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سيماي گودرز در سنجه ی خرد
                                                                                                             

                                                                  محمود رضايي دشت ارژنه*                                                                                                                        
چکيده

      شـاهنامه، يکـی از معـدود آثـار ادبـی ايران شـهر اسـت کـه خـردورزی، به برجسـته ترين 
شـکل ممکـن، در آن نمايان شـده اسـت؛ بـه اين ترتیـب که هم، سـراينده ی آن، فردوسـی به 
کنیه ی حکیم آراسـته شـده و هم، تنها اثر فارسـی اسـت که در آغاز آن و ال به الی داسـتان ها  
هـرگاه،  مجالـی پیـش آمده، به سـتايش خرد پرداخته شـده و هـم کنش پهلوانـان آن بر پايه ی 
خـرد اسـتوار اسـت. از آنجا که گـودرز، در هیأت پیر خردورز ايران در شـاهنامه نمايان شـده، 
نگارنـده کوشـیده اسـت بـا بررسـی کنش هـا و کردارهـای ايـن پیر بخرد، روشـن کنـد که آيا 
سـتايش خـردورزی، تنهـا بـه ديباچـه ی شـاهنامه و انتهـای برخـی از داسـتان های آن محدود 
می شـود يـا کنـش پهلوانـان آن، از جمله گودرز نیـز بر پايه ی خرد، اسـتوار اسـت. در فرجام، 
بـا بررسـی دوازده کنـش برجسـته ی گـودرز، اين نتیجه حاصل شـد که نُه کنـش او بخردانه و 
سـه کنـش، نابخردانه بوده  و به اين ترتیب،  بخردی او، بسـیار بیشـتر از نابخـردی اش، نمايان 
اسـت. از اين رو،  بخردی تنها آويزه ای نیسـت که گهگاه فردوسـی برای آراسـتگی شـاهنامه، 
آن را سـتوده باشـد؛ بلکـه تـار و پود کنش هـا و کارکردهـای پهلوانان، از جمله گـودرز، مبتنی 

بر خرد اسـت.

واژگان کليدی: فردوسی، شاهنامه، خردورزی، گودرز.
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1( درآمد
داد ايـزدت  هرچـه  از  بهتـر  دادخـرد  راه  از  بـه  را  خـرد  سـتايش 

       شـاهنامه ی فردوسـی، گران سـنگ ترين سـند هويت ايران  اسـت و هیچ اثری را نمی توان 
در گسـتره ی ايـران زمیـن يافـت کـه توانسـته باشـد در حـد قـد و قامـت ايـن نامـه ی نامور، 
ايرانیـان را بـا هويـت و تمـدن و فرهنگ پربار پیشـین خود آشـنا کند. فردوسـی، اين دانشـی 
مـرد بخـرد، بـا تمـام وجـود، کوشـیده تـا در برابـر توفان سـهمناک يـورش تازيـان، کمر خم 
نکنـد و بـا سـرايش شـاهنامه، هم، زبان شـیرين فارسـی را از دسـتبرد زمانه در امـان نگه دارد 

و هـم، تمـدن و فرهنـگ و هويـت ايرانـی را در رگ به رگ اثـرش بدمد. 
         در گسـتره ی ادب پارسـی، شـاهناهه، تنها کتابی اسـت که با سـتايش خرد آغاز می گردد 
و در طـول داسـتان های دالويـز و گاه شـفقت برانگیز آن نیـز گاه و بیگاه، فردوسـی به سـتايش 

خـرد پرداختـه و  خـرد را زيبنده ترين گوهری می داند که وجود انسـان را آراسـته اسـت:
خـرد ارج  خردمنـد  ای  خـوردکنـون  انـدر  گفتـن  جايگـه  بديـن 
داد ايـزدت  هرچـه  از  بهتـر  ستـــايش خـــــرد را بـــه از راه دادخـرد 
دل گشـای خـرد  و  رهنمـای  خـرد دسـت گیـرد بـه هـر دو سـرایخـرد 
اسـت   غـم  اويـت  وز  شـادمانی  او  وز اويـت فزونـی و هـم زو کـم اسـتاز 
روشـن روان مـرد  و  تیـره  زمـانخـرد  يـک  شـادمان  همـی  نباشــد 
خـرد مـرد  سـخن گوی  آن  گفـت  که دانـــا ز گفتـــــار او برخـــــوردچـه 
پیـش بـه  نـدارد  را  خـرد  کاو  دلـش گـردد از کـرده ی خويـش ريـشکسـی 
ورا خــــواند  ديوانـــه  وراهشـیوار  دانـد  بیگانـه  خويـش  همـان 
ارجمنـد سـرای  دو  هـر  بـه  اويـی  گسسـته خــــــرد پـای دارد بـه بنـداز 
بنگـری اگـر  اسـت  جـان  چشـم  تـو بـی چشـم شـادان جهـان نسـپریخـرد 
شـناس را  خـرد  آفرينـش  پـاسنخسـت  سـه  آن  و  اسـت  نگهبـان جـان 
کـز اين سـه رسـد نیـک و بـد بی گمانسه پاس توچشم است وگوش اسـت و جـــان
شـنود؟زبـان خـرد را وجـان را کـه داندسـتود؟ يـارد  کـه  سـتايم  مـن  وگـر 

 )فردوسی،1386، ج1: 20(
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 از ديگرسـو، چنانکـه برخـی از شـاهنامه پژوهان يـادآور شـده اند، فردوسـی، شـیعه ی معتزلی 
بـوده و يکـی از ارکان فکـری بنیاديـن معتزلیان، خردورزی و سـتايش خرد بوده اسـت. شـايد 
از همیـن رو باشـد کـه فردوسـی، نامـه ی ورجاونـد خـود را با سـتايش خـرد، آغازيده اسـت 
و بسـیاری از شـاهنامه پژوهان نیـز، خـرد را جان مايـه ی شـاهنامه به شـمار آورده انـد، چنانکه 
اسـامی ندوشـن، معتقد اسـت: »مسـأله ی خرد در شـاهنامه، بنیادی اسـت و پايه ی کار بر آن 
گـذارده شـده. خـرد، مفهـوم بسـیار وسـیعی دارد. فشـرده ی کل آموزه های انسـانی اسـت که 
از آن نتیجه گیـری درسـت شـده باشـد. کمتـر کتابی را بتـوان در دنیا پیـدا کرد که بـه اندازه ی 

شـاهنامه تکیه بر خرد داشـته باشـد.« )اسـامی ندوشـن، 1383: 13(
       نصرت صفی نیا نیز در همین راسـتا، بر اين عقیده اسـت: »فردوسـی نخسـتین شاه نشـین 
شـعر پارسـی اسـت و بیـش از آنکـه شـاعر رزم و نبرد باشـد، شـاعر خرد و فرهنـگ و دانش 
و آرمان هـای واالی انسـانی و نگه دارنـده ی تمامـی ابعـاد فرهنگـی پرشـکوه و پرافتخـار ملی 
اسـت. سـهم او در پهنـه ی ادب و فرهنـگ ايرانـی، منحصـر بـه خـود اوسـت و اگـر جز اين 
بـود، شـاهنامه ی او، شـاهِ نامه ها نمی گشـت و خردورزی يکـی از ابعاد نگرش اوسـت. واژه ی 
خـرد در شـاهنامه، ايـن کاخ بلند سـخن، بـه فراوانی به کار گرفته شـده؛ چنان که می توانسـت 
خردنامـه نامیـده شـود. در ديـدگاه فردوسـی، مفاهیم دربرگیرنـده ی خرد، واالتريـن جايگاه را 

