ل ــرون آوريدن  ب
ــد    ــر بدن ــو افس ــانوان را چ ـــر ب  س

ــواز  دگـــر پــاك ــام ارن ــه ن  دامــن ب
ــا ـــران اژدهـ ــان بـ  فـــش سپردندشـ

 

  )51/ 1: همان(
كنـد و هـيچ پهلـوان يـا      خواري در سرتاسر شاهنامه، ادامه پيدا مـي  گرايي و شاد لذّت

در اينجـا بـه چنـد    . توجه باشد اين مسائل بيتوان يافت كه به  شاهي را در شاهنامه نمي
  : نمونة ديگر، اشاره خواهد شد

پس از نشستن بر تخت ضحاك و كاله كياني بر سر نهادن، در اولين گـام بـه    فريدون
ايـن در حـالي   . دارد رود و آنها را به شستن سر و نظافت وا مي سراغ شبستان ضحاك مي

  . است كه خطر حملة ضحاك وجود دارد
 مـوقعيتي رود، هر جـا   هنگامي كه براي تفرّج و گردش به سوي هند و كابل مي زال

  . گسترد يابد، بساط رامش مي مناسب مي
گردد و به قصد سر و سامان دادن به كـار   از نبرد باز مي سامنيز هنگامي كه  منوچهر

بـرود و   خواهد كه به دربار او خواهد به زابل برود، از سام مي مي رودابهازدواج زال و 
هايش، بساط بـزم   اي توضيحات در مورد پيروزي پس از ورود سام به دربار، و دادن پاره

  : گسترد مي
  

 چو روز از شب آمد به كوشش سـتوه
 مي و مجلس آراسـت و شد شادمان

  

 ستـوهي گـرفته فرو شـد بــه كـوه   
 جهان پاك ديد از بـد و بـد گمـان 

 

  )197/ 1: همان(
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اي بـه   نامه رودابهاي گرفتن موافقت منوچهر براي ازدواجش با يا هنگامي كه زال بر
يـا هنگـامي كـه    . شود برد، باز هم مجلس عيش و نوش ترتيب داده مي سوي منوچهر مي

شود  دهد، منوچهر شاد مي زال به سؤاالت معماگونة بخردان، در دربار منوچهر پاسخ مي
گرايي، موجب اطالـة   ي و لذّتخوار ذكر همة موارد شاد. گسترد و بساط شادخواري مي
  . بار خواهد شد كالم و تكراري ماللت

  اقسام لذايذ در شاهنامه
شاهان و پهلوانان ايراني در مجـالس بـزم خـود، غالبـاً از مـي و رامشـگران اسـتفاده        

آورد، بلكـه آنهـا بـه     اما اين دو عنصر به تنهايي اسباب لذّت آنها را فراهم نمي. كنند مي
زدايـي اسـتفاده    اصي دارند و از شكار و چوگان نيز جهت تفـريح و غـم  زن نيز توجه خ

  . كنند مي
  شراب : الف

ميگساري . هاي ايراني است و هر جا بزمي باشد، مي نيز هست مي، جزء الينفك بزم
  . شده است ها آموزش داده مي و آيين مربوط به آن، به بچه

  

 چـرا آب بــر جــام مــي بفگنــي
 بـا ميگسـار  پشوتـن چنـين گفــت   

ــد ــي آورد و رامشــگران را بخوان  م
  

 كـه تيــزي نبيــد كـهــن بشــكني     
ر بــاب كــنكـــه بــي آب جــامي مــي اف   

ــد  ــگفتي بمان ــي در ش ـــم هم  ز رست
  

  )266/ 6: همان(
اي  شده است ولـي غالبـاً بـه عنـوان وسـيله      به عنوان يك دارو نيز استفاده مي» مي«از 
گـاهي نيـز از آن، بـراي زدودن غـم اسـتفاده      . ترفته اسـ  ها به كار مي آور در بزم نشاط

