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 شاهنامه و البلاغه نهج در عدالت یشناس جامعه

 

 ***س ا امداا اال رعونال/ **نجف راکاس/  *پنا زش بانن
 21/2/99تاریخ پذیرش:       25/9/98تاریخ دریافت: 

 دهیچك
تاریخ بسررریاری از صررراح  نظران و در طو  ه ک ارا و مفراای  اجتمراعییخی از ارزش

ه ناررران داده انرد  مفهوم عد  اسرررت. با  رسرررتریپروری و عد منتقردان بره  ن توجرس

 رونرسرد با رسررترش عدالت در جوامع رونااای پیاررین به نظر میمارااده پبواا

تر شهر خود نزدیکبسریاری از مارخوا فردی و جمعی کاسرته شده و انسان به  رمان

می شررود. در بسرریاری از متون به این مسرراله  چه از دیدراه فردی و چه از جهان بینی 

وایا و ابعاد میتلف  ن از جمله عدالت الهی  عدالت جمعی  توجه ناران داده شده و ز 

اقتبرادی  اجتماعی  قّرایی و ... مورد اشاره و بررسی قرار ررفته است. از جمله این 

 اایالبوغه و شررراانامه فردوسررری اشررراره کرد. با توجه به پبواا اار می توان به نهج

صل اانامه فردوسی به اپبواار ران این مقاله تحلیلی و توصریفی در نهج البوغه و شر

عدالتی حاک  را فراا  -قردرا اشررراره بیارررتری شرررده کره امخان سرررودخواای و بی

سررازد که یخی از اصررو  مه  توجه به عدالت اسررت. تعاریفی که در ار دو اار بیان می

رردیده  مبین این مسرراله می تواند باشررد که بینا حاک  بر نهج البوغه و شررراانامه 

پبواا  عدالت و چهارچو  مفهومی  ن یخسان است. در ایندرمورد جامعه شرناسی 

سرعی بر این رردیده با توجه به شروااد و مبرادیا یافت شده مقوله عدالت و ابعاد  ن 

 .مورد بررسی و تحلیل قرار ریرد
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 یدیواژگان کل
 .شناسی  شاانامه  عدالت  نهج البوغهجامعه

 مقدمه  
علوم اجتماعی است و ریشه در تاری  و فرهنگ جوامع دارد. ترین شراخۀ شرناسری ادبیات جوانجامعه

یات مانند شناسی ادبکه امروز جامعهاسرتقبا  گسترده از آن سبب سرعت مسیر پیشرفت آن شد. به طوری
( تعاریف مختلفی درباره جامعه شرررناسررری در 3:  1332هر رشرررته دیگر هویت پیدا کرده اسرررت)عثمانی،

شرناخت علمی جامعه، مطالعه حیات اجتماعی و بررسی قوانین حاکم »ه: ادبیات بیان شرده اسرت؛ از جمل
بر زندگانی جامعه اسرررت که هنگام بررسررری در زمینه ادبیات به تحلیل محتوای اثر ادبی و جوهر اجتماعی 

دهد که ( دو رکن اصرررلی این علم را جامعه و ادبّیات تشرررکیل می17:  1332لوونتا ،«)کند.آن تاکید می
ح جامعه های اجتماعی دست به اصالها و ناشرایستگیشراعر با سرتایش یا نکوهش بایسرتگی نویسرنده یا

ثر می زند و موفق به خلق اثر هنری می شررود که در آن به جامعه آرمانی خود دسررت یابد. در این زمینه دو ا 
ایی در رشد ه سزارزشرمند نهج البالغه و شراهنامه فردوسری به عنوان میراث ماندگار دینی و ملی که تاثیر ب

 اند، قابل بررسی هستند. فکری جامعه ایرانی داشته
ترین کتراب مرذهبی شررریعه پ  از قرآن کریم، عالوه بر شررریوایی نثر، البالغره بره عنوان مهمنهج    

