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  چكيده
 اين كاخ هاياز ستونستيزي  و ستم،، دادگري، صدرنشين»شاهنامه«در كاخِ شكوهمند 

خواهي ايرانيان در شاهنامه و منابع عربي،  آور عدالت شباهت حيرت. باشكوه است
هاي فرهنگي و فكري مشتركي دارد كه اين دو منبع كامالً متفاوت از نشان از سرچشمه
دوستي، در قالب سبك ادبي  ي ايران فردوسي، شاهنامه را با انگيزه. اندآن سيراب شده

هاي ديني،  با انگيزهزبان فارسي سروده است؛ حال آنكه منابع عربي به حماسه و
هاي تاريخي، اخالقي و ادبي نوشته شده و موضوعات ايراني به شكل اشاره و جمله

تفاوت فاحش بين شاهنامه و متون . شودهاي پنهان اين متون ديده ميمعترضه در اليه
 نشان ،عدالت ايرانيان در هر دو منبععربي از يك سو و شباهت بسيار نزديك موضوع 

سر  «ي  زيرا منابع عربي به منزلهيدي در شناخت واقعي شاهنامه دارد؛ جدي از زاويه
خواهي در ايران باستان،  ، عالوه بر تبيين موضوع عدالت»اندلبران در حديث ديگر

 و اصول  مبانيي نگري فردوسي در ارائه ه ميزان انصاف، امانتداري و واقعكنند بيان
  .گويي و تعصب ايراني است ي گزافهبهيفكري و فرهنگي ايرانيان و برائت وي از شا

  
   .فردوسي، شاهنامه، ايران باستان، عدالت، منابع عربي: ها واژه كليد
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  مقدمه
 بقاي آن را فراهم هاي بلند و جاودانه در شاهنامه، موجبات دوام ووجود انديشه
يكي از دشوارترين مسائل شاهنامه، پاسخ دادن به اين پرسش است . آورده است

هاي شاهنامه، تا چه حد و چگونه بوده  كه دخل و تصرف فردوسي در داستان
 بر هاي ديني و اسالمي را چون لباسياست؟ گروهي برآنند كه فردوسي، انديشه

خواهي شاهنامه، متأثر از دين  طبع؛ عدالت هاي ايراني پوشانده و به تن داستان
، )48: 1350فروزانفر، (، )92: 1358طباطبايي، : (اسالم است؛ براي نمونه، نك

). 97 - 78: 1381مهدوي دامغاني، (و ) 47: 1376راستگو، (، )91: 1363رنجبر، (
خواهي، با تار و  هاي شاهنامه و از جمله عدالت فرهنگ:گروه ديگري معتقدند

 – 127: 1384پور، سبزيان (:براي نمونه نك.  فرهنگ ايراني، تنيده شده استپود
: 1381شفيعي كدكني، (، )81: 1369نولدكه،  (،)156 – 127: 1389، و 148
ي، غالمرضاي( ،)140 - 127: 1370منتظر قائم،(، )89 -  81: 1383كزازي، (، )456

  ) 97 - 77: 1388 بشيري،( و ،)55 -  33: 1387خسروي، (، )63 -  39: 1376
ساعد اندلسي دولت ساساني را  اسالمي و عرب از جمله جاحظ و ابنمورخان 

پروري ستوده، از  ايشان  ست، صواب تدبير، دادخواهي و رعيتبه حسن سيا
  )66: 1374محمدي، : (نك. اند ، مطالب اغراق آميز نقل كردهها و گاه حكايت

 سر «ي  كه به منزلهايرانياننظران عرب بر عدالت  اعتراف و اقرار صاحب
گونه ترديد را در حاكميت عدل و داد در است، هر» دلبران در حديث ديگران
 -  127: 1389پور، سبزيان: ( براي اطالع بيشتر نك.سازدايران باستان برطرف مي

گري  ان با ابيات شاهنامه، پي به واقع سخنان بيگانگ، از ديگر سو، با مقايسه) 155
خصوص معرفي نياكان باستاني ايران برده، ارزش و اعتبار وسي درو انصاف فرد

  . شود مي بيش از پيش آشكار  ملي ايران،ي حماسه
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 اين زبان و ي اي عميق بين گذشته و آيندهاضمحالل زبان و منابع پهلوي، حفره
 به همين سبب است كه تاريخ ادبيات ايران پس از وجود آورد؛ فرهنگ آن به

 اطالعات مربوط به اين دوره را بايد ي شود و همهوم شروع مياسالم از قرن س
  ) 94: 1388پور،  سبزيان: (د، براي اطالع بيشتر نكدر منابع عربي جستجو كر

  پيشينه تحقيق

هايي صورت گرفته است در خصوص تطبيق شاهنامه با قرآن و حديث، پژوهش
اشاره كرد كه در آن به ) 93- 69: 1388فاطمي، (كه از آن جمله مي توان به مقاله 

حسيني (تطبيق سخنان بزرگمهر با قرآن و حديث پرداخته است و نيز مقاله 
كه در آن، داستان اسكندر در شاهنامه با داستان ذوالقرنين ) 42-9: 1388رنجبر، 

هايي كه در خصوص مقايسه در قرآن، مقايسه شده است؛ اما از جمله پژوهش
پور، سبزيان(هاي توان به مقاله صورت گرفته ميمضامين شاهنامه با منابع عربي

اشاره نمود كه نويسنده، ) 50-23؛ 1390 و همو، 148 – 127...: ، مقايسه1384
در مقاله اول به بررسي حكمت در شاهنامه و متون عربي قرن سوم تا پنجم 
پرداخته و در مقاله دوم، خردورزي ايرانيان را در شاهنامه بررسي كرده، سپس آن 

  .را با منابع عربي مقايسه و تطبيق داده است
  نكته***

  با تشكر: لطفا منابع جديدي را كه در زير آمده به فهرست منابع اضافه بفرماييد
هاي خردورزي ايرانيان باستان در شاهنامه و جلوه«، )1390(سبزيان پور؛ وحيد *

اه رازي، شماره ، مجله نقد و ادبيات تطبيقي، دانشكده ادبيات دانشگ»منابع عربي
  .50-23، صص 3
بررسي تطبيقي سخنان بوزرجمهر «، )1388(فاطمي، سيد حسين و احسان قبول *

، مجله جستارهاي ادبي، دانشكده ادبيات و علوم »در شاهنامه با قرآن و حديث
  .93- 69، صص 42انساني مشهد، شماره 
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 در شاهنامه اي داستان اسكندربررسي مقايسه » ،)1388(حسيني رنجبر، احمد *
-9، صص 4هاي ادبي، شماره ، مجله پژوهش»با داستان ذوالقرنين در قرآن مجيد

42 .  
 

   فردوسيي عدالت در ايران باستان و انديشه
با ستم بوده  برقراري عدالت و مبارزه ي وجودي حكومت از نظر ايرانيان فلسفه
وسته از خدا هايي كه از خود بر جا گذاشته، پينوشته داريوش در سنگ«. است
گاه كه نوبت به  آن. خواهد كه در برقراري عدالت ميان مردم او را ياري دهدمي

» . را به اوجي تازه رساندساسانيان رسيد، خسرو انوشروان مفهوم عدل و دادگري
  ) 4: 1385زاده، مجتهد(

كننده  هدهنده به شاه و توجي  عامل مشروعيت" ايزديي هفر"در ايران باستان، «
نا بود كه شاه از ديگر افراد بشر، برتر و  ايزدي به اين معي هفر. اوستقدرت 

، )10: 1378اخوان كاظمي، (» .ب و جانشين خدا در روي زمين استناي
  .)13: 1377بهار، ( و ) 203: 1389ساالري، (

  )7/216(ازويست پيروزي و فرهي    دل و داد و ديهيم شاهنشهي 
دروغ گفتن،  به مردم و ايي كردن شاه، ستمادعاي خد  ايرانيان،ي در انديشه

علت آنكه، طور كه جمشيد به  همان. شود ايزدي ميي هموجب از دست رفتن فر
راشد : (براي اطالع بيشتر نك.  ايزدي را از دست دادي هتسليم ديو دروغ شد، فر

  ) 357: 1368محصل، 
 پيوندي گوهرين  كه سروري و ساالري وي در گرو بوده،، پيوند فرّ با فرمانروا