دهند و در كـار رزم،   البته اگر گاهي پهلوانان به بزم توجه بيشتري نشان مي. اند كرده مي
كنند، ناشي از اعتماد به نفس ايشان و تحقير دشمن است به اين معني كه  انگاري مي سهل

فرسـتد   مـي  رستمرا به نزد  گيو، كاووسبراي آنها ارزشي قائل نيستند؛ مثالً هنگامي كه 
نشـيند و بعـد بـه نـزد      خواند، رستم، سه روز به بزم مي فرا سهرابتا او را براي نبرد با 

آورد  اي مهم به حساب نمـي  آيد، كه ظاهراً از طرفي حملة سهراب را مسئله كاووس مي
از خواهـد بـا تمـرّد     رسد از كاووس دل خوشي ندارد و مـي  و از طرف ديگر به نظر مي
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گويـد كـاووس داراي اخـالق تنـدي      دستورش، او را خوار كند و در جواب گيو كه مي
  ). 198ـ 197/ 2: همان(در جهان كسي ياراي شوريدن بر او را ندارد : گويد است، مي

  لذايذ جنسي : ب
كنند تا جايي كـه   پهلوانان و شاهان ايران، به زنان نيز توجهي خاص دارند و سعي مي

طور كه گفته شد، فريـدون پـس از تصـرّف     همان. گيرند دل از آنان برممكن است، كام 
يازد و در همـان آغـاز كـار، از شـهرناز و ارنـواز       كاخ ضحاك، به شبستان او دست مي

  . شود كامروا مي
  

 گــر ايــن نــامور هســت مهمــان تــو
ـــدار جــم ـــران جهان ـــا دخت  كــه ب

  

ــو   ــدر شبســتان ت  چـــه كارســتش ان
ــر   ــد راي ب ـــد زن ــنشين ــم يش وب  ك

 

  )73/ 1: همان(
زنـد و   شود، يك شب دست به خطر بزرگي مي زال نيز هنگامي كه عاشق رودابه مي

  : ستاند رود و كام دل از رودابه مي مي مهراببا هماهنگي رودابه به كاخ 
  

 همي بــود بــوس و كنــار و نبيــد
 همي مهرشان هـر زمـان بـيش بـود

  

ــير كــو گــور را نشــكريد    مگــر ش
 رزو بـــيش بـــودخـــرد دور بـــود آ

 

  )174ـ 173/ 1: همان(
  را كه به بالين او آمـده اسـت بـه حضـور     تهمينهرستم نيز شبي كه در سمنگان است 

و خيانت شـاه   سودابهكاووس نيز به زنان توجهي خاص دارد، كه عشق او به . پذيرد مي 
  . گردد اماوران باعث زنداني و حبس شدن كاووس و پهلوانان ايران مي

  موسيقي: ج
اي  هاي ايرانيان حضور دارد و ايشان از آن بـه عنـوان وسـيله    موسيقي نيز غالباً در بزم

قدر زياد اسـت كـه    تأثير موسيقي بر پهلوانان و شاهان آن. گيرند براي شادباشي بهره مي
را بـه حملـه بـه مازنـدران      كـاووس خوانيِ رامشـگري مازنـدراني،    نواي بربط و سرود

  ).81ـ 2/77: همان. (انگيزد برمي
كه رسـتم، در   چنان. خوانند دانند و خود سرود مي بعضي از پهلوانان نيز نواختن ساز را مي

  . شود مي دارد و به نوازندگي و سرودخواني مشغول خوان چهارم، طنبورِ زنِ جادو را برمي
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  نخجير: د
نخجير نيز يكي ديگر از تفريحات پهلوانان ايران اسـت كـه غالبـاً در نزديكـيِ مـرز      

شـوند؛ مـثالً يـك روز بـا      گيرد كه گاهي نيز با تورانيان درگيـر مـي   توران صورت مي
كنـد   به آنان حمله مي افراسيابروند كه سپاه  پشنهاد گيو براي شكار به مرز توران مي