 -ترین آثار  ادبیتوان آن را یکی از مهمای که میسررشرار از مسرا ل و ارشرادهای اجتماعی است؛ به گونه
های تاریخی زمان خود و نهی زمان حا  دانسررت. این اثر توانسررته اسررت با توصرریف واقعیت اجتماعی تا

فسرادهای اجتماعی جامعه آرمانی را بازتاب دهد. سرفارش به رعایت عد  و انصاد به صورت چشمگیری 
ه ای کدر آن مشرراهده می شررود که با جامعه و سرریاسررت و سرررنوشررت کلی افراد در ارتبا  اسررت؛ به گونه

های ایشرران درمورد عدالت به عنوان خط و مشرری سرریاسرری و یک برنامه ی اجتماعی برای تمام دیشررهان
 اعصار به یادگار مانده است.  

شراهنامه فردوسی نیز عالوه بر جنبه حماسی و پهلوانی مملو از مسا ل اخالقی است و به نوب  خود     
بینی خاص خود مسا ل اجتماعی را مطرح ناز نظر مفاهیم اجتماعی دارای ارزش اسرت. فردوسری با روش

های شررراهان و پهلوانان مطالب نامهکرده، برا هنرمنردی بر آن تراکیرد نموده اسرررت. وی در خال  زندگی
ری های فکآموز خود را از زبان آنان باز گفته اسررت. مطالعه شرراهنامه می تواند مخاطب را با ویژگیحکمت

 .یدن به جامعه مطلوب و آرمانی را ترسیم نمایدو اخالقی گذشتگان آشنا سازد و راه رس
شررناسرری ادبیات برای نسررل مقایسرره نهج البالغه و شرراهنامه درمورد مفهوم عدالت بر پایه جامعه        
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بودن،  فرهنگی: ایرانی -ای معاند جهان در سرره جریان فکریجوان معاصررر که تحت تاثیر تبلی ات رسررانه
سد؛ ر و پیشررفت های جهان مدرن سررگردان است، ضروری به نظر می مسرلمان بودن)با تاکید بر تشریع(

های نسرررل جوان  که دچار بحران سرررردرگمی برای یافتن گراییزیرا عالوه بر پراسرررخگویی به  یک جانبه
گاه باشد، گاه شاهنامه را نقطه مقابل نهج البالغه  هویت خود بدون آنکه از محتوای این دو اثر گرانسنگ آ

الش تر و تهای هویت ایرانی و اسررالمی افق دید مخاطب را عمیقبا نگاه معرفتی به ریشرره قرار می دهد،
 نماید. برای رسیدن به جامعه آرمانی را بیشتر می

در این مقاله تحلیلی و توصریفی سرعی بر این گردیده اسرت با آوردن شرواهد و مصادیقی برای ابعاد      
ه هر یک در نهج البالغه و شاهنامه فردوسی پرداخته شود. این گوناگون عدالت اجتماعی به بررسی جایگا

مقاله درصرردد اسررت به پرسررش های زیر پاسرر  دهد: مفهوم عدالت اجتماعی در نهج البالغه و شرراهنامه 
ن دو اثر شناسی عدالت در ایفردوسری چگونه بیان گردیده اسرت؟ آیا مشابهات یا مفارقاتی از دیدگاه جامعه

ت های عدالگردد؟ دو اثر مورد بررسرری به کدام جنبهاند، مشرراهده میمختلف برخاسررتهکه از دو سرررزمین 
د یا با تواند به رفاه اجتماعی برسررهای دینی میاند؟ جامعه امروز با تکیه بر ارزشتوجه بیشررتری نشرران داده

 تکیه بر فرهنگ و اصالت ایرانی؟
اعی هر دو اثر با یک دیدگاه و بینش به این رسررد با توجه به چهارچوب مفهومی عدالت اجتمبه نظر می

اند و سررخنان بیشررتر خطاب به حاکمان جامعه برای سرراختن یک جامعه آرمانی مسرراله توجه نشرران داده
 گستر باشد. پرور و عدالتعدالت

