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 فردوسیحکیم اخالق حکمرانی در شاهنامة 

 سیده فاطمه زارع حسینی 

 گروه آموزشی ادیان و عرفان تطبیقی( -)دانشکدة الهیات استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
ترین منظومة حماسی و ملی ایرانیان، حجم قابل ترین آثار حماسی جهان و برجستهیکی از مهم ،حکیم فردوسی شاهنامة

اثری  شاهنامه. شگفت آن که اگرچه را در خود جای داده استتوّجهی از میراث کهن دینی، فرهنگی و زبانی ایران باستان 

و کاربردی است و مضامین اخالقی همچون ها و مطالب اخالقی شود، ولی سرشار از آموزهحماسی محسوب می -رزمی

، هنجارها و هشدارهای منظومهای زیبنده و برازنده قامت این حماسة دیرسال را پوشانده و زینت داده است. در این جامه

ترین طبقه در میان اقشار مختلف جامعه اخالقی مؤکّدی برای طبقة حاکم به عنوان قدرتمندترین، اثرگذارترین و مسؤول

هایی ویژه دارند و گذشته از احراز است. برای مثال، حکمرانان برای توفیق یافتن در امر حکومت، نیاز به آمادگی آمده

مندی از دانش، هوش و فرهنگ، علم سیاست و کشورداری، بایستی به حلیة اخالق صالحیت فکری و علمی مانند بهره

کنندة مصونیت حاکم و پایبند باشند. در حقیقت، اخالق تضمین آراسته و به هنجارها و قواعد اخالقی خاص طبقة خود نیز

، خداباوری شاهنامههای احتمالی و ضامن کامیابی، دوام و بقای وی و ملک اوست. در حکومت در برابر خطرات و آسیب

قی بر آن وضع ها و اصول اخالاند که سایر ارزشمحکم و استوار اخالقی و خداپرستی، دینداری و خردمندی مبانی و پایة

دستی و بخشش، بردباری و گستری و دادگری، راستی، گشادههایی مثل عدالتفضیلت یابند، وشوند و قوام و دوام میمی

هایی از قبیل ظلم و بیدادگری، داری و وفای به عهد و قدرشناسی؛ و رذیلتفروتنی، پیروی از نیکی و پرهیز از بدی، پیمان

ه دآمترین اصول اخالقی حکمرانان ترین و برجستهبااهمیتدر زمرة شکنی و حسد آز، پیمان دروغ، خشم، تکبر، حرص و

ضمن بررسی با مطالعه و مرور شاهنامة فردوسی پس از ارائة تعریفی کوتاه از اخالق،  در این جستار در پی آنیم تا. است

  .نماییمو مطرح جستجو الرذائل اخالق حاکمان را  ام الفضائل و ام ،شده به شاهان و حکمرانانبایدها و نبایدهای توصیه

 فردوسی، اخالق، حکمرانی/ شهریاری، فضایل، رذایل شاهنامة :یکلیدواژگان 
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 مقدمه 

های بنیادین و بسیار مهم در عرصة حیات فردی و اجتماعی وی، از آغاز آفرینش بشر، اخالق همواره یکی از مقوله

های ذهنی و فکری بشر بوده که باب ترین حوزهترین و پربحثاخالق و اخالقیات از دیرینهو پرسش و پژوهش دربارة 

ها و دستاوردهای انسانی در زمینة اخالق فقط در آثار علمی و تخصصی آن تاکنون گشوده مانده است. البته تالش

می با اخالق و علم اخالق ندارند، بلکه در انبوهی از متونی که سر و کار مستقی ،مربوط به علم اخالق یافتنی نیست

از اخالقیات و موضوعات مرتبط با آن یکی از پربسامدترین  همچون شماری از متون ادبی در سراسر دنیا، نیز بحث

-فردوسی را مثال آورد که در برگ شاهنامة -توان منظومة عظیم حماسی و ملی ایرانآنهاست. در این میان می مضامین

را این منظومه  توان مدعی شد که چنانچه ابیات حاوی مطالب اخالقی درزند و میبرگ این حماسه اخالقیات موج می

آنچه در موضوعات اخالقی این میراث سعدی شود.  بوستانبیرون کشیم و کنار هم نهیم، شاید کتابی در حد و اندازة 

، اهتمام فراوان به بحث اخالق طبقة حکمرانان و شهریاران و وظایف و تکالیف اخالقی آنان کندملی جلب توجه می

که فردوسی در پرداختن به هنجارها و ضدهنجارهای طبقة حاکمان، گذشته از مجموعة فکری و رود گمان میاست. 

وان منبع الهام خود در این مبحث بهرة های دین مبین اسالم نیز به عنویژه دین زردشت، از آموزهدینی ایران باستان، به

فراوان گرفته و درحقیقت، با تلفیق دستورهای اخالقی مندرج در فرهنگ و دین ایران قبل از اسالم و تعالیم اسالمی در 

پیش از این،  حوزة اخالق حکمرانان و فرمانروایان اندوختة گرانبهایی فراهم آورده و آن را در اختیار ما گذاشته است.

