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چکیده:
"دادگری وآزمندی" از جمله موضوعات مطرح درسبک فکری شاهنامه است که یکی از
استوارترین ارکان بینش سیاسی فردوسی را تشکیل میدهد .فردوسی برای هر یک ازپادشاهان به
فراخور عملکرد جلوههایی از داد وبیداد و خردورزی و آزمندی را درداستانهای باستانی و بخش
اسطورهای و تاریخی شاهنامه برشمرده است.این عناصر پیوند اندامواری با نگرش سیاسی شاعر به
حاکمان دارد .تصویرگری شاعر از "آز و داد" به شکلهای مختلف در ضمن داستان پادشاهان آمده
است .ادب و سلوک رفتاری حاکمان در پهنۀ تاریخ و تجربۀ زیستی آنان در دو مفهوم "داد و آز "
متبلور است .این رفتار در اسطورهها با انجام کارهای خارقالعاده همراه است .در این مقاله کوشش
کردهایم به جلوههای مضمون و محتوای این مؤلفهها در حماسۀ فردوسی بپردازیم و میزان تأثیر
آنها را در تفکر سیاسی فردوسی نشان دهیم .
کلمات کلیدی :آز ،داد ،سبک ،جلوههای آز و داد ،فردوسی ،سیاسی
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مقدمه
بجز مختصات ادبی و زبانی شاهنامه سبک فکری و محتوائی شاهنامه در ابعاد مختلف قابل
تامل و بررسی است  .از موضوعات مهم در این خصوص مضمون "آز و داد"است که با جلوههای
مختلفی در شاهنامه آورده شده است.
شاهنامه جوالنگاه حوادثی است که بطور مرتب بین دو گروه نیکی و بدی وجود دارد .شاه نیک
(= هوخشتره) شاهی است که به همۀ خویشکاریهای نیک رفتار کند و شاه بد (= دُش خشتره)
شهریاری است که وارونه آنها را انجام دهد.
مقابله با "آز و بیداد" و با دنیایی که میخواهد فریبکاری و کژی را برکرسی بنشاند آموزش
فکری فردوسی به آیندگان است .درمحتوای این حماسه دو طرف "داد و آز " ،راستی و ناراستی،
حق و باطل و خوبی و بدی در مقابل هم صف میکشند.
در یک طرف حمایت از نمونههای بارزی چون رستم ،سیاوش ،کاوه ،فریدون ،ایرج و...
است.از سوی دیگر مقابله با آز و دروغ و فریب و عامالن آن همچون افراسیاب و دیو سپید که از آن
سوی البرز راه را برهرچه ایزدی است میبندد و مبارزه با ضحاک که از دشت تازیان میآید و مقابله
با کاموس و خاقان که از بیابانه ای دوردست چین است که با تمام نیرو برای ضدیت با دادگری
میجنگند .
در این مقاله ،با گوشهای از سبک اندیشۀ فردوسی ،یعنی نگاه او به آز و زیاده خواهی  ،داد و
بیدادها و عدالت و ظلم پادشاهان بررسی میشود.
پیشینۀتحقیق
سبک فکری شاهنامه به لحاظ غلبۀ موضوع حماسه بردیگر موضوعات ،تاکنون مورد توجه جدّی
قرار نگرفته است و میتوان گفت اثر مستقلی که به سبک محتوایی وفکری در داستانهای حماسی
فردوسی پرداخته باشد ،تدوین نشده است .باقر پرهام ،در کتاب "با نگاه فردوسی" مبانی خرد
سیاسی ایران را ب طور گذرا مورد بررسی قرار داده و بدون اینکه وارد داستانهای فردوسی شود صرفاً
به مبانی خرد سیاسی پرداخته است.
مصطفی رحیمی هم در کتاب "تراژدی قدرت در شاهنامه" به بررسی علل قدرت و قدرتجویی
در شاهان باستان پرداخته است .آقای جوانشیر نیز در کتاب "حماسۀ داد" بحثی اجمالی در
محتوای سیاسی شاهنامه فردوسی دارد .همچنین پایان نامۀ" مردم ساالری و خودکامگی در
شاهنامه فردوسی" از رضا اوجاقی اشارۀ مبسوط در خصوص عوامل مؤثر در مردمساالری دارد .با
این همه هیچیک بطور اخص به سبک محتوائی در روایتهای داستانی شاهنامه نپرداختهاند.
روش پژوهش
در این پژوهش کوشیده ایم تا ضمن استخراج مضامین وجلوه های داد و بیداد ،تاثیرگذاری تفکر
سیاسی فردوسی را براین موضوع نشان دهیم .

برای دست یافتن به این اهداف بر اساس روش تاریخی و تحلیل توصیفی و با استتفاده از منتاب
کتابخانه ای وچاپی و همچنین مقاله هاو پایان نامه های موجود با فیش برداری مناب موثق و دست
اول جم آوری شده است .ابتدا به مطالعۀ کل شاهنامه اهتمام ورزیده شده و اشعار سیاسی انتقادی
حول محور "داد و آز " فیش برداری شده است  .سپس کلیۀ فیش ها در دو دستۀ آز و داد بامظاهر
مختلف آن به ترتیب منطقی تقسیم شده و با توجه به شاهنامه فردوسی تفکر سیاسی و اجتماعی او
و بازتاب آن در این اثر مورد بررسی قرار گرفته است.
بحث و بررسی
یک نظر کلی در شاهنامه نشان میدهد فردوسی شاهان گذشته را بطور عمده بیدادگر و ناسزاوار
میدانسته .در کمتر موردی به خود جرات داده که از دادگری شاهی با قاطعیت سخن بگوید  «.در
شاهنامه جمعاً پنجاه شاه بر تخت مینشینند  .از این میان از هجده نفر کما بیش به خوبی یاد شده
و سی و دو نفر دیگر یا به تصریح بیدادگرند و یا متمایل به بیداد .فردوسی در بسیاری موارد نسبت
به همین عده کم شاهان دادگر نیز جای شک باقی میگذارد تا جایی که شاهان واقعا دادگر او از دو
سه تن تجاوز نمیکند (».حماسۀ داد ،جوانشیر )111 :
در جدال بدی و خوبی« نخست ضحاک وفریدون ،آنگاه ایرج و برادران ،سپس ایران و توران...
جهتگیری شاهنامه معلوم است؛ یک جناح در جبهه خوبی است و یک جناح در جبهه
بدی(».ایران و جهان از نگاه شاهنامه ،اسالمی ندوشن)11 :
در بسیاری از داستانهای قدیم « محور ماجراها برروی دو قطب خیر و شر ،یعنی قهرمان اصلی
و شخص یا موجود مقابل ( Foilیا آنتاگو نیست) او قرار دارد و سایر اشخاص داستان نقش فرعی و
تبعی دارند ،بدین معنی که در خدمت هریک از این دو قطب و در جهت پیروزی یکی بردیگری
عمل میکنند( »...درامدی بر اندیشه و هنر فردوسی حمیدیان)32 :
از جهت ترسیم شخصیتها چهرههای آرمانی و افراد یک سنخ با یکدیگر تقریباً همسانند و در دو
قطب خیر و شر و زشتی و زیبایی تفاوت بارزی با هم ندارند به سخن دیگر در داستانهای شاهنامه
سنخ " "typeمطرح است و نه شخصیت " ."characterبا این حال «غایت بنیادی ،همانا نیکی و
پیکار با بدی است و ابزارهای بایسته برای دستیابی به آن نیز ،راستی و دادگری هستند».
(اندرزدانایان به مزدیسنان و اندرز خسرو قبادان ،ماهیارنوّابی )113 :
مظاهر دو قطب آز خواهی و دادگری که در شاهنامه برجسته اند ،ذیال آورده شده است:
الف  .جلوههای آزمندی :
درمحتوای سبک فردوسی جلوههای آز وترفندهائی که حاکمان برای توجیه ظلم و تسلط بر
مردم و دف دشمن بکار میگرفتند متفاوت و بنا بر مقتضیات زمان بوده است.