 پیشینه پژوهش
 در تبیین پیشرررینه این پژوهش باید گفت مقاالت و کتاب های بسررریاری به پژوهش و تتبع در مطالب
نهج البالغه و ابیات شررراهنامه فردوسررری پرداخته اند که هر کدام به گونه ای به عنوان منبع این پژوهش 

 مورد استفاده قرار گرفته اند. 
از میان پژوهشرگران معاصرر که حداقل یکی از فصرو  اثر خود را به عدالت اختصاص داده اند،         

(، ال ررارات، 1321هال  ثقفی)، ابن(، امررام علی1322جرداق)توان برره این موارد اشرررراره کرد. می
( تاری  اسرررالم. از میان نویسرررندگان آثار اجتماعی در 1331(، فرو  ابدیت، منتظر قا م)1323سررربحانی)

های اخیر نیز نویسرررندگان و سرررخنورانی چون شرررریعتی و مطهری بیشرررترین نقش در بیان افکار سرررا 
 اند. داشته اجتماعی علی

(رابطه ی حکمران و مردم را 1371( در بیسرررت گفترار و سررریری در نهج البالغره)1373مطهری)    
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( نیز عدالت را الگوی زندگی در جهان امروز معرفی کرده اسررت. وی 1322تحلیل کرده اسررت. شررریعتی)
ی علی حقیقتی بر گونه»را ضروری می داند و در آثاری چون  های علی شرناخت دقیق افکار و اندیشه

 به معّرفی الگوی عدالت اجتماعی علی« علی تنهاسررت»و « قرن ما در جسررتجوی علی»، «سرراطیرا
(در کتاب حکمت اصررو  سرریاسرری اسررالم ضررمن ترجمه و تفسرریر فرمان 1323پرداخته اسررت. جعفری )

به مالک اشررتر مباحثی چون تسرراوی مردم در جامعه، رابطه زمامدار با مردم، گسررترش  منینؤامیرالم
( 1333اسرتقرار عدالت به تشری  و تحلیل اصولی دیدگاه حعرت در آن اشاره کرده است. کرمی و دیرباز )

ند. رداز پبه تشررری  راهکارها و موانع تحقق عدالت اقتصررادی می« عدالت اقتصررادی»ای با عنواندر مقاله
به تحلیل رفتارهای اقتصررادی در « سرریره اقتصررادی امام علی»ای با عنوان (در مقاله1332حسررینی )

ای ( در مقاله1332آبادی )ها پرداخته است. حکیمگذاری و مشارکتموضروعات تولید، پ  انداز، سررمایه
ت؛ اما به مقایسه را تحلیل کرده اس وظایف دولت از دیدگاه علی«دولت و سریاسرت اقتصادی»با عنوان

 است.عدالت در نهج البالغه و شاهنامه نپرداخته
ند؛ اما به االبالغه و شرراهنامه نپرداختهطور مسررتقیم به بررسرری تطبیقی نهجتالیفات دیگر اگرچه به    

( 1331)اند. آزادهای پژوهش، قابل اعتنا و بررسی بودهپوشرانی برخی مطالب و زمینهسربب نزدیکی و هم
سه یمقا یات قرآن و کلمات امام علیحات ابیات را با آی، تلمیوهش خود با اشراره به اشعار فردوسدر پژ

های تعلیمی حکمت»ای تحت عنوان ( در مقرالره1331کرده اسرررت. عبردالعلی اویسررری کهخرا) یقیتطب
صب منتهای اجتماعی توجه کرده است. به برخی از زمینه« مشرترس در شراهنامه فردوسری و نهج البالغه

به بررسرری نسرربتا مبسررو  موضرروع « تاثیر قرآن و حدیث در شرراهنامه فردوسرری»( در کتاب 1332مجابی)
به بررسرری « در شررعر فارسرری منین ؤ( در کتابی با عنوان  تاثیرکالم امیرالم1333پرداخته اسررت. راثی)