خـورد، يـا در    شكسـت مـي   افراسيابولي با دالوري پهلوانان ايران، به ويژه رستم، سپاه 
انيم كـه رسـتم، روزي بـراي زدودن غمـي كـه بـر دل او       خو داستان رستم و سهراب مي

  . آيد رود و آن وقايع براي او پيش مي عارض شده است، به سوي مرز تركان به شكار مي
  آرزوي زندگي شاد

پهلوانان و شاهان، در شاهنامه نه تنها زندگي شـاد و پرلـذّتي دارنـد، بلكـه غالبـاً در      
كنند، نه فقـط يـك زنـدگي     اي شاد آرزو مي آرزوها و دعاها نيز براي همديگر زندگي

اعتباري دنيا، فردوسي نيز پـس از زوال   عالوه بر شكايت پهلوانان و شاهان از بي. طوالني
اعتبار بودن كار جهـان را   دهد و گذرا و بي ها و مرگ قهرمانان، شكوه سر مي حكومت

رسـد، فردوسـي    ميدهد؛ براي نمونه، پس از اينكه روزگار كيومرث به پايان  هشدار مي
  : زند كه آيد و تلنگري به ذهن خواننده مي به صحنه مي

  

 ست و بسجهان سر به سر چون فسانه
  

 كــس  نمانـد بـد و نيـك بـر هيــچ   
 

  )32/ 1: همان(
اعتبـاري دنيـا،    كنيم كه در قبال بي گاهي در سخنان پهلوانان نيز اين انديشه را مشاهده مي

آنجا كه سياوش در خطاب به  سياوشدر داستان . كنند وصيه ميباشي و غم نخوردن را ت شاد
  : گويد كند، مي بيني مي نالد و فرجام بد خويش را پيش اعتباري دنيا مي از بي پيران

  

 بيـا تـا به شـادي خـوريم و دهيــم
  

 چـــو گـــاه گـــذشتن بــود بگــذريم 
 

  )109/ 3: همان(
  اپيكوريسم و شاهنامه

ها و فلسفة اپيكور نيز شـادي   گرايي ها و لذّت است از شادي شاهنامة فردوسي، سرشار
گرايي در شاهنامه، چقدر بـا فلسـفة    اما اينكه انديشة شادباشي و لذّت. كند را توصيه مي

اپيكـور بـراي كاسـتن و زدودن غـم و     . اپيكور تطابق دارد، خـود بحـث ديگـري اسـت    
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تـرس از تقـدير بـود، بـه      اضطراب مردم كه ناشي از ترس از خدايان، ترس از مرگ و
كاري اساسي دست زد و در ابتدا با استفاده از نظرية اتمي خويش، دخالت خدايان را در 
امر آفرينش و هدايت آن، انكار كرد و به مردم ثابت كرد كه زندگي انسان منحصر به 
حيات اين جهاني است و پس از مرگ نيز دنياي ديگري وجـود نـدارد و بـا اسـتفاده از     

  . ها داراي اختيارند ها از مسير مستقيم، ثابت كرد كه انسان ف اتمانحرا
اما در شاهنامة فردوسي، به هيچ وجه، وجود خداوند و دنياي پـس از مـرگ، انكـار    

شود و تقدير و سرنوشت نيز امري دخيل در زندگي انسـان اسـت كـه گـاهي تمـام       نمي
. جـاي شـاهنامه وجـود دارد    اعتقاد به خدا در جـاي . زند محاسبات بشري را به هم مي

تقديرگرايي و اعتقاد به قضا . شود اعتقاد به سراي ديگر نيز در سرتاسر شاهنامه ديده مي
  . و قدر هم در تمام شاهنامه وجود دارد