 پاك و راست و دادگر ،تا آن زمان كه فرمانروا در انديشه و گفتار و كردار. است
است و پيراسته از گنه و كژي و دروغ و بيداد است، فرّ بدو پيوسته است و 
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كزازي، . ( پذيرفتگي و رواداشت فرمانروايي ويي ياريگر و پشتيبان اوست و مايه
1383 :84 .(  

ي ، تركيبي است از عناصر اعتقادي آيين مزدايخواهي ايرانيان ي عدالت انديشه
 سياسي ايراني، اين ي در فلسفه «. كهن اين قوماعتقاداتو اساطيري زردشتي با 

توانند به مقام آرمانشهري رفتار عادي مي ، نهفته است كه مردمان نيكخوبي معنا به
وايي آنان نيز بر تداوم  و حفظ تداوم فرمانرو فرمانروايي ايرانشهر دست يابند

  :گويد فردوسي در اين زمينه مي) 25: 1382احمدي، (» .عدالت استوار است
  فـــريدون فـــرخ فـرشته نبود     ز مشــك و ز عنبــر سرشته نبود

   تو داد و دهش كن فريدون تويـيبه داد و دهش يافت اين نيكويي         
)5/63(1  

ستبداد و تجاوز به حقوق ديگران را خطري بزرگ  اتان،از آنجا كه ايرانيان باس
هايي براي دادورزي و  انگيزهدانستد، براي مقابله با آن، بشري ميي براي جامعه

  :ورزي ايجاد كرده بودند از جملهتدابيري بازدارنده از ستم
  

  هاي اخالقيهاي فرهنگي و شيوه زمينه.1
   اعتقاد به خدا و اطاعت حق.1 – 1

 يعني براي زمامداري است؛عت حق، از صفات الزم براي يك حاكم بندگي و اطا
 زيرا ن جباران تاريخ ادعاي خدايي نكرد؛مملكت بايد مطيع خداوند بود و چو
  : برد ايزدي را از بين ميي هادعاي خدايي از عواملي است كه فر

  ه راپــرستش گــــرفت آفـريننـده را      جهانــــــدار و بيــــدار و بيننـد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جلد و عدد سمت چپ آن، ي  جالل خالقي مطلق، استفاده شده كه عدد سمت راست پرانتز، شمارهي در اين پژوهش، از شاهنامه .1

  .  صفحه استي شماره
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 همــه  بــخت ازو يافتـــم كافــريدست     از آن پس چنين گفت كين تاج و تخت 
  )7/211(رستش جــــز او را ســزاوار نيستپ     يست     ــگانيـــم و ايـــزد يـكدـبن

ي حاكمان در گرو اطاعت از  خوشبختي و سرافرازي جاي شاهنامه در جاي
     : آمده استخداوند

  )7/210(گــر باشي و پاكـــراي    بيابــي برش را بديگر ســرايتو گر داد)1 (
  )173 /8(  نجويد به داد اندرون كاستـــي بنـده نخواهــد جز از راستـي  ز  )2(

 الملوك ةسعاد«: داند خوشبختي و بهروزي شاهان را در اطاعت خدا مي،اردشير
 در اطاعت كردن پادشاهان،خوشبختي ( :ترجمه) 146: 1988مواردي،  (.»في طاعة اهللا

  .)از خداوند است
 كه ستم و اجراي عدالت، تا آنجا بوده،حساسيت پادشاهان ايراني براي دوري از 

  :اند بودهبه شاهافرادي موظف به يادآوري آن 
 فناولنيه غضبت إذا: له قال و إلي وزيره ودفعه كتاباً الفرس ملوك بعض كتب و
 من يرحمك في األرض من بشر، ارحم أنت اإنم الغضب و لك ما: مكتوب وفيه

يكي از (:  ترجمه)267: 1990طرطوشي، (و ) 222: 1407ماوردي، (! في السماء
هرگاه خشمگين شدم آن را به من ده، : اي را به وزيرش داد و به او گفتپادشاهان ايراني نوشته
ني كه روي زمين ستي، به كساشوي تو يك انسان هچرا خشمگين مي: در آن نوشته آمده بود

  .) رحم كن تا آنكه در آسمان است به تو رحم كندهستند،
  

  توجه به ناپايداري دنيا . 1 – 2

  :كند ناپايداري دنيا، چنين نقل ميي فردوسي از انوشيروان، درباره
  )6/19(هر آنكس كه او شاد از خـــرد      جهـــان را به كردار بد نسپرد  )1(
  )5/318( نماند به كس جاودان روزگـار جهان يادگار    ه نيكي است اندر ك )2 (

إن هذا لهو الملك لو لم : نظر ملك من ملوك الفرس يوماً إلي ملكه فأعجبه، فقال
 .إنه ليوم، لو كان يوثق له بغد إنه لسرور لوال أنه غرور، و هلك، و يكن بعده
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يكي از پادشاهان روزي ( :ترجمه) 7/65: 1990بي، اآل(و ) 2/341: تاقرطبي، بي(
همانا پادشاهي و ملك :  پس با خودش گفتمتش نگاه كرد و از آن به وجد آمد؛ايراني به حكو

، )واقعي( و شادي  صورتي كه پس از آن نابودي نباشد، در)گويندفقط به اين مي(اين است 
آن،  و آن روز است، در صورتي كه به وجود فردايي براي اشداين است در صورتي كه غرور نب

  .) مطمئن شد
زمخشري، (و ) 54: تاثعالبي، بي (...لو دام الملك لم يصل إلينا: ابورشن بهرمز
   .)رسيد به ما نمي،مي بودياگر حكومت دا(: ؛ ترجمه)5/164: 1412
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 مانع او ،كند و در عين حال با ديدن آن، از گناه اجتناب مي،كه به كوتاهي زندگي آگاه باشد
  .)اي دنيا برخوردار شودهروي از لذت شود كه با ميانهنمي
  

     فكر مرگ.1 – 3
در . شـود ياد مرگ، موجب خودداري از ستم و دل نبستن به زخارف دنيـوي مـي            

 دسـتور بـه     ود كه با تأكيد بر قطعي بودن مرگ،       ش ابيات فراواني ديده مي    ،شاهنامه
  :عدالت داده شده است

 مرنجان رنــگاگر تاج داري و گر دست تنـــگ     نبيني همــي روزگـــار د
  )3/168(  به جز تنگ تابوت جاي تو نيست روان كين سراي تو نيست   

�12 :4�5 67�8� )	/ .&)9:; .<� ���� & �=
�� 7�8� )	/ +, ">�; ?�!8� @��	 A :
 "�
; & ��:!, B�)C DC )E�� F���� +G & �("�
; & �H:!, ���� DC .&)E�- �1,�- ����	 �I�

(
ترجمه؛ )  جواب كسري قباد به پادشاه روم،43: 1952 مسكويه،ابن (.,� ��
  دانند در حالي كه شما اكنون؛ بسيار از مرگچرا پادشاهان ياد مرگ را نامبارك مي: سؤال شد(
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نگريستند و ما امروز به زيرا آنان؛ آن روز به دوام و اداره حكومتشان، مي: كنيد؟ گفت ياد مي
  .)انديشيمآن ميفراق حكومت و تدبير پس از 

  :گ تا آنجا شديد است كه احساس امنيت را از كسري گرفته استفكر مر
ألنا نعلم أنا : لم اليري أثر الفرح و األمن الشديدين إذا اتياكم؟ قال: سئل

چرا هنگامي كه شادي و آرامش زياد : سؤال شد(ترجمه؛ ) همان. (سنفارقهما و يفارقاننا
دانيم؛ بزودي از آن دو زيرا ما مي: شود؟ گفتن در شما ديده نميآورد، آثار آبه شما روي مي

  .)شوندشويم و آن دو از ما جدا ميجدا مي
تواند موجب احتياط در تصميم و بديهي است كه داشتن چنين ديدگاهي مي

  . رعايت انصاف با مردم باشد
 گلستان سعدي براي اطالع از مضمون انديشه مرگ و خودداري از ستم در نهج البالغه و

  )113...: ، تأثير نهج1388سبزيان پور، : (نك

  
   مبارزه با هواي نفس.1 – 4

شود، توان و قدرت آنچه باعث اوج گرفتن نام پهلوان و جاويد ماندن وي مي
  :دروني او در غلبه بر هواي نفس است

  )3/14(همـي نام جاويد بايد نه كــام     بينداز كـام و برافراز نــــام )1(
  )1/141(همه داد جوي و همه داد كـن     ز گيتـــي تن مهتر آزاد كن )2(