وهش در صدد است در اشرعار شاعران مختلف از جمله فردوسی پرداخته است. این پژ تاثیر کالم امام 
ناسی شضرمن بهره بردن مسرتقیم و غیرمسرتقیم از مفاهیم و مطالب مندرن در آثار مذکور از منظر جامعه

ه البالغه بپردازد. با توجه بشرررناسررری عدالت در شررراهنامه و نهجادبیات به تحلیل و مقایسررره مفهوم جامعه
ر شرناسی دبررسری مفهوم جامعه های پژوهشرگران حاضرر تاکنون هیچ اثری به صرورت مدون بهپژوهش

 البالغه موالی متقیان نپرداخته است. شاهنامه فردوسی و نهج

 روش پژوهش
این پژوهش با اسررتفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع اسررتقرایی صررورت گرفته اسررت. منابع     

سیدمحمدمهدی جعفری البالغه با ترجمه های نهجها و حکمتها، نامهاصلی مورد استفاده تمامی خطبه
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مطلق اسررت. از میان مباحث مطرح شررده در و هشررت جلد شرراهنامه فردوسرری به تصررحی  جال  خالقی
عدالت مرتبط بوده اند، بررسرری شده است. واحد  شرناسریالبالغه و شراهنامه موضروعاتی که با جامعهنهج

 البالغه و ابیاتهای نهجحکمتها و ها، نامهاسرررت و مقوله ها با توجه به خطبه« عبرارت و بیت»تحلیرل 
های موجود در مورد مفاهیم جامعه شرناختی عدالت انتخاب شدند. برای شراهنامه فردوسری و مرور نظریه

 شناسی عدالت در نظر گرفته شده است.  ها معنای نزدیک و کامال مرتبط با موضوع جامعهانتخاب مقوله

 بحث و بررسی
 چهارچوب مفهومی -1

 عدل در لغت -1-1

های مختلف با توجه به ریشره و کاربرد معنایی تعاریفی را به خود اختصراص داده است. کتاب عد  در
 از جمله این تعاریف می توان به مورد زیر اشاره کرد. 

عد  به معنای پایداری و عدالت در امری، برابر دانسرررتن و ایجاد مسررراوات با چیزی، برابری در وزن، 
کارها...  روی درتری، راستی، حدمیانۀ دو امر مخالف و متناق ، میانهراسرت کردن تیر یا مانند آن. دادگس

 (121: 1333هما ، نظیر، ارزش، ...)الرا د،

 مفهوم عدالت در قرآن -1-2
های دینی بسیار به چشم مفهوم عد  از نظر اهمیت و کاربسرت آن نخست در قرآن و سپ  در کتاب

 فرماید:خورد. خداوند میمی
 ي» 
َ
ِذ َُی ا ر اِم  َن يا اَلّ ِا َوال َُ آَمُهوا ُکوُُنا َقَوّ َلَداَء ِ اْلِقسََْ ِ شََُ َهآُن َقْومم ... ََب ی  هلِلَّ

ُتْ  شَََ َمَهّ َِ
ِا جْ ْ ِ اْلِقسََْ ُهَنُ

 َ ُبّ اْْلُْقِسِن ی ِإَنّ اهلَلّ  ( 12)ما ده /« َُ  ِ
د. شرروترین مبحث بینش اسررالمی اسررت که بارها در قرآن دیده میاین مفهوم از اسرراسرری

 12مظهر عدالت اسرررت و اسرررا  آفرینش را بر پایه عد  قرار داده اسرررت.)آیات انبیاء/خداوند 
 ( 131و آ  عمران/21توبه/

 نگاه اندیشه مندان به عدالت  -1-3
ها و شرریوه عمل خدایان دارد؛ اّما چون در سرررشررت ماهیت عدالت ریشرره در دوران باسررتان و اسررطوره