هاي اپيكور، اعتقاد او به اين مسئله است كه زندگي انسان، فقط  يكي ديگر از انديشه
چنـين  . ، انسان بايد شادباشي را پيشة خود سـازد محدود به اين دنياست، و به همين دليل

اي با اندكي تفاوت در شاهنامة فردوسي نيز، چه در گفتار پهلوانـان و شـاهان و    انديشه
خـدا و  ، سپس اپيكور، ابتدا تقدير و سرنوشت. چه در نصايح خود فردوسي مشهود است

از اين امور زايل را  كند و آنگاه كه ترس و نگراني بشر دنياي پس از مرگ را انكار مي
  . خواهد تا شاد زندگي كند از انسان مي ،سازد مي

اما شاهان و پهلوانان و يا حتي خود فردوسي، هنگامي كه در برابـر مـرگ و زوال و   
دهند و  برند، فرياد شادي سرمي گيرند و به عجز خود پي مي هاي روزگار قرار مي غداري

باشـي   شـود فريـاد شـاد    وشت است كه موجـب مـي  در واقع، نگراني آنها از تقدير و سرن
  . سردهند و از انسان بخواهند كه غم و غصه را كنار بگذارد

شـاهنامه و يـا عـدم     هاي پهلوانـان و شـاهانِ   گرايي ها و لذّت ديگر، شادخواري ةمسئل
باشـي اپيكـور را    گرايي و شـاد  اگر لذّت. رات اپيكور استها با تفكّ مطابقت اين انديشه

رايي ساكن در نظر بگيريم، كه مقصود از آن، فقدان درد جسـم و روحـي اسـت،    گ لذّت
گرايـي متحـرّك اسـت و بـا انديشـة       گرايي پهلوانان شاهنامه، لـذّت  شادخواري و لذّت

معتدل در نظر بگيـريم كـه    گرايِ ولي اگر اپيكور را يك لذّت. اپيكور همخواني ندارد
گرايـي پهلوانـان و    توانيم بگـوييم كـه لـذّت    ميمند گشته است،  معقوالنه از لذايذ، بهره

شاهان، تا جايي كه مثـل عشـق سـودابه بـه سـياوش بـه افـراط و هرزگـي نكشـد، بـا           
  . همخوان است ،هاي اپيكور انديشه
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ها را به خاطر نتايج بد و دردناك  هاي اپيكور، اين بود كه برخي لذّت يكي از انديشه
هايي كه در پي خواهند داشت، بايد  ه خاطر شاديها را ب آن، بايد رها كرد و برخي رنج

سـياوش از  . كنـيم  اين نوع انديشه و تفكّر را در رفتار سياوش مشـاهده مـي  . تحمل كرد
هـاي   گرداند كه همين عمل او، دشواري كند، روي مي سودابه كه خود را به او تقديم مي

خواهـد قـرارداد    و مـي آورد، و يا هنگامي كه كـاووس از ا  زيادي براي وي به همراه مي
پوشي كنـد   شود از آيندة درخشان خود چشم صلحش را با تورانيان نقض كند، حاضر مي

اما سياوش هم . و براي جلوگيري از نقض عهد و جنگ و خونريزي به تورانيان پناه برد
جويد و به زنان نيز توجـه دارد   ها شركت مي گردان نيست و در بزم به كلّي از دنيا روي

نيز توجـه كنـيم    البته بايد به اين نكته. آورد را به نكاح خود درمي جريرهو  گيسفرنو 
توانـد بـا دنيـاي     كه دنياي شاهنامه، دنياي قهرمانان يك ملّت است، و به هيچ وجه نمي

خورده است و دوري جستن از زندگي سياسـي و اجتمـاعي    اپيكور كه يك فيلسوف سر
  . كند يكي باشد را توصيه مي

شاهنامه دنياي قهرمانان است كه پيروزي آنها، پيروزي يك ملّت و شادي آنها، دنياي 
كردنـد، قطعـاً    طور كامل، اپيكورانه زندگي مي  ت است و اگر آنها نيز بهشادي يك ملّ