اخالق اسالمی »فرزام، حمید، ؛ 41، ش 1371، کیهان اندیشه، «اخالق در شاهنامه»مقدم، سید محمد، مقاله )علوی سه

های اخالقی و تربیتی در شاهنامه و مقایسة اندیشه»بهمنی مطلق، یداهلل، ؛ 24/10/1388، سایت تبیان، «در شاهنامة فردوسی

تابستان  مطالعات نقد ادبی )پژوهش ادبی(،، «وسی در اخالق ناصریهای اخالقی و تربیتی خوجه نصیر طآن با نظریه

، همایش ملی ادبیات «اخالق در شاهنامة فردوسی»؛ شاطری، نیره و رادمنش، عطامحمد، 80 -55، صص 31، ش 1392

راهنما: اصغر دادبه، ، استاد «بررسی مبانی اخالق در شاهنامة فردوسی»نامه )کاظمی، علی، ( و یک پایان1395غنایی، 

( در باب اخالق در 1392گرایش فرهنگ مردم آداب و رسوم و میراث،  -شناسیدانشگاه شهید بهشتی، رشتة ایران

بندی و آرایش اند که با وجود اشتمال بر مطالبی مفید در این زمینه، فاقد جامعیت، طبقهشاهنامة فردوسی نوشته شده

، بعد از تحلیلی –روش توصیفیای و منابع کتابخانهدر پی آن است تا با استفاده از  این پژوهشهستند. لذا  منطقی کافی

نظام اخالق شهریاری از منظر این منظومة حماسی  ،شاهنامهبا مطالعه و تعمق در مندرجات بیان تعریفی مختصر از اخالق، 

 استخراج و معرفی گردد.

 تعریف اخالق

ای که هیچ تعریف یکدست و مورد اتفاقی به چشم گوناگونی از اخالق ارائه شده به گونهدر منابع متعدد، تعاریف 

صفتی را گویند که در نفس انسان « خلق»است. در منابع اسالمی، « خلق»خورد. اخالق در لغت، جمع واژة عربی نمی

وی صادر شود. خلق همان ملکه رسوخ داشته، موجب آن شود که افعالی متناسب با آن بدون نیاز به تفکر و تأمل از 
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( که ممکن است پس از چندی 101، ص 1369است بر خالف حال، که کیفیت نفسانی سریع الزوالی است )طوسی، 

 (.51، ص 1411تکرار و تمرین ملکة انسان شود )مسکویه، 

-اخالق»یا « علم اخالق»های اروپایی به ویژه انگلیسی کاربرد و مدلول یکسانی ندارد، گاه به معنای اخالق در زبان

به مثابه وجه عملی « اخالقیات»و « ها و هنجارهای اخالقیارزش»گاه به معنای  1و به عنوان یک رشتة علمی،« شناسی

رود. در این گفتار، مراد ما از اخالق، آن دسته از اصول، به کار می 3و گاهی به معنای یک نهاد اجتماعی 2اخالق،

شود و از آنان و نبایدهایی است که برای همة افراد بشر یا گروه خاصی وضع و مطرح میهای اخالقی و بایدها ارزش

رود که در ساحت نظر و عمل و در زندگی فردی و اجتماعی خود  به اصول و هنجارهای مزبور احترام گذارند انتظار می

ان تضمین و میسر گردد. حال با این شو ملتزم و متعهد به رعایت آنها باشند تا از این طریق سعادت دنیوی و اخروی

 پردازیم.تعریف، به اخالقیات شهریاران و حاکمان در این منظومه می

 فردوسی شاهنامةاخالق حکمرانی و شهریاری در 

هایی که در آمیز و عبرتحکومت دارد، نه فقط در امثال موعظه شاهنامهای که در سرتاسر حکمت و تعادل اخالقی

کند، نشانش پیداست، بلکه در احوال پهلوانان و پادشاهان هم ظاهر ها نقل میظیم در سرنوشتهای عنقل دگرگونی

است و در واقع، از احوال آنها هرچه با خرد که الزمة حکمت است، توافق نداشته باشد، در شاهنامه محکوم محسوب 

مرتبط با اوصاف و افعال پادشاهان در این (. فضایل و رذایل اخالقی قابل توجهی 122، ص 1381کوب، شود )زرینمی

 رسیم.حماسه مندرج است که در این جستار به طور جداگانه در دو بخش فضایل و رذایل آنها را برمی

 داری و خردمندی به عنوان مبنای اخالقخداباوری، خداپرستی، دین
یشگی او در هستی یکی از باور به خدای متعال، خستویی به یکتایی و حضور هم، خداباوری و خداپرستی

به آن متصف و مشهورند. اصوالً در این منظومه شهریاری کاری است که  شاهنامهباورهایی است که بسیاری از شاهان 

« ره ایزدی»برد و گاه شهریاری را مترادف با نام می« فرّه ایزدی»مبنای ایزدی دارد و شاید به همین دلیل، فردوسی از 

کردن به قانون مردمی همتای ایزد یکتا و عملنای ایزدی نیز چیزی جز ایمان داشتن به قدرت بیگیرد. گوهر این مبمی

(. به دیگر سخن، سلطنت هم به این جهان مرتبط 123، ص 1374یعنی انسانیت و راستی و داد در جهان نیست )پرهام، 

فایی و آبادانی را مدّ نظر دارد. خداوند پردازد و هم رونق و شکواست و هم به جهان دیگر؛ هم به فضایل اخالقی می

(. درحقیقت، حاکم/ شهریار حامل 490، ص 1384سرور هر دو عالم و پادشاه نمایندة او بر روی زمین است )زنر، 

حکمتی است که از سوی یزدان به او الهام شده و پشتیبان اصول اخالقی است. اکنون با جایگاه بلند و نقش نیرومندی 

ده شده است، چه تضمینی وجود دارد که وی از راستی و داد سر نپیچد و به کژی نگراید و از نیروی که به شاه سپر

ویژه های دینی و گوهر اخالقی دین، و بهانباز خویش به بدی سود نجوید؟ جز دین هیچ. فقط مجموعة آموزشبی

                                                           
2. Ethics 

3. Morals 

4. Morality 
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تواند یک الگو برای فرمانروا فراهم آورد شناسی آن، یعنی تصور و مفهومی که هر دین از خدا دارد، میدستگاه یزدان