 ها و اختالد نظرها همراه بوده استا تنوع دیدگاهخود مبحثی تجریدی، تحلیلی و نظری اسرت، همیشره ب
های گوناگون (. تعریف عدالت در حوزه131: 1323و با نوعی قعررراوت اخالقی همراه اسرررت)بشررریریه، 
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یاسرری، علوم سرره المعارد به حوز المعارد با توّجه به مکتب نویسررنده و نیز بر حسررب گرایش آن دا رهدایره
گاهی کند. به عنوان نمونه ارسطو نبعاد گوناگونی از عدالت را ترسیم میفلسرفه، حقوق و علوم اجتماعی، ا

برخی کسررران طبیعتا  برده و برخی آزادند؛ برای دسرررته اّو  بردگی »کامال طبیعی به عدالت دارد. از نگاه او 
را ( نیلسرن برداشت ارسطو از عدالت را آشکا217: 1323)پوپر، « نه تنها درخور حا ، بلکه عادالنه اسرت.

د و دان( راسل تشخیص اکثریت را مبنای مناسبی برای عدالت می327: 1332داند.) نیلسرن،اشررافی می
: 1337،کاتوزیان«)عدالت عبارت است با هرچیزی که اکثر مردم آن را عادالنه بدانند»بر این باور است که 

(  و در 3: 1322ریه، ای میران طبیعرت و عردالت وجود ندارد.)بشررریعلمی قرانع کننردهه ( هیچ رابطر227
سرخنی دیگر: عدالت اصرلی اسرت حقوقی و سریاسری که به موجب آن در هم  امور اجتماعی با همه باید 

ی خاص ها، دالیل کافیکسران رفتار شرود، مگر در آنجا که برای رفتار استثنایی در مورد برخی افراد و گروه
عدالت به مثابه یک »اینگونه دانسررت که ( به گونه ای دیگر باید21: 1323وجود داشررته باشررد.)آشرروری،

ی فردی آن داللت بر یک صفت پایدار در روان دارد فعریلت دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است؛ جنبه
ی اجتماعی نیز بر احترام حقوق دیگران اسرررتوار گیرد. جنبهکه اعما  شرررایسرررته و حق از آن نشرررات می

 (22: 1321است.)صلیبا،
شررناسرری عدالت را عدالت سرریاسرری، عدالت اجتماعی، عدالت قعررایی و جامعههای لفهؤ ترین ممهم

 اند. عدالت اقتصادی دانسته

 

جامعه شناسی 
عدالت

عدالت 
سیاسی

عدالت 
قضایی 

عدالت 
اقتصادی

عدالت 
اجتماعی
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 شاهنامه فردوسی البالغه وشناسی عدالت در نهججامعه -2

های دیگر را نیز پوشرش دهد، در بسیاری تواند ارزشعدالت اجتماعی به عنوان یک ارزش پایه که می
ه نیز به البالغپردازند، مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است. نهجشرناسری میجامعهاز متون که به جامعه و 

های پایه و اسرا  دینی و حکومتی از این مسراله مستثنا نیست. نهج البالغه نیز بارها عنوان یکی از کتاب
ه بیان به صررورت مسررتقیم و غیرمسررتقیم این مسررال 131و  3، 2های به عد  الهی اشرراره دارد. در خطبه

 گردیده است. 
به عنوان  اسرررا  عردالرت خردا رفتار کردن به عد  و دادگری با مخلوقات اسرررت. امام علی      

دانسررت و برای اجرای عدالت بود که پیشرروا، مجری و شررهید عدالت، جامعه فاقد عدالت را جامعۀ تباه می
 م پرداخته اسرت. در نگاه ایشانحکومت را پذیرفت. وی در بخش وسریعی از نهج البالغه به این اصرل مه

الما  توسط حاکمان از عدالت به دور باشد، به فساد بری و بیتای که از نظر قدرت، قعاوت، سهمجامعه
تر اسرت. از نظر آن حعررت وظیفۀ حاکم گسرتردن عدالت و دوری از ظلم است تا جامعه دچار فقر نزدیک

ین مردم باید هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصررادی ها بمالی و فسرراد و نا امنی نباشررد. این همسررانی
 رعایت شود.