  :پرسدبزرگمهر در پاسخ به حكيمي كه مي
  )7/183(           چه سازيم تا نام نيك آوريم     در آغاز فرجام نيك آوريم؟ 

  :گويدمي
  دليد      از آميزش يكـــدگر مگسليد        هرآن كس كه با داد و روشن

  )همان(    دگـــر داد دادن تــن خويش را      نگه داشته دامـــن خويش را  
انوشروان . صفت است  شاهان نيكي  نشانه،تسلط بر نفس و غلبه بر هوا و هوس

  :گويدترين فرد براي حكومت كيست؟ ميدر پاسخ به اين سؤال كه شايسته
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 :ترجمه) 50: 1952مسكويه، ابن(» .ناً علي هواه و اقهرهم لهأشدهم سلطا«
  ».ها در تسلط بر هواي نفسش ترين آنتواناترين و چيره(
ن قهر رأيه م له وأحزم الملوك، من غلب جده هز«: قال بعض حكماء الفرس و

ترين زيرك: يكي از حكيمان ايراني گفته است(: ترجمه) 2/90: 1352عسكري، (» هواه
  .) بر هواي نفسش چيره باشدطبعي و عقل او شاهان كسي است كه جديت او بر شوخ

لت فروپاشي حكومت ساساني را  ع،به همين سبب است كه برخي محققان
 براي اطالع بيشتر اند؛وري در شهوات و پيروي هواي نفس حاكمان دانسته غوطه
  )174: 1387ياحقي، : (نك

اي  عفت و پاكدامني جايگاه ويژهيين جوانمردي است،در شاهنامه كه سرشار از آ
  : از انوشيروان چنين روايت شده. دارد

  كسي كو كند بر زن كس نگاه     چو خصمش بيايد بدرگاه شاه
  )5/261(نيابد بجز چــــاه و دار بلند     كه با دار تير است و با چاه بند           

هايي كه از انوشروان پرسيده شده، پاكدامني و دوري از گناه، براي در سؤال
  : استشده محسوب  بهترين زينت،شاهان

. عن الحرمات: لماذا؟ قال: قيل. التعفف: أي شيء يوسم به الملوك أزين؟ قال
: كدام زينت براي پادشاهان بهتر است؟ گفت: پرسيد( :ترجمه) 59: 1952مسكويه،  ابن(

  .)از محرمات: گفت از چه؟ پاسخ داد. چشم پوشي و خودداري

  : نكدر ايران باستان براي اطالع از مضمون تضاد عقل و هواي نفس 
  .)173...: ، مضامين1387پور،  سبزيان(
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  توزي خودداري از كينه. 1 - 5
توزي از مسير  در جايي كه عاقبت زندگي، مرگ است، آيا جايز است آدمي با كينه

 بلند فردوسي را از زبان ايرج، پسر ي  اين انديشهشود؟عدالت و انصاف خارج 
  :شنويمفريدون، مي

كه هر    درختــــي چرا بايد امــروز كشــت   ر ز خاك است و بالش ز خشت  چو بست
  )7/152(   بنش خــــون خورد، بار كيــن آورد         چـرخ از برش بگـــــذرد  چند

  :در جايي ديگر از شاهنامه در مورد كينه نداشتن، چنين آمده است
  )2/133(داد دادن نكوست گر از دشمنت بد رسد گر ز دوست    بـد و نيـك را 

  :گويدورزي چنين ميفردوسي از زبان افراسياب در مورد اجتناب از كينه
  سر مرد جنگــي خـــرد نسپرد      كه هرگز نياميخت كين با خرد

  )5/69(دراز است دست فلك بر بــدي      همه نيكويـي كن اگر بخـردي 
: گويد ميشمرد،ميانوشيروان زماني كه خصوصيات پادشاه عادل را بر

: ترجمه) 198: 1990طرطوشي، (  »المجازاة عن جل قدره ألن يحقد أن  وال...«
  .)كندتر از اين است كه تالفي  توزي نكند؛ زيرا شأن او بزرگو اينكه كينه(... 

  

  ها  آنست با دانشمندان و احترام به آراي مجال.1 – 6

 و خسرواني، احترام به دانشمندانهاي ترين انديشهيكي از برجستهدر شاهنامه، 
  :استنشيني با آنان  هم

   ند مرد              ز آيين شاهان پيشين مگر                        مزن راي جز با خردم
   كه دانا بود نزد او ارجـمند           بدانگه شود تاج خسرو بلند   

)6/400(  
» .ف سخية أو رئيسٍ من معاشرما شيء أضر علي نفس ملكٍ«: كان أردشير يقول

هيچ چيز براي يك پادشاه يا رئيس، زيانبارتر از ( :ترجمه) 1/232: 1410مسعودي، (
  .) نيستنشيني با افراد نادان هم
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  : داندبزرگمهر اقتدار و عزت و شاهان را در عشق و گرايش به خردمندان مي
 أهل حب: أشياء بثالثة فقال الملك؟ عزّ يظهر بأي شيء بزرگمهر سئل«

با چه چيزي عزّت : از بزرگمهر سؤال شد( : ترجمه)64: 1968غزالي، ( » ...، والفضل
  ...) عشق و محبت به افراد فاضل و: شود؟ گفت به سه چيزپادشاه آشكار مي

استمع آدابهم،  أكرم العلماء، وصلهم، و«: از ديگر پندهاي بزرگمهر به حاكمان
دانشمندان را گرامي بدار و با ( :ترجمه) 48: 1952مسكويه،  ابن(» . احفظ مواعظهمو

  .)كار گير ن گوش فراده و پندهاي آنان را بهآنان ارتباط برقرار كن و به آداب آنا
  

   كنترل خشم.1 – 7

 شم است؛كند، صبوري و كنترل خاز مواردي كه به دادورزي پادشاه كمك مي
  : شودزيرا خشم و غضب، موجب ناديده گرفتن عدالت مي

  )2/203(خردمنــد بايد دل پادشـــا      كه تيزي و تندي نيارد بها 
  :گويدگودرز به طوس مي

  كه تندي نه كار سپهبـــد بود      سپهبـــد كه تندي كند بد بـود   
  )4/67(خرد در دل مــرد تنـد     چو تيغي كه گردد ز زنگار كند هنر بي          

بهترين حاكم كسي است كه در زمان خشم : قيرواني از انوشروان نقل كرده
  : شكيباتر است

قيرواني، ( حليماً، كان أغضب إذا  و..:.قال أفضل؟ أي الملوك لكسري؛ وقيل
آنكه در :... كسري گفته شده كدام پادشاه برتر است؟ گفتبه ( :ترجمه): 2/511: 1372

  .)هنگام خشم صبور باشد
  :اندوصيف كرده پادشاه عادل را چنين تدر عبارتي ديگر،


�* & الغضب ألن يغضب أن ال و��� K��� )L�� & � ,�
) 198: 1990طرطوشي، ( ���
   .) بذر بدي و پشيماني است؛ زيرا خشم و قدرت،نبايد خشمگين شود) پادشاه(( :ترجمه
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M)�MN- :'!8� FO�P� +, )QR-  ������ .�>!2 DC �ST��.)  ،2/109: 1412زمخشري (
- ورانديش كسي است كه مجازات را در زمان حاكميت خشم به تأخير ميپادشاه د( :ترجمه

    .)اندازد
: بارتر است؟ گفت  زيان،چه چيزي براي عاقل: پادشاه روم از قباد پرسيده است

»��,%� DC  !U��� & ��V� W�$;� & �X:�� �� �=)Y�«. )42: 1952مسكويه،  ابن(، 
براي اطالع از تأثير .)  نفس و عجله در كارهاستپرضررترين كار، تنبلي، اطاعت از(: ترجمه

  )91...: ، بررسي1387پور،  سبزيان: (نكاين مضمون در كليله و ادب الصغير 
  

   اجتناب از دروغ.1 – 8

 ، آن و "سخن راست"تر است تا به  نزديكانديشه ايرانيان، راستي به عدالت،در «
و دروغ، شكستن و برهم زدن نگ شدن با نظام اخالقي و اجتماعي، به معني هماه

 شناسي اوستايي، دروغ، در كيهان) 30: 1352مجتبايي، (» اين آيين است
اخوان كاظمي، : (نك.  عدالت استي  دربردارنده،  ظلم و راستيي دربردارنده