از آغـاز تـا پايـان دفاتـر، از آن خود کرده اسـت.« )صفی نیـا، 1387: 19(
         احمـد رنجبـر نیـز به درسـتی، ايـن سـخن را يادآور شـده اسـت: »عقل و خـرد و دانش 
و علـم در نامـه ی باسـتان حکیـم تـوس، بـر همـه چیـز ترجیح داد شـده اسـت. حکیـم ما به 
دانـش و داد و خـرد و حکـم عادالنـه، ارج می نهـد و مردم را به اين اصـول رهنمون می گردد. 
ايـن بزرگ مـرد خردمنـد، خـرد را حد اعـای آفرينش دانسـته و سـروده ی خود را بـا ذکر آن 

آغازيده اسـت.« )رنجبـر، 1363: 71(
     حـال، بـا توجـه به اينکه فردوسـی، شـیعه ی معتزلی بـوده و يکـی از ارکان بنیادين مذهب 
او، خردگرايـی بـه شـمار  می رفتـه اسـت و از ديگر سـو، هم، اثر سـترگش را با سـتايش خرد 
آغـاز کـرده و هـم، در سراسـر نامـه ی سـپندش، هرجـا، مجالـی پیـش آمـده، به سـتودن خرد 
پرداختـه اسـت، ايـن پرسـش پیش می آيـد که آيـا ُکنش پهلوانـان شـاهنامه نیز اعـم از ايرانی 
و انیرانـی، بـر مبنـای خـرد بـوده، يـا روی، سـوی ديگـری دارد. از ديگر سـو، آيـا کنش يان 
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ايرانـی، همـه، بخردانـه اسـت يا حتـی پهلوانانی چـون گـودرز نیز گاه بـه کارهـای نابخردانه 
دسـت می يازنـد؟ طبعـاً، اگرکنـش يـان ايرانـی، همه، بخردانه باشـد، ايـن امر، شـاهنامه را از 
عـرش بـه فـرش مـی آورد و يـان شـاهنامه را شـخصیت هايی مطلـق و فرازمینـی   می نمايد. 
بـاری، اين هـا پرسـش هايی اسـت کـه نگارنده کوشـیده اسـت در ايـن پژوهش، با بررسـیدن 
کنـش گودرز در شـاهنامه، پاسـخ درخـوری برای آن ها بیابـد و پیش روی خواننـده قرار دهد.

1.1(پيشينه ی پژوهش
      دربـاره ي خـرد و خـردورزي در شـاهنامه، آثـار متعـّددي پديـد آمده اسـت، اّما در بیشـتر 
آن هـا، کّلي گويـي شـده و از تحلیـل جزئي نگرانـه ي خرد در شـاهنامه، نشـاني نیسـت. شـايد 
مهم تريـن اثـري کـه نسـبت بـه ديگر آثـار مرتبـط بـا موضـوع مـورد بحـث، جزئي نگرانه تر، 
خـردورزي در شـاهنامه را بررسـي کـرده اسـت، مقاله ي دو بخشـي علي رضا حاجیـان نژاد، با 
عنـوان »خردمنـدان و بي خردان شـاهنامه« باشـد. در اين مقالـه، 115 تن از پهلوانان شـاهنامه، 
از منظـر خـرد، بررسـي شـده انـد و در فرجـام، ايـن نتیجـه بـه دسـت آمده اسـت کـه%90/4 
پهلوانـان شـاهنامه، خردمنـد، و 6/9% آن هـا، از جانب دوسـت يا دشـمن، بي خرد تلقي شـده 
انـد. اگرچـه ايـن مقالـه، در جاي خـود، حايـز اهّمیّت اسـت، اّما هیـچ جنبه ي تحلیلـي ندارد 
و فقـط از ايـن منظـر بـه ايـن 115 شـخصیت نگريسـته شـده که دوسـت يـا دشـمن، آنها را 
خردمنـد خوانـده يـا بي خرد، اّما کنش شـخصیت ها با معیار خرد، سـنجیده نشـده اسـت؛ به 

عنـوان نمونـه، چون اسـفنديار، ارجاسـب را خردمنـد  خوانده:
بخـــردا  ردا  شـــاها  گفـــت  جهانـــدار و بـــر موبـــدان موبـــدا«»بـــدو 

 ارجاسـب، جـزو خردمندان شـاهنامه به شـمار آمده اسـت. بـه عبارت ديگر، در ايـن اثر، هیچ 
تحلیلـي از کنـش شـخصیت ها صـورت نگرفتـه و فقـط به همین مقدار بسـنده شـده که فان 
پهلـوان، از سـوي دوسـت يـا دشـمن، خردمند تّلقي شـده يا بـي خـرد. )حاجیان نـژاد،1384: 
173و174(  از ايـن رو بسـیاري از پهلوانـان نامـي شـاهنامه، از آن جـا  کـه کسـي آن هـا را 
خردمنـد يـا بي خـرد نخوانـده، از قلـم افتـاده انـد. از جملـه آثـار ديگـري کـه در آن هـا،  بـه 
صورتـي کّلي، گاه به خردورزي در شـاهنامه، اشـاره شـده، مي تـوان به موارد زير اشـاره کرد:

1- رنجبر، احمد)1363(. جاذبه هاي فکري فردوسي. تهران: امیر کبیر.
2- زرين کوب، عبدالحسین)1381(. نامور نامه) درباره ي فردوسي و شاهنامه (. تهران: سخن.
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3- پرهام، باقر)1373(. با نگاه فردوسي، مباني نقد خرد سیاسي در ايران. تهران: مرکز.
4- شفیعي، محمود)1350(. دانش و خرد فردوسي. تهران: انجمن آثار ملي.

5- جـروم،و. کلینتـون)1385(. »مکر و نیرنگ در شـاهنامه«. ترجمه ي عبـاس امام. انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگي. سـال ششـم.  شـماره ي سوم.

6- حکیمـي، محمـود و کريـم حسـني تبـار)1370(. جهان بینـي و حکمت فردوسـي. تهران: 
دفتر نشـر فرهنگ اسـامي.