ِ یِف »      ِْ
لََ د  عََ ِ  وعََ لَقَِ ََّاِدِ  َوقَاَم  َِالََقسَََا یَف خََ َِل عََِ

ن ظَُ مَل عََ فََ ََعَِادِ  و ِارتََ َدَق یِف مَِ الَذ  صََََ
 ( 131البالغه:خطبه )نهج« ِتتم .

بر بندگانش خودش را باال گرفت و همان خدایی که در نوید دادنش راست گفت و از ستم کردن 
 به داد و برابری در میان آفریدگانش برخاست و در فرمان داوری برآنان به دادگری پرداخت.

فردوسرری نیز عدالت الهی را نادیده نگذاشررته و اسررا  و هویت الهی را عد  و لطف و بخشررش او      
است که از داد به معنی عد  گرفته « دادار»ند ترین نام خداوتر است. معرودداند که عد  از بقیه مقدممی

 شده است.
 نخستین سخن چون گشایش کنیم          جهان آفرین را ستایش کرنیم   

 که دارد ز دادار کیهان سپا                                                                                         خرررردمند و بینا د  آن را شررنا          
 (32: 2ن1332)شاهنامه خالقی مطلق،

 پدیدآور آدم از آب و خرررررراس       به نام خررررررداوند دادار پررررراس            
 ( 121:  2)همان،ن                                                                                                             

که عدالت برای انسان عدالت در وجود خداوند یعنی همه چیز در جای مناسربش قرار دارد. درحالی     
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ر کردن دش اسررت. تالش اخالقی بشررر، برای عادالنه عملدادن هر چیز در جای مناسرربتالش برای قرار
این جهان که اشرریاء در جای مناسرربشرران قرار ندارد، ریشرره در تمایلی روانی و ذاتی به عدالت دارد.)شرراه 

 د: فرمایندر پاس  به سوالی در مورد بخشندگی و در تعریف عد  می ( امام علی 112:  1333کاظمی،
مَل َاالَمو»  (  113نهج البالغه: حکمت «)َر یِف َمَواَِلَعَلاَالَعدُ  ََیَ

 گذارد.دادگری کارها را در جای خودش می
 شناختی عدالت در نهج البالغه و شاهنامه های جامعهبررسی مولفه -2-1

بندی مولفه های عدالت که پیش از این ذکر گردید، شرررواهد و مصرررادیقی در نهج بر اسرررا  دسرررته
 یافت شده که مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. البالغه و شاهنامه فردوسی

 بررسی مولفه های جامعه شناسانه عدالت  -2-1-1

      الف( عدالت سیاسی
ه شود و هیچ کدام نباید بدر یک نظام سریاسری عدالت محور به جایگاه حاکم و شهروند توّجه ویژه می

حریم دیگری تعّرض نماید؛ یعنی شرررهروند عدالت محور باید از قوانین اطاعت کند و حاکم عاد  با وضرررع 
قوانین و اجرای آن ضررمن رعایت عدالت وظیف  خود را رسرریدگی به وضررع مردم و خدمت به آنها و اجرای 

 عدالت می داند.  
لََ »    اُس، إَن ِع عََ ا الَهََ َ ُي َاُیَُ َِ ُة َلُت ، َوَ  ََ َ َ َََالَه ََِ

َ
ُت  لََع ا َتقُّ أمََ ِّ َت    َََ

َ
ا َو َلُت  لََع َُت  َتقَّ

الَوَََاُء  ا َتِقِّ َعَلَُت  َََ عَلُموا، و رمَّ ََ أِدُُیُت  َکَو  َُ  َکََا َتجَلُلوا، و َََ علَم تَُ ، َو َََ لََََ تَُ  عََ ََکَِ
َََ