جلوه های آزمندی را فردوسی در داستان انوشیروان چنین بیان میکند:
قباد
نوشیروان
گفت
چنین
کند چرخ منشور او را سیاه
ستم نامتتتتتۀ عزل شاهان بود

که چون شاه را سر بپیچد ز داد
ستاره نخواند ورا نیز شاه
چو درد دل بیگنتتتتاهان بود
(شاهنامه ،ج، 7فردوسی)111:

از نمونه شاهان آز خواه و بدکردار و ستمگر در شاهنامه در بخش پیشدادیان  ،ضحاک ،سلم و
تورو نوذر و در بخش کیانیان ،کیکاووس ،گشتاسب ،دارا ،شاپورذواالکتاف و در بخش تاریخی
یزدگرد بزه کار و پیروز نیای نوشیروان ،هرمزد پسر انوشیروان ،خسرو پرویز و شاهان پسین تر
شیرویه و فرآیین را میتوان نام برد.
شیوه های آز از جمله «کشتن ،اره کردن ،با میخ به دیوار کوبیدن ،کور کردن ،زنده قطعه
قطعه کردن ،از ویژگیهای خشونت آمیز جامعۀ قبیله ای است» (جامعه شناسی خودکامگی .رضا
قلی ) 311 :
این روشهای کشتن و نابود کردن مخالفان در سراسر شاهنامه بخوبی آشکار است .در خصوص
روش مرگ جمشید در شاهنامه آمده است:
بتته ارّهش سراستتتر بتتته دو نتتتیم کتتترد

جهتتتان را ازو پتتتاک بتتتی بتتتیم کتتترد
(شاهنامه  ،ج، 1فردوسی)14 :

عنصری نیز در یکی از قصاید خود ب روایت عتبی دربارۀ قتل عام ملحدان تفصیل با آب و تابی دارد
که « محمود در روز فتح مولتان ،آنقدر از قرمطیان بدست خود کشت که شمشیر خونآلود بدستش
چسبید و دست و شمشیر را در آب گرم نهادند تا از هم جدا شدند ( »...ناصر خسرو و اسماعیلیان ،
برتلس)42:
در شاهنامۀ فردوسی این مضامین به تصریح و کنایه و تعریض ذکر شده است .بجهت رعایت اختصار
تنها به ذکر نمونه ها اکتفا میکنیم .از جمله مظاهر آز  ،بیداد وظلم  ،قتل و غارتگری ،تزویر و حیله
 ،تطمی  ،دروغ  ،اختالف افکنی بین صاحبان قدرت  ،تهدید و ارعاب  ،سوء استفاده از مظلومان ،
کشتن و کور کردن  ،به کار گماردن ظالمان و...بوده است که ذیال به آن میپردازیم:
 .9تزویر  ،حیله و فریب
از جلوه های آزمندی پادشاهان برای دف دشمن و سیاست ورزی ،تزویر و حیله بوده .این
تنها عاملی بوده است که بسیاری از صاحبان قدرت در دام آن افتاده و باعث شکست طرف مقابل
میشده اند.

از نمونه این کارها اقدامات خسرو پرویز است که وقتی دید گُردیه با گستهم همراه و همسر او شده
است با تزویر و فریب گردیه را فریفت تا گستهم شوی خود را بکشد.
لب شوی بگرفت ناگه به مشت
چوشب تیره شد روشنایی بکُشت
به بالین آن نامدار آمدند
از آن مردمان نیز یار آمدند
ببست
زبانش
گویا
سرانجام
بکوشید بسیار با مرد مست
شب و روز روشن به جویا سپرد
سپهبد به تاریکی اندر بمرد
(شاهنامه ،ج، 7فردوسی)213 :
دیگر نمونه ها  :تزویر گشتاسب در نسپردن قدرت به اسفندیار (همان ،ج) )336 :6و تزویر اسفندیار
در به بند کشیدن رستم (همان  )316:و کیکاووس در نرساندن نوشدارو به سهراب (همان ،ج:3
)313و افراسیاب (همان ،ج13 :3و  181وج )342 :1و خسرو با چوبینه (همان ،ج)178 :4
 .2قتل و غارتگری
روحیۀ قتل و خونریزی در اکثر پادشاهان گذشته وجود داشته است .سلم و تور با آز و
کینهجوئی به سخن برادر خود ایرج گوش ندادند واو را کشتند:
سرا پای او چادر خون کشید
یکی خنجر از موزه بیرون کشید
همی کرد چاک آن کیانی برش
بدان تیز زهر آبگون خنجرش
گسست آن گمرگاه شاهنشهی
فرود آمد از پای ،سرو سهی
شد آن نامور شهریار جوان
دوان خون از آن چهرۀ ارغوان
بخنجر جدا کرد و برگشت کار
پیلوار
تن
از
تاجور
سر
(همان ،ج )111: 1
سپس سراورا نزد پدر پیر فرستادند.همچنین است قتل دارا توسط دستورانش ماهیار و
جانوسیار(همان ،ج)224، 6
نمونۀ دیگر ظلم دوره ساسانی دوره پیروز و پسرش بالش است که هر دو بیکفایتند ولی اداره
مملکت بدست دستوری کاردان ب نام سوفزا است.او قباد را بجای بالش مینشاند تا کشور و شاهی را
برهاند .قباد از شایستگیهای سوفزا آگاه است و سلطنت را مدیون اوست اما چون از وجاهت مردی
او بیمناک است وی را ناجوانمردانه میکشد و هم اوست که سنت شنی قتل سردار و وزیر الیق را
در دوره تاریخی گونه بنیاد مینهد(.همان  ،ج )21 :8در زمان نوشیروان که تربیت یافته چنین
پدری است ،مزدک را که برانگیزنده و راهنمای شاه در انجام اصالحات بنیادی در نظام کشور است
از میان میبرد( .همان  )11:و هم در روزگار خودش بوذرجمهر را خل و حبس میکند( .همان
 )314:کسرا نه وجود پهلوان را برمیتابد نه دستور را  .فردوسی نشان میدهد که او سخت جاه

اندیش ،تمرکز طلب ،مستبد و وجودش سرشار از بدگمانی است .او بعد از زندانی کردن بوذرجمهر
همه چیز را خود در دست میگیرد.
همو بود شاه و همو پهلوان
چنین بود تا گاه نوشین روان
سپهبد همو بود و بخرد همو
همو بود جنگی و موبد همو
نگذاشتی
بدستور
را
جهان
داشتی
آگهی
کار
بهرجای
(همان،ج)366: 8
فردوسی از زبان بوذرجهمر آنگاه که شکسته و نابینا از زندان کسری بیرون میآید میگوید:
گاه
دالرای
بدستور گردد
اگر چند باشد سرافراز شاه
(همان ،ج )366: 8
شیوه مستبدانۀ حکومت کسرا معلول آزمندی و سوءظن شدید او نسبت بهرکس از عصر قباد و
محیط پر از ترس و ترور است .چنان که در جریاناتی چون قتل سوفزا و نارضایتی مردم از این کار و
قیام مزدک و کشته شدن او جلوهگر است .پرورش نوشیروان در محیط مسموم دربار قباد نتیجهای
جز این ندارد.
از دیگر شخصیتکشیهای شاهنامه میتوان از ماجرای بهرام چوبین و سردار دالور هرمز و پرویز و
سوءظن متقابل و قتل ناجوانمردانۀ او و داستان به ارّه دو نیم کردن جمشید (همان  ،ج)14: 1و
قتل فرزندان کاوه(همان )63 :و شاپور( همان  ،ج )337 :7نام برد.
 .3اختالف افکنی میان لشکریان و صاحبان قدرت
از نمونۀ آزمندی اختالف افکنی برای دف دشمن کار بهرام چوبینه است که وقتی دید قدرت
هرمزد افزایش یافته به نام خسرو پرویز سکه زد تا بدین وسیله بین پدر و پسر اختالف بیندازد.
نیکبخت
گرانمایۀ
آن
پسرت
هرآن گه که خسرو نشیند به تخت
بیابان ز دشمن چو جیحون کنم
به فرمان او راغ هامون کنم
وفا دارد او نه چو تو بیوفاست
اگر کودکست او به شاهی سزاست
ازین پس نباشم جز او را رهی
بشاهنشهی
را
او
پذیرفتم
(همان،ج)131 : 8
هرمزد بیچاره فریب این سخن را خورد و قصد کشتن خسرو را کرد و میخواست بخسرو زهر
بنوشاند.
همین شوخ را گم کنم در جهان
چنین گفت هرمز که من ناگهان
(همان )131:
ولی خسرو شب تیره از تیسفون فرار کرد و به آذربادگان فرار کرد .دیگر نمونه ها ( :همان،ج :8
)133و خسرو (همان ،ج)181 :4

