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Abstract 
Ancient Persian people have been associated with wisdom and philosophy as one of the most 

civilized and thought-provoking nations in history. The reflection of ancient philosophy and 

wisdom can clearly be seen in the thoughts of Ferdowsi and Suhrawardi. As evidence suggests 

Ferdowsi and Suhrawardi have access to the common resources such as the Avesta book or 

Conversation with Zoroastrian intellectuals. Meanwhile, one of the intellectual feedback of 

Sheikh Ishraq was the book of Shahnameh Ferdowsi. Suhrawardi mentions in his books from the 

mythological kings just like that he has returned Ferdowsi's poetry to prose. Furthermore, one of 

the favorite hero of Ferdowsi and Suhrawardi is Keykhosrow. All of the Keykhosrow's features 

and attributes in Shahnameh Ferdowsi are fit for his characteristics in Suhrawardi's thought. 

Characteristics such as having a God`s sign, a good human being, fair, wisdom, a mystical 

journey and his absence, are all applicable in Ferdowsi's and Suhrawardi's thoughts. This 

research attempts to cite resources, using the American school method, while studying how 

Suhrawardi is influenced by Ferdowsi's thought; we try to compare Keykhosrow's mystical 

characteristics in the ideas of Ferdowsi and Suhrawardi. The results of the research indicate that 

Suhrawardi has been modelled on the mystical character of Keykhosrow from Ferdowsi's 

Shahnameh, and that all of the mystical features of Keykhosrow are equally applicable in the 

thoughts of Ferdowsi and Suhrawardi. 
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 6/55/5638 پذیرش:  55/8/5635 دریافت:

 چکیده
 فلسدفه  تدا  باز اندد  بوده پیوند در فلسفه و حکمت با تاریخ طول در تفکّر، و اندیشه صاحب و نمتمدّ های ملّت از یکی مثابةبه ،باستان ایرانیان

 و وسدی فرد ،پیداسدت  شدواهد  از کده  گونده آن  کدرد  مشداهده  سدرروردی  و فردوسی اندیشة در روشنیبه توانمی را باستان ایران حکمت و

 یآبشدوورها  از یکدی  اینکده  بدر  افدوون  اندد؛ داشدته  دسترسدی  زرتشدتی  خردمندان با گفتگو یا اوستا کتا  مانند ؛مشترکی منابع به سرروردی

 کده  کندد  مدی  یداد  یریاسداط  پادشداهان  از ایگونده بده  ،خود هایکتا  در سرروردی است  بوده فردوسی شاهنامة کتا  ،اشراق شیخ کریف

  اسدت  کیوسدرو  ،بدوده  سدرروردی  و فردوسی عالقة وردم که پرلوانانی از یکی ،میان این در است  بازگردانده نثر به را یفردوس شعر گویی

 فدرّة  داشدتن  همچدون  هدایی ویژگی است  تطبیق قابل سرروردی اندیشة در او هایویژگی با ،فردوسی شاهنامة در کیوسرو هایویژگی تمام

 در  اسدت  تطبیدق  قابدل  سدرروردی  و فردوسدی  اندیشدة  در همگدی  او؛ عروج و عرفانی سفر ،یخردمند ،عدالت انسانی، نیک خصال ایودی،

 اندیشدة  از سدرروردی  تأثیرپدییری  نگیچگو بررسی ضمن آمریکایی، مکتب روش به ،منابع به استناد با تا است نآ بر تالش ،حاضر پژوهش

 وصد   در سدرروردی  که است آن بیانگر پژوهش، های یافته شود  یسهمقا سرروردی و فردوسی اندیشة رد کیوسرو هایویژگی فردوسی؛

 سدرروردی  و فردوسدی  اندیشدة  در ،کیوسدرو  عرفانی هایویژگی تمام و است گرفته الگو فردوسی شاهنامة از کیوسرو عرفانی های ویژگی

  است تطبیق قابل هم با

 باستان  ایران ،فلسفه و،کیوسر رروردی،س فردوسی، شاهنامة تطبیقی، ادبیّات کلیدی: واژگان
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 رپیشگفتا .1

 موضوع تعریف .1-1

 ،قدسدی  هدای ویژگدی  بدا  و ایدودی  فدرّة  دارای محبدو ،  یشوصدیّت  مثابدة بده  ،(5)فردوسدی  شاهنامة در کیوسرو

 یداد  او از باسدتان  ایدران  حکمدت  کننددة زندده  منولدة بده  کده  ونید  (6)سدرروردی  ینالدّشرا  است  شده توصی 

 شداهنامة  خدود  از اسدتفاده  بدا  همچنین و فردوسی با مشترک فکری آبشوورهای و منابع به رسیدست با شود، می

 در فردوسدی  و او تفکّدر  بدین  شدباهت  کده  کندمی وص  را کیوسرو عرفانی هایویژگی ایگونهبه فردوسی،

 و عرفدانی  سدفر  ایدودی،  فدرّة  داشدتن  خرد، عدل، ،هاویژگی این ةجملاز ؛است مشاهده قابل روشنی به زمینهینا

 ایدودی  ةفدرّ  دارای و خردمندد  عدادل،  پادشداهی  عندوان به کیوسرو فردوسی، شاهنامة در  است کیوسرو غیبت

 دربدارة  خدود  هدای کتدا   در را هاویژگی این تمام ،فردوسی از الگوگیری با نیو سرروردی  است شده فیمعرّ

   کند می توصی  کیوسرو

 :5395 ارجمندد،  )ر ک: است برخوردار ایودی ةفرّ از شاه که ندبود معتقد ،باستان یانایران که است گفتنی 

 ر ک:) شدود مدی  دور او از ایدودی  ةفدرّ  کندد،  مسدت  ترعیّد  بده  و شدود  دور راسدتی  راه از که شاهی و (86-35

 و فریددون  کیدومر،،  مورددر است آن جوّمر سرروردی که یتفکّر  (8 :5669 وشی،فره ؛3 :5686 سودآور،

 تطبیدق  قابدل  فردوسدی  و باستان ایرانیان تفکّر با کامل طوربه مورد،این در او اتنظریّ و کندمی صدق کیوسرو

 عرفدانی  هدای ویژگدی  ،گفتده پدیش  مطالدب  بسد   و شدر   ضمن تا است آن بر سعی رو پیش نوشتار در است 

 شود  بررسی و تطبیق سرروردی و فردوسی اندیشة در کیوسرو

 هدف و اهمّیّت ،ضرورت .1-1

 درک و شدناخت  باعد   زیدرا  اسدت؛  ضدرورت  خدود  ،ادیبدان  و انتفکّدر م فکری آبشوور و ریشه به اختنپرد

 طدول  در بشدر  فلسفی و فکری آوردهایدست انتقال شیوة ،همچنین شد؛ خواهد موضوعات و مسائل از میقع

 و شداعران  ،انتفکّدر م نگدرش  ندو   و دیددگاه  تطبیدق  اینکده  منض است  برخوردار یخاصّ اهمّیّت از نیو تاریخ

 پیشدینیان  تفکّدر  طدرز  بدا  آشدنایی  و تداریخ  از بیشدتر  فردم  باع  ،پیشینیان فرهنگ و حکمت تاریخ، به فیلسوفان

 قررماندان  دیگدر  و کیوسدرو  عرفدانی  شوصدیّت  دربارة فردوسی و اشراق شیخ آرای ایسةقم ،بنابراین شود؛ می

 پدژوهش  از هدف کرد  خواهد کمک اسالمی نایرا فانعر کلیدی مفاهیم شناخت به ،ایران تاریخ ایاسطوره

 است  کیوسرو دربارة فردوسی تفکّر از سرروردی تأثیرپییری چگونگی بررسی ،حاضر

 پژوهش هایپرسش .1-7

 است؟ بوده چگونه اسالمی عالم با باستان دنیای حکمت بین پیوندبوشیدن در سرروردی نقش -

 است؟ تطبیق قابل ،سرروردی ةاندیش با وکیوسر شوصیّت مورددر فردوسی هایاندیشه آیا -
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 پژوهش پیشینة .1-9
 اامّد  ؛اسدت  شدده  انجدام  بسدیاری  هدای پدژوهش  ،جداگانده  طدور  بده  فردوسدی  و سدرروردی  ینالدّشرا  رةبادر

 شدده  نگاشدته  رابطده  ایدن  در کده  آثداری  جملده از اسدت؛  نشدده  چندانی بررسی بح  مورد موضو  راستایدر

 باسدتان،  ایدران  و اشدراق  حکمدت  در نوراالندوار  و ندور  تطبیدق  بحد   به وی  است (5636) رضی کتا  است،

 و یموداید  حکمدت  در آن رمدو  و راز و پیدر  تطبیق اشراق، حکمت و خسروانی حکمت در تطبیقی ایودشناسی

 اسدالم  در معندوی  تفکدر  آفداق  کتدا   در (5636) 5کدربن  هدانری  همچنین است؛ پرداخته و    اشراق حکمت
 طدور بده  قسدمت  این در که است داده تصاصاخ باستان ایران از او تأثیرپییری و سرروردی به را فصلی ،ایرانی

 معتقدد  وی اسدت   داشته نقش باستان ایران کرن حکمت احیای در سررودی که است کرده اشاره جوئیلیخی

 تواندد نمدی  کده  دارد وجدود  لیتدأمّ  قابدل  تشدابه  اسالمی تسنّ در محمدی نور با اوستایی نور هالة بین که است

 کدرده  تطبیدق  اسالمی فلسفة با را باستان ایران حکمت سررودی که گیردمی نتیجه ،اساس این بر باشد  تعلّ بی