ای که از الگوی دینی خود روی برتابد و به کژی گراید، و همسانی با آن الگو را از او بخواهد. هر دستگاه فرمانروایی

گونه که ـ همان یعنی این دستگاه اخالقی ویژه خواه ناخواه محکوم به شکست و نابودی است. این مکانیزم اجتماعی ـ

برداری از سوی طبقات مختلف مردم است، از شاه نیز انجام هان انجام خویشکاری و وفاداری و فرمانخوا

 (.287، ص 1387فر، خواهد )ثاقببرداری از خدا و دین را میهای ویژة او و وفاداری و فرمانخویشکاری

ها و همتا اعتقاد و ایمان دارند و در آغاز نامهفردوسی، بیشتر شاهان، و همة شاهان ایرانی، به خداوند بی شاهنامةدر 

، 5آورند. )برای نمونه نک به: ج های پادشاهی و پیش از شروع کارهای مهم و خطیر نام او را بر زبان میها، خطبهپیام

و خاشاک و آب و آتش تا هفت چرخ بلند به هستی یزدان گواهی  . به باور انوشیروان، همة هستی از خاک4(546/219

(. 58ـ92/57ـ91، 7(. خداوند است که بر پادشاه پادشاست و راهنمای او به سوی دادگری )ج 65ـ92/64، 7دهند )ج می

زگر ( و هر که یزدان پیرو4013ـ416/4912، 7شود )ج هر شهریار که خداوند یاور او باشد، دچار رنج و درد نمی

 (.1372ـ518/1371، 6دستگیرش نشود، کسی خوارتر از او در جهان نیست )ج 

داِر داری و شکر نعمات الهی است و حتی گفته شده که بهترین شهریار سپاسیکی از لوازم خداپرستی شاهان، سپاس

(. 73ـ45/72، 1 اش سلب امنیت و آرامش است )ج( و اگر کسی ناسپاسی ورزد، نتیجه4085ـ422/4080، 7خداست )ج 

شان(، انجام امور دشوار های پادشاهیخصوص در خطبهزدن بر اریکة شاهی )بهشهریاران هنگام رسیدن به قدرت و تکیه

( و بعد از 2339ـ279/2330ـ278، 7(، پس از صلح با دشمن و رفع خطر او )ج 2109ـ574/2108، 6و غیرمعمول )ج 

گویند. ایشان همچنین در مواقع زیادی هاندار پاک را سپاس و ستایش می( ج2053ـ156/2051، 8پیروزی بر دشمن )ج 

(، 163ـ204/162، 6کنند: دعا برای کسب قدرت )ج دارند و با خدای خویش راز و نیاز و مناجات میدست به دعا برمی

، 4رهای خطیر )ج و ...(، دعا برای کسب توفیق در کا 988ـ233/983، 4خواهی مظلومان )ج دعا برای موفقیت در کین

( و دعا و نذر برای پیروزی 2126ـ306/2116ـ305، 4(، دعا برای رهایی از گرفتاری و درماندگی )ج 396ـ30/389ـ29

 (.243ـ20/226، 8بر دشمن )ج 

اقرار به  - چه پیش از ظهور زردشت و چه پس از او -نیشهریاران و حاکمان ایراداری، باوری و دیندین

(. بهرام گور پس از نشستن 281/1601، 1دهد )ج مداری را اندرز می. منوچهر به فرزندش نوذر دینکردندداری میدین

گوید که رسم پرستش را نباید نهفت و روان را باید با دین آشنایی داد و بهشت و دوزخ و رستاخیز بر تخت شهریاری می

کند که بر آیین ( و تأکید می30ـ417/27، 6وجود دارند )ج نیز اموری موهوم و خیالی نیستند بلکه حقیقتاً و واقعاً 

گوید که خداپرستان در (. انوشیروان هم می53ـ419/52، 6گذرد )ج اش درنمیزردشت پیغامبر است و از راه نیاکان

یق (. یکی از مصاد167ـ100/165، 7شان نزد یزدان محفوظ است )ج اند و پاداش نیکبارگاه من ارجمند و بلندپایه

خصوص در مواقع سخت و قبل از نبرد داری شاهان، نیایش ایشان در آتشکدة آذرگشسپ )واقع در آذربایجان( بهدین

                                                           
 ابیات هستند. ، شمارة صفحه/ صفحات، و شمارة بیت/اعداد به ترتیب از راست به چپ بیانگر شمارة جلد ،شاهنامه. در ارجاع به 4
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کند که برای یافتن افراسیاب هر دو به آتشکدة آذرگشسپ بروند و از خداوند است. کیکاوس به کیخسرو پیشنهاد می

های رود و جنگشمار میسفندیار مدافع دین زردشت به ، اشاهنامه(. در 2216ـ2203 /312ـ311، 4مدد جویند )ج 

 (.88ـ299/85، 5متعدد او با ارجاسب تورانی انگیزة دینی دارد )ج 

( و از شروط انتخاب جانشین شاه است. 339/627، 6ناپذیر پادشاهی )ج های اجتنابیکی از مؤلفهخردمندی، 

مند است )ج دهد که وی از خرد بهرهراض داشت، پاسخ میشدن لهراسب اعتکیخسرو در پاسخ به زال که به جانشین

چنان ارزشمند است که زر در چشم (. از این رو، خردمند شایستة شاهی است چرا که خردش برای او آن360/2945، 4

(، برتری وی بر دیگران )ج 14ـ256/12، 6(. خردمندی شاه باعث دوام سلطنت او )ج 244/43، 6شود )ج بها میاو بی

(، و مایة آرایش جان و نگهدار 232/1720، 7؛ ج 205/1399، 7فرجامی )ج (، نیکنامی و نیک3746ـ394/3743ـ393، 7