2(نقد و بررسی کارکرد های گودرز در شاهنامه
      در ايـن جسـتار، بـه بررسـی کارکردهـای گـودرز در شـاهنامه پرداختـه می شـود تـا 
مشـخص شـود کـه ايـن پیـر آوردگاه هـای ايـران، تـا چه حـد بـه گوهر خرد آراسـته اسـت. 
آيـا بخردی هـای او، در حـدی نمايـان اسـت کـه بتـوان او را پیـر بخرد شـاهنامه تّلقـی کرد يا 

نابخردی هـای او آشـکارتر اسـت؟
1.2( بخردی های گودرز

1.1.2( فرونشاندن خشم رستم و بازگردانيدن او به جنگ
       چـون سـهراب با سـپاهی گشـن، به ايـران  رو مـی آورد، گژدهم، فرمانده ی دژ سـپید، در 
دم، نامـه ای بـه کیـکاووس می نويسـد و از او يـاری می خواهد. کیکاووس، گیو را به زابلسـتان 
می فرسـتد تـا رسـتم را از ماجـرا آگاه کنـد و بی درنـگ خود را به دربار برسـاند. چـون گیو به 
زابلسـتان می رسـد، رسـتم را بـه شـتاب برمی انگیزد. رسـتم، فرمان شـاه را به هیـچ می گیرد و 
سـه روز را بـا گیـو بـه شـادخواری می گذراند. چهـارم روز، که آن هـا آهنگ دربـار کیکاووس 
می کننـد، شـاه ايران، سـراپا خشـم، از گیو می خواهد که رسـتم را زنـده بر دار کنـد. گیو، البته 
خطـر نمی کنـد. کیـکاووس، به ناچار از تـوس می خواهد کـه او اين مهم را انجـام دهد. توس 
کـه مانـده در ايـن بحبوحـه چـه کنـد، در پـی آن بر می آيد که دسـت رسـتم را گرفتـه، بیرون 
بـرد تـا بلکـه از شـّدت فضای پرآشـوب پیـش آمده، اندکی کاسـته شـود و چون اوضـاع آرام 
شـد، بـا رسـتم صحبـت کند. اما رسـتم بـا مشـتی، او را نقش بر زمیـن می کند و بـدون توجه 
بـه شـاه ايـران، دربـار را ترک می کند و حاضر به جنگ با سـهراب نمی شـود. اين ناسـازگاری 
رسـتم، ماجـرای »آشـیل«، پهلـوان يونانـی، را فراياد مـی آورد که او نیز بر سـر معشـوقه ای،  با 
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»آگاممنـون« درگیـر شـد و سـپاه يونان را در کام دشـمن رها کـرد و ايـن روی بازگردانیدن او، 
بسـیاری از يونانیـان  از جملـه يـار غـار آشـیل، »پاتروکلـس«  را بـه کام مرگ سـپرد. در ايران 
نیـز سـپاه ايـران  بدون رسـتم در برابر يلی چون سـهراب، کاری از پیش نمی توانسـت ببرد. از 
ايـن رو گـودرز، پیـر خـردورز ايـران، وارد میدان می شـود و وقتی می بیند که رسـتم را به هیچ 
روی، امیـد بازگشـت به جنگ نیسـت، بخردانه دسـت بر رگ رسـتم می نهـد و نقطه ی ضعف 
او را نشـانه مـی رود. بـاری گـودرز، چون می بیند که رسـتم، به هیچ روی کوتـاه نمی آيد، به او 
می گويـد کـه ايرانیان بر اين باورند که چون رسـتم از سـهراب ترسـیده، از جنـگ روی گردان 
شـده اسـت. رسـتم که حاضر اسـت جان بدهد، اّما نام و ننگش خدشـه دار نشـود، با شـنیدن 
ايـن سـخن، سـراپا آتش می شـود و بـه آشـتی می گرايد و با سـپاهی انبـوه، رو در روی سـپاه 

سـهراب می ايستد: 
انجمـن گشـت  سـرد  چـون  گفتـار  پیلتـنز  بـا  گـودرز  گفـت  چنیـن 
گمـان لشـکر  دلیـران  و  شـاه  زمـانکـه  ايـن  برنـد  سـخن ها  ديگـر  بـه 
سـرفراز شـد  ترسـیده  تـرک  ايـن  همـی گويـد اين گفتـه هر کس بـه رازکـز 
آگهـی داد  گژدهـم  کـه  سـان  آن  تهـیکـز  بباشـد  ايـران  مـرز  همـه 
درنـگچـو رسـتم همـی ز او بترسـد بـه جنـگ جـای  نیسـت  را  تـو  و  مـرا 
اوی پیـکار  و  شـاه  آشـفتن  گـویاز  و  گفـت  بـر  درگاه  بـه  نديـدم 
سـخن يکسـر  اسـت  تـرک  سـهراب  مکـنز  ايـران  شـاه  بـر  پشـت  چنیـن 
جهـان انـدر  نامـت  شـده  بـر  نهـانچنیـن  مگـردان  بازگشـتن  بديـن 
سـپاه آمـد  انـدر  تنـگ  کـه  ديگـر  گاهدو  و  تـاج  ايـن  برخیـره  تیـره  مکـن 
بخوانـد داسـتانها  ايـن  بـر  رسـتم  بمانـدبـه  خیـره  کار  آن  در  تهمتـن 
دلـم يابـد  بیـم  اگـر  گفـت  بگسـلم بـدو  دلـم  باشـد  کـه  نخواهـم 
راه ديـد  آن  و  برگشـت  ننـگ  آن  شـاهاز  کاووس  ديـدار  بـه  آيـد  کـه 

)فردوسی،1386، ج2: 150(

2.1.2(پناه گرفتن در کوه هماون
لشـکر ايـران در آوردی جگرسـوز بـا تورانیـان، به سـختی شکسـت می خـورد و پشته پشـته، 
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کشـته بـر جـای می نهد:
ايـــرانیان ز  يکـــسر  دشـت  تـن بـی سـران بـود و سـر بـی میـانهمـه 
بـود خسـته  و  پرکشـته  دشـت  بـه خـون بـزرگان زمیـن شسـته بـودهمـه 

)فردوسی،1386، ج3: 138( 
     در ايـن زمـان خطیـر کـه ايرانیـان را نـه در دل امیـدی و نـه در تـن نايـی مانـده بـود 
و از ديگرسـو، موازنـه ی بیـن دو سـپاه از میـان رفتـه بـود و ايـران تلفـات زيـادی داشـت، 
گـودرز، بـا درايـت خـود، اسـتراتژيک ترين جـای ممکـن را بـرای اسـتقرار لشـکر نیمه جـان 
ايـران برمی گزينـد؛ يعنـی کـوه همـاون؛ کوهـی کـه تنهـا يـک راه ورودی باريـک داشـت و 
از ايـن رو، شـمار دشـمنان، هرچنـد زيـاد هـم باشـد، کاری از پیـش نمی تواننـد بـرد.  از 
همیـن روسـت کـه وقتـی هومـان، بـا سـپاهی انبـوه روی سـوی ايرانیـان می نهـد، بـه دلیـل 
موقعیـت سـوق الجیشـی سـپاه ايـران، حتـی نمی توانـد طايـه داران ايـران را پشـت سـر 
بگـذارد. از ايـن رو، واپـس می خـزد و فـرداروز کـه بـا سـپاهی گشـن تر آهنـگ ايرانیـان 
می کنـد، بـاز هـم نمی توانـد کاری از پیـش بـرد و به ناچـار، بـه محاصـره ی کـوه، دسـت 
می يـازد تـا ايرانیـان بـا کمبـود آذوقـه مواجـه شـوند و خـود از ايـن کمیـن گاه بیـرون خزند:

پیـران ُگـرد بـه  سـپرد... چنیـن گفـت هومـان  بايـد  کـوه  پـی  را  مـا  کـه 
ايرانیـان کـه  ســـازم  رزم  میـانيکـی  کینـه  بـه  پـس  ايـن  از  نبندنـد 
بـاد ماسـت  بـر  کـه  پیـران  بـدو گفـت  يـاد  رزم  کـس  بـاد  بـا  اسـت  نکـرده 
سـپاه بـر  شـد  تنـگ  علـف  راه  چـو  نـگاه  نـدارد  خـارا  سـنگ  کسـی 
مـا زنهـار  بـه  آيـد  صـد  صـد  مـاهمـه  پیـکار  نجوينـد  پـس  ان  از 
اسـت بـر ايشـان کنـون جـای بخشـايش اسـت آرايـش  و  پیـکار  هنـگام  نـه 

 )همان: 140(                
3.1.2(اندیشيدن از مکر دشمن

          وقتـی پیـران ويسـه بـا رسـتم خلـوت می کنـد و پیشـنهاد آشـتی می دهد، رسـتم به دو 
شـرط، آشـتی را می پذيـرد، اّمـا گـودرز بخردانـه، رسـتم را از مکر دشـمن برحذر مـی دارد و 
پـرده از فريب کاری هـای پیـران برمـی دارد و می گويـد کـه اکنـون از سـر ناچـاری اسـت کـه 
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پیـران، سـر تسـلیم فـرود آورده و زودا کـه ديگربـار آهنـگ جنگ کند:
خاسـت   پـای  بـر  گـودرز  بشـنید  راسـتچـو  و  داد  مهتـر  کای  گفـت  بـدو 
اسـت بهتـر  بی گمـان  آشـتی  جنـگ  نگـه کـن کـه گاوت به چرم اندر اسـتز 
سـپاه  پهلـوان  ای  تـو  بـا  ...کنـون  راه  بـه  بـازی  افکنـد  ديگـر  يکـی 
همـی ندانـد  چـاره  و  رنـگ  از  همـیجـز  برفشـاند  سـخن  دانـش  ز 
بـود کامـوس  بـه  ايشـان  پشـت  بـودهمـه  فرتـوس  و  منشـور  چـو  سـپهبد 
شـد برگشـته  کامـوس  بخـت  شـدسـر  کشـته  انـدرون  کمنـد  خـّم  بـه 
همـی اکنـون  جويـد  آشـتی  همـیدرِ  هامـون  بـه  نشـتن  نیـارد 
فريـب چـو دانـد کـه تنـگ انـدر آمـد نشـیب و  رنـگ  و  بنـد  آورد  کار  بـه 
اوی گفـت  همـه  يکسـر  اسـت  اویدروغ  جفـت  اهرمـن  از  جـز  نشـايد 

)فردوسی،1386، ج3: 218( 

 4.1.2(خالی نکردن پشت رستم

          وقتـی گـودرز متوّجه می شـود که رسـتم، در نبرد با سـپاه انبوه خاقـان چین و تورانیان، 
در خطـر اسـت و هـر آن، بیـم جانـش مـی رود، گیـو و رهـام را بـه هنـگام، بـه يـاری رسـتم 
می فرسـتد؛ چـرا کـه اگـر رسـتم، انـدک آسـیبی می ديـد، بنیـان سـپاه ايـران فرو می گسـلید و 

ديگـر کسـی را يـارای ادامه ی جنـگ نبود:
ز تیمـــــــار رستــــم دلــش بردمیدچـو گـــــودرز بـاران المـــــاس ديـد
بــرو با کمـــان و ســـواری دويـستبـه رهـام گفـت ای درنگـــی مــايست
خـــــدنگ تــیر  و  چاچـی  نـــگه دار پـــشت تــهمـتن به جنگکمان هـای 
بر اين دشـت از اين بیش دشـمن مخواهبـه گیـو آنگهـی گفـت بـــرکش سپـــاه
نگه کــــن که پیران و هومان کجاسـتبشـو بـا دلیـران ســوی دســت راسـت
چیـن خاقـان  پیـش  نگـــــــر  هــمی آسمـــان بـــرزند بـــر زمیـنتهمتـن 
پلنـگ همچـــــون  رهـــام  بیامــــد به پشـــت تهــمتن به جنگبرآشـفت 

 )همان: 235(
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 5.1.2(صف آرایی استراتژیک در جنگ 
      وقتـی سـپاه ايـران بـه سپه سـاالری گـودرز در پـی کین خواهـی سـیاوش آهنـگ تـوران 
می کنـد، گـودرز بـه بهتريـن شـکل ممکن، بـه نحوی سـپاه  ايـران را صف آرايـی می نمايد که 
از هیچ سـويی، امکان رخنه در اين سـپاه نیسـت و شـايد بتوان گفت که يکی از منسـجم ترين 
صف آرايی های سـپاه ايران در شـاهنامه، همین سـپاهی اسـت که گودرز به شـکلی شـگرف و 