   است 

 اسدت   کرده باستان ایران حکمت با سرروردی هایاندیشه مقایسة به بیشتری هتوجّ (5689 و 5686) کربن 

 آتدش،  و ندور  بده  احتدرام  و قداسدت  بح  در ویژهبه اشراق، فلسفة در باستان ایران میرا، به (5635) وربوشن

 و فردوسدی  ةاندیشد  در کیوسدرو  تشوصدیّ  تطبیدق   بده  یادشدده  مندابع  از یدک هدی   در ولی است؛ داشته هتوجّ

 است  نشده مقایسه سرروردی

 نظری چارچوب و پژوهش روش .1-9

 ایدن  اسدت   شده نگاشته تطبیقی یّاتادب مریکاییآ مکتب اساسبر و تحلیلی - توصیفی روشبه حاضر پژوهش

 در کده  تطبیقدی،  ادبیّدات  المللیبین کنگرة دومین رد 6کو ل ر نه سونرانی با ،دوم جرانی جنگ از پس ،مکتب

 بدر  افدوون  مکتدب،  این نراد  ادبی هایپژوهش عرصة به پا د،ش برگوار شمالی لینایکار دانشگاه در 5368 سال

 علدوم  هدای رشته سایر با تنگاتنگ ارتباط در را تطبیقی ادبیّات موتل ، هایفرهنگ بین ادبی ارتباطات مطالعة

 شناسدی، جامعده  پیکرتراشدی،  شناسدی، روان شناسدی، زبدان  ادیدان،  فلسدفه،  تداریخ،  مانندد  ،زیبا هنرهای و انسانی

 در جدیددی  ةنظریّد  و فلسدفه  ،تطبیقدی  ادبیّدات  مکتب، این ازمنظر بیند می هنرها سایر و موسیقی سینما، اشی،نقّ

 هدای ادبیّدات  یعندی  آن، یاجدوا  کده  است کلیّتی و جرانی پدیدهای ،ادبیّات که معنابدین  است ادبی مطالعات

 ادبیّدات  نویسدد: مدی  تطبیقدی  ادبیّدات  ةبدار در ولک رنه برخوردارند  یگانه انسجامی و واراندام وحدتی از ملّی،

 را آن بتدوان  کده  است ممکن غیر و دکنمی بررسی را ادبیّات ،زبانی و نژادی سیاسی، موانع به توجّهبی ،تطبیقی
                                                                                                                                                          
1. H. Corbin 

2. R. Velk 
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 ی،مکّد  ر ک:) کدرد  محددود  ادبیّدات  تداریخ  در را ادبیّدات  تدوان نمدی  ،همچندین  ؛کرد محصور روش یک در

5386: 535 ) 

 مطالعدة  و یافدت  بیشتری گستردگی ،پژوهشی هایزمینه تطبیقی، ادبیّات عرصة به آمریکایی مکتب ورود با

 دربدر  را و    انسدانی  معدارف  و موتلد   هنرهدای  با ادبیّات مقایسة فرهنگی، و ادبی هایتفاوت و هاتشباه آن

 جدیدد  رویکردهدای  بده  دستیابی برای روشی ،درواقع ،تطبیقی ادبیّات ( 33 :5635 وند،زینی ر ک:) گرفتمی

 گیدرد مدی  دربدر  را زیبدا  ایهنرهد  و انسدانی  علدوم  هدای شداخه  سدایر  و ادبیّات بین رواب  که روشی است، ادبی

 یدافتن  دنبدال بده  ،گفتده پدیش  روش بدر  تکیده  بدا  ،حاضدر  پژوهش ،ترتیببدین ( 59 :5683 انوشیروانی، ر ک:)

 پدیش  نوشدتار  رو، این از ؛است سرروردی ةاندیش و فردوسی شاهنامة در کیوسرو شوصیّت تطبیق و هاشباهت

  دآیمی شماربه ونی فلسفه و ادبیّات بین ةرابط بررسی نوعیبه رو،

 موضوع تحلیلی پردازش .1

 اسالمی عالم و باستان دنیای حکمت پیوندبخشیدن در سهروردی نقش .1-1

 شدواهد  بندابر  کده  اسدت  حدالی  در ایدن  ،کنندد مدی  آغداز  یونان از را فلسفه علم تاریخ ،گاه ،فلسفه پژوهشگران

 در ،5دوراندت  ویدل   آورد شدمار بده  هففلسد  هدای هخاسدتگا  از یکدی  مثابدة به نیو را زمینمشرق توانمی ،تاریوی

 و فلسدفه  موتدر   را خدود  لاوّ دسدتة  کده  است چینیان و هندیان ریشوند مایة این» نویسد:می گونهاین مورد این

 میدان در چده،  باشیم، اشتباه در همه ایشان، و ما که دارد احتمال ولی دانند؛می آن کنندةکامل را خود دوم دستة

 کده  هدم  نظدم  بددون  و عرضدی  طدور به ولو را، اخالق فلسفة که است قطعاتی مانده، برجای مصر از که آثاری

 ندژاد  ایدن  بده  نسدبت  را خدود  کده  بود یونان مردم المثلضر  ،مصری حکمت دهد می قرار بح  مورد باشد،

 از گداه هدی   ،جردان  کده  اسدت  معتقد سرروردی همچنین، ؛(556 :5668) « شمردندنمی بیش کودکی قدیمی

 ( 56 :5655 )سرروردی، است نبوده خالی حکمت و فلسفه

 دهدد  مدی  دسدت بده  علدوم  و ریاضدی  و تئد هی و فلسفه در ایرانیان رتبحّ و متقدّ از مدارکی ،تاریوی شواهد

 و داندد مدی  تدر یقددیم  مصدر  ةفلسدف  و حکمدت  از را ایدران  حکمدای  حکمدت  و فلسدفه  ،ارسطو که ایگونه به

 ةسرچشدم  از آغداز  در یوندان  حکمدای  ندود  عرفدان  تکامدل  سدیر  فدن،  نشدمندان دا عمیق هایپژوهش برحسب

 ویدژه بده  ایراندی  دانشدمندان  ندود  ،یوندانی  حکدیم  ،فیثاغور، که اندنوشته و است خورده آ  زرتشت حکمت

 در زرتشدت  حکمدت  و عدالی  هدای  آمدوزه  این از پرتوی و انعکاس است  خوانده درس زرتشت نامبه شوصی

 خدداطر مشددرود رواقیددون و ارسددطو ق م(، 996 -966) افالطددون همچددون یونددانی یحکمددا دیگددر اندیشددة

                                                                                                                                                          
1. W. Durant  
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 :5666 امدام،  ر ک:) انددانسته ایرانیان مررپرستی آیین ةزاد را افالطونی عشق ایپاره و است شده پژوهشگران

 در ارسدطوطالیس  اول ممعلّد  آنکده  بدا » گویدد: مدی  موضو  این به اشاره در االرشاق ةحکم در سرروردی  (63

 دو کده  یمیبپیمدا  را افدراط  راه قدرآن او ستایش در نباید ،ص وال مع ،است ارجمند بس مقامی دارای حکمت

   (555 :6 ج ،5666) «بکاهیم  آنان قدر از نموده کوچک را افالطون و زرتشت و:ا استاد

 بدا  باستان هاینتمدّ حکمت پیوند و تفسیر در یبسیار نقش پارسیان، حکمت ةکنندزنده مثابةبه سرروردی

 خدود  سدررودی  بودندد   دهیکوشد  انتقال این در زیادی نمایحک و نرفااع نیو او از پیش هالبتّ دارد؛ اسالمی عالم

 خدوبی بده  خدود  از پدیش  اسدالمی  ارفانع و نمایحک به را یو تاریوی بینش که دارد یمرمّ بیان ،مطارحات در

 کیدومر،،  مانندد  ؛باسدتان  ایدران  حکیمان و یونان حکمای از طامس نور و حکمت انتقال سیر او دهد می نشان

 ونالنّد وذ مانندد  ؛اسدالمی  ایدران  عارفدان  و حکیمدان  بده  آن خمیدرة  رسدیدن  و داده نشان را کیوسرو و فریدون

 ر ک:) اسدت  ردهکد  بررسدی  را خرقدانی  ابوالحسدن  و جحدالّ  منصدور  بسدطامی،  بایویدد  تستری، سرل مصری،

 ( 68 :5689 کُربن، ؛566-569 :5633 پناه،ودانی ؛566 :6 ج ،5666 رروردی،س

 واحدد  شداخة  از کده  حکمتدی  میدرا،  دو کده  اسدت  دانسدته مدی  کدانونی  نقطدة  همچون را خود اشراق شیخ

 حکمدت  کده  بدود  آن وی اندیشدة  اسدت   شدده  یکدی  و رسیده همبه نقطه آن در دوباره ،بود شده پیدا نوستین

 ( 6 :56895 نصر، ک: ر) کند ترکیب یکدیگر با را افالطون و زرتشت

 بایویدد » یعندی:  ؛صدوفیان  پیشدوای  و اسدتاد  سده  راهاز ،خسروانیون حکمت مایةجان که است معتقد شایگان

 هدای مفردوم  از یکدی  ( 633 :5636) « رسدمی سرروردی خود به خرقانی، ابوالحسن و جحالّ منصور بسطامی،

 اشدراقی  شرق این سرروردی است  اشراقی حکت یازل خمیرة حامل او که است این سرروردی، بودناشراقی

 باسدتان  ایدران  در حکدیم  شداهان  سدر  گدرد  گیشدته  در کده  ایشداهانه  خورنة همان یا افتوار، هالة صورتبه را