 .1بکار گماردن بد اندیشان
یکی از نابکاری و بیداد ونشانه های آز در پادشاهان آن بوده است که پس از دستیابی به قدرت
افراد ناباب و بداندیش را بکار میگماردند.
ماهوی بالفاصله پس از بدست گرفتن قدرت:
بدان سان که از گوهر او سزید
برکشید
همه
را
بداندیشگان
کرد
سرنگونسار
را
خردمند
بدان را بهرجای ساالر کرد
پدید آمد از هرسویی کاستی...
چو زیر اندر آمد سرراستی
(همان )273:
دیگر نمونه  :قباد (همان ،ج)2341 :4و هرمزد (همان ،ج)121: 8
 .1تهدید و ارعاب
هرموق تطمی پادشاهان جواب نمیداد ،دست به کشت و کشتار و غارت و قتل عام کرده و با
تهدید  ،دشمنان و مخالفان و بزرگان را آرام کرده و مان مخالفت میشدند.
از پادشاهانی که فرّه ایزدی از آنان بدور بود و با تهدید بظلم و ستم گرایش داشته اند ،دارا پسر
داراب بوده است که در مدت کوتاه ،چهارده سال پادشاهی او بعلت استبداد رای بهمه پادشاهان و
حاکمان محلی نامه ای فرستاد :
کتتته هتتتر کتتته ز رای و ز فرمتتتان متتتن
همتتته یکستتتره ستتتر بفرمتتتان نهیتتتد

بپیچتتتد ببینتتتد ستتتر افشتتتان متتتن
اگتتر جتتان ستتتانید اگتتر جتتان دهیتتد
(همان ،ج)283 :6

همین سخنان پایه شکست دارا را بنا نهاد.
فردوسی در خصوص شاپور ذواالکتاف نیز آورده که بملک طایر غسّانی حمله میبرد وعده زیادی از
آنها را میکشد.
چتتو طتتائر چنتتان دیتتد بنمتتود پشتتت
فتتتراوان کتتتس از لشتتتکر او بکشتتتت
وزیشتتتتان گرفتنتتتتد چنتتتتدی استتتتیر
برآمتتتتتد خروشتتتتتیدن دار و گیتتتتتر
ختتروش آمتتد از کتتودک و متترد و زن
حصتتتاری شتتتدند آن ستتتپه در یمتتتن
(همان  ،ج)331 : 7
اوگنجهای کهن را تاراج میکند و طایر را در بند میکشد و کتف او را به شکل فجیعی از دستانش
جدا میکند و گردن او را میزند و سپس تنش را با آتش میسوزاند.
در همین دوره هم «محمود ،فردوسی را بگناه اعتقاد به تشی  ،یعنی فکر تفکیک ایران از
خالفت عربی (در آن تاریخ) و نمایندگی ترویج عظمت ایران پیش از اسالم که واژگون کنندۀ بنیان

خالفت و نفوذ نژاد غیر ایرانی بود ،آواره ساخت و بافکندن در پای پیل بیم داد (»...مجموعه مقاالت
و اشعار ،فروزانفر)14 :
همچنین ببینید نوذر (شاهنامه  ،ج  ،3فردوسی  )6 :ورفتار یزدگرد تبه کار( همان،ج 361 :7و
)361وظلم هرمزد(همان ،ج214 :8و )233
 .5تطمیع
تطمی یکی از حربههای پادشاهان بوده و هرموق حکومتها خود را درخطر میدیدند برای حفظ
قدرت خود ب تطمی بزرگان و مهتران بخصوص لشکریان میپرداختند و آنها را با دادن درم و دینار و
مقام آرام میکردند .از نمونههای تطمی لشکریان کار ماهوی است که برای آرام کردن آنان:
ستتتر دودۀ ختتتویش پتتتر بتتتاد کتتترد
ستتتتتپه را درم داد و آبتتتتتاد کتتتتترد
(همان،ج)273: 4
از کارکردهای دیگر آز ظالمان ،تطمی دشمنان برای تسلیم کردن آنهاست و تا زمانی که حربه
تطمی امکانپذیر بود و تسلیم مخالفان با آن ممکن میشد سراغ تهدید نمیرفتند .گرشاسب بعلت
آز خواهی پسرش را بدام مرگ میکشاند واسفندیار هم بعلت آز برای تسلیم کردن و ببند کردن
رستم میکوشد ومیگوید تو کسی هستی که:
بفرمتتتتتتان شتتتتتتاهان بیاراستتتتتتتی
همیشتتته همتتته نیکتتتویی خواستتتتی
بگیتتتتی فتتتزون آیتتتد از گتتتنج تتتتو
اگتتتتر برشتتتتمارد کستتتتی رنتتتتج تتتتتو
(همان،ج)322 : 6
سپس اشاره میکند اگر چه کسی با این سخن من همداستان نیست ولی تو ضمن اینکه گنج
زیادی بدست آوردهای  ،زحمت زیادی هم کشیدهای با این همه اگر دست تسلیم ببند من بسپاری:
روان از نشستتتتتن پشتتتتیمان کنتتتتی
چتتتو ایتتتدر بیتتتایی و پیمتتتان کنتتتی
بتتتتتتتدو برفتتتتتتتراوان گنتتتتتتتاه آورم
چتتتو بستتتتته تتتترا نتتتتزد شتتتتاه آورم
زخشتتتم و زکتتتین آرمتتتش بتتتاز جتتتای
و زان پتتتس بباشتتتم بپیشتتتش بپتتتای
بتتدان ستتان کتته از گتتوهر متتن ستتزد
نمتتتتانم کتتتته بتتتتادی بتتتتتو بتتتتروزد
(همان )347 :
.6دروغ قدرتمندان به مردم
از جمله کارکردهای آز فریب دادن مردم و دروغ گفتن به آنها است .بسیاری از پادشاهان
بسپهساالران و بزرگان و مردم وعدههای دروغین داده و آنها را برای رسیدن بقدرت میفریفتند تا
آنها را با نظر خود موافق کنند" .ماهوی" وقتی یزدگرد را در آسیاب میکشد و اعتراض عمومی را
میبیند بپیشنهاد دستورش مردم را جم کرد و با چرب زبانی گفت :بمردم بگو:

بمتتتتن داد شتتتتاه از پتتتتی مهتتتتتری
چنتتین گتتوی کتتین تتتاج و انگشتتتری
چو شتب تیترهتتر شتد مترا خوانتد شتاه
چتتتو دانستتتت کامتتتد زترکتتتان ستتتپاه
کتته دانتتد بگیتتتی کتته برکیستتت گتترد
بمتتن گفتتت چتتون خاستتت بتتاد نبتترد
بتتتود روز کتتتین هتتتر دو آیتتتد بکتتتار
تتتتو ایتتتن تتتتاج و انگشتتتتری را بتتتدار
همانتتتا کتتته هستتتت او زتتتتازی نهتتتان
متترا نیستتت جتتز دختتتری در جهتتان
نگهتتتدار هتتتم زیتتتن نشتتتان راه متتتن
تتتو زیتتن پتتس بدشتتمن متتده گتتاه متتن
بفرمتتتتتتان او برنشتتتتتتینم بگتتتتتتاه
متتتن ایتتتن تتتتاج میتتترا دارم ز شتتتاه
(همان،ج)272 : 4
و به "ماهوی" سفارش میکند که مردم از کجا میدانند این سخن راست یا دروغ است!
کتته دانتتد کتته ایتتن راستستتت یتتا دروغ!
بتتتدین چتتتاره ده کتتتار بتتتد را فتتتروغ
تتتو دستتتوری و برتتتو کتتس نیستتت متته
چتتتو بشتتتنید متتتاهوی گفتتتتا کتتته زه
(همان ،ج)273: 4
در داستان ماهوی بالفاصله وقتی او بزرگان و مهتران را جم میکند و به آنها دروغ میگوید:
بشتتتوخی ورا ستتتر بریتتتدن رواستتتت
بدانست لشتکر کته ایتن نیستت راستت
ستتخن گتتر درستتت استتت گتتر نادرستتت
یکتتی پهلتتوان گفتتت کتتین کتتار تستتت
زافستتتونش آمتتتد ستتتپاهی بدستتتتت
چتتتو بشتتتنید برگتتتاه شتتتاهی نشستتتت
(همان،ج)273: 4
. 7طمع وزیاده خواهی
جمشید فرّه ایزدی و"همم شهریاری وهم موبدی"رابا خود یدک میکشید.چون منیّت کرد فرّه
ایزدی ازاو رخت بربست.
ز یتتتزدان بپیچیتتتد و شتتتد ناستتتپاس...
منتتتی کتتتترد آن شتتتاه یزدانشتتتتناس
گسست و جهان شد پتر از گفتت و گتوی
چتتو ایتتن گفتتته شتتد فرّیتتزدان ازوی
(همان ،ج)37 : 1
از نمونههای آز و زیادهخواهی که سیر داستانی شاهنامه را به حوزه سیاسی سوق داده است
داستان رستم و اسفندیار است .اسفندیار از یک سو گرفتار زیادهخواهی پدر و قدرتطلبی اوست و
از یک سو خود با اینکه رستم و خدمات او را خوب میشناسد با این همه با حقنشناسی و آز طلبی
ب هر دری میزند تا رستم را قان کند تا دست بسته نزد گشتاسب بیاید و تسلیم او شود تا مگر بتواند
باین طریق بمقام شاهی برسد.او برستم ابالغ میکند:
نکتتتتردی گتتتتذر ستتتتوی آن بارگتتتتاه
چتته مایتته جهتتان داشتتت لهراستتب شتتاه
نیامتتدت ختتود زان ستتپس تختتت یتتاد
چتتتتو او شتتتتهریاری بگشتاستتتتب داد

از آرایتتتتش بنتتتتدگی گشتتتتتتتتتتتهای
ستتتوی وی یکتتتی نامتتته ننوشتتتتهای
نختتتوانی کستتتی را همتتتی شتتتهریار
نرفتتتتتتتی بتتتتتتدرگاه او بنتتتتتتده وار
(همان ،ج )323: 6
سپس اشاره میکند من بدنبال آن نیستم که خانه شما را ویران کنم .که البته تهدیدی تعریض گونه
هم دارد.
بکتتتتتام دلیتتتتتران ایتتتتتران شتتتتتود
نبایتتد کتته تتتان خانتته ویتتران شتتود
(همان)321 :
از نمونههای دیگر :دستوران دارا بطم گرفتن مقام و منصب اورا که برادر ناتنی اسکندر بود
کشتند( .همان ،ج)224: 6
 .6همراهی با ستمدیدگان و سوء استفاده از خون مظلومان
گاهی پادشاهان بخونخواهی کسانی که خود عامل قتل آنان بودند اقدام کرده؛تا هم مان
استفادۀ دیگران شوند و هم بتوانند میدانداری کنند و مردم را بفریبند.از نمونههای آن مرگ یزدگرد
بدست" ماهوی" است که علیرغم اینکه خود عامل اصلی قتل یزدگرد بود پس از مرگ او وقتی با
مخالفتهای دیگران مواجه شد بخونخواهی یزدگرد لشکری فراهم کرد و بیژن حمله کرد.
چنتتتان ستتتاخته لشتتتکر جنگجتتتوی
بشتتتتتتهر بختتتتتتارا نهادنتتتتتتد روی
ببایتتتد گتتترفتن بتتتدین مُهتتتر و تتتتاج
همتتی گفتتت متتا را ستتمرقند و چتتاج
کتتته ستتتاالر بُتتتد زیتتتر او هفتتتت گتتترد
بفرمتتتتان شتتتتاه جهتتتتان یزدگتتتترد
کتتزو تیتتره شتتد بختتت شتتاه زمتتین
زبیتتتتژن بختتتتواهم بشمشتتتتیر کتتتتین
(همان ،ج)272 : 4
نمونۀ دیگر کاووس است.او با ویژگیهای اخالقی بارزی چون تندی و خشمگینی،خود آرایی
وخودکامگی  ،قدرنشناسی ،بدبینی،آزمندی ،کم خردی و بیتدبیری ،شتابزدگی در تصمیم،
خودخواهی و قدرت طلبی بخواننده معرفی میگردد.
 .7کشتن صاحبان خرد و موبدان
از جمله کارهای صاحبان قدرت برای تصاحب حکومت  ،ظلم وتعدی آنان بوده که افراد صاحب
نام و نفوذ را که سدّ و مان اعمال و امیال آنها بودند از بین میبردند .وقتی پادشاهی قصد بدی
میکرد و از دادگری سرمیپیچید و یا قصد ظلمی را داشت ،باید صاحبان علم و خرد و عالمان سکوت
میکردند .اگر او احتمال میداد که آنها در مخالفت با پادشاه سخن بگویند و یا در دلش هراس از آنها
راه مییافت ببهانه ای آنها را از میان برمیداشت .مثل هرمزد که از موبدان در هراس بود.
کتتته روزی شتتتوند انتتتدرو ناستتتپاس
همتتی بتتود از ایشتتان دلتتش پرهتتراس
(همان ،ج)214 : 8