(. پادشاهان و 546/1737، 6تر است )ج (. شاه خردمند به خدا نزدیک60ـ259/59، 6گفتار و پیمان اوست )ج 

 اند.ته و متصف بودهشاهزادگانی مانند کیخسرو و سیاوش آشکارا به زینت خردمندی آراس

 فضایل حکمرانان/  شهریاران

در گفتارهای پادشاهان و یا سخنان فردوسی دربارة حاکمان و شهریاران، پیروی از نیکی و پرهیز از بدی، 

(. 400/3830، 7ای معکوس با خداباوری دارد ) ج( و بدی رابطه117/1728، 6ای مستقیم با خداپرستی )ج نیکی رابطه

، 7( و مالک تشخیص نیکی از بدی، دانش و دانایی است )ج 407/3898، 7کردن )ج ، به نیکیبرتری شاهان

، 6چین و بسیارگوی نزد او جای نیابد )ج (. شاه باید با لینت و مالیمت و آواز نرم سخن بگوید و سخن458/4474

(؛ زیرا هر 4486ـ459/4485، 7ارد )ج (. به عالوه، حاکم/ پادشاه بر فرومایگان و دشمنان نیکی روا مد42ـ40و  257/37

 (.407/3907، 7کردن باید به اندازه و بجا باشد )ج کسی شایستة نیکی نیست و نیکی

(. 411/3954، 7آزاری است )ج کند، بییکی از چیزهایی که کسی را زیبندة تاج و تخت شهریاری می آزاری،بی

( است. شاهی که در پی آرامش خویش و فراهم آوردن 2451ـ288/2450، 7آزاری مورد تأیید فرهنگ و دین )ج بی

آزاری در پیش گیرد تا در ضمن از جانب همگان نیز تحسین و آفرین یابد رنج است، باید با زیردستان طریق بیگنج بی

 (.422ـ223/420، 6)ج 

بهروزی اجتماعات بشری و  بینی فردوسی، داد به منزلة زیربنای سعادت ودر جهانگستری، دادگری و عدالت

 فرهنگ وولف (. طبق293، ص 1375ترین وسلیة رهایی فرزند آدم از هر پلیدی و تباهی معرفی شده است )رزمجو، مهم

های ترین واژهآمده و یکی از مهم شاهنامه(، واژة داد بیش از هزار بار )به اندازة نام ایران( در "داد"، ذیل واژة 1965)

زدن بر اریکة ( یعنی کسی سزاوار نشستن و تکیه3950ـ411/3949، 7تین شرط پادشاهی است )ج کلیدی کتاب و نخس

عدل، »(. این اصطالح در برخی جاها تنها به معنی 4336ـ446/4335، 7شهریاری است که نخست پیراهن داد بپوشد )ج 

صالحیت »انی و کشورداری است یعنی به کار رفته، ولی معنی فراگیر و تفسیری آن مرتبط با شیوة حکمر« انصاف و حق

« پادشاه مشروع که از صفات ذاتی و اکتسابی الزم )یعنی گوهر: فضایل ذاتی، و هنر: فضایل اکتسابی( برخوردار باشد
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(. فرستادة خسروپرویز در مجادله با قیصر، عدالت را از اوصاف شاهان و حاکمان ایرانی 156، ص 1389)خالقی مطلق، 

 (. 1500ـ114/1499، 8اند نه با دینار و گوهر )ج ید که ایشان فقط با دادگری در پی نامگوداند و میمی

ناپذیر که ( و دادگری حکم گنج دارد، آن هم گنجی پایان354/139، 1برای شاه چیزی نیکوتر از داد نیست )ج 

حال به دادخواهی مردمان مهوقت و ه(. شهریار دادگر تأکید اکید دارد که در همه355/3، 6شود )ج پراکنده نمی

ها زنان و کودکان و پیران را به اسارت نگیرد )ج ( و در جنگ268ـ108/263ـ107، 7؛ ج 5ـ3/4، 6رسیدگی نماید )ج 

داران و نیکان به او پرامید و از او در امان، و بدکاران از وی (. پادشاهی که پرهیزکاران و دین655ـ137/650ـ136، 7

، 7؛ ج 1233ـ191/1231، 7دل باشند، از دیگر پادشاهان سودمندتر است )ج آسان  و آسودهتنهراسان و اهل زمین 

( و پروردگار 2612ـ300/2610، 7(. حاکم/ شاه دادگر برخوردار و سرشار از خرد و رای و شرم و هنر )ج 422/4080

رداری برای تمام بخش تاریخی این ، انوشیروان در حکم الگوی کشوشاهنامه(. در 193/7، 6نیز از او خشنود است )ج 

رساند. خط سیر اخالقی او گذر از فضیلت عدالت و رسیدن به فضیلت خردمندی اثر راهی کامالً شایسته را به پایان می

 (. 13، ص 1374است )دوفوشکور، 

های صداقهای شاهان که با عدالت آنان ارتباط دارد، تقابل با بدی و دفع آن است که خود میکی از خویشکاری

( 162/14، 1( و منوچهر )ج 493ـ85/491، 1(، فریدون )ج 41/9، 1(، جمشید )ج 35/5، 1مختلفی دارد. طهمورث )ج 

 اند.کردن دست بدان سخن گفتهبردن بدی و کوتاهدربارة لزوم ازبین

ست. سفارش همچنین مهرورزی با مردمان و آبادانی مملکت یکی دیگر از ضروریات مربوط به دادگری شاهان ا

ای عالی از آیین کشورداری و رعایت حال مردم و عمران مملکت و کردن وی نمونهکیخسرو به گودرز پس از وصی

رود و او را صاحب (. بهرام گور هم وقتی که به خانة یکی از رعایایش می2825ـ351/2820، 4مهرورزی است )ج 

کند که با افزایش دانش و رای خود، همة زیردستانش آرزو میگردد و یابد، شادمان میثروت و مکنت و فراغت می

(. همچنین حاکم نباید بر ضعیفان بانگ بلند زند )ج 968ـ490/967، 6چون او برخوردار از نالة چنگ و نوش باشند )ج

6 ،250/111 .) 