 در شدرق  کده  اسدت  معتقد نیو دینانی ابراهیمی ( 653 همان: ر ک:) کندمی کش  ایران روان در درخشید، می

 ( 55 :5663 ،همان ؛55 :6 ج ،5683) است فلسفی تفکّر مرد و معنوی سرروردی، اندیشة

  اسدت  قدسدی  نسدب  و اصدل  ندوعی  بلکه، ؛نیست قومی یاصل ،کندمی دفا  آن از سرروردی آنچه درواقع

 حدق  بده  کده  اندد بدوده  گروهدی  پارسدیان  در» نویسدد: مدی  فصو  الت   ةکلم کتا  در بارهاین در خود سرروردی

 آندان  شدری   نوری  حکمت ما مجوس  به ناماننده و فاضل فرزانگانی ورزیدند،می عدل بدان و بودند رهنمون

 « ایدم کدرده  زندده  االرشاق مةةحک بده  موسوم کتا  در است گواه بدان او از پیش حکمای و افالطون ذوق را

 ( الت صو ف کلمة کتا  از نقل ،653 :5636 )شایگان،

 کده  سرنوشدتی  ؛اندد بدوده  سدریم  سرنوشدت  یدک  در همده  ،انباست ایران قررمانان و پیامبر ،سرروردی باوربه
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 کردن  حکمدت  و اسدالم  میدان  میدانجی  مثابةبه سرروردی که نقشی است  آن بیانگر «کتا  اهل» قدسی تاریخ

 پیدامبر  بیدت اهدل  و ایراندی  جماعت میان پارسی سلمان که است نقشی همان درواقع ،کرده بازی زرتشتی ایران

 قدسدی  هدای چردره  دربدا   را تأویدل  و رودمدی  فراتدر  نیدو  ایدن  از سدرروردی  هالبتّد  اسدت؛  کدرده  بدازی  )ص(

 در خدود  نوبدة بده  نیدو  فردوسدی  شاهنامة قررمانان هایچرره سانبدین گیرد می کاربه ایران پرلوانی های حماسه

 ( 655 همان: ر ک:) شوندمی داخل سمقدّ کتا  نمود قلمرو

 را آنقدر  نقدش  و داندد نمدی  دیدن  مقابل را سرروردی فلسفی تفکّر ،دینانی ابراهیمی که است سبب همین به

 نددارد  ایراندی  باورهدای  بدا  منافداتی  سدرروردی،  اسدالم  کده  است معتقد و دانسته مرم بسیار وی هایاندیشه در

 اوجبده  اسدالمی  معارف در و است ایرانی دراصل ،دیتوح ،وی نظربه ( 596 :5636 ،همان ؛656 :5666 ر ک:)

 سدرروردی  اندیشدة  اسداس  خسروانی، حکمت و قرآن که گیردمی نتیجه او ( 599 :5636 ،همان :ر ک) رسید

 :5636 ،انهمد  ر ک:) اسدت  باسدتان  ایدران  فرهندگ  و قدرآن  با وی انس مبیّن نیو «نواراأل نور» اصطال  و است

 ( 55 :6 ج ،5683 ،انهم ؛596 و 566

 و پرلدوی  حکمدت  یدا  فارسدی  حکمدت  سدرروردی،  قاشدرا  ةفلسدف  مردمّ  منابع از یکی شد، اشاره کهچنان 

 اشدراق  شدیخ  توجّده  جلدب  موجدب  مُثُدل،  از بح  و شرودی روش بر یونانی حکیمان تأکید اگر است  ایرانی

 گیدرد،  بردره  هدرمس  و فیثداغورس  سدقراط،  افالطدون،  چون حکیمانی از تا است کرده تحریک را وی و شده

 تأکیدد  و توجّده  شدرودی،  روش بدر  افدوون  کدرده،  جلدب  ودخد بده  را اشراق شیخ نظر فارسی حکمت در آنچه

 ةمسدئل  فارسدی،  حکمدت  در است  بوده انوا  اربا  و فرشتگان از بح  و ظلمت و نور نظام بر فارس حکیمان

 در ندور  حقیقدت  اهمّیّدت  اسدت   یجددّ  ،ظلمدت  و ندور  ةمسئل دیگر، تعبیر به و اهریمن و اهورامودا شر، و خیر

 زبدان  در کده  آتدش  و خورشدید  همچدون  آن یمدادّ  هدای جلدوه  کده  اسدت  رفته شپی جایی تا فارسی حکمت

 ر ک:) شددند مدی  گرفتده  قدرار  تکدریم  و توجّده  مدورد  نیدو  شوندمی نامیده «آذر» و «هورخش» فارس حکمای

 ( 555 :5683 پناه،یودان

 گویدد مدی  و داندد مدی  معندوی  باسدتان،  ایران به را سرروردی صالاتّ ،دینانی ابراهیمی که است اساس این بر

 کده  عقلدی  یحتّد  او بداور بده  ( 566 :6 ج ،5683) کدرد  احیدا  را باستان ایران حکمت نور، به توجّه با سرروردی

 و صدال اتّ ایدن  نیدو  ربنکد ( 599 :5636 ،همدان ) دارد باسدتان  ایدران  در ریشده  ،گویدمی سون آن از سرروردی

 ( 53-63 :5689 ر ک:) داندمی معنوی را آن و تأیید را دیگر حکیم به حکیمی از انتقال

 خدود  آثدار  ،باستان ایران حکمت به آگاه عارفان و حکیمان و کرن منابع به ناداست با سرروردی درمجمو ،

 در ؛آمدندد  وجدود بده  سانبدین که سرروردی آثار کرد  خلق باستان یونان حکمت و اسالمی عقاید تلفیق با را
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 کده  شدود مدی  دیدده  هابعدد  کده  اسدت  دلیدل  همدین  به و یابند انتقال و دبیاورن دوام توانستند رمو و پوشش ةسای

 درزمیندة  «الفدرس  حکمدا   کردن  آثدار  احیاکننددة  و مشدرقیون  راه دهنددة تدداوم  شدیخ » مقدام  در او به مالصدرا

 ( 56 :5689 ربن،ک :ر ک) فرستدمی درود ،ظلمت و نور موضوعات

 شدناخت  و معرفدت  مدر ا مدا » نویسدد: مدی  و سدت ا معتدرف  باسدتان  حکمت احیاگربودن به خود ،سرروردی

 حکمتدی  کدردیم،  احیدا  را باسدتان  حکمت ،آن در و وانرادیم االرشاق حکمة نام با کتابمان به را اصلی حقیقت

 اصدلی  محدور  را آن همواره ،افالطون روزگار به تا باستان یونانیان و مصر بابل، ایران، هند، ()فالسفة امامان که

 ازلدی  خمیدرة  و آوردندد  پدیدد  را خدود  خاصّ حکمت آن رهگیر از آنان که حکمتی ؛ددادن قرار خود دانش

   (56 :5689 )کربن، « است معرفت

 نیاکدان  و جدداد ا ییزورآزمدا  و مبدارزه  و پرلوانی جرات فردوسی کههمچنان ،گفت توانمی ،اساس این بر

 پدیش  بورگدان  افکدار  و محدی   اوضا  هب وجّهت با و قبلی هایزمینه با نیو اشراق شیخ کرد، زنده آگاهانه را خود

 خدود  داجددا  قدیمی و کرن نتمدّ دربرابر سیاحت، و سیر و بسیار مطالعات و پرستیوطن احساسات و خود از

 آیدد برمدی  ایراندی  فلسدفة  کردنزنده درصدد و افتدمی خود گیشتة میرا، احیای فکر هب ناچار و گیردمی قرار

 نددارد:  بدیش  هددف  یک» سرروردی ،درواقع شود می هم قموفّ و (63 :5655 ،االرشاق حکمة ةممقدّ ر ک:)

 مغدان   برگردانددن  یعندی  شدده،  کده  قیمتدی  هدر  بده  اسدالمی  ایدران  در باسدتان  ایدران  الردی  حکمدت  کردنزنده

 (635 :5636 )شایگان، « مادریشان سرزمین به ،مشر  یونانی

 از خدود  اشدراق   حکمدت   پدیددارکردن  و اختسد  بدرای  سدرروردی  کده  اسدت  روشن ،تفسیرها این تمام با

 پیددایش  باعد   هدا آن ترکیدب  کده  دهکدر  اسدتوراج  را عناصری ،میانآن از و کرده استفاده اوّل دست منابعی

 از نشدان  سدرروردی  آثدار  در پراکندده  طوالنی  هایقولنقل ست ا شده «اشراق حکمت» به موسوم ،نو حکمتی

 ی،مدادّ  و میندوی  جردان  بده  جردان  تقسدیم  زرتشدتی،  فرشدتگان  دربا  نیایرا کرن هایمتن با وی که دارد آن

 (؛666 :5636 شدایگان،  ر ک:) اسدت  داشدته  لاوّ دست هایییآشنا دیگر، لمسائ و ایودی فرّة یا خورنه بح 

 قددرت  بدا  خدود  او بلکه کرده، گردآوری یا تنظیم و تدوین را هابرگرفته فق  او که پنداشت گونهاین نباید اامّ

 اندیشدیده مدی  چده آن تأییدد  و تثبیدت  بدرای  ،بدوده  او از پدیش  چده آن از و آورده را بسیاری ابداعات ،خود ةالقّخ

 ( 59 :5689 نصر، ؛699 :5686 وایقانی، محمدی ر ک:) است دهکر استفاده

 پادشداهان  بده  اشداره  بدا  او زیدرا  اسدت؛  بدوده  سدرروردی  اصدلی  مندابع  از یکی نیو فردوسی شاهنامة شکیب