از جمله این رفتار را میتوان در کار کسی مثل هرمزد پسر انوشیروان دید که بالفاصله پس از
کسب قدرت موبدان بزرگ که در زمان پدرش (انوشیروان) راهنمای او بودند از جمله ایزدگشسب،
بُرزمهر ،ماه آذرش را با زهر و شکنجه بقتل رساند.
در همین دوره هم «هر جا سلطان بمردم قاهره رسیدی او را سجده کردندی( ».سفرنامه  ،ناصر
خسرو)66 :در نتیجه سلطان خوی فرعونی میگرفت و طغیان در ذهن او موثر افتاده و کانون
استبداد خود کامگی باوج میرسید.
 .8انحصارگرایی
در دوره ساسانیان نیز نظام طبقاتی عجیبی حاکم بود .خواندن و نوشتن ویژه گروه خاصی بود.
داستان بازاری موزه فروش که توسط وزیر اعظم بانوشیروان پیغام میدهد اگر شاهنشاه اجازه سواد
آموزی بفرزندش بدهد مبلغ هنگفتی بخزانه تقدیم میکند ،اما شاه خشمگین شد و به بوذرجمهر
میگوید مگر شیطان خرد ترا کور کرده.
مگتتتر دیتتتو چشتتتم تتتترا خیتتتره کتتترد
بتتتدو گفتتتت شتتتاه ای خردمنتتتد متتترد
هنرمنتتتتد و بتتتتا دانتتتتش و یتتتتادگیر
چتتتو بازارگتتتان بچتتته گتتتردد دبیتتتر
دبیتتتتری ببایتتتتدش پیتتتتروز بختتتتت
چتتتو فرزنتتتد متتتا برنشتتتیند بتختتتت
ستتتپارد بتتتدو چشتتتم بینتتتا و گتتتوش
هنتتتر بایتتتد از متتترد متتتوزه فتتتروش
چتتتو آیتتتین ایتتتن روزگتتتار ایتتتن بتتتود
بمتتتابر پتتتس متتترگ نفتتترین بتتتود
درم زو مختتتواه و مکتتتن هتتتی یتتتاد
نختتتتواهیم روزی بتتتتدان گتتتتنج داد
درم ختتتتواه وز متتتتوزه دوزان مختتتتواه
هتتم اکنتتون شتتتر بتتاز گتتردان بتتراه
(شاهنامه ،ج، 8فردوسی)211- 344 :
همچنین دارا (همان  ،ج )281 :6و جمشید (همان ،ج)31: 1
ب  .جلوه های دادگری :
فردوسی طرفدار آتشین استقرار داد در جامعه است .او تمام افکار و آرزوهای خود را در
کلمه " داد" که در مقابل "آز " است خالصه میکند .مظاهر مختلف داد در شاهنامه استوارترین
رکن بینش سیاسی فلسفی فردوسی را تشکیل میدهد.معانی متفاوتی برای داد در شاهنامه ذکر
شده است .از جمله  :عدل،قسط ،خیر وصالح ،حق ،قانون ،معیار سنجش راستی و عدالت (.لغت
نامه، ،ج ،6دهخدا)8488 :
ازشخصیتهای دادگر شاهنامه هوشنگ ،طهمور  ،جمشید (در پایان عمر دچارآز شد) فریدون
،ایرج منوچهر ،کیخسرو ،همای،اسکندر،اردشیروبهرام گوررا میتوان نام برد.البته برخی شخصیتها در
حد میانه دادگری وآز خواهی قرار دارند .دراین مقاله کارکردهای عملی"داد "را که در روابط بین
پادشاهان و رعایا جریان داشته بررسی مینماییم.

 .9امنیت وآرامش
فردوسی از همان آغاز شاهنامه الگوی آرمانی شاهان دادگر را بیان میکند .از دیدگاه او اولین
کسی که سیاست را بنا نهاد کیومر بود که همه در کنار دادگری او در آرامش بودند:
پژوهنتتتتدۀ نامتتتتتتتتتتتتتۀ باستتتتتان
چنتتین گفتتت کتتایین و تختتت و کتتاله
از او انتتتتدر آمتتتتتتد همتتتتی پتتتترورش
دد و دام و هتتتتر جتتتتانورکش بدیتتتتد

کتتتته از پهلوانتتتتان زنتتتتد داستتتتتان
کیتتتتتومر آورد و او بتتتتتود شتتتتتاه...
کتته پوشتتیدنی نتتو بُتتد و نتتو ختتورش
ز گیتتتتتی بتتتته نزدیتتتتک او آرمیتتتتتتد
(شاهنامه ،ج ،1فردوسی )34:

در زمان بهرام نیز داد و امنیت چنان است که اگر «گوهر و زر و دیبا و خز» بکوی ریخته باشد
مردم باید همچون خاشاک ناچیز به آن نگاه کنند وگرنه کیفر خواهند دید .ماهیار گوهر فروش
توانگر که بسی زر و گوهر در گوشهای انبار کرده خود اقرار دارد که:
متتتتراو را کجتتتتا مانتتتتدی دستتتتتگاه
اگتتتتر نیستتتتتی داد بهتتتترام شتتتتتاه
(همان  ،ج)218 :7
همچنین (:همان )286 :و کیخسرو (همان ،ج)4-8: 1

 .2دست شستن از بدی
کوتاه کردن دست دیوان و شستن جهان از بدیها و آوردن سودمندی برای مردمان نیز از هنرهای
پادشاهی شمرده شده است.طهمور از پادشاهان دوران اسطوره ای نیز در بیان وظایف شاهی
میگوید:
جهتتتتان از بتتتتدیها بشتتتتویم بتتتترای
ز هتتر جتتای کوتتته کتتنم دستتت دیتتو

پتتتس آنگتتته کتتتنم درگهتتتی گردپتتتای
کتته متتی بتتود ختتواهم جهتتان را ختتدیو
(همان،ج)26: 1

از پادشاهانی که در شاهنامه در نقطۀ اعتدال کامل هستند کیخسرو است .او لینت و صالبت و
مهر و قهر را با هم دارد .آسان گیر است اما نه چندان که رشته کارها از هم بگسلد .بخشنده است
اما نه مسرف .شجاع است بدون اقتحام او هم در روح و هم در جسم با تعادل است .شاه آرمانی
شاهنامه و نمونۀ انسان کامل شاهنامه است.نخستین پرسش ایرانیان از بهرام دربارۀ دادگری و
راستی است.از این روی اهمیت وبعد سیاسی شاهنامه روشن می شود .
بشاهنشتتتتهی در ،چتتتته پتتتتیش آوری
چتتته پتتتیش آری از داد و از راستتتتتی
پاسخ اوهمه در دادگری است:

چتتتو گیتتتری بلنتتتدی و گُنتتتد آوری
کتتز آن کتتم شتتود کتتژی و کاستتتی
(همان )348:

بکتتاهم ز بیتتدادی و جستتت و جتتوی...
کتته بخشتتش بیفتتزایم از گفتتت و گتتوی
چتتو دیگتتر کُنتتد بنتتد پتتیش آوریتتم
گنتتته کتتترده را پنتتتد پتتتیش آوریتتتم
خردمنتتتتتتد را دلفتتتروزی دهتتتیم
ستتتتتپه را بهنگتتتتتام روزی دهتتتتتیم
ز کتتتتژی و تتتتتاری بپیتتتتتتتچم روان...
همتتتان راستتتت داریتتتم دل بتتتا زبتتتان
بتتتتتدبیر پشتتتتت هتتتتتتتتوا بشتتتتکنم
همتتتته رای بتتتتا کاردانتتتتان زنتتتتتتتتم
چتتو کتتاری نتتو افکنتتده ختتواهم ز بُتتن...
ز دستتتتور پرستتتیم یتتتتتکسر ستتتخن
بچیتتتزی نتتترانم ستتتخن جتتتز براستتتت
دهتتم داد آن کتتس کتته او دادخواستتت
(همان )344:
همچنین نمونه های دیگر (:همان،ج)81: 1و (همان ،ج)121: 1و اردشیر (همان ،ج )188: 7و بهرام
(همان  ،ج)344 : 7
 .2مشورت با بزرگان
بلعمی در تاریخ خود ضمن توصیف نوروز باستانی روش آزاد منشانه و دمکراتیک جمشید را
بیان میکند و میگوید « :علما را گرد کرد و از ایشان پرسید که چیست این پادشاهی برمن باقی و
پاینده دارد گفتند داد کردن و در میان خلق نیکی ،پس او داد بگسترد و علما را بفرمود که بروز
مظالم من بنشینم ،شما نزد من آیید تا هرچه رود داد باشد مرا بنمائید تا من آن کنم و نخستین
روز که بمظالم بنشست روز هرمز بود ( ».تاریخ بلعمی،بلعمی)88 :
در مورد اسکندر هم گوش دادن بسخن حکیمان و پیروی از کسانی چون ارسطاطالیس از رموز
موفقیت وی بود.
ستتتتخن گتتتتوی را فرّمنتتتتد آمتتتتدش
ستتکندر شتتنید ایتتن پستتند آمتتتدش
ز بتتتتتزم وز رزم و ز ننتتتتتگ و نبتتتتترد
بفرمتتتان او کتتترد کتتتاری کتتته کتتتتترد
(شاهنامه  ،ج،6فردوسی ) 282 :
پادشاه برای دادگری باید وزیران و عامالن کاردان و بایسته ای بگمارد تا او را در این مسیر یاری
کنند.اردشیربا تدبیری که داشت افراد آگاه و کاردان را میگماشت وافراد بیکفایت را از مسند حذف
میکرد.
بتتدیوان چتتو بتتر ستتاخت کتتار دبیتتر
نگتتته کتتتن بتتتتدبیر شتتتاه اردشتتتیر
ببتتتتیدانشتتتتان کتتتتار نگتتتتتتتذاشتی
بتتتتدیوانش کتتتتار آگهتتتتان داشتتتتتی
(همان  ،ج)172: 7و(همان ،ج)111 : 6

تدبیر در امورو نیکی کردن
عالوه بر کیومر و جمشید که هریک تفکیک وظایف کردند و دادگری را بنا نهادند و بدیها
را از عالم پالودند تا این که فرّه ایزدی از آنها تابید؛ فریدون هم کار آنها را دنبال کرد و الگوی شاه
خوب را در شاهنامه ذکر میکند.