1378 :7(   
 ي ه فري برنده  يكي از عوامل از بينشد، دروغ،تر اشاره طور كه پيش همان

  . ايزدي است
  :گويدباره مي در اينفردوسي 

  )1/63(شناس     ز يزدان بپيچيد و شد ناسپـاس  مني كرد آن شاه يزدان
 باعث رانده شدن آنان از دربار ،در زمان انوشيروان، گزارش خالف واقع مأموران

  :شده استمي
  دل كارداران من      بديوان موبد شوند انجمـــنچو بيــــدار

        از آن پس نگيرد بر ما فروغتن دروغ  پديد آيد ار گفت يك
  )5/76(بنزديك يــــزدان بود ناپسند      نباشد در اين بارگاه ارجمند         
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          » رأس الذُّنوب الكذب«: در ميان پندهاي حكيمان ايراني آمده است كه
   .) گناهان، دروغ استي رأس همه( :ترجمه) 75: 1952مسكويه،  ابن(
  
  دي به عهد و پيمان پايبن.1 – 9

در شاهنامه چندين بار .  ناستوده و ننگ استشكني براي پهلوانان ايراني، پيمان
  . اين سخن بر زبان پهلوانان رفته است

 به دست گودرز، لهاك و فرشيدورد به سپاه توران "پيران"بعد از كشته شدن 
  :گويند مي

  )5/210( كنون نيست بيم زيان        ز پيمــــان نگردند ايرانيـــان    از اين در
              :در جايي ديگر از شاهنامه از زبان پهلوانان آن چنين نقل شده است

  )7/317(      نبايــد كه خــوانمت بيدادگــــر تو پيمان كه كردي به كژي مبر   
هنگامي كه سياوش با افراسياب پيمان بسته و كيكاووس، سياوش را به جنگ با 

  :گويدانگيزد، رستم به كيكاووس ميوي برمي
  كسي كاشتي جويد و سور و بزم    نه نيكـو بود پيش رفتن به رزم

  )3/62(و ديگر كه پيمان شكستن ز شاه    نباشد پسنــديـده نيكخــــواه          
اگر وفاداري (ترجمه؛ ) 12: 1952ابن مسكويه، (» إذا ذهب الوفاء نَزل البالء«: رستم

  .)شودد، بال نازل مياز بين برو
: 1412زمخشري، (» ومالغدر شريك اللّ«: و باز از رستم چنين نقل شده است كه

  .)وفايي، شريك سرزنش استبي( :ترجمه) 3/101

مسكويه،  ابن(» و كن ذا عهد ليوفي بعهدك «:در پندهاي ايرانيان چنين آمده است
  .)وفادار باش تا به عهدت وفا كنند( :ترجمه) 74: 1952

اند   گناه و رويگرداني از دين دانستهنامه علت بالهاي طبيعي را در جاماسب
  .)173: 1376تفضلي، (
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   راهكارهاي اجرايي.2
   امور  يفكري در اداره   مشورت و هم.2 – 1 

شوند كه سمبل خرد و در كنار شاهان و شاهزادگان، وزيران و رايزناني ديده مي
 آنان را ستوده و وجودشان را براي برقراري  اغلب،فردوسي. دانايي آنان هستند

بسته  دو مفهوم عدالت و خرد، در يكديگر هم«در شاهنامه . داند الزم مي،داد
شاه، . شوداين دو مفهوم شاهنامه، در شخص شاه و رايزن او مجسم مي. شوند مي

  ) 74: 1374دو فوشه كور، (» مظهر خرد استتجسم داد و رايزن او، 
ثعالبي، (» .الرأي السديد أجدي من األيد الشديد«:  زال به پسرش سامهاياز پنده

  .)انديشه و نظر درست، سودمندتر از نيروي قوي است(: ترجمه) 40: تابي

  : كار هر پادشاهي شَور با خردمندان استي هاي ايرانيان، الزمهدر انديشه
  گـــارآشفت با گـردش روزرچو برخواند آن نامه را شهريــار       ب

  ها برانـدهمه موبدان و بزرگان بخوانـــد       وزان نامه چندي سخن
  شكـــنـزن        چه با پهلوانان لشكـرسه روز انــدران بود با رايـ

  )3/352(چهارم بر آن راست شد راي شاه        كه آرد سوي جنگ تمام سپاه     
��[ �+ 	� \]�  �/Z	�T�X, .�:- .� '!8� M�:- .: )الفرس (قال بعض ملوكهم�


^�& �[\ +� %Z ]�_�:^ & *��L8� �=) . ،شاهان يكي از( ، ترجمه،)7/78: 1990اآلبي 
نياز است جز يك چيز و آن مشورت اگر پادشاه، حكيم باشد، از همه چيز بي: ايراني گفته است

  .)است
 ضـرورت مـشورت بـراي شـاهان ايرانـي در مقايـسه بـا سـاير                  عبارت زيـر،  

 a�� & F&)�� ba!�c    *��Ld�2e� DdC(` 	��@: دهدنان جهان را بهتر نشان مي     حكمرا
@���C F&)�� :+G % '!f +, g��h .� "L�X- .& @��5 `)a�� :+G % '!f +, +� D�T�X- 

*�&�L8� )   ،تاعسكري، بي(و  ) 7/78: 1990اآلبي،  (و  ) 1/47: 1420راغب اصفهاني :
ي مـشورت بـا يكـديگر         ئلهها در مورد مـس    رانيها و اي  رومي: ( ترجمه )1/126

  ما كسي را كه نيازمند: گفتندها مي رومينظر داشتند؛ اختالف
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نياز از مشورت ما كسي را كه بي: گفتندها مي ايراني.گزينيم به حكومت برنمي، مشورت باشد
  .)كنيم براي حكومت انتخاب نمي،باشد

ي براي عاقل سودمندتر است؟ چه چيز: پادشاه روم از قباد پرسيده است
��� �� ,�_!��� *�&�L� MR��� &  �)U��� &*«: گفت\�� ia��.«) 42: 1952مسكويه،  ابن(، 

  .)سودمندترين كار، مشورت با دانشمندان و تجربه و تأمل است(: ترجمه

پور،  يانسبز: (براي اطالع بيشتر از مضمون ضرورت مشورت در ايران باستان نك
  .)92-91..جستاري: 1384

  
   حكومتي  استفاده از افراد فرهيخته و خردمند در اداره.2 – 2

 را از پادشاهان  ه بيداد است و فري خردي سرچشمه بيهاي ايرانشهري،در انديشه
  : گويند  ورزي چنين ميباره دادموبدان با شنيدن سخنان بهرام در. كندگريزان مي

  )7/297( از راه كــژي و نابخرديست بگفتند كين فـــرّه ايزديست      نه    
  .  با خردورزي و راستي، يگانه و هماهنگ استدر اين بيت، دادورزي

  )3/253(مزن راي جز با خردمنــد مــرد      ز آئين شـاهــان پيشين مگــرد 
 برقراري عدالت و ، وجودي حكومت از نظر ايرانياني اصوالً از آنجا كه فلسفه

 به ر كيومرث را كه سرشار از خرد بود، آنان بدين منظومبارزه با ستم بوده،
  : پادشاهي خويش برگزيدند

إنه أول ملكٍ ملك من بني آدم كان سبب : قيل أن كيومرث أول ملوكهم و...«
فشا الظلم بينهم، اجتمع  كثر البغي في الناس وأكل القوي الضعيف و ملكه أنه لما

 إال بملكٍ ينصفهم، و يوجه العدل عليهم، و علموا أنَّ النّاس اليستقيمون وأكابرهم 
: 1936نويري، (» ملكوه  و فساروا إلي كيومرث،ينفذ األحكام علي ما يوجبه العقل

كيومرث اولين پادشاهي بود كه بر مردم ( :ترجمه) 1/209: 1411مسعودي، (و  )27
 انسان قوي،  بسيار شد و، وقتي ستم در ميان مردمت كرد و سبب حكومت او اين بود كهحكوم

ها عموميت يافت، بزرگان آنان، جمع شدند و به  حق انسان ضعيف را خورد و ستم در بين آن



  1391انتابست. 23ي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، علمي ـ پژوهشي، شمارهمجله

 

190 

اجرا  پادشاهي كه عدالت را در مورد آنان ي اين نتيجه رسيدند كه امورات مردم جز به وسيله
ند و  پس نزد كيومرث رفتشود؛اساس عقل اجرا نمايد، اصالح نميكند و احكام و قوانين را بر
  1.)او را به پادشاهي برگزيدند