 ازجملده  اسدت؛  تطبیدق  قابدل  فردوسدی  اشدعار  بدا  کده  کندد مدی  توصدی   را هدا آن ایگونهبه فرهمند، یریاساط

 تطبیدق  بدا  ادامده، در  است کیوسرو و فریدون کیومر،، کند:می یاد اهآن از سرروردی که اساطیری پادشاهان
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 سدرروردی  اندیشدة  در فریدون و کیومر، شوصیّت با شاهنامه در فریدون و کیومر، شوصیّت از موتصری

 شد  خواهد پرداخته حکیم دو این اندیشة در کیوسرو ةعارفان خصال تطبیق به

 سهروردی و فردوسی اندیشة در کیخسرو شخصیّت تطبیقی بررسی .1-1

 کده  کسدی  اسدت،  افراسدیا   دختدر  فدرنگیس  مدادرش  اسدت   کیکاووس پسری نوة و سیاوش فرزند کیوسرو

 و بورگدی  آثدار  آیدد مدی  دنیدا بده  سدیاوش  وقتی کنند  جدا بدن از را سیاوش رس تا دهدمی دستور ناجوانمردانه

 بدر  را یو بورگدان  آنکده  از پس گیرد فرامی را جنگ هنرهای ،سالگیهفت در هویداست  او چررة در شاهی

 و مدردم  دل شدادکردن  و هدا ندی ویرا آبدادکردن  به و کندمی پادشاهی مبارکی به او رسانند،می پادشاهی توت

 پردازد:می داد و عدل سترشگ

 برنرددداد سدددر بددده بورگدددی تددداج چدددو

 کددددرد آبددداد  ویراندددی  هرجدددای  بددده 

 نددددددم بباریددددددد بردددددداران ابددددددر از

 آراسدددته شدددد برشدددتی چدددون زمدددین

 ایمندددی و خدددوبی از پدددر شدددد جردددان
 

 شددداد نیدددو او و تددداج شدددد شددداد او از 

 کدددددرد آزاد غدددددم از غمگندددددان دل

 غدددم و بدددودود زندددگ زمدددین روی ز

 خواسددددته از پددددر بوشددددش ز و داد ز

 اهریمندددی دسدددت شدددد، بسدددته بَدددد ز
 

 (666 :5686 ،فردوسی)

 دوسدت، مدردم  عدادل،  پادشاهی است  شاهنامه هایشوصیّت ترینمرم و ترینداشتیدوست از یکی ،کیوسرو

 کیوسدرو  از فردوسدی  کده  ایچردره   اسدت  رسدتگار  سدرانجام  و پیدروز  و قموفّ خردمند، و حکیم خداپرست،

 کده آنجا ،نمونده  رایبد  ( 653-663 :همدان  ر ک:) اسدت  روحدانی  و معندوی  و مثبدت  ایرهچر ،کندمی ترسیم

 توصدیه  او بده  را یدت معنو و یخردمندد  ،عددالت  زیر پندهای دادن با دهد،می لُرراسب به را پادشاهی کیوسرو

 کند:می

 گدددن  و پادشددداهیّ تدددو بددده سدددپردم

 داد بدده جُددو سددپس زیددن زبددان مگددردان

 روان بدددددا آشدددددنا را دیدددددو مکدددددن

 بددددداش بیدددددازار و بددددداش ردمنددددددخ

 اوی تودددت  کدددو گفدددت ایرانیدددان بددده

 

 رند   و درد بسدی  دیددم  کده  پس آن از 

 شددداد و پیدددروز تدددو باشدددی داد از کددده

 جددوان بمانددد بَوتددت کدده خددواهی چددو

 بدددداش نگردددددار را زبددددان همیشدددده

 اوی بودددددت  از و شدددددادان بباشدددددید
 

 (653 )همان:

   دهد:می اندرز را ایرانیان گونهاین شاهنامه دیگر جای در همچنین
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 شدددرریار  زمدددان آن گفدددت  آواز بددده

 خ ددرد و رای داریددد کدده کددسهددرآن

 س دددپَن  گیتدددی و ایدددمرفتندددی همددده

 پددداک یدددودان  ز سدددریدددک بترسدددید

 بگدددیردهمدددی مدددا بدددر روز ایدددن کددده

 شدداهکدداوس و جمشددید و هوشددنگ ز

 نمانددد گیتددی بدده ازیشددان نددام از جُددو
 

 روزگدددددار ب دددده  نامددددداران  ای کدددده  

 بگدددیرد بَدددد و نیدددک کددداین بدانیدددد

     رندد  و اندددوه و درد ایددن بایددد چددرا

 خددداکتیدددره انددددرین شددداد مباشدددید

 بشددددددمردهمددددددی مددددددا دم  زمانددددده 

 کدداله  و فددرّ  و توددت بددا  بودنددد  کدده

 برنووانددددد رفتگددددان نامددددة کسددددی
 

 (666-665 )همان:

 سدون  نیدو  او معنویدت  و پرستییودان و خرد و داد از هست، ینام کیوسرو از هرجا ،شاهنامه جایجای در

 کده آنجاتا کدرده  جلدب  او بده  را اشراق شیخ توجّه که است خردمندی و روحانیت و معنویت همین  است رفته

 شداهان  همدة  برای الگویی منولةبه را کیانی پادشاه این خصوصیات و صفات ،خود سیاسی فلسفة در سرروردی

 بده  و برکندد  دل چیدو همه از وی تا دشومی موجب که ایتجربه و کیوسرو کار  عاقبت  ویژهبه  گیردمی درنظر

 پورجدوادی،  ر ک:) اوسدت  شوصدیّت  و زنددگی  از جنبده  تدرین مردم  دینی و معنوی ازلحاظ آورد روی خدا

5636: 56 )   

 کده  آیدد برمدی  هدا آن مجمدو   از و شدده  ذکدر  خدرد  مینوی و دینکرد و هایشت در بارچندین کیوسرو نام

 شدکوه  و الردی  تأییدد  و ایودی فرّ از مندبرره و خرد و رای و فرهنگبا است مردی و پیامبرگونه است پادشاهی

 ( 565-566 :6666 ،سننیکریست ؛658 :5653 صفا، ؛563 :5669 موحد، ر ک:) روحانی جالل و

 مثابدة بده  فقد  نه کیوسرو از موارد این تمام در و کرده اشاره کیوسرو به خود آثار از بسیاری در سرروردی

 یداد  باسدتان  ایدران  عندوی م حکمدت  بدارز  نمایندة درواقع و اشراقی حکیم منولةبه بلکه ؛زمندپیرو و عادل یشاه

 بدوده  فردوسدی  تدأثیر  تحدت  کامدل  طدور به سرروردی ،نظراین از ( 65 :5636 پورجوادی، ر ک:) است کرده

 اسدت،  هندر  ایدار هدم  او» بیندد  می کیوسرو در را دموحّ و مؤمن پادشاه کماالت همة نیو فردوسی زیرا است؛

 داشدتن  بدا  اسدت   خردمندد  هااین بر عالوه و کیانی، فرّ یعنی است، گوهر صاحب هم و است اصیل نژادش هم

 ةمجموعد   اسدت  کامل انسان یک بلکه ؛نیست معمولی شاه یک صرفاً فردوسی برای کیوسرو چیو، چرار این

 کدرده  کیوسدرو  شدیفتة  را اقاشدر  شدیخ  کده  اسدت  حکمت و خردمندی و کیانی فرّ خصوصهب کماالت، این

   )همان( « است

 و بدوده  ایشدان  کدام  بده  چیوهمه درابتدا که است صوفیانی و نرفااع تجربة کیوسرو، روحی تجربة ،شاهنامه در
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 خصوصدیات  از یکدی  اندد  آورده روی خددا  بده  و کدرده  پشت چیوهمه به و شده بیدار غفلت خوا  از ناگران

 دسدت  شدو   به که است گناه احساس کنند،می تعبیر «توبه» به آن از فانعر در که دینی و روحی تجربة این

 ( 58 همدان:  ر ک:) طلبدمی بوشایش و آمرزش او از و کندمی شرمندگی احساس خدا پیشگاه در و دهدمی

 کند:می بیان گونهاین فردوسی را احساس این

 پدای  بده  مدن  تدا  اسدت  هفتده  پدن   کنون

 مددددرا گندددداه گیشددددته بوشددددد کدددده
 

 رهنمدددددای داور از خدددددواهمیهمددددد 

 مددددرا گدددداهتیددددره کنددددد درخشددددان
 

(5686: 653) 

 و بداطن  تصدفیة  بده  معتقدد » کده  داندمی فرزانگانی ازجمله را کیوسرو فردوسی، همانند سرروردی ،درمجمو 

 الدوا   در (569 :5669 )موحدد،  « اندد بدوده  ظلمدت  و ندور  ةقاعدد  برمبندای  هسدتی  جران تفسیر و نفس ترییب

   است: آمده چنین ،کیوسرو معنوی ةرتب ةدربار سرروردی، دیعما

 از داشدت،  برپدای  را عبودیدت  و ستقددّ  کده  بدود  مبدارک  کیوسدرو  ظافر ملک )فریدون( او ذرّیت از دوم و»

 بده  گشدت  متدنقش  و کدرد  عدروج  اعلدی  عدالم  بده  او نفس و گفت سون او با غیب و شد سون صاحب قدس

 آن و دریافدت  خدرّه  کیدان  معندی  و آمدد باز او پدیش  و شدد  پیددا  را او تعدالی  حدق  اندوار  و تعدالی  حق حکمت