اسـتراتژيک به چینش آن پرداخته اسـت: 
ــود ــوه بـ ــه  کـ ــوی میمنـ ــپه را  سـ بـودسـ انـدوه  بـی  دلیـران  جنـگ  ز 
روان  آب  رود  میســـره  روانســـوی  را  تـن  کـه  آمـد  درخـور  چنـان 
کارزار خـور  انـدر  کـه  سـوارپیـاده  روی  پیـش  تـا  بفرمـود 
وران نیـــزه  برکشـــیدند  سـرانصفـــی  بادپايـان  بـر  سـپردار 
دار نیـزه  بسـی  پیـاده  ايـدون  گـذارهـم  جوشـن  تیـر  و  ترکـش  ابـا 
درون  بـازو  بـه  فگنـده   خـونکمانهـا  بجوشـید  جگرشـان  از  همـی 
جنـگ  سـواران  ايشـان   پشـت  رنـگپـس  ببردنـد  خنجـر  بـه  آتـش  کـز 
گـروه پیـان  ز  لشـکر   پسـت  سـتوهپـس  گشـته  پیـل   پـی   از  زمیـن  
سـپاه میـان  خجسـته   مـاهدرفـش  کـردار  بـه  درخشـان  گوهـر  ز 
پیلگـون سـر  سـربه  زمیـن  پیـان   نیلگـونز  هـوا  سـواران  گـرد  ز 
بنفـش تیغهـای  درفـشدرفشـیدن  کاويانـی  سـايه ی  آن  از 
تیـره چهـر انـدر شـب  کـه  گفتـی  سـپهرتـو  برفشـاند  همـی  سـتاره 
بهشـت  سـان  بـه  لشـکر   بکشـتبیاراسـت  کینـه  سـرو  وفـا  بـاغ  بـه 
میمنـه  پـس  داد  را  بنـهفريبـرز  و  حصـار  لشـکر  پشـت  پـس 
گیـوگان تخمـه ی  سـر  کیـانگـرازه   تخـت  نگهبـان  زواره 
برخاسـتند فريبـرز  يـاری  بیاراسـتندبـه  لشـکر  روی  يـک  بـه 
پهلـوان  پـس  فرمـود  رهـام  کـه ای تـاج و تخـت و خـرد را روانبـه 
میسـره سـوی  سـواران  بـا  بـرهبـرو  از  هـور  نـوروز  کـردار  بـه 
خويـش فـر  از  لشـکرگه   خويـشبیفـروز  پـر  در  دار  همـی  را  سـپه 
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نیوسـوز خنجـر  آبگـون  تـوزبـدان  رزم  يـان  بـا  ژيـان  شـیر  چـو 
هـم بـه  او  بـا  يارانـش   گسـتهمبرفتنـد  يکـی  لشـکر  گـردان  ز 
ناگزيـر را  رزم  گژدهـم   فروهـل که بگـــذاشت از چـــرخ تیردگـر 
هـزار  دو  بـا  گیـو  تـا  ســـواربفرمـود  برگستوانـــور  برفتنـــد 
بـدوی  لشـکر  پشـت  زمـان  آن  پرخاشـجویسـپرد  گـردان  جـای  بـد  کـه 
جنـگاوران  گیـو  بـا  چـو گرگیـن و چـون زنگـه ی شـاورانبرفتنـد 
سـوار سـیصد  و  فرسـتاد  رودبـاردرفشـی  سـوی  لشـکر  نگهبـان 
کـوه سـوی  بـر  فرسـتاد  ايـدون  هـم  گـروه  زگـردان  سـیصد   و  درفشـی 
بـر  کـوه  سـر  بـر  بـان  ديـده  سـريکـی  انبـوه  از  بـرآورد  برآمـد 
برافروختـه  گـردن  روز  و  سـاختهشـب  بـان  ديـده  ديده گـه  آن  از 
سـپاه  تـوران  ز  تـا  همـی   راهبجسـتی  بـه  نهـاده  ديـدی  مـور  پـی 
آراسـتی خروشـیدن  ديـده   برخاسـتیز  گـودرز  و  بگفتـی 
رزمـگاه آن  بیاراسـت  سـان  آن  مـاهبـر  و  خورشـید  کـرد  آرزو  رزم  کـه 
جنـگ  بـه  باشـد  شايسـته  سـاالر  نهنـگچـو  دالور  از  سـپاه  نترسـد 
سـاالرگاه بـه  بیامـد  پـس   زآن  نـگاهو  دشـمن  ز  را  سـپه  دارد  کـه 
کـرد پـای  بـر  افـروز  دل  يـان را  بـه قلـب انـدرون  جـای کـرددرفـش 
پـس پشـت شـیدوش و فرهـاد پیـشسـران را همـه خوانـد نزديـک خويـش 
هجیـر ديـده  رزم  چپـش   دسـت  گیـربـه  شـیر  کتمـاره ی  راسـت  سـوی 
سـرای گـردش   بـه  آهـن   ز  بپـایببسـتند  جنگـی  پیـان  پشـت   پـس 
میـان  در  گودرزشـان  کاويـانسـپهدار  سـايه ی  بـرش   از  درفـش 

 )فردوسی،1386، ج4: 23(
6.1.2(پيش گيری از گرفتاری ایرانيان در کمند دشمن

        وقتـی سـپاه ايـران به سپه سـاالری گـودرز، آهنگ توران می کند، به فرمان وی، در پشـت 
رود جیحـون خیمـه می زنـد و بـه هیـچ وجـه، حاضـر به يـورش به تورانیـان نمی شـود. بیژن 
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از ايـن حرکـت گـودرز برمی آشـوبد و نـزد پـدر گلـه می کند که چرا گـودرز ايـن همه درنگ 
روا مـی دارد. گیـو خنـده بـر لـب، بیـژن را آگاه می کنـد کـه گـودرز، پیر بخـرد ايران اسـت و 
از روی دورانديشـی، يـورش بـه سـپاه تـوران را روا نمی دارد. نکته اين اسـت کـه تورانیان در 
کنـار کوهـی پنـاه گرفته انـد و اگـر گودرز بـا درنـگ، تورانیان را به پیش دسـتی وادارد، پشـت 
تورانیـان خالـی می شـود و آنـگاه، ايرانیـان می توانند آن هـا را در میان گیرند و شکسـت دهند. 
از ديگـر سـو، منطقـه ای که سـپاه تـوران در آن خیمـه زده، بر ايرانیان نامکشـوف اسـت و چه 

بسـا پیش دسـتی ايرانیـان در جنـگ، آن هـا را در گلوگاه های دشـمن گرفتار کند: 
کارآزمـای  پیـر  ايـن  خواهـد  کـه تـرکان بـه جنـگ انـدر آرنـد پـایهمـی 
کـوه ز  مانـد  دور  پشتشـان  همگـروهپـس  کینـه ور  لشـکر  بـرد 
را  گـودرز  گوپـال  تـو  راببینـی  مـرز  همـی  برنـوردد  چـون  کـه 
بـد  و  نیـک  اختـر  از  کـه  ديگـر  بشـمرددو  را  چـرخ  گـردش  همـی 
بهـی روزگار  آن  آيـد  پیـش  تهـی چـو  دشـمن  ز  گیتـی  روی  کنـد 

              )فردوسی،1386، ج4: 27(
7.1.2(پرهيز از جنگ با هومان

        چنانکـه گفتـه شـد، وقتـی سـپاه ايـران بـه سپه سـاالری گـودرز، راهـی تـوران می شـود 
تـا کیـن سـیاوش را از تورانیـان بسـتاند، گـودرز در اقدامی سـنجیده، از پیش دسـتی در حمله 
می پرهیـزد و منتظـر اسـت کـه ابتـدا سـپاه تـوران بـه جنـگ رو آورد. در ايـن میـان، هومـان، 
يـل نامـدار تـوران بـا وجـود مخالفـت پیران ويسـه، بـه تنهايی به سـپاه ايـران رو مـی آورد و 
مبـارز می طلبـد. رهـام و فريبـرز از جنـگ بـا او می پرهیزند؛ چرا کـه آن ها را از سـوی گودرز 
دسـتوری نیسـت.  هومـان بـه ناچـار، آهنگ گـودرز می کند، امـا گودرز نیـز با هومـان درگیر 
نمی شـود، چـرا کـه به درسـتی، معتقد اسـت اگر هومان کشـته شـود، ديگـر تورانیـان، آهنگ 
جنـگ نمی کننـد و پیـش نمی آينـد و به کوه تسـخیرناپذير »گنابد«، می پناهند و اگـر هم يلی از 
ايـران در رويارويی با او کشـته شـود، دسـت و پای ايرانیـان کند می شـود و نمی توانند دلیرانه، 