حكومت شما :  اين بود كهيصر روم از كسري پرسيد،هايي كه ق يكي از سؤال
؛ ...با شش چيز: به چه چيزي دوام يافت؟ كسري در پاسخ نوشته است

افراد عاقل را استخدام  (...:ترجمه) 536: 1990طرطوشي، ( »ذوي العقول استخدمنا...«

  ) 148 - 127: 1384پور،  سبزيان(بيشتر نك براي اطالع ) كرديم

 ���jS  &  :از نصايح بزرگمهرk�5  ��Hl� .�C ��V�H� `���� D!� m!X- %� DT$�- &

 :!V� & ��,
��  ��a�� DC &  ��a�� & �j$�� 
k�5  �jS�� .)ترجمه)46: 1352مسكويه،  ابن  :
 نكند؛ زيرا ناداني موجب گمراهي و شايسته است كه شاه، افراد نادان را بر مردم، مسلط(

  .)گمراهي موجب بال و فتنه است و فتنه موجب هالكت است
  

   انتخاب كارگزاران امين و خيرخواه.2 – 3

خواه ت در گرو داشتن افراد امين و خير دوام حكوم ايران باستان،ي در انديشه
 افراد امين ام مرگ، انتخابيكي از نصايح اردشير به فرزندش شاپور به هنگ. است

  :انديش براي كارگزاري بود و نيك
  )6/263(انديش را ه درويش را      بر تخت منشان بدمكن خوار خواهند

اع إال باألمناء و السلطان ال يستط: مسكويه از حكيمان ايراني نقل كرده كه ابن
 و شايسته حكومت بدون افراد امين( : ترجمه)72: 1952مسكويه،  ابن. (النصحاء

  .)پذير نيست امكان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :كند تاريخي اشاره ميي  فردوسي هم به اين واقعه. 1

  ن زند داستـــان  پژوهنـده نامـــه باستـــــان     كه از پهلوانا

  )1/28(            چنين گفت كĤيين تخت و كاله     كيومرث آورد و او بود شــاه 
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 -�$O .�>!X�� �-)�; +, .� DT&�4 ,+«: يكي ديگر از حكيمان ايراني گفته است
& �
��$- *
��$, +, .� DT$�- �)�-.« ) ،هاي از نشانه( :ترجمه) 177: 1990طرطوشي

 نزديك كردن كسي است كه سزاوار دور كردن و دور كردن شخصي است فروپاشي حكومت،
   )است نزديك كردن ي كه شايسته

24n '!, +, ?�!, `)a�� .����, ���,:�,  Kjo 6'!8� 4�5 :(p��O& ������&� �IqC .Z 
��r!o s!o & .Z �&
XC 
XC .4�5 : -nC  !#Q .�:; '!8� DC 6ia�� 4�5 :B
o  ����. 

يكي از شاهان ايراني از (:  ترجمه،)74: 1983ابن الحداد، ( و )52: 1354منقذ،  ابن(
 چرا كه اگر صالح اه در چيست؟ گفت وزيران و يارانش،خير و مصلحت ش: موبد بزرگ پرسيد

  .)گردد حكومت فاسد مي،باشند، حكومت صالح و اگر فاسد باشند
  

    كنترل و نظارت بر عوامل اجرايي.2 – 4
وناگون براي نظارت هاي فكري بشر در طول تاريخ، اتخاذ تدابير گيكي از دغدغه
  . ها بوده است انعي براي جلوگيري از استبداد آن و ايجاد موبر كار حاكمان

مبادا حرص و كند كه      انوشيروان در ابيات زير، كارگزاران خود را سفارش مي
  :آميز با مردم و ترجيح زراندوزي بر رضايت مردم شود آز، موجب رفتار جنون

  چو رفتي سوي كشوري كـــاردار      بدو شاه گفتي درم خــوار دار
   كه مردم فروشـــي بگنــج       كه بر كس نماند ســراي سپنجمبادا

  همه راستـــي جوي و فرزانگـي      ز تو دور بــاد آز و ديوانگــي
  )3/89(اگر كشـــور آبــاد داري به داد       بمانــي تو از داد خـود نيز شاد      

، دل  رخورد با مردمدر ب: گويد چنين ميفردوسي از زبان بهرام به كارداران خود 
  :ها را شاد كنيد مستمندان را مشكنيد، از ستم دوري كنيد و با نيت پاك دل آن

  بكوشيد تا رنجها كــم كنيــد      دل غمـگنان شاد و خــرّم كنيد
  پرست      بشسته ز بيداد و كژي دو دست ابا داد باشيد و يــزدان
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  )6/128(ل و پشت خواهندگان مشكنيد يد و نيكــي كنيد      دي گرايبپاكــ      
جدي و پابرجا بوده كه حتي اي كنترل و نظارت بر عوامل اجرايي به اندازه

 نگران اجراي عدالت پس از خود بوده و به هنگام مرگ، جانشينان شاهان،
از نصايح اردشير به فرزندش شاپور به . اندخويش را به دادگري سفارش كرده

  :هنگام مرگ
   از ما بر آنكس درود     كه تارش خرد باشد و داد پودز يزدان و

  )3/154(روان مــــرا شاد گردان به داد     تو فيروز باش و بر تخت شاد        
� &�T!�bV� D!� *M�8�uR; vw�� D( ��!«: كتب أردشير إلي بعض عماله و E!T�� D!� � � $

*��)l� D!� xl�&  !!z%b= +, ]�$!5 �%& � $%& �*M�, +, ��!>�;-!� 
�$� v� 4�5� �, v
 �_H��qC-��&�U�.. «) ،اردشير به يكي از كارگزارانش ( :ترجمه) 1/235: 1410مسعودي
به من خبر رسيده كه تو نرمي را بر خشونت، و دوستي را بر هيبت و ترس را بر : نوشت

ستي و محبت خالي خالي مكن، آن را از دو) شاهانه(قلبت را از هيبت ! جسارت برگزيدي
  .)ها در كنار هم هستند  زيرا اين؛ از تو دور نباشد،گويممكن و آنچه به تو مي


&� �,��=� ^�D «: از حكيمان ايراني�a�- & �V�_� �&
H��- .� '�/ 
�� ?�!8� D!� {

�[X, *��2� % & +X| .�X^� �H�!� Da}% . ��N� "T� ��X| ��	)�- %� '�/ 
�� �H�!� {
. ..�_��� W�Y & ),�� 
XC & ~X8� �)��� & +X�� .&�� '�/ ��	); �= .qC. «) ابن

بر پادشاهان واجب است كه بر كارگزاران خود و اعمال (: ترجمه) 74: 1952مسكويه، 
 سپس الزم است ؛ها پوشيده نماند ها نظارت داشته باشند تا نيكي نيكوكار و بدي بدكار بر آن آن
 خود سست و ي  نيكوكار در ارادهاگر اين كار را نكنند،... دون پاداش نگذارنده نيكوكار را بك

براي اطالع از اين .) گرددشود و كار و عمل تباه مي جسور مي،بدكار در كار بد خود
  )57...: ، تأثير كالم1387پور،  سبزيان: (الصغير نك البالغه و ادب مضمون در نهج
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  به مردم دادرسي و عشق و محبت .2 – 5

  : گان به قصر خود براي دادخواهي بوددنخستين كار انوشروان دعوت از ستمدي 
   كه هر كس كه جويد سوى داد راه   اه شاه ــخروشى بر آمد ز درگ

  )2/285 (وانـدان و دولت جـــلب شاه خن    ن روان ـــاه نوشيــبيايد بدرگ    
 شب يا روز، در غم و يا شادي، گاه مظلومي را در و از نگهبانان خواست كه هيچ

 :از درگاه او نرانند... در جشن و يا عزا و

   بـداريد لـار بسته مـــــ ز گفت   هر آن كس كه آيد بروز و بشب 
  م با راى زنـر آهسته باشيـــگ    ن ـــگساريم با انجمـــي اگر م

  ت راهــا را گشادسـا شمــ بر م   اه ــيرگجبچوگان و بر دشت نخ

 )2/287 (ازـرديد بـــ ازين بارگه كس مگ    بخواب و ببيدارى و رنج و ناز      

 : دل او دادخواهي از ستمديدگان استزيرا تنها شادي و روشني چشم و 

  )2/291 (گان بگسلم  كه رنج ستم ديده     بدان گه شود شاد و روشن دلم 
   :تم كارگزاران حكومتي به مردم اسو دغدغه و نگراني او ست