 فاضدل  ملدک  چدون  و شوند    خاضع را او هاگردن آن سبببه که آید پدید قاهر نفس در که است یا روشنی

 روی جملده  بدر  تعدالی  حق تأیید به کرد حکم و کرد حق انوار تعظیم و گردانید زنده را هاتسنّ معالَ در فسالنّ

 و عشدق  مندادی  را او بوواندد  اعظدم،  شرف مواق  در گشت یمتولّ او بر تعالی حق جالل ةمشاهد انوار ن،زمی

 ( 586-585 :6 ج ،5666) « فرمانبرداری به بازرفت پیش او و رسید شوق حاکم فرمان و گفت لبیک او

 اسدت   رفتده  سدون  آن از اتکدرّ بده  شاهنامه در که گفت باید «خرّه» سرروردی قولهب یا ایودی ةفرّ ةدربار 

 نویسد:می و بردمی نام خرهّ یا ایودی فرّة از ،باستان ایران فلسفی مکتب و شاهنامه از تأثیر اب نیو سرروردی

 آنچده  و گویندد  هخدرّ  پارسدیان  لغدت  در گدردد  روشن و قوی بدو بدن و نفس که است تأیید معطی که نوری»

 (636 :6 ج )همان، « گویند خرّه کیان را آن باشد خاص را ملوک

 گنداه  از و باشدد  عادل که کسی است؛ خاص افرادی موت ّ ،ایودی فرّة که بود این بر اعتقاد ،ایران اساطیر در

 موجدب  کده  اسدت  ایدودی  ندور  همان فرّ، این شود می پیروز رسد، او به ایودی نور این که هرکس کند  پرهیو

 دشدوار  سدوت  آن آوردندسدت بده  کده  ستاهورامودا ةداد و شودمی آدمی پیروزمندی و روحانی مقام ترفیع

 و گفتدار  و اندیشده  و اخالقدی  پداکیوگی  ازخودگیشتگی، وارستگی، داراشدنش، و آوردندستبه زیرا ؛است

 مدوارد  خدالف  پادشداهی  اگدر  ( 9 :5635 ندوربوش،  ؛569 :5636 رضدی،  ر ک:) خواهدد مدی  درسدت  کردار
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 مدردم  بده  خددمت  و خداشناسدی  و عرفدان  راه از و کدرد مدی  پیشده  ناسپاسدی  و ظلدم  و کردمی عمل گفته پیش

 دلیدل بده  کده چندان   (565 همدان:  ر ک:) بوتنگون ،پادشاه آن و شدمی جدا او از ایودی ةفرّ ،شدمی منحرف

 داد: دست از را خود پادشاهی و شکوه او و گسست او از ایودی فرّ جمشید، خودخواهی و ناسپاسی

 شدددناسیدددودان اه شددد آن کدددرد مندددی

 بوواندددد لشدددکر ز را مایگدددانگدددران

 مردددان سدددالوورده بدددا گفدددت چندددین

 پدیدددد آمدددد مدددن از جردددان در هندددر

 اسدت  مدن  از آرامتدان  و خدوا   و خور

 مراسدددت شددداهی و دیردددیم و بورگدددی

 ایدن  کدردم  مدن  که دانید که ایدون گر

 ازوی یددودان فددرِّ شددد گفتدده ایددن چددو
 

 ناسددددپاس شددددد و بپیچیددددد یددددودان ز 

 برانددد ایشددان پددیش  سددون مایدده چدده

  جردددان نددددانم را خویشدددتن جُدددو کددده

 ندیددد شدداهی توددت نددامور مددن چددو

 اسددت مددن از کامتددان و پوشددش همددان

 پادشاست    کسی من جو که گوید که

 آفددددرین جرددددان بایددددد خوانددددد مددددرا

   وگویگفت از پر شد جران و گسست

 (96 :5686 )فردوسی،

 و کندد  اختیدار  فروتندی  بایدد  شدود،  پادشداه  هرکس که دهدمی اندرز گونه،نصحیت یلحن با ،درادامه فردوسی

 شد: خواهد بوتنگون و شودمی جدا او از پادشاهی فرّة کرد، اختیار ناسپاسی جمشید نهمچو اگر

 هدوش  و فدرّ  بدا  سونگوی آن گفت چه

 ناسدپاس  شدد  کده  کدس هدرآن  یودان به

 روز گشددت گددونتیددره بددر جمشددید بدده

 کندددار در خدددون دیدددده از رانددددهمدددی

 ایددددودی فددددرّة ازو کاسددددتهمددددی
 

 بکددوش را بندددگی شددوی خسددرو چددو 

 هددراس هرسددو ز آیددد اندددر دلددش بدده

 فدددروزگیتدددی فدددرِّ آن کاسدددتهمدددی

 کردگدددار بدددر پدددوزش کدددردهمدددی

 بدددددی شددددکوه  وی بددددر بددددرآورده
  

 (96 :همان)

 از و بدود  فریددون  در ایدودی  ةفدرّ  کده  است باور این بر اامّ کند،می اشاره موضو  این به نیو کاشانی زاقعبدالرّ

   رسید: کیوسرو به و شد جدا کیکاووس
«ُُ ُُي کُُ     يذال ُُ و  وه  ُُ م  عُُ    ألا هميس  ُُ» الفُُ     م ءد  ق ُُ نم  َُُ ومُُ  ،«ور هخ  ُُ ث   ،«خُُور ه     کيُُ» لملوُُو   ب   ص  ت  ي  ُُبُ   نَ م  ُُ» وه  س ُُ مه  د  َع  ،«   فُ 

ُُ کُُ     :افقُُ لو  ُُ    کُُ وو   يک عُُن وذهُُ    دو   يُُف  أ يف الملوُُ       فُ  ُُ   ال لُُه م ُُن فطوبُُوا ،الملوُُ    فُ  ُُو  فُ   ف   «خسُُ و  يک الملبُُ ر    لوموُُ    دوا  
   .(836 :8 ج ،8691)
 آنچده  و گویندد  خدرّه  پارسدیان  لغدت  در گدردد  روشن و قوی بدو بدن و نفس که است تأیید معطی که نوری ترجمه:)

 بدود   دونید فر ملدک  ،نددیرسد  دأییت و نور نیبد که یکسان آن جملهاز و گویند خرّه کیان را آن باشد خاص را ملوک
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  (رسید کیوسرو به و شد جدا کیکاووس از بعد

 ناسپاسدی  یدا  نادرست اعمال براثر هفرّ که است این ایودی، ةفرّ هایشاخصه ترینمرم ازجمله ،آمد کهچنان

 از را خدود  حکومدت  تانیّد حقّ و ایودی ةفرّ پادشاه، که روآن از نیو مردم و برود ازدست کامل طوربه تواندمی

 حکایددت در یابنددد مددی شددورش و بازخواسددت حددقّ د،رونمیشددمارربدده خدددا مایندددةن دیگددر و داده دسددت

 بدده نسددبت سرکشددی و دروغ عددایادّ از پددس وی ،زامیادیشددت و شدداهنامه در جمشددید از هفددرّ شدددن گسسددته

 و خداوندد  ینددگی نما جمشدید  ،هفدرّ  رفدتن ازدست با  شد بررهبی ایودی ةفرّ موهبت و الری تأیید از پروردگار،

 سدتم  و ظلدم  شدده،   مسدلّ  ایدران  و وی بر هایشت روایت بنابه ضحاک، و دهدمی ازدست را خود فرمانروایی

 ةفدرّ  که شودمی باع  نیو کاوسکی نابوردانة اعمال پییرد می پایان مرگیبی و شادی دوران و شودمی آغاز

 کارهدای  دلیدل بده  را کداوس  فدراوان،  نداراحتی  و خشم با ،رستم نرد  ویرانی به رو ایران سرزمین و شده تیره او

 ( 536 همان: ر ک:) کندمی فیمعرّ شاهی شایستگی از دوربه بدش

 بیمنداک  ،شدود  جددا  او از ایدودی  ةفدرّ  ناراستی، و بدی به گرایش و ناسپاسی دلیلبه مبادا اینکه از نیو وسروکی

 :است

 ناسددپاس زمددانیددک شددوم یددودان بدده

 ایدددددودی ةفدددددرّ بگسدددددلد مدددددن ز
 

 هدددراس آرم انددددر روانروشدددن بددده 

 بدددددی راه و کددددژّی بدددده آیددددم گددددر
 

 (653 )همان:

 نداشدت   را «خدرّه  کیدان » اشدراق  شیخ قولهب یا ایودی ةفرّ از مندیبرره لیاقت پادشاهی هر نیو سرروردی ازنظر

 ر ک:) باشدند  رسدیده  روحدانی  و معندوی  درجدات  بده  که کسانی رسیدند می موهبت این به یخاصّ پادشاهان

   نویسد:می شود،می برخوردار نور این از که کسی خصوصیت ةدربار او  (66 :5636 پورجوادی،

 کیدانی  خدرّه  را او گفتدیم،  کده چندان  نمایدد،  مدداومت  االنوار نور تقدیس و سپاس بر و بداند حکمت هرکه و»

 را او و را عدالم  شدود  طبیعدی  رئیس و اندبپوش برا و هیبت کسوت را او الری بارقی و ببوشند نورانی فرّ و بدهند

 ،5666) « رسدد  کمدال هبد  او الرام و خوا  و باشد مسمو  علوی عالم در او سون و رسد نصرت اعلی عالم از