داند که نباید عادل میگستری و دادپروری، مجازات گناهکاران و بیدادگران است. شاه از دیگر امور مالزم عدل

، 6تواند از گناه گنهکاران چشم بپوشد )ج ( و در اندک موارد معدودی می406/3885، 7گناهان را پادافره دهد )ج بی

(، اما قاعدة کلی آن است که بدکاران را مکافات کند و در اجرای قوانین نرمش به خرج ندهد. تبهکاران و 339/625

توان (. البته می1365ـ202/1362، 7(؛ حتی اگر فرزند شاه باشد )ج 201/1354، 7دور کرد )ج  بدکرداران را باید از مردم

، 6دید، برای گنهکار ابتدا راه اندرز و پند و سپس روش گرفت و بند را در پیش گرفت )ج در صورت لزوم و صالح

406/611.) 

، 8( و یا به بهانة جشن نوروز )ج 207/2719، 8های گوناگون، به شکرانة پیروزی بر دشمن )ج شاهان در مناسبت

ها به یاری مردم ها و قحطیسالیدادند. در خشکها می( به مردم کمک کرده، ایشان را هدیه3789ـ294/3788

(. به ارزانیان یعنی درویشان کوشنده، 146ـ98/142، 7ستاندند )ج ( و از آنان مالیات نمی26ـ17/20، 7شتافتند )ج می
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دست، پیران ازکارافتاده، غریبان، مسافران و درویشان آبرومند مهربانی و از آنان دلجویی داران تهیوگان، وامیتیمان، بی

زمین و روستاییان غیرکشاورز (. بهرام گور به افراد بی1661ـ540/1654، 6؛ ج 1621ـ537/1619، 6کردند )ج می

زده های ملخزده و زمینآمد داشته باشند و به کشاورزان آفتداد تا در آن بکارند و بدروند و دردانگ میهای ششزمین

های کشتگان در جنگ دستگیری (. انوشیروان هم از بازماندگان و خانواده2543ـ610/2535، 6داد )ج خسارت می

 (.3820ـ399/3796ـ398، 7داد )ج کرد و آنها را سالی چهار بار درم میمی

، 6ایج نیکی از جمله رفاه، فراوانی، ارزانی و شادی مردم )ج دادگری پادشاه در جامعه منجر به نت

، 7ریزی بیهوده )ج (، امنیت عمومی و از بین رفتن جنگ و خون95/106، 7؛ ج 1695ـ543/1688ـ542

شدن بازار آموزی و گرم(، رونق مملکت و گسترش روابط با خارج از کشور، رونق دانش و زبان2395ـ283/2388

ترین اثرات دادگری در اجتماع، حفظ کرامت انسان و شود. یکی دیگر از مهم( می2408ـ284/2400، 7بازرگانی )ج 

 های اخالقی است.ارزش

گذارد و موجب سرسبزی و باروری و افزایش خیر طرفه آنکه دادگری شهریاران حتی بر عملکرد طبیعت هم اثر می

تر از آن، ( و حتی مهم281ـ109/278، 7؛ ج 751ـ474/746، 6؛ ج 1963ـ296/1959، 4شود )ج و برکت در آن می

و  298/1980 -297، 4، ج «داستان جنگ بزرگ کیخسرو»شود )نک به طبیعت با شاه دادگر موافق و همراه می

 (. 1988ـ1987

یکدیگر بارزترین تأثیر عدالت پادشاه در گیتی، آبادانی و عمران است. دادگری و آبادانی که پیوندی تنگاتنگ با 

کردار و کامیاب به آبادانی ، همة شاهانِ نیکشاهنامهروند. از آغاز تا پایان شمار میهای شاهان بهدارند، از خویشکاری

ترین نمونة آنها اردشیر، سازند و مهماند که با داد جهان را آباد میاند و بهترین حاکمان/ شهریاران آنانو داد ستوده شده

 اند. انبهرام گور و انوشیرو

(. خداوند از بندگانش 257/36، 6کردن است )ج یکی از لوازم دوام مُلک و وجاهت سلطنت راستی پیشهراستی، 

( 406/613، 6( و لذا به قول بهرام گور شاه باید دلش را با زبانش راست کند )ج 259/2076، 7خواهد )ج فقط راستی می

( و همین 203/1370، 7ا که فقط راستی برازندة اوست )ج ( چر346/648، 5و جز سخن راست نباید بگوید )ج 

نویسد که چیزی بهتر اش به خسروپرویز می(. قیصر در نامه234ـ105/232، 7ماند )ج ورزیدن از او به یادگار میراستی

دنیا به  کند که اگر نظمقباد هم اذعان می(. کی98/1277، 8گزیدن از کژی و کاستی ندیده است )ج از راستی و دوری

هم بریزد و رخنه در داد و دین پدید آید، در گیتی غیر از راستی چیزی نخواهد خواست که اگر جز این باشد، خداوند 

 (.164ـ356/162، 1آورد و خشم او نیز کاستی و نقصان به دنبال دارد )ج خشم می

نیاز است که « ابزاری معنوی»به  برای نظارت بر کارکرد جنگ و تنظیم رابطة صلح در کار شهریاری، داریپیمان

داشتن نگاه پیمان»را در مفهوم « ابزار معنوی»این مسائل را در ارتباط با گوهر شهریاری حل کند. حکیم فردوسی این 