وزان پتتتس فریتتتدون بگتتترد جهتتتان
هتتتر آن چیتتتز کتتتز راه بیتتتداد دیتتتد
بنیکتتتی ببستتتت از همتتته دستتتت بتتتد
بیاراستتتتت گیتتتتتی بستتتتان بهشتتتتت

بگردیتتتتد و دیتتتتد آشتتتتکار و نهتتتتان
هتتر آن بتتوم و بتتر کتتان نتته آبتتاد دیتتد
چنتتتتان کتتتتز ره هوشتتتتیاران ستتتتزد
بجتتتای کیتتتا ستتترو گلتتتبن بکشتتتت
(همان،ج)81: 1

در خصوص همای(همان ،ج )211 :6و اردشیر نیز ،فردوسی میگوید" :منم ویژۀ زنده کن نام
اوی"(همان ،ج)181: 7
تدابیر بهرام هم قابل ستایش است .او هم بیزدان سوگند میخورد اگر یکی از کاردارانش حتی به
مشتی از خاک مردم دستدرازی کند تنش را به آتش بسوزد و اگر راهزنی پالس درویشی بدزدد او
«بتاوانش دیبا فرستد ز گنج» و «اگر گوسفندی از رمه برمد» او «یکی اسب پرمایه تاوان دهد» و
اگر سواری در کارزاری با دشمن کشته یا مجروح شود او یک سال هزینۀ خانوادۀ او را بپردازد .او
دوست داشتنیت رین شاه برای ایرانیان و حتی فردوسی است .داستان پادشاهی بهرام گور برعکس
داستان ضحاک که « مصیبت نامه است» یک «شادی نامه» بتمام معناست .از همان آغاز پادشاهی
که با سخن و دلیل بجای تهدید و تطمی برای حقانیت خود دست مییازد و از برنامههای خود
دفاع میکند انسان شیفتۀ او میشود .گذشته از دینداری ،یزدانپرستی ،دوری از آز و آکندن ثروت
دوری از ستمکاری و دست نیالودن بخون کسان و دسترنج دیگران ،کوشش بنیکی و نیکخویی عدل
و راستی ،شادی و شادباشی در سراسر این داستان موج میزند.او در یک اعالمیۀ شادی و داد
میگوید:
نیایتتتتتتد نکوبتتتتتتد در بتتتتتتدخویی
بدانیتتتتد کتتتتز داد جتتتتز نیکتتتتویی
ستتتترافزار و جنگتتتتی ستتتتواران متتتتا
هتتتر آن کتتتس کتتته از کتتتارداران متتتا
وگتتر کشتتتته برختتاک افکنتتتده ختتتوار
بنالتتتتد ،نبینتتتتد بجتتتتز چتتتتاه و دار
دل غمگنتتتان شتتتاد و بتتتیغتتتم کنیتتتد
بکوشتتتید تتتتا رنجهتتتا کتتتم کنیتتتد
بتتتتتیآزاری و داد جوییتتتتتد و بتتتتتس
کتتته گیتتتتی فتتتراوان نمانتتتد بکتتتس
( همان ،ج) 248 :7

دوری از خونریزی و قتل و غارت
توصیۀ اسکندر این است که اکنون که حق بر باطل پیروز شده است بیداد و کشتن و خونریزی را
کنار مینهیم و مهرجوئی را پیشه میکنیم چرا که:
جهتتان خواستتتی ،یتتافتی ،ختتون مریتتز

مکتتتن بتتتا جهانتتتدار یتتتزدان ستتتتیز

اسکندر در حمله به هر شهر و کشوری از شرق و غرب با مردم مدارا میکرد و از قتل و غارت
خودداری میکرد.
اردشیرهم برای مردم ارزشی فراتر از گنج و مال قائل بود و برای ثروت مردم را نمیکشت.
که برکس نماند سرای سپنج
نباید که مردم فروشی بگنج
(همان  ،ج )171، 7و (همان،ج )27: 1و کیخسرو (همان  ،ج)117 :1

 .1دل نبستن به قدرت
پس ازاین که فریدون حکومت را بین فرزندان خود تقسیم کرد ایرج بعلت آز و زیاده خواهی برادران
خود ( سلم و تور) کشته شد .او وقتی نزد برادران خود رفت تا از در دوستی وارد شود هرچند به
آنهاپند داد نشنیدند.
نتتته نتتتام بزرگتتتی ،نتتته ایتتتران ستتتپاه
نتته تتتاج کیتتی ختتواهم اکنتتون نتته گتتاه
نتته شتتاهی ،نتته گستتترده روی زمتتین
من ایتران نختواهم ،نته ختاور نته چتین
بتتتتدان برتتتتتری برببایتتتتد گریستتتتت
بزرگتتتی کتتته فرجتتتام او تیرگیستتتت
(شاهنامه،ج، 1فردوسی)113 :
خرد مندی و دین دو اصل مهم در تفکر منوچهر بوده است .پس از ایام قدرت هنگام مرگ
بفرزندش نوذر اندرز میدهد که :
بتتترو جتتتاودان دل نبایتتتد نهتتتتتتتتاد
کته ایتتن تختتت شتاهی فسونستتت و بتتاد
(همان ،ج)317: 1
پادشاهان ایران کمتر زنی بتاج و تخت نشسته است .اولین زن صاحب تاج و تخت "همای "است
که پس از بهمن بمدت سی و دو سال بقدرت میرسد .فردوسی درشاهنامه در خصوص دادگری او
میگوید:
رفتار او بگونهیی بود که جهان از وجود او به آبادی و داد گروید و همه سخن از نیکی و عدالت وی میگفتند:
همتتتتتای آمتتد و تتتاج بتتر ستتر نهتتاد
بتتتترای و بتت تداد از پتتتتدر برگذشتتتتت

یکتتتتی راه و آیتتتتین دیتتتتتتتگر نهتتتتاد
همتتته گیتتتتی از دادش آبتتتاد گشتتتت..
(همان ،ج) 211 :،6

همچنین است پس از همای فرزندش داراب که در سختی و بدست گازری بزرگ شده بود(.همان -272 :
)271

 .5بی نیازی به داوری
فردوسی در بیان اقدامات جمشید کارها و اقدامات پادشاهی دادگر و وظیفه او را چنین بازگو میکند:
زمانتتتتتتتتته برآستتتتتتتتتتود از داوری

بفرمتتتتان او دیتتتتو و متتتترغ و پتتتتری

جهتتتتان را فتتتتزوده بتتتتدو آبتتتتروی

فتتروزان شتتده تختتتت شتتاهی بتتتدوی
(همان،ج)24: 1

اسکندرهم میگوید هرکس هرموق بدادخواهی بدرگاه ما بیاید،پاسخ خواهد یافت.
هتترآن کتتس کتته آیتتد بتتدین بارگتتاه
اگتتتر گتتتاه بتتتار آیتتتد ار نیمتتته شتتتب

کتته باشتتد ز متتا ستتتتتوی متتا دادختتواه
بپاستتخ رستتد چتتون گشتتاید دو لتتب
(همان ،ج)6 :7