 (85 :6 ج

   است: کرده تجربه را ایودی فرّة نور  زرتشت، از پیش کیوسرو هک گویدمی سرروردی

 (851 :2 ج مه  ،) «.فش هده  ليه ،إ الملب ر  کيخس و ديقالص   الملو  ةخوس ووقع»
 (نمود  شرود را هاآن و گرفت قرار هاآن بر کیوسرو مبارک و صدیق پادشاه  ةخلس ترجمه:)

 نکوهیدده  و بدد  هرآنچده  از پرهیدو  و تفکّدر  اندووا،  مراقبه، با که بود سبببدان رسید، فرّ این به کیوسرو اگر
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 اسدت،  حکدیم  پادشداه  بدارز  ةنمون کیوسرو اگرچه  (599 :5636 رضی، ر ک:) کرد آن شایستة را خود است،

 ر ک:) دارد شدرود  و کشد   کده  اسدت  عدارفی  نموندة  واالگررتدرین  بوده، او وجود در که دانشی پرتو در اامّ

   ( 656 :5636 شایگان،

 تأییدد  ندور  هب که را کیوسرو و فریدون زرتشت، یعنی ؛پارس بورگان از دستهآن «عمادی الوا » در سرروردی

   داند:نمی ثنویه و مجوس از رسیدند، الری
 (815 :3 ج ،8312) «ة.نويوالث   اجملو  من هم اک نو  وم  الملوو  عظم ء من الف   قدم ء انله يذال   نور وين ل»
 و مجدوس  ن[کافرا] از شانیا که[ دانست دی]با و اند، افتهی دست بدان بورگ پادشاهان و رانیا ی قدما که ینور ترجمه:)

 ( اند نبوده پرستدوگانه

   دهد:می شر  چنین را قررمان این «قدسی  فضایل» موران لغت رسالة در سرروردی

 بدر  و گشدتی مدی  لدع مطّ کائندات  بر و کردی مطالعت آنجا در خواستی هرچه بود  را کیوسرو ینماگیتی جام»

 نرداده  آنجدا  بدر  گشداده  بند ده ساخته، موروطه شکل  رب ادیم از بود غالفی را آن گویند شد می واق  مُغیبات

 بدودی  گشدوده  بنددها  همدة  چون انداختی  خرطه در را غالف آن بیند چیوی مغیبات از خواستی که وقتی بود 

 را جدام  آن او بدودی،  اسدتوا  در آفتدا   که وقتی پس برآمدی، خراط کارگاه در ببستی همه چون نیامدی  بدر

 «شدد  مدی  ظداهر  آنجدا  در عدالم  سدطور  و نقدوش  همدة  آمدد مدی  آن بدر  اکبدر  نیّر ضو  چون داشت می دربرابر

 (658 :5636 )شایگان،

 ایدران  عرفدانی   ادبیّدات  در کده  روسدت ایدن  از و است کیوسرو کیانی  خرّة یا کیانی ةفرّ مظاهر از یکی ،جام

 ( 658 :5636 شدایگان،  ر ک:) اسدت  رفتده  کدار بده  زاهدد  کوردلی و نظریتنگ دربرابر جرانبین، دید عنوان به

 کده  اسدت  هدایی همدان  بدیش  و کدم  اسدت،  برشدمرده  کیوسدرو  بدرای  سدرروردی  کده  خصوصیاتی و ویژگی

 بده  کده  نیکی کارهای از یکی شاهنامه در شد  اشاره هاآن از برخی به که است کرده ذکر شاهنامه در فردوسی

 اشداره  مطلدب  ایدن  بده  نیدو  سدرروردی  که است هاعبادتگاه و هاآتشکده آبادکردن شده، داده نسبت کیوسرو

 :5636 )پورجدوادی،  «داشدت   برپا را عبودیت و ستقدّ» که گویدمی و خواندمی «مبارک» را او وقتی و کرده

69) 

 حکدیم  :اسدت  عدارف  پادشداه  هدم  و کامل حکیم هم حال، عین در که است وجودی نمودار کیوسرو شاه

 بده  کده  اسدت  عدارفی  پادشداه  و کدرده  اقتبداس  معندوی  خرد از واسطهبی را دخو حکمت مقام که است کاملی

 ندام  بده  نوافالطدونی  عدرف  در کده  مکدارمی  زیدور  بده  و شدده  مشرف حکمت مقام احراز با منصب این شرف

 تداریخ  رمدوز  کده  نیسدت  موردی یگانه این که دانست باید  است آمده آراسته شد،می خوانده «قدسی فضایل»

 وزیرمد  المثد  برای ؛شودمی مرسوم دوباره سرروردی ازطرف ها،آن مرموز معنی تمام با قدیم ناایرانی سمقدّ
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 حکیمدی  اجتمدا   لدی و ،اسدت  گونده ایدن  از کندد می یاد اسفندیار مرگ از سرخ عقل رسالة در سرروردی که

 هخوارند  خداصّ  وجردة  ایدن  از شدو   یدک  در قدسدی  نفدس   صداحب   یپادشداه  و خسدروانی  ریاست واجد

 ( 689 :5686 ربن،ک ر ک:) شودمی نتیجه سرروردی( متن در خره )کیان

 سهروردی و فردوسی نگاه از او غیبت و کیخسرو عرفانی سفر تطبیقی بررسی .1-7

 فراتدر  انسدان  حددّ  از خود، ةعارفان سفر با او است  ایران هایاسطوره در یکامل انسان نماد شاهنامه در کیوسرو

 و تودت  اینکده  از پدیش  کیوسرو ،فردوسی ةگفت بنابر  کندمی پیدا گونهرپیامب یشوصیّت ،انسانربَا مثابةبه و رفته

 راسدتی  راه و نندازد  تودت  و تداج  به که کندمی نصیحت را او ،کند عروج و اردسپب لُرراسب به را پادشاهی تاج

 گیرد: پیش در را داد و

 بازگشدددت تدددا فرمدددود لرراسدددب هبددد

 ربدددا آیددینهبدد شدداهی توددت رو تددو

  رندد ز آسددانتددن باشددی کدده هرآنگدده

 دشدد نودیددک رفتنددت کدده دان چنددان

 نکدددد داد همدددده و جددددوی داد همدددده
 

 تگیشدد اندددر مددن روز گفددت بدددو 

 رمکددا نیکددی توددم از جددو گیتددی هبدد

  گدددن هبددد نندددازی و تددداج هبددد نندددازی

 دشددد باریدددک راه را وتددد یدددودان هبددد

 نکددددد آزاد مرتدددددر تدددددن گیتدددددی ز
 

(5686: 656) 

 را کیوسدرو  بده  نسبت خداوند لط  دلیل ،شاهنامه در کیوسرو ةعادالن رفتار و هاندیش از اهیآگ با سرروردی

   :داندمی توت( و تاج به ننازیدن نیکی، )عدل، الری شری  هایتسنّ کردنزنده

 کدرد  حکدم  و کدرد  حدق  انوار تعظیم و گردانید زنده را شری  هایتسنّ عالم در فسالنّ فاضل ملک چون و»

 (586 :6ج ،5666) « گشت متوالی او بر تعالیحق جالل مشاهدة انوار زمین، روی جملة بر تعالی حق تأیید به

 بده  شددّت بده  و داده قدرار  تدأثیر  تحدت  سوت را سرروردی که است موضوعی ،کیوسرو عروج و ناپدیدشدن

 و صدوفیانه  الفداظ  بدا  و میاسدال  دیدگاهی از را کیوسرو غیبت ،سرروردی است  کرده مندهعالق او شوصیّت

 سدوی بده  کدردن هجدرت » و «کردنتمحبّ فرمان امتثال» و «عشق ندای به گفتنکلبیّ» مانند خود، زمان عرفانی

 کند:می بیان چنین (66 :5636 پورجوادی، ر ک:) «تعالی حق

 او و عشدق  مندادی  را او بوواندد  اعظدم،  شدرف  مواقد   در گشدت  متوالی او بر تعالی حق جالل مشاهدة انوار»

 او کده  بشدنید  و بوواند را او پدر و فرمانبرداری هب رفت بازپیش او و دررسید شوق حاکم فرمان و گفت کیّلب

 همددة )یعنددی معمدوره  لددةمج ملددک کدرد  تددرک تعدالی   حددق بدده کدرد  هجددرت و کددرد اجابدت  خوانددد،مدی  را

 )حکدم  بیدت  و وطدن  و نخویشدا  تدرک  بده  گشدت  لممتثّد  را روحدانی  تمحبّ حکم و را( معمور های سرزمین
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 مَل کدی  چندان  روزگارهدا  کدرد(   اطاعدت  کند وطن و خویشان ترک تا بود خواسته او از که را روحانی تمحبّ

 بدر  بداد  درود خدویش،  دیدار  از آمدد  بیرون فرمود، حرکت را او الری قوّة و ندارد  یاد پادشاه او از جوهب و ندید

 (588-586 :6 ج ،5666) « پیوست علوی عالم به که روزی کرد، وطن مفارقت که روز آن

 روزگارهدا » گویدد: مدی  کیوسرو ازطرف بیت و وطن و دوستان و خویشان ترک بیان از پس سرروردی اینکه

 :است شاهنامه در ذیل ابیات یادآور نیو )همان(، « ندارد یاد پادشاه او از جوهب و ندید مَل کی چنان

 وگیددد گفدددت چندددین نامدددداران بددددان

 رهنددد و داد هبددد بوشدددش و مدددردی هبددد

 هسدددپا بدددا دبُددد پیدددل انددددرون رزم هبددد
 

 ونیدد گددوش نشددنود چنددین هرگددو کدده 

 رگردددد و فددددرّ و بدددداال و دیدددددار هبدددد

 هکدددال بدددا دبُددد مددداه انددددرون بدددوم هبددد
 

(5686: 656) 