سازد. وجود سیاوش قالب ای این معنا را در سیمای آرمانی سیاوش میکند و قالب اسطورهخالصه می« شهریار
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در ارتباط با گوهری شهریاری است. وی با پذیرش مرگ و مرگ آگاهانة خود ثابت « پیمان»حقیقتِ ایِ حق یا اسطوره

شکنی سازگار نیست و اگر شهریار پیمان شکند، جنگ و بیداد و ویرانی کشور کند که شهریاری با پیمانمی

نیز به صراحت در لزوم (. شاپور ذواالکتاف و اسکندر 126 -125، ص 1374ناپذیر خواهد شد )پرهام، اجتناب

(. ناگفته نماند که سوگندها هم 10ـ346/8ـ345، 6؛ ج 971ـ69/963، 6اند )ج داری و تأکید بر آن سخن گفتهپیمان

 بند بوده و نقض آن هرگز جایز نبوده است.بایست به آنها پایروند که میشمار میای پیمان بهگونه

(. از آنجا 325/2925، 7دست باشد )ج بسته و گشادهد، باید میاننشینهر که بر تخت میدستی و بخشش، گشاده

اعتبار است، شاه نباید دل به درم و دینار ببندد و خود را اسیر و بندة مال و جاه خویش که دنیا ناپایدار و در نتیجه بی

، 7؛ ج 27ـ257/25ـ256، 6)ج کند. بلکه بایسته است که بخشنده باشد تا نیکو و پسندیده شود و نزد بزرگان اعتبار یابد 

، 6زداید )ج ها می(. سخاوت شاه رنج از دل1390ـ204/1389، 7( و نامش به یادگار جاودان بماند )ج 468/36

(. بخشندگی شروطی دارد مثل توانایی، خردمندی و 32ـ265/31، 6کند )ج ( و قلب زیردستان را شاد می339/624

 (.8ـ355/7، 6دانایی )ج 

تعبیر کرده « سرِ مردمی»( و پرویز یزدگرد از آن به 52/17، 7خوانده )ج « ستون خرد»اد بردباری را قببردباری، 

های انتخاب جانشین پادشاه برشمرده شده (. همچنین این فضیلت در کنار شروط دیگر، یکی از شرط15/5، 7است )ج 

( و اورمزد 89/25، 7کند )ج از خشم تأکید می اش بر بردباری و دوری(. انوشیروان در خطبة شاهی23ـ5/21، 7است )ج 

 (.258/45، 6خواند )ج شاپور نیز در اندرز به پسر خود او را به بردباری فرامی

، 7ای موازی دارد و شاه دانا فروتن است )ج درحماسة ملی ایرانی، فروتنی شاه با دانایی او رابطهفروتنی، 

با تذکر ناپایداری دنیا و رنج و گزند  در را به فروتنی و پرهیز از تکبرـ (. دارا در واپسین دم زندگی، اسکن181/1120

 (.348ـ556/347، 5کند )ج توصیه می -آن

گوید که داری است. انوشیروان در نامه به پسرش مییکی دیگر از فضایل شاهان قدرشناسی و سپاسقدرشناسی، 

ای ( و با هر که در حق تو نیکی407/3897، 7ی بدار )ج کسی را که جان خود را سپر دشمن تو قرار داده است، گرام

 (.406/3892، 7اش را بده و با دشمن او مقابله کن )ج کرد، پاداش نیکی

 رذایل شهریاران

نامة »گونه که دادگری نخستین شرط پادشاهی و عامل دوام شهریاری است، ظلم و ستم همانستم و بیدادگری، 

(، 313/2228، 4کنندة عمر حکومت )ج (، کوتاه232/563، 6(، نخستین عامل سقوط شاه )ج 137/49، 6)ج « عزل شاهان

(، مایة رنج و عذاب 339/634، 6ریزندة نظم و نظام عالم )ج هم(، به25ـ388/24، 8ساز شورش بر ضد شاهان )ج زمینه

 (.489ـ328/488، 6اخوشایند و شوم است )ج ن -ایرانی و غیرایرانی -( و برای همگان1834ـ554/1829ـ553، 6مردم )ج 

( و سودی از این کار عایدش 205/1402، 7علت، شایستة شاه نیست )ج جهت و بیریزیِ بیروی، ستم و خونبدین

(. پس شاه باید 87ـ22/86، 7( و مورد پسند خداوند، خداپرستان و رعایا هم نیست )ج 1191ـ392/1189، 5شود )ج نمی
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ای از او ستم یابد، روان او در د که خداوند از خُرد و کالن کارهایش خواهد پرسید و حتی اگر پشههماره آگاه باش

تواند به سخنان (. شاه بیدادگری که دلش سیاه گشته است، نمی2929ـ325/2928، 7دوزخ در عذاب خواهد بود )ج 

درت تشخیص نیک و بد با پیروی از دیو ( و در نتیجه به خاطر نداشتن ق377ـ30/375، 6خردمندان گوش فرا دهد )ج 

طور، وی به ستم زیردستان ظالم خویش رضایت (. همین1831ـ553/1829، 6پوید )ج جوید و طریق او را میاز او راه می

گردد )ج گذارد و سرانجام، خود خوار و سرافکنده میدهد و دست و زبان آنان را در ستمکاری بر دیگران باز یمی

 ←آبرو و مورد ریشخند بزرگان است )مانند ضحاکهنر، بی. شهریار ستمکار در این گیتی نکوهیده، بی(309/3978، 8

( تشبیه شده 56ـ7/55، 5( و یا علف هرز در باغ بهار )ج 228/497، 6(، و به شیری درنده در مرغزار )ج 137/54، 1ج 

( و به مکافات اعمال زشتش 386/327، 6)ج گردد که مسبب بدی و تباهی است و هر چه بدی کند، به خودش بازمی