بـه جنـگ رونـد و لـذا رويارويی بـا هومان هیچ سـودی در بـر ندارد:
پهلـوان  آن  انـدر  کـرد  انديشـه  که  پیشـش کـه آيد به جنـگ از گوانپـس  

سيماي گودرز در سنجه ی خرد
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دمـان  هزبـری  نامـداران  از  بدگمـان گـر  ايـن  نزديـک  بـه  فرسـتم 
گاه  کینـه  ايـن  بـر  هومـان  کشـته  کینه خـواه شـود  کسـی  نیايـد  تـرکان   ز 
درد ز  بپیچـد  پهلوانشـان  و زآن پـس  بـه تنـدی  نجويـد نبـرددل 
شـود  ُگنابـد  کـوه  بـه  بـه جنـگ اندرون  دسـت ما بد شـود سـپاهش 
انجمـن  ايـن  نامـداران  از  کسـی کـم شـود گـم شـود نـام مـن ور 
جنـگ  بـه  را   گـوان  دل  شـود  نیازنـد  از آن پـس  بـه پیـکار چنـگشکسـته 
کیـن  نسـازيم  وی  بـا  کـه  بـه  کمیـنهمـان  راه  ببنديـم  بـر   او  بـر 
جنـگ جوينـد  و  گردنـد  خیـره  سـپاه انـدر آرنـد از ايـن جـای تنـگمگـر 

 )فردوسی،1386، ج4: 37(
8.1.2(برگزیدن بيژن به سپاه ساالری ایران

         چـون بیـژن موفـق شـده بـود کـه هومـان را شکسـت دهـد و سـر او را از تـن جـدا 
کنـد، وقتـی سـپاه تـوران به فرماندهی نسـتیهن، يورش مـی آورد، گـودرز، در اقدامـی بخردانه 
بیـژن را کـه بزرگتريـن يـل تـوران را در هـم شکسـته بود، پیش قـراول سـپاه ايـران می کند تا 

بدين ترتیـب، تورانیـان بـا ديـدن او، حسـاب کار دستشـان آيـد و پايشـان سسـت گردد: 
را گیـو  بیـژن  زمـان  آن  را بخوانـد  نیـو  لشـکر  تیغـزن  همـان 
تـو  کام  و  اختـر  نیـک  گفـت     تـو بـدو  نـام  دشـمنان  دل  شکسـته 
مـن  زگـردان  بايـد  کـه  هـر  مـن ببـر  مـردان  و  نامـداران  ايـن  از 
شـیر  چـو  را   تاختـن  ايـن  شـو  سـپهر انـدر آور  بـه مـردی  بـه زيـر  پذيـره 
سـوار لشـکر  ز  بیـژن  کـرد  هـزارگزيـن  پرخاشـجويان  دلیـران  

                                  )همان : 57(
9.1.2(رد پيشنهاد آشتی پيران ویسه

         سـپاه ايـران بـه سپه سـاالری گـودرز، رويـاروی سـپاه توران می ايسـتد. در همـان حال، 
کیخسـرو در اقدامـی بخردانـه، لشـکرهايی را بـه فرماندهـی رسـتم، لهراسـپ و اشـکش، بـه 
مناطقـی پشـت سـر تورانیـان، فرسـتاده بود تا با تسـخیر آن سـرزمین ها، عمًا پشـت دشـمن 
را خالـی کننـد. از طـرف ديگـر، گـودرز نامـه ای بـه شـاه ايـران می نويسـد و کیخسـرو را بـا 
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سـپاهی کمکـی بـه ياری فـرا می خواند تـا مبـادا تورانیـان از رود جیحون گذر کننـد و عرصه 
بـر ايرانیـان تنـگ شـود. ايـن در حالـی اسـت که سـپاه کمکی تـوران، هنوز سـر نرسـیده بود 
و پیـران، بـه موقعیـت خطیـر سـپاه تـوران آگاه بـود. از ايـن رو بـرای اينکه سـپاه ايـران را تا 
فـرا رسـیدن افراسـیاب و سـپاه کمکـی بـه تعلـل وادارد، در اقدامـی زيرکانه، نامـه ای چرب و 
دالويـز، خطـاب بـه گـودرز می نويسـد و پیشـنهاد آشـتی می کنـد؛ نامـه ای که  همـه ی رجال 
بـزرگ ايـران را نیـز به سـتايش برمی انگیزد، امـا گودرز که از موقعیت لرزان سـپاه تـوران آگاه 
بـود، در نامـه ای مشـبع که ذکـرآن  در اين متـن نمی گنجد، اين پیشـنهاد را رد می کنـد و اعام 

مـی دارد کـه ايرانیـان تنها جنـگ را سـاخته اند. )فردوسـی،1386، ج4: 76( 

1.3(نابخردی های گودرز
       يکی از زيبايی های شـاهنامه، در اين اسـت که بر خاف قصه های کهن، شـخصیت های 
آن، مطلـق و سـیاه و سـپید نیسـتند، بلکـه در هالـه ای خاکسـتری رنگ به سـر می برنـد؛ به اين 
معنـا کـه پهلـوان، نـه به طرزی مطلق، سـیاه سـیاه اسـت و نه سـپید سـپید، بلکه شـکلی میانه 
دارد و ايـن امـر بـر غنای شـاهنامه افزوده اسـت. از همین روسـت که حتی پیـر بخردی چون 
گـودرز نیـز گاه مرتکـب نابخردی هايـی مـی شـود کـه بـر شـخصیت سـپید او اندکـی سـايه 

می افکند.
1.1.3(رویارویی با توس 

       وقتی در پی خواب شـگرف گودرز، گیو راهی توران می شـود و کیخسـرو و فرنگیس را 
بـه ايـران باز مـی آورد، گودرزيان همه با پادشـاهی کیخسـرو يک دل اند. در اين میـان توس، از 
در مخالفـت درمی آيـد و با وجود شـاهزاده ای سـترگ چون فريبرز، بر مسـند قدرت نشسـتن 
کیخسـرو را کـه از يـک رو، پشـتش بـه تورانیـان مـی رسـد، به صـاح مملکـت نمی داند. در 
ايـن میـان گـودرز، بـه واکنشـی شـگرف و دور از خـرد دسـت می يازد و بـدون اينکه با شـاه 
ايـران، کیـکاووس، شـور کنـد، بـا سـپاهی انبـوه، روياروی تـوس می ايسـتد و جنـگ را پای 
می افشـرد. شـگفت آن اسـت کـه گودرز، پیـر ايران اسـت و رفتـاری چنین سبک سـرانه از او 
دور می نمايـد؛ اّمـا او بـدون توجـه بـه پیامدهـای ايـن جنگ، حاضر اسـت به روی بـرادر تیغ 
گشـايد و توس را سـر جای خود نشـاند.  جالب اسـت توس که در شـاهنامه، به سبک سـری 
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و تنـدی شـهره اسـت، در ايـن میدان، سـربلند بیـرون می آيـد و در کمال بخـردی، از جنگ با 
گـودرز می پرهیـزد و بـا نوشـتن نامـه ای به کیـکاووس،  ماجرا را بـا او در میان می نهـد. باری، 
تـوس، خـوب می دانـد کـه از جنگ با گـودرز، تنهـا انیرانیان سـود می برنـد و دود اين جنگ، 
تنهـا ديـدگان ايرانیـان را کـور می کند. از همین روسـت که برخـاف گودرز پیرسـر، بخردانه 