   نمود: عروج اعلی عالم سوی به و شد طوالنی درونی شیفتگی و نیایش یک جی  کیوسرو ،درواقع 

 او بدا  و فرارسدید  بددو  القددس ا  حکمدت  آنگاه کرد  عبودیت و تقدیس اقامة مبارک وسروکی ظافر، ملک»

 بددو  الردی  اندوار  و نمدود  عدروج  اعلدی  عدالم  سدوی بده  الری، رحمت از شمتنقّ خود، او و گفت غیب از سون

 قداهری  لقدای ا آن و دریافدت  اسدت،  شده خوانده هخرّ کیان نام به که را معنایی انوار بدین و کرد، پیدا مواجره

 (85 :5689 ربن،)ک « آورندفرومی اطاعت و خشو  به سر مردم بدان که نفس در است

 دنیدا  ایدن  و پادشداهی  از معنوی و روحی یانقالب سبببه وسرویک پیداست، شاهنامه محتوای از که گونهآن

 خدود  نیکان جای در را او اخد تا پردازد می خدا با نیاز و راز به ایودی، فرّة کردن گم ترس از و کشدمی دست

 و شدادی  کده  اسدت  ایدن  حماسده  اصدلی  منطدق » بماندد   باقی پاکی و نیکی نفس تا ببرد دنیا این از و دهد جای

 را نیکدی  بددی،  رفدع  و قدرت استقرار با که است این نشان ،وسروکی نمادین عمل و زاست تباهی راز،د دولت

 پادشداهی  اصدل  زیدرا  نباشد؛ گریو هم پادشاهی گیاشتن از راه این در اگرچه کرد  حفاظت و داشت پاس باید

 (663 :5663 )موتاری، « است محترم نیکی حفاظت ةسای در تنرا نیو

 گیدرد می پیش تجرید راه که است انسانی علوی جان از کنایه ،کیوسرو ،اشراق شیخ عرفانی هاینوشته در

 ندور  عدالم  بده  و رسدد مدی  وصدال  ةقلّ اوج به و کرده اره را دنیا که سالکی یا ،سازدمی رها ظلمات از را خود و

 یاحیدا  در او کدار  از سدرروردی  ةفلسدف  پژوهشدگران  کده  اینجاسدت  از شدود  مدی  الغیب رجال از و پیونددمی

 شدیخ  بدا » :اندگفته و کرده تعبیر «عرفانی ةحماس به یملّ و پرلوانی ةحماس از گیر» به قدیم ایران نوری حکمت

 « اسدت  شدده  فرمیدده  عرفدانی  ایحماسده  همچدون  کده  پرلوانی ةحماس صورتبه نه ایران ختاری تداوم ،اشراق

 (563 :5669 موحد، ؛655 :5636 )شایگان،
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 داشدت،  اشدراقی  رویکدرد  چدون  و کدرده  عرفدان  و اشراق جمع سرروردی که است معتقد دینانی ابراهیمی

 عشدق  و عقدل  زیدرا  کندد؛  آغاز استدالل با ار خود کار تا کرد پیراسته هدف، به دستیابی برای را عقلی سلوک

 ( 55 :5639 ،همان ؛666 :6 ج ،5636 ر ک:) نیست جدا هم از او اندیشة در

 «داریخویشدتن » راهاز واحدد  آن در کده  اسدت  وجودی بارز نمونة کیوسرو سرروردی، ازنظر ،ترتیببدین

 عرفدانی  پادشداه  را او گدوینش  ایدن  اینکده  هدم  و تاسد  حکمت از برخوردار کامل حکیم هم خویش آسمانی 

 معندای  دادن بدا  سدرروردی  بندابراین،  ؛اسدت  برخوردار آسمانی فضایل از نرایت حدّ در که دهدمی نشان عالم

 :5689 ربن،کد  ر ک:) اسدت  کدرده  وارد عرفدانی  صدحنة  بده  را هاآن ،شاهنامه حماسی قررمانان به کامل باطنی

86 ) 

 را آن اسدالم  راهاز ایدران  کده  ابراهیمدی  تسدنّ  میدان  کده  بدود  این سرروردی معنوی رسالت ،اوصاف این با

 پیونددی  ،بدود  تداریوش  یادمانددنی  بده  و دور سدرآغازهای  از کشدور  ایدن  میدرا،  که زرتشتی تسنّ و شناخت

 ایدران  در را باسدتان  پارسدیان   اشدراقی  حکمدت  » کده  سدرروردی  بدا   کندد  خدویش  آن  از را هردو و کند برقرار

 عرفدانی   حماسدة  بده  ایدران،  کردن   جدوانمردی   پرلدوانی  حماسدة  آن در که رسیممی ییجابه کرد، احیا اسالمی

 عرفدانی  فکدرت   میان پیوندزدن با او ( 656 :5636 )شایگان، « شودمی تبدیل ایرانی فتصوّ در خدا راه سالک

 در مشدترک  اخالقدی   ندوامیس   بده  را اسالم جوانمردان باستان، پارس  بین جران قررمانان  کار و کرد و بازگشت

 دیدد  بدا  قدرآن،  یدا  تدورات  ویلأت مانند درست را، فردوسی شاهنامة و گرداند،برمی جوانمردی اندیشة هرگونه

 کتدا  » نمدود  از جدووی  باستان، ایران پرلوانان کار و کرد با همراه نیو، شاهنامه سان،بدین کند می ویلأت باطن

 جدان   طلدب  در سدالکی  هدر  کده  اسدت  ناموسدی  همان منولت نیو جوانمرد منولت کهنهمچنا شود،می «سمقدّ

 اسدالم  در سمقددّ  کتدا   ویدل  أت که راهی پرتو در توانست سرروردی دیگر، عبارتبه دارد؛ نظر بدان خویش

 )همدان:  دهدد  جدا  اسدتادانه  بشدری  س مقددّ  متدون  ةمجموعد  بافت  در را باستان ایران حکمت گشود، او روی به

656-659 ) 

 گیرینتیجه .7
 ایرانیدان  حکمدت  و فلسدفه  که داد نشان پژوهش نتای  اند بوده آشنا حکمت و عرفان فلسفه، با تاریخ طول در ایرانیان -

 مندابع  دیگدر  و فردوسدی  شداهنامة  بده  دسترسدی  با سرروردی است  یافته بازتا  سرروردی و فردوسی ةاندیش در باستان

 ةمطالعد  بدا  توانسدت  وی  اسدت  ایرانیدان  حکمدت  و فلسفه ةکنندزنده است، جسته برره آنان از نیو فردوسی که مشترکی

 بدا  سدرروردی  کندد   ایجداد  فلسدفی  مکتدب  هرسده  بدین  لیتدأمّ  قابدل  پیوندد  اسدالمی  و یوندانی  ایرانی، فلسفی منابع دقیق

 روحدانی  و قدسدی  ایچردره  ،وکیوسدر  و فریددون  کیدومر،،  مانندد  ،ایدران  اسداطیری  قررمانان به شاهنامه از گیری برره

 ایویدژه  جایگداه  از سدرروردی  و فردوسی ةاندیش در قدسی و کامل یانسان مثابةبه کیوسرو ،میاناین در  است بوشیده
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    است برخوردار

 بده  او فرهمنددی  عددل،  ،یخردمندد  از هدردو  کنند،می یاد احترام و شکوه با کیوسرو از هردو سرروردی و فردوسی -

 را کیوسدرو  ایگونده بده  سدرروردی  ،دادگدری  و ایدودی  ةفدرّ  بحد   در ازجمله موارد برخی در گویند می سون نیکی

   است  برگردانده نثر به را فردوسی شعر رسد،می نظربه که کندمی توصی 

 وگرنده  باشدد،  روحدانی  انسدان  کامدل  ةنموند  و رفتارنیک عادل، که رسدمی کسی به ایودی ةفرّ ،فردوسی شاهنامة در -

 سدرروردی  کندد  می بیان نیو سرروردی را مضمون همین شود می جدا او از ایودی فرّه ،ناسپاسی و خالف اعمال دراثر

   دهند می او به را هفرّ این کند خدا تقدیس و بداند حکمت هرکس گویدمی

 معنویدت  همین دلیلهب نیو سرروردی است  هآمد میانبه سون کیوسرو معنویت و روحانیت از شاهنامه جایجای در -

 عدروج  و عرفدانی  سدفر  از هدردو  فردوسدی  و سدرروردی  اسدت   کدرده  ایویدژه  توجّده  کیوسر به که ستا روحانیت و

 و یداران  شداهنامه  در کده همچنان است  تطبیق قابل هم با نیو زمینهاین در آنان گفتار که ورندآمی میانبه سون کیوسرو

 در نیدو  سدرروردی  نیسدت؛  او مانندد  داد و بوشدش  و هنر و مردی در کسی یندگومی او غیبت از پس کیوسرو دوستان

   است  ندیده او مانند کسی روزگار گوید:می االرشاق ةحکم

 هانوشت پی .9
ی ایرانیان نقش زیادی در انتقال  آدا  و سنن ایرانیان  باستان بده عدالم اسدالم    تکنندة فرهنگ، زبان و هویّعنوان زنده ( فردوسی به5)

داشت  او که از دهقانان  بافرهنگ  توس بود، توانست با نیروی  عشق اثری خلق کند کده باگیشدت  نودیدک بده هوارسدال همچندان       