(. 571ـ403/570، 6شود که به حالش باید گریست )ج قدر بیچاره و ذلیل می(. او آن323/2371/2372، 4رسد )ج می

ماند و کسی در حق او جا می میرد نام بدش به( که وقتی می232/1718، 7عاقبتِ چنین کسی گور و نفرین است )ج 

چنان مذموم و (. ستم آن339/635، 6خوانند )ج دین می( و وی را بی1834ـ554/1829ـ553، 6)ج کند دعا نمی

خطرناک است که خردمند جایز نیست در شهر و کشوری که حاکم آن ظالم باشد، بماند و از آنجا باید بگریزد زیرا 

 (.4409ـ452/4407، 7آید )ج از ظلم آن حاکم در جهان آشوب پدید می

داری ریز، خداپرستی، دینی و بیدادگری نتایج ناگواری هم به دنبال دارد: در دورة شاهان ستمگر و خونکارستم

، 6گیرد )ج شود و درعوض، کار و بازار دیوان و خدانشناسان رونق میرونق میرنگ و کمو پارسایی کم

؛ ج 11ـ55/1، 1یابد )ج رواج می بندد و نکبت و بدی(، خیر و برکت و نیکی از کشور رخت برمی1826ـ553/1822

( و سرانجام 740ـ473/732، 6گردد )ج (، زیان در جهان، آشکار؛ و خردمند گریزان و اندوهناک می782ـ253/778، 2

(. حتی فقط فکر 6ـ285/5، 1شوند )ج ارزش و بزرگان تحقیر یا حقیر میتر، انسانیت و کرامت انسانی بیاز همه مهم

 (.769-474/672-468، 6گردد )ج پادشاه نیز سبب از دست رفتن نعمت و برکت در کشور میکردن به بیدادی در 

( 1070ـ83/1068، 8(. این رذیلت سزاوار شاه نیست )ج 146/188، 6در شمار گناهان است )ج  شاهنامهدر دروغ، 

، 7شود )ج نش خلق میساز مستوجب سرز(. شاهِ دروغ406/3887، 7گردد )ج آبرویی او میچون سبب رسوایی و بی

سازی آزمایی و دروغ(. عالوه بر این، دروغ333/124، 8یابد )ج ( و نزد بزرگان و فرزانگان فروغ و اعتباری نمی52/9

 (.458/4472، 7گردد )ج شهریار باعث شوربختی خودش و مردم می

یگر کشورها و دیگر کنندة چگونگی رابطة یک کشور یا یک حکومت با دجنگ و صلح خالصهشکنی، پیمان

خواهی است. بنابراین، تا زمانی که شکنی و کینها هستند. بهانة الزم برای جنگ نیز در اغلب اوقات پیمانحکومت

شود، جنگ مجاز نیست. به همین دلیل زمانی که افراسیاب پیمان پیمان به عنوان تابعی از امر شهریاری نگاه داشته می

گیرد تا جهد و آرام نمیبینیم که خشمگین و دمان بر خانة زین میکشد، رستم را میمیگناه شکند و سیاوش را بیمی

 خاک توران را به توبره کشد و دمار از روزگار تورانیان برآرد. 
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آفرین است (، نه مقبول ایزد جهان265/958، 2شود )ج شکستن و نقض عهد که از مصادیق دروغ محسوب میپیمان

شمار ( و حتی از منظر دینی گناه به264/952، 2؛ ج 349/59، 1نه پسندیدة بزرگان و نیکخواهان )ج ( و 66ـ37/63، 7)ج 

، 8کردن هم ندارد )ج شکن مورد نفرین مردمان است و حتی ارزش کفن(. شاه پیمان119ـ40/118، 7رود )ج می

پیمان خود را بشکند، نتیجة خوبی  (. اگر شاهی در کارزار406/3884، 7شود )ج ( و خاک، کفنش می1308ـ100/1306

شکستن تنها باید از پیماننه (. نکتة مهم آنکه شاه2760ـ276/2758، 3گردد )ج شود و عاقبت کشته میعایدش نمی

فردوسی، افراسیاب تورانی  شاهنامة(. در 7ـ400/6ـ399، 8شکنان را تأدیب و سیاست نماید )ج پرهیز کند، بلکه پیمان

هیچ دلیل پذیرفتنی و بندند، ولی هربار بیشکن هستند که بارها پیمان میو گشتاسب ایرانی نمونة شاخص شاهان پیمان

؛ ج 1374ـ204/1372، 5؛ ج 1212ـ191/1210، 5؛ ج 190/1200، 5؛ ج 657ـ136/652، 6شکنند )ج موجهی پیمان می

 (. 1518ـ 217/1515، 5

( 458/4473، 7خردی )ج شود که با بیمحسوب می شاهنامهشتاب و تندی یکی دیگر از رذایل شاهان در خشم، 

((. 3200ـ346/3199، 7)ج  ( رابطة مستقیمی دارد. تندی و تیزی زیبندة شهریار نیست1404ـ205/1403، 7و نادانی )ج 

(. بنابراین، 232/574، 6خوانند )ج مایه میداران نیست و پارسایان او را سبکآلود و زودخشم ستودة دینشاه غضب

، 7( و خرد را بر هوا پادشاه کند )ج 264/14، 6اش را حفظ )ج گرفتن هشیاریشود که شاه هنگام خشمتوصیه می

(. نکتة مهم در اینجا توجه شاه به 264/14، 6خرد را فرمانده و خشم را بنده سازد )ج  ( و به تعبیری دیگر،200/1339

قدر بردباری را از حد بگذراند که حشمت و حرمتش نزد زیردستان روی در خشم و بردباری است که نه آنرعایت میانه