از جنـگ می پرهیزد: 
مهـان از  گفـت  و  گـودرز  جهـانبرآشـفت  انـدر  بـاد  کـم  تـوس  تـن 
هشـت و  هفتـاد  داشـت  پسـر  و  بـزد کـوس و ز ايوان به میدان گذشـتنبیـره 
هـزار دو  و  ده  جنگـی  سـوارسـواران  برگسـتوان ور  رفـت  بـرون 
تـوس سـپهدار  بیامـد  سـو  آن  کـوسوز  پیـل  کوهـه  بـر  ببسـتند 
میـان فـراوان  گـردان  کاويـانببسـتند  اختـر  سـپاه  پیـش  بـه 
سـپاه چنـدان  و  ديـد  را  گـودرز  همـی تیـره شـد روی خورشـید و مـاهچـو 
پیـل ژنـده  کوهـه  بـر  تخـت  نیـليکـی  کـردار  بـه  تابـان  پیـروزه  ز 
تاجـور کیخسـرو  کمـرجهانجـوی  بسـته  و  تخـت  آن  بـر  نشسـته 
تـو گفتـی به گیتـی درون جای نیسـتبـه گـرد انـدرش ژنـده پیـان دويسـت
کاههمـی تافـت ز آن تخـت خسـرو پـو ماه سـر  بـر  رخشـنده  ياقـوت  ز 
کـرد انديشـه  و  تـوس  دل  شـد  نبـردغمـی  بسـازم  مـن  اگـر  امـروز  کـه 
سـپاه دو  هـر  ز  آيـد  کشـته  گاهبسـی  کینـه  ايـن  برخیـزد  نـه  ايـدر  از 
افراسـیاب کام  ار  جـز  خـوابنباشـد  ز  برآيـد  تـرکان  بخـت  سـر 
شاهنشـاهی تخـت  رسـد  مهـیبديشـان  روزگار  همـه  سـرآيد 
راه جوينـده  و  مـردّی  شـاهخردمنـد  کاوس  نزديـک  فرسـتاد 
خدنـگکـه از مـا يکـی گر بـر اين دشـت جنگ تیـر  پـّر  کمـان  بـر  نهـد 
افراسـیاب کـه  خیـزد  کینـه  همـه شـب همـی آن ببینـد بـه خـوابيکـی 
شـاه کاوس  نـزد  از  سـپاهفرسـتاده  پهلـوان  بـر  بیامـد 
پیـر جهانديـده  ای  نـرم  گفـت  شـیربـدو  جـام  بـر  بّرنـده  زهـر  منـه 
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میـان آهـن  از  بگشـای  و  تیـغ  زيـان...بنـه  آيـد  سـود  ايـن  کـز  نبايـد 
                )فردوسی،1386، ج2: 170(

2.1.3(گرفتاری در گلوگاه های دشمن و شکست رسواگرایانه ی ایران
        در جنـگ ايـران و تـوران، جادوگـری بازور نام، سـرما و برفی شکیب سـوز را بر ايرانیان 
فـرود مـی آورد و چـون دسـت گنـداوران ايرانـی از حرکـت بـاز می مانـد، تورانیـان بـه انبوه، 

يـورش می آورند:
ايرانیـــان ز  چنـــدان  کـه دريـای خـون شـد همـی در میـانبکشـــتند 
ز بـرف و ز افکنـده شـد جـای تنـگز کشـته نبـد جـای گشـتن بـه جنـگ
ايرانیـان ز  يکسـر  دشـت  تـن بـی سـران بـود و سـر بـی میـانهمـه 

)فردوسی،1386، ج2: 128(
رهـام بـا کشـتن بـازور، ديگربـار هـوا را بـه حالـت طبیعـی برمی گرداند. بعـد از ايـن ماجرا، 
تـوس، سپه سـاالر ايـران، پیشـنهاد می کند که نبايـد در يورش، پیش دسـتی کرد؛ بلکـه بايد در 
کمیـن نشسـت تا ابتدا دشـمن خـود را بنماياند. گـودرز به شـّدت با توس مخالفـت می کند و 
در تصمیمـی نابخردانـه و احساسـی، تـوس را برمی انگیزد تـا ابتدا ايرانیان پیش دسـتی کنند. از 
آن جـا کـه ايرانیـان در خاک توران در حـال جنگ بودند، بديهی اسـت پیش دسـتی ايرانیان در 
جنـگ، بـه دور از خـردورزی اسـت؛ چـرا که دشـمن، به خوبی بـه گلوگاه هـا و کمین جا های 
سـرزمین خـود آگاه اسـت و می توانـد به راحتـی، ايرانیـان را در ايـن گلوگاه های نبهـره، به دام 
انـدازد. پـس تصمیـم درسـت تر، همـان بود که تـوس پیشـنهاد کرده بـود. در چنیـن مواقعی، 
بهتريـن اسـتراتژی آن اسـت کـه بشـکیب بـود و بـر دشـمن پیش دسـتی نکـرد، تـا آن هـا از 
کمیـن گاه هـای خـود بیـرون آيند و آنـگاه به انبوه، بـر آنان يورش بـرد. گودرز نسـبت به اين 
نکتـه غافـل بـود و تـوس هم بـه احتـرام بزرگی سـّن او، پـای در رکاب می نهد، پیـش می آيد 

و آنچـه نمی بايـد، پیـش می آيد:
کـوسچنیـــن گفـــت گـــودرز از آن پـــس بـــه توس آوای  نـه  بايـد  پیـل  نـه  کـه 
ـــیمهمـــه تیـــغ هـــا يکســـره برکشـــیم ـــند ار کش ـــوش ار کش ـــم ج برآري

سيماي گودرز در سنجه ی خرد
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پیـر جهانديـده  ای  تـوس  گفـت  زمهريـربـدو  دم  از  پـاک  گشـت  هـوا 
بـاد بـه  بايـد  داد  همـی  سـر  دادچـرا  زور  و  فـره  فريـادرس  چـو 
مـا جنـگ  در  تـو  پیشدسـتی  مـامکـن  آهنـگ  خـود  دلیـران  آن  کننـد 
مشـو پذيـره  زمانـه  بهـر  مشـوز  خیـره  بدخـواه  نزديـک  بـه 
کّرنـای دم  برشـد  دگربـاره  درای...  هنـدی  و  زنـگ  خروشـیدن 
بخـتچـو شـد رزم ترکان بـر اين گونه سـخت روی  ايرانیـان  نديدنـد 
درشـت اختـر  و  روز  شـد  تیـره  پشـتهمـی  نمودنـد  دشـمن  بـه  دلیـران 
بـود خسـته  و  پرکشـته  دشـت  بـه خـون بـزرگان زمیـن شسـته بـودهمـه 