  كاران من گر از لشكر و پيش       ن ــادا كه از كارداران مــمب

  )همان (كه از درد او بر من آيد گزند       ى دردمند ـنخسبد كسى با دل       
كان «:  نشان داده است،خوبي  شاهان ايراني بهي نويري اين نكته را درباره

هم من يقصدهم فيها من ذوي  اليمنع عن,�!�,  الفرس ينتصبون بأنفسهم في أيامٍ
 پادشاهان ايراني( :ترجمه) 6/120 :1411نويري، (» أرباب الضرورات الحاجات و

 كه قصد شدندنمي دادند و مانع حضور نيازمندانيروزهاي خاصي را براي خود قرار مي
  ).ها را داشتند مالقات با آن

 ،خواهدميكه آنچه خداوند از بندگان خود  معتقد بودندشاهان ايراني 
  :برقراري عدالت و مهرورزي است

  )1/278(بنده نخواهد بجز داد و مهر  خداوند كيوان و گردان سپهر      ز
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  :اندنظران عرب به عدالت ايرانيان اقرار كرده ، صاحبهاي زيردر نمونه
 خود را بر مردم ترجيح ي  خداوند از حاكماني كه خواستهاز انوشروان نقل شده،

  :شودضي نميدهند، رامي
مارضي اهللا عن وال اليدع لذاته و هواه و اليترك شهواته في اصالح رعيته و «

خداوند از ( :ترجمه) 50: 1952ابن مسكويه،(» .مبسط العدل فيهم و رفع الظلم عنه
هايش را براي اصالح كار مردم و  ها، هواي نفس و شهوتشود كه لذتحاكمي راضي نمي

  .)كند ترك نمي رفع ستم از ايشان،لت ميان آنان وگسترش عدا
- موج مي،هاي پادشاه روم، عشق و محبت به مردمهاي قباد به سؤال در پاسخ

  : زند
� &: �� �6�SC� ?�!8 4�5: قال ��)��� �HC��� & ���a� �H_E�� �&)�8� D!� �Ho)^� .
  )35: همان(

- آنان به مردم، بخشندهترين مهربان: كدام پادشاه برتر است؟ در پاسخ گفت: گفت( :ترجمه

  .)شان در انجام كار نيك و كوشاترينترين آنان
�12 :�SC� ��&); ?�!8� ��4�5 6�:!,  :"��� .�2�X- +-��� �H:!, .�,O DC �)��- & 

 !,�\  �C����.) 42: همان(  
كساني كه با نيكي و : اسخ گفتدانيد؟ در پچه كسي را بهترين پادشاه مي: سؤال شد( :ترجمه

  .)يابدعافيت و آسايش همگاني، استقرار ميكنند و در زمان ايشان،خواهي حكومت ميرخي
���j, += 4jQ i? : ما الذي ينبغي للملوك أن يسيروا به في رعيتهم؟ قال: قيل

�I�>!2 :& ��H�C �H��X� F�����& ��Hk��& +,  >�P�  �!E�� �	 & ��H�,�� D�� .�X^%�
�H��) .42: همان (  

شان، انجام   است كه چه چيزي را در مورد رعيت سزاوار،بر پادشاهان: گفته شد( :ترجمه
چهار چيز، مالك پادشاهي آنان است؛ تسلط داشتن بر مردم، اقدام به : دهند؟ در پاسخ گفت

  .) آنان و جلوگيري از ستم به ايشاني هاي آنان، نيكي كردن به همهسنت
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ثعالبي،  (.بملك رعيته كعنايته بملكهتم هالملك أن يينبغي علي : كان بهرام يقول
 شايسته است كه شاه،: گفتبهرام مي( : ترجمه)5/183: 1412زمخشري، (و ) 53: تابي
  .)كند گاه كند كه به اموال خود نگاه ميگونه به اموال مردمش ن آن
  

   تحمل مخالفان و آزادي بيان.2 – 6
وي . شود اردشير ديده ميآزادي بيان و تحمل مخالفان، در سخنان و عملكرد

روي مخالفان و درگاه ما بر :  گفت،چون تاج بر سر نهاد و بر تخت نشست
  :بدخواهان، باز است

  كه اندر جهــان داد گنـج منست      جهان زنده از بخت و رنج منست
  جهــان سر به سر در پناه منست      پسنــديـدن داد راه مــن اسـت

  رگاه      ز بدخــواه و ز مــردم نيكخواهگشادست بر هـر كس اين با
  همـه انجمــن خواندند آفريــن       كه آبــاد بـادا به دادت زميــن
) 7/155(  

 &«: آنچه فردوسي از زبان اردشير آورده، در پندهاي ايران باستان آمده است
.�>!X�� ��!Q .� M��- �Xa� �#�� +, D!� ���Q �-�� +,  r�#��� �&/ & U���W) *��)8 

�V�5. «) ،و بر سلطان سزاوار است كه خود را به صبر و (: ترجمه) 198: 1990طرطوشي
  ). عادت دهدخيرخواهان كه مخالف نظر وي هستند،تحمل براي شنيدن سخنان تلخ 

  
    بخشش و سخاوت.2 -7

بزرگمهر در ) 112: 1371متون پهلوي، . (است» بيداد« نماد تجاوز و تجسم ،آز
  : سؤال انوشروان كه دشمن جان و خرد آدمي كيست؟ چنين گفته استپاسخ اين

  )8/169(فـراز  يــاز     دو ديـوند با زور گردنچنين داد پاسـخ كه آز و ن
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 سخاوت و عدالت، به عنوان عاملي براي دوام و آباداني جاي شاهنامه، در جاي
  : كشور ياد شده است

  )7/209(  دل زيردستــان خـود شـاد دار  به داد و دهــش گيتـي آبـاد دار   )1(
     چنين گفت كز دادگر يك خـداي     خــرد بادمـان بهره و داد و راي )2 (

  )7/213(به نيكــي گراييم و فرمـــان كنيـم    به داد و دهش دل گروگـان كنيم 
ترين صفات شاهان برشمرده  از زشت بخل راي،از انوشروان نقل شده كه و

  :است
زمخشري، ... ( وفي الملوك، البخل: أقبح هي في أربعة قبائح، و أربع: روانأنوش

  )1/270: 1420األبشيهي، (و ) 5/310: 1412
i�5& "\M���  ,�O�� DC @�_�  :!_8� :+�, 4
��� .� % K)a- '!8� ������& .��&Nr�, .{ ),�� 

Bw)aC ���:�� DC �i�� �, 7���� DC 4��,�اردشير (: ترجمه) 4/57: 1999عبدربه، ابن (.�
شاه در حالي كه مردم غمگين عدالت اين است كه :  نوشت،در بحراني كه كشور را فرا گرفت

  .)المال بود در روستاها تقسيم كردند  هر چه در بيتسپس دستور داد.  شاد نباشدهستند،
  
  سلب امنيت از ستمگران .2 – 8

مبارزات . قادي فردوسي استترين بعد اعتستيزي، برجستهدادخواهي و ستم
كن كردن ظلم، انجام پهلوانان در شاهنامه، به منظور برقراري عدالت و ريشه

  :شودگيرد و شمشيرشان در راه مبارزه با ستمگران، كشيده مي مي
  )5/426(آيد و روي زرد بيداد جويد نبرد    جگر خسته بازهر آنكو به 

 با مبارزه، عليه بيدادگران بوده اههمرآغاز پادشاهي شاهنشاهان بزرگ، هميشه 
  :است

  چو كيخســرو شـاه بر گاه شد      جهان يكسر از كارش آگاه شد
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  نشست از بر تخت شاهنشهــي      بسر بر نهاد آن كـــاله مهــي
  بگستـرد گــرد جهــان داد را      بكنــد از زمين بيخ بيــداد را

  )5/421(د      دل غمگنان را ز خود شاد كرد   هر آنجا كه ويران بود آباد كر     
گيرد، خطاب به  و تهمورث ديوبند، زماني كه زمام امور كشور را به دست مي

  :كنمكن مي با فكر و خرد، بدي و اهريمن را ريشه: گويدبزرگان و موبدان، مي
  جهـــان از بديها بشويم به راي     پس آنگه ز گيتــي كنم گرد پاي

  )2/411( كوته كنم  دست ديو      كه من بود خواهم جهان را خديو ز هر جاي  
ابن . (الذي يثق به البرئ، و ال يأمنه المريب: أي السلطان ترونه أفضل؟ قال: سئل