شدن به او را کسی جرأت نزدیکقدر تندی کند که همگی پیوسته از او در هراس باشند و دار گردد و نه آنخدشه

 (.52ـ258/49، 6نداشته باشد )ج 

( 205/1400، 7دانش معرفی شده )ج پایه و کمداند، دونشاه متکبری که کسی را در گیتی همتای خود نمیتکبر، 

، 5و به شاهان سفارش شده است که حتی در صورت برتر بودن از دیگران، فخر نفروشند و تکبر نکنند )ج 

(. حاکم/ شهریار نبایستی فراموش کند که بندة خداست نه، معاذاهلل، همسر او یا چیزی در حدّ او در روی 348ـ556/347

زمین. اگر گستاخی کند و مبنای ایزدی شهریاری را دستاویزی برای خداوندگاری در روی زمین بپندارد یا به بهانة 

وهر شهریاری از او دور شده است. فرّه ایزدی از وی قدرتی که در دست اوست خود را در حدّ خدا بداند، دیگر گ

، ص 1374شود )پرهام، های کاووس دچار میگریزد و به سرنوشت ناخجستة جمشید و ضحاک و خواریمی

 (.124ـ123

گردد کند و شریک روانش می، هرگاه هوای نفس و جهل بر شاه چیرگی یابد، دیو آز در خانة وجودش النه میآز

(. 270/14، 6شود )ج (. بر خالف خرسندی که موجب آسایش است، آزورزی سبب ترس و هراس می205/1405، 7)ج 

 /232، 6دارد )ج ( و فرد حریص زیردستان را در رنج می401/3831، 7آید )ج جهان بر حریص تنگ و تار به نظر می

گناه آزورزی برای پادشاهی بر ایران، برادر پاک و بیشود چنانکه سلم و تور به خاطر می( و مرتکب بدکرداری و گناه 569
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-می(.357/183، 1(. نتیجة آزورزیدن شاه جز سرافکندگی و شکست نیست )ج 582ـ460/580، 8کشند )ج خود ایرج را می

 گردد.

در شمار دیوان و اهریمنان است. آن هم دیوی بدسرشت و کوردل که هر که مغلوب آن شود،  شاهنامهدر ، رشک

(. در باور 8 /25، 5(. رشک و حسد سالح نادانان است )ج 6-5 /3، 7ز با پزشک و دارو درمان نخواهد یافت )ج هرگ

ورزد و معموالً به کسانی که فردوسی حکیم، انسان همواره بر افرادی که به گمانش مهتر و باالتر از اویند رشک می

(. رشک پیامدهای ناخوشایندی دارد. برای 1446 /209، 7 پندارد این احساس و واکنش را ندارد )جآنان را کهتر می

های ( و یا منجر به انجام کارهای بد و شرارت158 -157 /78، 2کاهد )ج مثال، از مهر و محبت در روابط انسانی می

سبب  ( و255/8، 7رشک و حسد سالح افراد نادان )ج (.  3515 -3511 /269، 8گردد )ج تری مانند قتل دیگران میفجیع

( و فرجام رشک بدکاری و بدعاقبتی است )ج 83ـ260/80، 6رنج و گداز و اندوه و شاه حسود نکوهیدة مردم پارساست )ج 

7 ،56/6 

 گیرینتیجه

 شاهنامةتوان به نکات چشمگیر و شایان اهمیت زیادی دربارة اخالق حکمرانی و شهریاری در از آنچه گفته شد، می

مندی از امکانات فکری و فردوسی دست یافت: در این اثر، حاکمان و شهریاران، گذشته از داشتن شرایطی مانند بهره

یق در امر حکومت و انجام وظیفة علمی همانند دانش، هوش، فرهنگ و آگاهی از علم سیاست و کشورداری، برای توف

خود به نحو احسن و اتمّ باید به زیور اخالق متحلی و به هنجارهای اخالقی نیز پایبند باشند. به دیگر سخن، برخورداری 

مداری و زیست اخالقی شهریاران شرط کافی داری؛ و اخالقاز دانش و فرهنگ و علم سیاست شروط الزم مُلک

ی هستند و درحقیقت، اخالق سپر بالی شهریار و ضامن کامیابی، دوام و بقای اوست. دارورزی و کشورسیاست

های محکم و استوار اخالق دانست که توان به مثابه مبانی و پایهداری و خردمندی را میخداباوری و خداپرستی، دین

خرد و  ، تأکید زیادی برهنامهشایابند. در گیرند و شکل و قوام میها و اصول اخالقی بر آن قرار میدیگر ارزش

رساند. بنا بر این منظوة های اخالقی و التزام به آنها یاری میخردورزی شده است که به دوام و قوام هر چه بیشتر آموزه

آزاری، دادگری و ای مانند پیروی از نیکی و پرهیز از بدی، بیحماسی، فضایل حاکمان و شاهان را در امور پسندیده

دستی و بخشش، بردباری، فروتنی و قدرشناسی؛ و رذایل این طبقة حاکم را داری، گشاده، راستی، پیمانگستریعدالت

 شکنی، خشم، تکبر، آز و رشک خالصه کرد. در امور نامطلوب و نامقبولی همچون ستم و بیدادگری، دروغ، پیمان

الرذایل این گروه ستم و بیدادگری را ام والفضایل شهریاران گستری را امتوان دادگری و عدالتدر این متن، می

دهد. مطلب آمیز امور جامعه نشان میدانست که همین نکته اهمیت این امور را در نحوة کارکرد سیاسی و پیشبرد موفقت

ای جایز دروغ از زبان شهریار به هیچ روی و در هیچ جا و به هیچ بهانه شاهنامهمهم و درخور ذکر دیگر آن که در 

 حتی اگر مبتنی بر ضرورت و مصلحتی باشد.نیست 
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