              )فردوسی،1386، ج3: 130(             
3.1.3(در خطر افکندن گستهم

        وقتـی در نبـرد دوازده رخ، تورانیـان شکسـت می خورنـد، لهـاک و فرشـیدورد، هشـت 
تـن از طايـه داران ايـران را می کشـند و می گريزنـد. گـودرز بـا شـنیدن ايـن خبـر، سـخت 
برمی آشـوبد؛ چـرا کـه هفتـاد پـور خـود را از دسـت داده بـود و حـال، نمی توانسـت ببیند که 
بـرادران پیـران، بـدون هیـچ زخمی به توران برگردنـد. از اين رو از ايرانیان يلـی را می طلبد که 
سـر در پی لهاک و فرشـیدورد نهد و مانع گريزشـان شـود. گسـتهم داوطلب می شود و گودرز 
او را بديـن مأموريـت گسـیل می کنـد. ايـن اقـدام گـودرز، البتّه نابخردانه اسـت؛ چـرا که يک 
مبـارز را بـه آورد بـا دو يـل سـترگ فرسـتادن، خطـر کردنی آشـکار اسـت؛ به ويژه کـه لهاک 
و فرشـیدورد، بـه مـرگ بـرادر خود، پیران ويسـه داغدارند و سـراپا خشـم. از ايـن رو، بديهی 
اسـت چنانچـه بـا گسـتهم درگیر شـوند، به جان بکوشـند که با کشـتن گسـتهم، اندکـی آرام 
يابنـد و آبـی بـر آتـش درون ريزند. اينجاسـت که بیـژن وارد میدان می شـود و ضمن نکوهش 
گـودرز، بـه ياری گسـتهم مـی رود.  شـايان يادآوری اسـت که اگر بیـژن در پی گسـتهم نرفته 
بـود، گسـتهم نمی توانسـت زنـده به ايـران برگردد؛ چـرا که سـراپا زخم برداشـته و بی توش و 
تـوان، در کنـار چشـمه ای افتـاده بـود و جوی خـون از زخم هايش جـاری بـود و بیژن جانش 

را نجات داد:
فريـادرسبـه گـودرز پـس گفـت بیـژن کـه کـس  نباشـدش  مـن  از  جـز 
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پیـش  کار  بديـن  گـردان  ز  آيـد  به سـیری نیامـد کس از جـان خويشکـه 
اوی کار  از  کـه  بايـد  رفـت  جگـر پـر ز درد اسـت و پـرآب روی  مـرا 
شـیرمرد کای  گـودرز  گفـت  نـه سـردبـدو  گیتـی  ز  آزمـوده  نـه گـرم 
پیروزگـر  مايیـم  کـه  پسـرنبینـی  ای  تنـد  مشـتاب  کار  بديـن 
بخـت چیـره  گسـتهم  بـود  ايشـان   وز ايشـان  سـتاند سـر و تاج و تختبـر 
گسـتهم  پـس  از  کنـون  تـا  دژمبمـان   شـیر  چـو  فرسـتم  سـواری 
نبـرد گاه  يـار  بـود  وی  بـا  گـردکـه  بـه  آرد  انـدر  دشـمنان  سـر 
پهلـوان  ای  کـه   بیـژن  گفـت  روان بـدو  روشـن  و  هشـیار  و  خردمنـد 
مـرد اسـت  زنـده  کـه  بايـد  يـار  گـردکنـون  برآرنـد  او  ز  کجـا  آنگـه  نـه 
کارزار در  کشـته  گسـتهم  شـد  کار چـو  برگشـت  و  روز  او  بـر  سـرآمد 
اوی  تیمـار  بـه  مـن  تـا  اوی  بفرمـای  کار  بـر  تنـگ  کمـر  ببنـدم 
سـرم  تـا  مـرو  گويـی  کـه  ايـدون  خنجـرمور  آبگـون  بديـن  ببـّرم  
اوی مـرگ  از  پـس  زندگانـی   مـن  مجـوی کـه  بهانـه  باشـد   کـه  نخواهـم 
پیـش بشـتاب  گـودرز  گفـت  اگـر نیسـتت مهـر بـر جـان خويـش بـدو 
کارزار از  سـیری  همـی  بـر مخـارنیابـی  بپسـیچ و سـر  و  کمربنـد 

 )فردوسی،1386، ج6: 17(

سيماي گودرز در سنجه ی خردعشق و تغّزل؛ بُن مايه  ی اصلی شعر حمید مصدق
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نتيجه گيری
       چنانکه برخی از شـاهنامه پژوهان يادآور شـده اند، فردوسـی شـیعه ی معتزلی بوده و يکی 
از ارکان فکـری معتزلیـان، خـردورزی و سـتايش خرد بوده اسـت. شـايد از همین روسـت که 
در گسـتره ی ادب پارسـی، شـاهناهه، تنها کتابی اسـت که با سـتايش خرد آغاز می گردد و در 
طول داسـتان های دالويز و گاه شـفقت برانگیز آن نیز، گاه و بیگاه فردوسـی حکیم، به سـتايش 
خـرد پرداختـه و خـرد را زيبنده تريـن گوهـری می داند که وجود انسـان را آراسـته اسـت. در 
ايـن پژوهـش، نگارنـده با بررسـی کنش گودرز در شـاهنامه، پیر بخـرد اين نامـه ی ورجاوند، 
بـه ايـن نتیجه رسـیده که سـتايش خـردورزی، تنهـا به مقدمـه ی شـاهنامه و انتهـای برخی از 
داسـتان های آن محـدود نمی شـود؛ بلکـه کنـش پهلوانـان آن نیـز بر پايه ی خرد اسـتوار شـده 
اسـت؛ چنانکـه گـودرز، اگرچه گاه بـه کنش های نابردانه-ای دسـت يازيده است)سـه کنش(، 
اّمـا کنش هـای بخردانـه ی او چنـان پررنـگ و متعّدد اسـت)نُه کنش( کـه او را در شـمار يکی 
از بخردتريـن شـخصیت های شـاهنامه قـرار داده اسـت؛ يعنی نسـبت کارکردهـای بخردانه ی 
گـودرز نسـبت بـه نابخردی هـا، سـه برابر اسـت. شـايان يادآوری اسـت کـه نابخردانـه بودن 
برخـی از کنش هـای گودرز، بر غنای شـاهنامه افزوده اسـت؛ چـرا که اين امر، نشـان دهنده ی 
مطلـق نبـودن شـخصیت ها و پهلوانان شـاهنامه اسـت و باعث شـده کـه پهلوانـان، زمینی تر و 

انسـان تر، بـاز نموده شـوند؛ نه شـخصیت هايی در خـا و ماورايی و دسـت نايافتنی.
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