 .6توجه به زیردستان
اینکه گفته شده است «آفریدگار پادشاه را چنان آفریده است که همه را ببیند که بوی
حاجتمندند( ».قابوسنامه،عنصرالمعالی )313 :درشاهنامه آمده است زمان اسکندر چون مردم
ازگردش روزگارویأجوج ومأجوج نالیدند وگفتند غم ورنج از آنها نصیبشان میشود ،اسکندردستور داد
سد یأجوج و مأجوج را درآنجا ساختند:
زمتتین گشتتت جتتای ختترام و نشستتت..
ز یتتتأجوج و متتتأجوج گیتتتتی برستتتت
جهتتتتتتتانی برستتتت از بتتتد و داوری...
از آن نتتتتامور ستتتتد اسکنتتتتتتتتدری
(شاهنامه  ،ج ،6فردوسی )87:
کاردیگر اسکندر آن بود که بمدت پنج سال باژ و خرج را حذف کرد.
جز آن کس که گوید کته هستتم هامتال
نختتتواهیم بتتتاژ از جهتتتان پتتتنج ستتتال
(همان )6:
خدمت دیگراسکندر بخشیدن بفقرا و مستمندان بوده است.
ز دارنتتتتده چیتتتتزی نختتتتواهیم نیتتتتز
بتتتتدرویش بخشتتتتیم بستتتتیار چیتتتتز
(همان )6:
بهرام گورنیزبرای هرکس که خانه و کاشانهیی نداشت موبدان را فرستاد تا خانهیی درست کنند و
هزینههای زندگی آنها را تأمین کنند.
بتتتتتی آزار و بیتتتتتدار دل بختتتتتتردان
بهتتتر ستتتو فرستتتتاد پتتتس موبتتتدان
نبتتتودش نتتتوا ،بختتتت بیتتتتگانه بتتتود
بتتدان تتتا کستتی را کتته بیخانتته بتتود
همتتان تتتا فتتراوان شتتود زیتتر دستتت
ختتورش ستتاخت بتتا جایگتتاه نشستتت
(همان )178:
اردشیر هم اطراف و اکناف عالم کسانی فرستاده بود تا جایی که خراب بود و یا کم آبی بود خراج از
آنجا برداشته شود.
کتتته در نیکنتتتامی چتتته بنیتتتاد کتتترد
نگتتته کتتتن بتتتتدبیر آزاد متتتتتتتتترد

ختتتتتتردمند و بیتتتتدار کتتتتار آگهتتتتان
فرستتتتتاده بتتتتودی بگتتتتتترد جهتتتتان
وگتتتر تنتتتگ بتتتودی بتتترود انتتتدر آب
کتته جتتایی کتته بتتودی زمتتین ختتراب
زمتتتین کستتتان ختتتتتتوار نگذاشتتتتی
ختتتراج انتتتدر آن بتتتتتتوم برداشتتتتی
ستتوی نیستتتی گشتتته کتتارش زهستتت
گرایتتدون کتته دهقتتان بُتتدی تنگدستتت
نمانتتدی کتته پتتایش بتتتتترفتی زجتتای
بتتتدادی زگنتتتتتتج آلتتتت و چارپتتتای
(همان،ج)174: 7
همچنین (همان،ج)171: 7و (همان  )348 :وداراب(همان ،ج )271-272: 6اردشیر هم بیچارگان
میبخشید و آنان را درم میداد و از بداندیشان دوری میکرد .
متتتتده چیتتتتز متتتترد بدانتتتتدیش را
درم بختتتتتش هرمتتتتتاه درویتتتتتش را
(همان ،ج)171: 7
از ویژگیهای کیخسرو بخشش او به سپاه بدون بخیلی است و سپاه هم با او جوانمردی میکند.
در گنج دینتار بگشتاد و بگفتت
گتته کوشتتش و کینتته و کتتارزار

کتتته گتتتنج بزرگتتتان نشتتتاید نهفتتتت
شتتود گتتنج و دینتتار بتتر چشتتم ختتوار
(همان  ،ج) 14: 1

همچنین در مورد کیخسرو (همان ،ج)4: 1او در آبادان سازی نیز اسطوره است .شهر بشهر میرود و
به ادارۀ امور میپردازد( .همان  ) 13:همچنین است در خصوص بهرام گور (همان ،ج)347 : 7
 .1توجه دادن بخرد و دانش ورزی
اردشیر همانند اندرز دانایان به نادانان با رعایت ادب پدرانه بمردم اندرز میدهد که بدانش بگروید و
آن را خوار مدانید.
نباشتتتد مگتتتر پتتتاک یتتتزدانپرستتتت
هر آن کتس کته دانتد کته دادار هستت
اگتتتتر زیردستتتتتید اگتتتتر شهتتتتتتریار
دگتتر آنکتته دانتتش مگیریتتد ختتتتتتوار
(همان ،ج) 183: 7
در دورۀ ساسانیان نیز اردشیر بابکان در داد و مردمداری و رادمردی شهره بود .فردوسی این وض را
توصیف میکند و جلوههای دادگری او را بصورت تمثیلی بیان میدارد.
ز نیکتتتتتی بهرجتتتتتای آهنتتتتتتگ اوی
کنتتتون بشتتتنو از داد و فرهنتتتگ اوی
ستتتخن بشتتتنو و یتتتک بیتتتک یتتتادگیر
ز فّتتتتر و هنرمنتتتتدی اردشیتتتتتتتتتتر
بگستتتترد بتتتر هرکستتتی مهتتتتتر و داد
بکوشتتتید و آیتتتین نیتتتتتتتتکو نهتتتاد
(همان )173:
توجه او به آموزش و پروش و ایجاد دبستان از دیگر هنرهای اردشیر بود.
همتتتان جتتتای آتتتتش پرستتتتان بتتتدی
بهتتتربتتترزن انتتتدر دبستتتتان بتتتدی

(همان )174:
در خصوص ادارۀ کشور اعم از لشگریان و هنرمندان فکر و تدبیر داشت(.همان )173 ،
نیز تدبیر بهرام گور (همان ،ج)348: 7حتی در حفظ زبان و سخنوری و خط کوشش و جدیت
داشت.
کستتی کتتو بُتتدی چیتتره بریتتک نُقتتط
بالغتتتتت نگتتتته داشتتتتتندی و ختتتتط
(همان )172:
اگر لشکر او جایی به جنگ میرفت مبنای او خردورزی بود.
ختتتترد یتتتتار کتتتتردی و رای درنتتتتگ
چتتو لشتتکرش رفتتتی بجتتایی بجنتتگ
او ابتدا فرستادها ی را میفرستاد تا نکند جنگی از روی ظلم واق شود .اگر هم جنگ واق میشد
بنامداران میگفت مبادا به درویشی رنج رسانید.
هتترآن کتتس کتته دارد دل و نتتام و ننتتگ
زدی بانتتتک کتتتای نامتتتداران جنتتتگ
رسد گتر باتران کتش بتود نتام و گنتتتج
نبایتتتد کتتته بتتترهی درویتتتش رنتتتتتج
(همان )171:
همچنین ( :همان ،ج)184 :7
 .7امان دادن بدشمن و مدارا با آنها
بهرام گور به لشکریان خود میگوید اگر از دشمن کسی امان خواست سری باو امان بده و
کینهجویی و انتقام را کنار بگذار.
تتتتو زنهتتتار ده بتتتاش و کینتتته متتتدار
چتتو خواهتتد ز دشتتمن کستتی زینهتتار
(همان )176:
اگر دشمن فرار کرد و عقبنشینی کرد دیگر او را تعقیب نکن.
متتتتاز و مپتتترداز هتتتم جتتتای نیتتتز
چتتو تتتو پشتتت دشتتمن ببینتتی بچیتتز
(همان )177:
او صدها توصیۀ دیگر در جنگ را که رسوم مردانگی و آداب جنگ در آن نهفته بود برای
لشکریان همچون منشوری تبیین کرد.همچنین :رفتار اسکندربا دارا(همان،ج)111-111: 6و
مردمداری اسکندر(همان )118-116 :وکیخسرو(همان ،ج)217 :1
 .8دینداری
« شهریاری کاری است که مبنای ایزدی دارد .شاید بهمین دلیل فردوسی از فرّه ایزدی نام
میبرد و گاه شهریاری را مترادف با ره ایزدی میگیرد(».بانگاه فردوسی .پرهام)11 :از جمله پادشاهان
دینمدار کیخسرو است .او پادشاهی عجیب است در عین قدرت تعلق خاطری بثروت هم ندارد و در