بزرگمهر را ( :جمهتر)  جواب كسري قباد به پادشاه روم،43: 1952مسكويه، 
ن به او اعتماد كنند و گناهكاران از گناهاآنكه بي:  گفتپادشاه، برتر است؟پرسيدند كه كدام 

  )132: 1968غزالي، : (نك.) او در امان نباشند) مجازات(
24n '!, +, ?�!, `)a�� .����, ���, :�, Kjo 6'!8� 4�5 :�C)��  ��)��� �Q�& �P� 
�H�, (p�M�& �H��Z 
�� ���&� & ��#�Z F�!E8� +, �A�E�� & .� % �)h  D!� �����

���S�� .)يكي از شاهان (:  ترجمه،)74: 1983ابن الحداد، ( و )52: 1354 منقذ، ابن
مهرباني با مردم و گرفتن حق : صالح پادشاه در چيست؟ گفت: ايراني از موبد بزرگ پرسيد

ها به موقع و گرفتن حق مظلوم از ظالم و اينكه قوي را در مقابل ضعيف  آنان و دادن حق آن
   .)تشويق به ستم نكند

  
  زادگان بر فرومايگان براي كارگزاري رجيح اصيلت. 2 -9

  :از نصايح اردشير به فرزندش به هنگام مرگ
  مكن خوار، خواهنده درويش را     بر تخت منشان بد انديش را

  )8/312(  ز نيكـــي فـرومايه را دور دار     به بيدادگر مرد مگــذار كـار 
ثعالبي،  (.رأساً صار ذنب باً، وذن صار الملوك، رأس عند األشياء أوحش: اردشير
  .)98التمثيل، : 2003ثعالبي، (و ) 165، ...ثمار: 2003
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يولي : ما الذي ينبغي للملك أن يصنعه حتي يعم صالحه أهل مملكته؟ قال: قيل
  .) جواب كسري قباد به پادشاه روم،42: 1952ابن مسكويه، . (خيار أهل مملكته

اه سزاوار است انجام دهد تا خير و صالح او بر مردم چه كاري بر پادش: گفته شد( :ترجمه
  » .بهترين افراد مملكتش را به كار گمارد: كشورش، سايه اندازد؟ گفت

، 1389پور،  سبزيان(:  ساساني نكي براي اطالع از نظام طبقاتي در دوره

  )21- 19...نگاهي

  
   پاسداري از مرزها.2  - 10

از مرزها و جلوگيري از تجاوز دشمنان از مظاهر اصلي دادورزي شاهان، حمايت 
فردوسي در شاهنامه، بيداري شاه و نگهداري از مرز و بوم را در برابر . بوده است

  : فرّ معرفي كرده استي دشمنان، عامل فزاينده
         ز شاهان هر آن كس كه بيدار بود      جهــــان را ز دشمن نگهــدار بود

  )1/134(بيفزودشـــان فـــــــرّه ايــزدي      ز دشمــن نديد هرگـــز بـــدي
�  �!D �8!�? «: ما الذي يجب علي الملوك للرعية؟ قال: سئل عن بزرجمهر�)!�

=��Tu ��2)h & �=�a#�- .�� «) ،بزرگمهر سؤال از ( :ترجمه) 56: 1952ابن مسكويه
ان نسبت به مردم  پادشاهي وظيفه: گفت) در جواب(شاهان در قبال مردم چيست؟  وظيفه: شد

   .)شان را پاسداري نمايند اين است كه در حق آنان عدالت ورزند و مرزهاي
: 1990طرطوشي، ( .السبل أمن و الفروج سد.. .الملك صالح التي فيها السياسة

از تجاوز ( بستن مرزها ه صالح پادشاه در آن وجود دارد،هايي ك از سياست( :ترجمه) 198
  .)ستها و امنيت راه) دشمنان
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  نتيجه

سو، يعني شاهنامه و منابع  هم تقاطع دو جريان غيري خواهي ايرانيان، نقطه عدالت
 موضوع عدالت ايرانيان، از  متون عربي بري تأكيد شديد و گسترده. عربي است
 نشان از وجود واقعيتي است كه بسياري از محققان ما، منكر آن و يا يك سو،

الفضل ما شهدت به  «ي  به منزلهاز ديگر سو،. ندخبر از آن هستطور كلي، بي هب
نمايي را از دامن  گويي و بزرگ  هرگونه اتهامِ تعصب قومي، گزافه، جاي»األعداء
 فردوسي؛ پاك كرده، انصاف اين شاعر بزرگ را در تبيين ديدگاه ي شاهنامه

  . دهدايرانيان، نشان مي
  

  منابع و مĤخذ

  نهج البالغه
مراجعة د المدني، منير محم، تحقيق »نثر الدرر«، )1990(بن الحسين، منصور سعد، واآلبي، أب  -  

  . دكتور حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب
المستطرف فى كل فن « ،)1421( الفتح، وهى، شهاب الدين محمد بن أحمد أبياألبش  -  

  .لتوضيعمراجعة و تعليق محمد سعيد، دار الفكر للطباعة و النشر و ا، »مستظرف
��«، )1983(  ابن الحداد، محمد بن منصور بن حبيش، -  k)��  2��X�� DC ��a��� )=�l�« تحقيق ،

)L��� &  ��$>!�  ��!>�� ��M �7&"� �
�X�� .��Y�  2��M &.  
، دار و مكتبة الهالل »العقد الفريد، بيروت«، )1999(ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد،   -  

  .للطباعة و النشر
، تحقيق عبدالرحمن »الحكمة الخالدة«، )1952(  ابن مسكويه، ابوعلي احمد بن محمد، -  

  .بدوي، قاهرة، مكتبة النهضة المصرية
  -   � ,�2� ����, +��)����(� »��M<� ��$�«*)=���� �)#, �)	�\ 
_| 
� ���� �� �-��  $�:, 

��	)2.   
  -  ��):X��� 4j=���) ����( �»D���8� .��-M«�[2
���  $�:, �*)=���� .  
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  .، تهران، نشر چشمه»پژوهشي در اساطير ايران«، )1377(  بهار، مهرداد، -  
  .تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، چاپ مهارت، )1376(تفضلى، احمد،    - 
خليل ، صححه و ضبطه و شرح غريبه، »االمتاع و المؤانسة«، )1417(التوحيدى، ابو حيان،   -  

  . بيروت، لبنان، دار الكتب العلميةالمنصور، 
  .، تهران، انتشارات آگاه»صور خيال در شعر فارسي«، )1381(  شفيعي كدكني، محمدرضا، -  
، تحقيق وشرح و فهرسة الدكتور قصي »التمثيل و المحاضرة«، )2003(  الثعالبي، ابو منصور، -  

  .الحسين، بيروت، لبنان، دار و مكتبة الهالل
  . مكتبة دار البيان،، بغداد»االعجاز و االيجاز«، )بى تا(،  ـــــــــــــــــــ  -  
و شرح و ، تحقيق »ثمار القلوب في المضاف و المنسوب«، )2003( ، ـــــــــــــــــــ  -  

  .فهرسة قصي الحسين، بيروت، دار و مكتبة الهالل
محاضرات االدباء و «، )1420(  الراغب االصفهاني، ابو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، -  

 ، حققه وضبط نصوصه و علق حواشيه الدكتور عمر الطباع،»محاورات الشعراء و البلغاء
  . شركة دار االرقم بن ابي االرقم للطباعة و النشر

، در تاريخ آل »راحة الصدور و آية السرور«، )1333(  راوندي، محمد بن علي بن سليمان، -  
  . محمد اقبالسلجوق، به سعي و تصحيح 

  .، تهران، نشر اميركبير، چاپ اول»هاي فكري فردوسيجاذبه«، )1363(  رنجبر، احمد، -  
  .،  تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير»تاريخ مردم ايران«، )1364(  زرين كوب، عبد الحسين، -  
تحقيق  ،»ربيع األبرار و نصوص األخبار«، )1412(،الزمخشري، ابوالقاسم محمود بن عمر  -  

  . عبد األمير مهنا، بيروت، لبنان، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات
  .، چاپ اول، تهران، انتشارات اميركبير»، فردوسي و شاهنامه)1358(  طباطبايي، محيط -  
، تحقيق جعفر البياتي، رياض، »سراج الملوك«، )1990(الطرطوشي، محمد بن الوليد،   -  