  .شد وضع ايران بدتر از اين مي
اگرچه شاهنامه، سرشـار از شـادي و لـذّت اسـت و بعضـي از ايـن تفريحـات جـزء         

هـا بسـيار    است و پيدا كردن سرچشمه و منبـع ايـن انديشـه   ... شاهان و الينفك زندگي
هـا مخـتص شـاهنامه فردوسـي      دشوار است و شايد ناممكن، اما بايد دانست، اين انديشه

  . ها وجود دارد گونه انديشه هاي حماسي ديگر نيز اين نيست و در منظومه
را خـود بـه     و فردوسـي آن  هاي شادباشي، در منابع شاهنامه وجود داشته است انديشه

هـا و   هـا در خداينامـه   گونـه انديشـه   متن الحاق نكرده است، و با توجه بـه اينكـه ايـن   
نوع    گيريم كه اين شود، نتيجه مي هاي ايراني ديده مي هاي منثور و ديگر حماسه شاهنامه

 ر از فرهنگ ايران قبل از اسالم و جزء الينفـك زنـدگي  انديشه و سبك زندگي، متأثّ
  .پهلوانان و شاهان ايراني بوده است

  گيري نتيجه
هـاي   آكلس و كرسترات، مكتبي بنا نهاد كه در زمانة خود، مخالفـت  اپيكور فرزند نه

هاي مردم روزگـار خـود را ناشـي از     اپيكور، عمدة بدبختي. بسياري را به همراه داشت
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استفاده از نظريـة   دانست و با ترس از خدايان و ترس از مرگ و دنياي بعد از مرگ مي
اتمي خويش، ثابت كرد كه خدايان در آفرينش جهان و هدايت آن، نقشي ندارند و پس 

اپيكـور معتقـد بـود، زنـدگي انسـان،      . ها را مؤاخذه نخواهنـد كـرد   از مرگ نيز انسان
بنـابراين، انسـان   . منحصر به همين دنياست و پس از مرگ، عقوبتي در كار نخواهد بود

ـ . دنياست بايد شاد زندگي كند تا زماني كه در ديگـر اينكـه اپيكـور، دم غنيمتـي      ةنكت
او معتقـد  . نديشد و آينده را رهـا كنـد  طور نيست كه فقط به زمان حال بي است، اما اين

پس بايد درست زندگي كرد و لـذّت  ! است كه مشخص نيست آينده از آن ماست يا نه؟
و، بررسـي شـادخواري در شـاهنامه    اما هدف از مطـرح كـردن اپيكـور و عقايـد ا    . برد

.... شـرابخواري، لذايـذ جنسـي، موسـيقي، نخجيـر و     : لذايـذ در شـاهنامه  . فردوسي است
هستند، اما شادي و لـذّت در شـاهنامه، بـا آنچـه مـدنظر اپيكـور و طرفـداران اوسـت         

ا اعتقـاد بـه     ،كند به عنوان مثال، اپيكور دنياي پس از مرگ را رد مي. متفاوت است امـ
شاهان و پهلوانان شاهنامه هنگامي كـه بـه عجـز    . زند راي ديگر در شاهنامه موج ميس

دهند، اما اپيكـور، تقـدير، خـدا و     برند، فرياد شادي سرمي خود در برابر روزگار پي مي
. خواهـد كـه شـاد باشـد     كنـد و آنگـاه از انسـان مـي     دنياي پس از مرگ را انكـار مـي  

در هـر حـال،   . ت، اما شادباشي اپيكور، ساكن استگرايي در شاهنامه، متحرّك اس لذّت
هـايي هـم در ايـن     بايد دانست دنياي شاهنامه، با دنياي اپيكور يكي نيست، اما مشابهت

  .كند ميان وجود دارد كه جلب توجه مي
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