عین قدرت و ثروت دیندار است و با نقش موبدی بهمه اندرز میدهد .هم بمهتران و سرداران ،هم
بمردم و هم به پسرش .در زمان سپردن پادشاهی بشاپور پسرش توصیههایی میکند که از لحاظ
سیاسی قابل تأمل است:
بتتتترادر شتتتتود پادشتتتتاهی و دیتتتتن
چتتو بتتر دیتتن کنتتد شهتتتتریار آفتترین
نتته بتتیدیتتن بتتود شتتهریاری بجتتای
نه بتیتختت شتاهی بتود دیتن بته پتای
بتتترآورده پتتتیش ختتتتتتتترد تافتتتته
دو بنیتتتاد یتتتتک بتتتر دگتتتتتتتر تافتتتته
نتته بتتیدیتتن بتتتتتود شتتاه را آفتترین
نتته از پادشتتتتتتا بتتی نیازستتت دیتتن
(شاهنامه ،ج،7فردوسی)187:
او موق مرگ و سپردن پادشاهی به شاپور باز از اندرز بپسر و دادگری و دینداری و خردورزی و
خطر برکشیدن بیمایگان و دوری از دروغ خودداری نمیکند و سپس توصیه میکند سه چیز
پادشاهی را نابود میکند.
نخستتتتتتین ز بیتتتتتدادگر شتتتتتهریار
ستتر تختتت شتتاهان بپیچتتد ستته کتتار
ز متتتترد هنرمنتتتتد برتتتتتتر کشتتتتد
دگتتتتر آنکتتتته بیمایتتتته را برکتتتتتتشد
بتتتدینار کوشتتتد کتتته پیشتتتی کنتتتد
ستتدیگر کتته بتتا گتتنج خویشتتی کنتتد
دروغ ایتتت تتتتتا بتتتتر تتتتتو برنگتتتتذرد
ببخشتتتتتندگی نتتتتتاز و داد و ختتتتترد
بدانتتتتدیش هرگتتتتز نگیتتتترد فتتتتروغ
رخ پادشتتتتتتتتا تیتتتتتتتتره دارد دروغ
کتتته متتتردم ز دینتتتار یتتتازد بتتترنج
نگتتتتر تتتتتا نباشتتتتی نگهبتتتتان گتتتتنج
(همان)188 :
« نکتۀ مهم دیگری که در اندیشۀ فردوسی و باالخص در بارۀ فرّ ایزدی وجود دارد گره خوردن دین
و سیاست است .اگر شاه دارای "فرّ "باشد ،سمبل "دین" نیز هست .فرمان شاه فرمان دین نیز
هست( ».اندیشۀ سیاسی فردوسی ،کسرایی )337 :همچنین دیگر نمونه ها ( :شاهنامه
،ج،7فردوسی )143:و کیخسرو (همان ،ج)342 : 1
تجزیه وتحلیل
براساس نشانهها و قرائنی روشن سبک فکری فردوسی حول محور "آز" از یکسو و "عدل و
فرّه ایزدی" از سوی دیگر است .او تمرکز قدرت در دست یک تن را نمی پسندد و با آز و مظاهر آن
از جمله ظلم و شکنجه و قتل وکینه تزویر و ...مخالف است.ا
فردوسی معموالً از همان آغاز پادشاهی کیومر تا پایان کتاب و کشته شدن یزدگرد مرتباً بداوری
خود درباره این موضوع سیاسی میپردازد و نظر خود را هم ضمن داستانها ابراز میدارد .گویا خود را
مکلف دانسته در پی هر رویدادی و یا در آغاز داستان اشارهای به عرصههای سیاسی جامعۀ کرده و
زشتکاری و بیداد ظالمان را گوشزد کند و با اشاره بپادشاهان عادل و یا ظالم و سرنوشت آنان،

حاکمان جدید را بیداری و خودآگاهی سوق دهد .از اینروست که ما سبک فکری او را بیشتر
حماسی  -سیاسی قلمداد میکنیم.
در این مقاله نحوۀ تفکر فردوسی در باب مظاهر آزخواهی پادشاهان و جلوههای دادگری بتصویر
کشیده شد  .با اندک تأملی در این اثر بزرگ درمییابیم که اگرچه فردوسی براساس روایتهای
تاریخی و داستانهای پهلوانی بنقل آزمندی و دادگری پادشاهان آنچنان که براساس مناب بدست او
رسیده اقدام کرده و هیچیک از مطالب اساسی شاهنامه مجعول و ساختگی نیست ولی فردوسی در
طرز ادای مطالب ،زیبا جلوه دادن حق و راستی و عدالت و زشت گردانیدن نامردی و پلیدی ،و
تصرفهای شاعرانه در توصیف مناظر و آراستن صحنههای رزم و بیان عقاید خود درنگ نکرده است.
پس نمیتوان او را شخصی صرفاً تاریخنگار خواند که هی نقشی در آفرینش داستانها نداشته
است .با این همه او در عین عالقه بجلوه های داد و راستی و دشمنی با عناصر آزمندی و ناراستی
مردی بیغرض است .واثراو «تنها کتابی است که در پهنۀ ادب پارسی؛ شاهی در آن ارزش شمرده
نشده است(».مازهای راز ،کزازی  )66:و در جائیکه اندیشه او با پادشاهان همسو است با آنها همسو
میشود و سخنهای خود را میگوید .
نتیجه
در بررسی سبک فکری شاهنامه در این مقاله اینگونه استنباط میشود که اندیشۀ فردوسی
همانند غالب اندیشههای سیاسی کالسیک اصالحی است.او ضمن پذیرش اصل و اساس سلطنت،
آفتهایی برای آن قائل است که عمدتا حول محور "آز و زیاده خواهی" خالصه میشود  .مظاهر
آزمندی در شاهنامه که پادشاه را از فرّه ایزدی دور کرده و او را از مسیر عدل و داد جدا میکند
باختصار بیان شد  .مقابله با آز وبیداد و با دنیایی که میخواهد فریبکاری و کژی را برکرسی بنشاند.
آموزش فردوسی به آیندگان است.
از سوی دیگر ارزش شاهی را بدادگری و خردورزی دانسته وپادشاهی را ستایش میکند که
اهل دادگری  ،خردورزی ،نیکی  ،راستی ،بخشش و مهرجویی  ،آسانگیری و مفاهیمی از این دست
باشد .فردوسی نسبت بجامعۀ خود وقوف داشته و حساس بوده است و از سر شعور و آگاهی کامل
نسبت بافشای جلوه های آز و زیادهخواهی حاکمان ظالم و مسائل سیاسی گذشته پرداخته است.
سبک بیان او در بخش اسطوره ای و تاریخی و پهلوانی صریح و برای صاحبان قدرت زمان خود
کنایی وسبک سخن او در طی داستانها تعلیمی واندرزگونه و تنبّه برای ستمگران است.
زیر بنای تفکر او نیک اندیشی و خیر خواهی و راستی و دادگری است .شیوه او یاد آور روش آزادی
خواهان و نیک اندیشان تاریخ است  .او راهی میانه در دفاع از دین و ایرانیان و ایران دوستی انتخاب
کرده .اخالق محوری رکن اصلی تعلیمات اوست .او ضمن یک حماسه ساز  ،سیاستمدار و ضمن یک
سیاستمدار ،یک اخالق ورز است.شعر او خاص و منحصر بفرد .وکتاب کامل سیاست و حماسه است.
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