  .بعة األوليالريس للكتب و النشر، الط
�_� �� �. -�_� DC «، )بي تا(  الطرطوسي، نجم الدين ابراهيم بن علي الحنفي، -  C �)���  a�

v!8�«�&�
_P� i�E, 
_| �)��� 
$� ��� �.  
، به تصحيح جالل خالق مطلق و محمود اميد »شاهنامه«، )1388(  فردوسي، ابوالقاسم، -  

، )مركز پژوهشهاي ايراني و اسالمي(لمعارف اسالمي  نشريات مركز دائرة اساالر، تهران،
  .چاپ دوم
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، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم و عبدالمجيد »جمهرة األمثال« ،)تابي(، العسكري، ابوهالل  -  
  .قطامش، دار الجيل، بيروت

  .، مكتبة الكليات االزهرية»التبر المسبوك في نصيحة الملوك«، )1968(  الغزالي، ابو حامد، -  
، با تصحيح »نصيحة الملوك«، )1351(  غزالي، امام محمد بن محمد بن محمد الطوسي، -  

مجدد و حواشي و تعليقات و مقدمه تازه بخامه جالل الدين همايي، سلسله انتشارات 
  .انجمن آثار ملي

، چاپ دوم، تهران، انتشارات »سخن و سخن وران«؛ )1350(  فروزانفر، بديع الزمان -  
   .خوارزمي

بهجة المجالس «، )بي تا( يوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر النمري، والقرطبي، االمام أب  -  
  .، تحقيق محمد مرسي الخولي»و أنس المجالس و شحذ الذاهن و الهاجس

، مفصل و »زهر اآلداب و ثمر اآلداب«، )1372( اسحاق بن علي الحصري، والقيرواني، أب  -  
  .لدكتور زكي مبارك، الطبعة الثانية، المصر، مطبعة السعادةمضبوط و مشروح بقلم ا

، ترجمه بزرگ علوي، تهران، مركز نشر »حماسه سرايي در ايران«، )1369(  نولدكه، تئودور، -  
  .سپهر

نهاية األرب في فنون األدب، ، )1936(النويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري،   -  
  .ب المصريةة، مطبعة دار الكتالقاهر

، »أدب الدنيا و الدين«، )ـ ه1407 ( الحسن بن محمد بن حبيب البصري،والماوردي، أب  -  
  .بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة األولي

، تهران، »شهر زيباي افالطون و شاهي آرماني در ايران باستان«؛ )1352(  مجتبايي، فتح اهللا، -  
  .انجمن فرهنگ ايران باستان

  فرهنگ ايرانى پيش از اسالم، انتشارات طوس، چاپ اول ) 1374(محمدى محمد،   - 
تحقيق عبد االمير ، »مروج الذهب و معادن الجوهر«، )1411(المسعودى، على بن الحسين،   -  

  . مهنا، منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات
و تعليق فؤاد عبد المنعم ، تحقيق و دراسة »نصيحة الملوك«، )1988(  المواردي، ابوالحسن، -  

  .احمد، االسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة
غرر الخصائص «، )تابي( اسحاق برهان الدين الكتبي المعروف بالوطواط، والوطواط، أب  -  

  .، بيروت، دار الصعب»الواضحة و النقائص الفاضحة
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  مجالت
، »مي در شاهنامه فردوسياخالق پهلواني و اخالق رس«، )1374(كور، شارل هانري   دوفوشه-  

  .16 – 10ويراسدار شاهرخ مسكوب، تهران، نشر نو، صص
 پژوهش، ي ، نامه»هاها و بايسته هويت ملي ايراني، بنيادها، چالش«، )1382(  احمدي، حميد - 

   .51 – 5، صص 6ش
 ،» ايرانشهريي مقدمه و كلياتي در باب عدالت در انديشه«، )1387(  اخوان كاظمي، بهرام -  

  13 -  6، صص 144 -  143 ي   اقتصادي، شماره-اطالعات سياسي 
شناسي نظم و نثر فارسي   سبكي ، مجله»نام و ننگ در شاهنامه«، )1388(  بشيري، محمود -   

  . 97 -  77، صص2ي 21شماره ) بهار ادب(
 ي ، پژوهشنامه» فردوسيي دين و اسطوره در انديشه«، )1381(  حجازي، بهجت السادات -  

  272 -  253، صص33 ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شي نشكدهدا
 علمي ي ، فصلنامه»داري اساس هويت ايرانيخردورزي و دين«، )1387(  خسروي، اشرف -  

  .55 – 33صص ،16نامه، سال نهم، ش   پژوهش كاوش- 
 ادبيات و ي شكده داني ، مجله»فرّ و فرّه در شاهنامه«، )1368(  راشد محصل، محمدرضا -  

   368. -  357، صص22علوم انساني دانشگاه مشهد، ش 
 ي ، مجله»هاي فكري فردوسي رنجبرنقدي بر جاذبه«، )1365(  رستگار فسايي، منصور -  

  . 124 -  115، صص2علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، ش
ى  رن سوم تا پنجم، مجلهى حكمت در شاهنامه و متون عربى ق پور، وحيد، مقايسه سبزيان   -  

 – 127، صص 1384، بهار 1ى  علمى و پژوهشى انجمن ايرانى زبان و ادبيات عربى شماره
148.  

هاى ايرانى مفاهيم مشترك حكمى متنبى و  جستارى در كشف ريشه«، )1384(، .ـــــــــــــ- 
  123. -  95،  ادبياتي  فرهنگ، ويژهي ، مجله»فردوسي

 علمي و ي ، فصلنامه»مضامين شعر و ادب عربي در ديوان ايرج ميرزا«، )1387(، ــــــــــــ- 
  .208 – 154، 1387، پاييز و زمستان 17 ي نامه، سال نهم، شماره پژوهشي كاوش

ها،   مقاالت و بررسىي ، مجله»در ادب الصغير) ع(تأثير كالم على «، )1387(، .ــــــــــــ- 
  .71- 53، 88ر ، دفت الهيات دانشگاه تهراني دانشكده
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 پژوهشي – علمي ي ، فصلنامه»هاي ايراني كليله و دمنهبررسي ريشه«، )1387(، ــــــــــــ- 
  .104 – 77، صص 73 ي ، سال هيجدهم، شماره)س(علوم انساني دانشگاه الزهرا، 

 ي ، مجله»تأثير پندهاي انوشروان و بزرگمهر بر گلستان سعدي«، )1388 (ــــــــــ،ــ -  
  .124 – 91، صص 64، ش 17ه ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، سال دانشكد

 علوم اسالمي، ي ، فصلنامه»تأثير نهج البالغه در گلستان سعدي«، )1388(، ـــــــــــ- 
  .126- 105 صفر، صص ي دانشگاه پيام نور، سال اول، شماره

 علمي  ي ، مجله» اسالم در منابع عربيبازتاب عدالت ايرانيان قبل از«، )1389 (ــــــــــ،  -  
 جديد، ش ي ، سال دوم، دوره)ره(المللي امام خميني    پژوهشي لسان مبين، دانشگاه بين - 
  .156 -  127، ص1

نگاهي به داستان كفشگر و انوشروان در كتاب خدمات متقابل «، )1389( ـــــــــــ، - 
- 19 چهل و يكم، مهر و آبان، ي اره دوم، سال پنجم، شمي ، گزارش ميراث، دوره»مطهري

.21  
 پژوهشي ي ، مجله»نام ننگ از ديدگاه پهلوانان شاهنامه«، )1376(  غالمرضائي، محمد، -  

  .62 – 39، صص1، ش )علوم انساني(دانشگاه اصفهان 
ي انجمن،  ، نامه»خودكامگي خاورانه و فرمانروايي ايراني«، )1383(الدين،    كزازي، ميرجالل-  

  89. -  81صص ، 13ش
  - ، اطالعات سياسي  »اي از هويت ايرانيدادگري پديده«) 1385(زاده، پيروز   مجتهد-  

  17. -  4، صص 223اقتصادي، ش 
 ادبيات و ي ، دانشكده»آيين دادرسي در عهد هخامنشي«، )1370(اصغر    منتظر قائم، علي-  

  140 - 127، صص 2 دوم، ش ي علوم انساني دانشگاه اصفهان، دوره
هاي فروپاشي حكومت ساساني زمينه«، )1387(جعفر و فرامرز آدينه كالت   ياحقي، محمد-  

 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم تهران، سال ي ، مجله»اساس شاهنامه فردوسيبر
  .176 – 155، صص 60شانزدهم، ش
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