 شود  روز بر ارزش و اعتبار  آن افووده میکاربرد  خود را از دست نداده و روزبه

 بده  معدروف  و «بالملکوت دالمؤیّ» و «البرایا خالق» لقب با سرروردی امیرک بن حبش بن یحیی بن دمحمّ ینالدّشرا  ابوالفتو  ( 6)

 شدرید  حلدب  قلعدة  در ق 686 سدال  در و آمد دنیابه زنجان سررورد در ق 663 سال حدود در «)مقتول( شرید شیخ» یا «اشراق شیخ»

 ظریدر  چدون هم دانیاسدتا  ندود  و داد ادامده  اصدفران  و مراغده  در سپس و سررورد در را خود تحصیالت آغاز و کودکی دوران شد 

 و فلسدفه  حکمدت،  در ی ابرجسدته  ةچردر  سرروردی ینالدّشرا  شیخ خواند  فقه و فلسفه ،حکمت جیلی ینمجدالدّ شیخ و پارسی

  آیدشمار میبه اسالمی دنیای به باستان ایران حکمت انتقال عامل که تاس ایران فرهنگ در عرفان

 منابع
 اسالمی  رضوی علوم دانشگاه مشرد:  فیلسوف یایشن ( 5666) غالمحسین دینانی، ابراهیمی

 حکمت  ترران:  سرروردی ةفلسف در شرود و اندیشه شعا  ( 5663) -------------------

 نو  طر  ترران:  اسالم جران در فلسفی فکر ماجرای ( 5683) -------------------

 انسانی  علوم پژوهشگاه ران:تر  اسالمی ةفلسف در یکلّ قواعد ( 5636) -------------------

 هرمس  ترران:  خرد پرتو ( 5639) -------------------

 کدریم  اهتمدام به  دینانی ابراهیمی غالمحسین دکتر با گفتگو سرنوشت: و سرشت ( 5636) -------------------

 العات اطّ ترران:  فیضی
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 زنددگانی  تاریوچدة  و آثدار  و افکدار  و االشدراق  حکمةة مبدانی  و باسدتان  ایران در فلسفه ( 5666) دکاظمدمحمّسیّ امام،
 نوریانی  نیکوکاری بنیاد انتشارات سلسله اهواز:  سرروردی

  68-5 (،5) 5/5 ،تطبیقی ادبیّات ایران  در تطبیقی ادبیّات ضرورت ( 5683) رضاعلی انوشیروانی،
 سون  ترران:  عرفان و اشراق ( 5636) نصراهلل پورجوادی،

 و انتشدارات  سدازمان  تردران:   پدور آریان امیرحسین و پاشائی    ؛آرام احمد ةترجم  نتمدّ تاریخ ( 5668) ویل دورانت،

 اسالمی  انقال  آموزش

 تدا  زرتشدت  از باسدتان  ایدران  در عرفدان  و حکمدت  و فلسدفه  تطبیقدی  سدیر  خسدروانی،  حکمدت  ( 5636) هاشدم  رضی،
 برجت  ترران:  امروز تا آن استمرار و سرروردی

-39 (،5) 6 ،تطبیقدی  ادبیّات فارسی  و عربی ادبیّات تطبیقی مطالعات در پژوهش روش فقدان ( 5635) تورج وند،یزین
559  

 میرک  نشر آمریکا: متّحدة ایالت هوستون  باستان ایران پادشاهی آیین در ایودی فرّه ( 5686) ابوالعال  سودآور،

 ترران  دانشگاه ترران: سجادی  جعفر دسیّ ترجمة و شر   اشراق حکمت ( 5655) یحیی الدینشرا  سرروردی،

 تردران:  کدوربن   هدانری  مدة مقدّ  6 تدا  5 جلدد   اشدراق  شدیخ  مصدنفات  مجموعه ( 5666) --------------------

 فرهنگی  تحقیقات و مطالعات مؤسّسة

 روز  فرزان نشر ترران: پرهام  باقر ترجمة  یرانیا اسالم در معنوی تفکّر آفاق کربن: هانری ( 5636) داریوش شایگان،

 امیرکبیر  ترران:  ایران در سراییحماسه ( 5653) اهللذبیح صفا،

 الرام  ترران: راد  اکبریان عبداهلل کوششبه مُل  ژول ةنسو اساس بر  فردوسی شاهنامة ( 5686) ابوالقاسم فردوسی،

  ترران دانشگاه ترران: نویسی واژه و هترجم  بکانبا اردشیر ةکارنام ( 5669) بررام وشی،فره

 نا  بی ت:بیرو  الکریم القرآن تفسیر ( 5358) عبدالرزاق کاشانی،

 ترجمدة   سدرروردی(  فلسدفة  در زرتشتی هایمایه)بن باستان ایران فلسفة و اشراق حکمت رواب  ( 5689) هانری کُربن،

 اساطیر  ترران: بوشان رو  دعبدالمحمّ

 سدیّداحمد  ترجمدة   سرروردی نامة مقاالتمجموعه ن باستا ایران فلسفة و اشراق حکمت رواب  ( 5686) ---------

 ارشداد  و فرهنگ وزارت ترران: سیّدعر ، حسن دخانی،محمّ اصغرعلی کوششبه عبدالحمیدگلشن  و فردید

 اسالمی 

 ترجمه  و نشر نگاهب ترران: صفا  اهللذبیح ترجمة  کیانیان ( 6666) آرتور سن،کریستن

ّاملعارف.ّدارّة:قاهّرالّ.ومناهجهّتطورهّأصوله،ّ،املقارنّاألدبّ.(7891)ّأمحدّالطاهرّ،يمکّ 
 فراروان  ترران:  اشراق حکمت هایسرچشمه ( 5669) صمد موحد،

  فرهنگی و علمی ترران:  آرام احمد ةترجم  مسلمان حکیم سه  (5689) سیدحسین نصر،
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 هرمس  ترران:  سرروردی حکمت در نور ( 5635) سادات سیما نوربوش،

  سدرروردی  ینالددّ شدرا   شدیخ  فلسفی دستگاه سنجش و شر  گوارش، (:5) اشراق حکمت ( 5633) یداهلل پناه،یودان

 سمت  ترران: پور علی مردی نگارش و تحقیق
Reference 
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 وسه وردي يف دوس أفك ر يف كيخوس و

 1كيالين آذرنوش
ّإيرانّ،سنندجّمدينةّفرعّ،اإلسالميةّآزادّجامعةّ،ةاإلنسانيّ ّوالعلومّاآلدابّةيّ كلّ ّ،نالفّفلسفةفرعّّيفّكتوراهالدّ ّطالب

 2زم ين دص دقسي  
ّّإيرانّ،سنندجّمدينةّفرعّ،ةاإلسالميّ ّآزادّجامعةّ،ةاإلنسانيّ ّوالعلومّاآلدابّةيّ كلّ ّ،الفنّفلسفةأستاذّمساعدّيفّقسمّ

 7/6/7337ّالقبول: 71/1/7348ّّالوصول:

 صوخ  المل
ّيفردوسااّأفكاارّيفّبوضااو ّواحلكماةّالقدميااةّالفلسافةّانعكااا ّرؤياةّوميكاانّوالفلسافة.ّاحلكمااةّما ّوالفكاارّرةاملتحض اّال لاادانّابعت ارهااّالقاادما ّاإليارانينّارتاا  ّرخييااات

ّاحلكيماااة.ّرادشاااتيةالزّ ّمااا ّاثتاحملاااادّأوّ(اوساااتا)ّأفيساااتاّكتاااابّمثااا ّاملشااا كةّاملاااواردّعلااا ّيوسااارروردّيفردوساااّحصااا ّقااادّة،األدل اااّمااانّضااا يتّ ّكمااااّ.يوساااررورد
ّهأن ااّلااوّكماااّةاألسااطوريّ ّامللااو ّماانّنااوعّإىلّثيتحاادّ ّكت ااهّيفّيرروردالس ااّ.يفردوسااّشاااهنامهّكتااابّإشاارا ّيخللش ااّةالفكري ااّاألساا ّأحاادّكااانّذلاا ،ّإىلّابإلضااافة

ّشااااهنامهّيفّلكيخوسااروّخصااا  ّمجياا ّيخسااارو.كّهااوّوسااررورديّفردوساايّعنااادّحم ااوبّكااانواّذينال ااّاألبطاااا ّماانّحاادأّثاار.النّ ّإىلّالفردوسااايّعرالش ااّإرجاااعّيااتمّ 
ّةي اااانالعرفاّساااافارأّاحلکمااااة،ّالعدالااااة،ّه،االنسااااانيّ ّفضااااا  ّه،املينوي ااااّاالضااااوا ّوجااااودّمثاااا ّخصااااا  ّ.يساااارروردّالفكاااارّيفّخصا صااااهّماااا ّفتتكي ااااّأنّميكاااانّيفردوساااا

ّمليااازاتّمقارناااةّهاالمريکي اااّکتاااباملّسااالوبأّساااا أّعلااا ّوّاملوجاااودّمبنااااب ّسااانادإّمااا ّحقيااا التّ ّهاااذهّيفّ.يسااارروردّواألفكاااارّيفردوساااّعلااا ّتنط ااا ّرااااكلّ ّ،عروجاااهّو
ّط ي .للتّ ّقابالّيرروردالسّ ّيعتقدّهانّ ّهالعرفانيّ ّفاتالصّ ّم ّالفردوسي،ّكت راّيتالّ ّشاهنامةّيفّفاتوالصّ ّامليزاتّمجي ّ.يسرروردّوّيفردوسّأفكارّيفّكيخوسرو
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