ُُک ِ الَََّعة، و الَه َ ة یِف اْلَشَلِد َو َاْلَِغَ َُ َُ آُم دُعوُُک و الَناعة ِت
َ
َُ ر  «ب و َااَتاَ ة ِت

 (  31)نهج البالغه:خطبه 
مردم! متوجه باشریدبه یقین مرا بر شرما حّقی اسرت و شرما را بر من حّقی است آّما شما بر من: 
نصرریحت کردن شررما؛ فراوان کردن درآمد هایتان،آموزش دادن به شررماسررتتا در تاریک نمانیدو 

شرماست تا نیک بدانید.اّما حق من بر شما این است که :به پیمان بیعت خود وفادار ادب کردن 
باشرید و در غیبت و حعرور انتقاد خیر خواهانه کنید و چون شرما را فراخوانم پاسر  دهیدو چون 

 فرمانتان دهم فرمان برید.
صرررراحت اعالم علرت پرذیرش حکومرت را اجرای عردالرت می داند و در نهج البالغه به  امرام    
 است: داشته
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، َو »      َِ ُتوِد الّهاصََِ
ُ
ِة َبِ
جَ ُُ
َْ
َِ َوِقَاُم ا َ اَلََِ

َْ وُر ا َمَة، َلْو ال ُتَََُ  الَهسَََ
َ
ر ََ َة َوَ  َََّ َ َْ َلَ  ا ََ ِذ   مَا َوالََ

َ
َخَذ اهلّلُ مر

َ
ا ر

َغِب َمْظُلوم، اَلْلَق   ِکَظِة ظاِل، َوال سََ
َ
وا لََع اَل ُیقارُّ

َ
 اْلُعَلماِء ر

َ
َق لََع ا، َوَلسَََ  َغاِرِ َ

َ
ُت َتََّْلَلا لََع َها َْ ََ ُت آِخ َْ
ْزَهَد ِعْهِد  ِمْن َعْفَنِة َعْهل

َ
اُکْ  َهِذِ  ر ََ ُمْ ُدْن َْ َوِِلا، َواَلْلَف

َ
ِس ر
ْ
 (  3) نهج البالغه:خطبه«ِ َتأ

آری بره حق آن ک  کره دانره را در میان توده خاس، سرررر شرررکافت و به قدرتش جان از باطن 
هان بتافت، اگر حعرررور حاضرررران و بر پا شررردن حّجت با اعالم وجود یاران نبود و جنین به ج

چنانچه خداوند از دانشررمندان رّبانی پیمانی سررخت نگرفته بود که در برابر پر خوری سررتمگر و 
تاّمل ریسرررمان مهار حکومت را بر گردنش بی گرسرررنگی سرررتم رسررریده هیچ آرام و قرار نگیرند،

 ایدجام نخسررت آخرش را هم سرریراب می کردم و بی گمان خوب دریافتهانداختم و با همان می
 راند.    پکه این دنیای شما نزد من بی ارن تر از آبی است که بزی در وقت عطسه از بینی می

حعررت علی اولین وظیفه حاکم را گستردن عدالت دانسته و مقّدم بر دیگر وظایف حتی حق حاکم    
 بر مردم آورده اسرررت. پ  از نظر ایشررران در وهلۀ نخسرررت حاکم باید عاد  باشرررد. در نزد امام علی

 ید: رمافبهترین ویژگی برای حاکم، عد  است و چنین حاکمانی بهترین بندگان خدا هستند. حعرت می
َا ِعََّاِد اهلِل ِعْهَد اهلِل ِاَماٌم َعاِدٌ  »  ََ َْ

َ
َن ر
َ
اْعََلْ ر ََ ، 

 (121:خطبه 1331)نهج البالغه ، «بدان که بهترین بندگان نزد خدا پیشوایی است عاد  
زی یابد، گریمی فردوسرری نیز برای سرریاسررتمدار عاد  ارزش زیادی قا ل اسررت و هر جا که مجالی     

حکومت و باعث بقای آن  هنماید. او دادگری را الزماهان را به عدالت پیشرررگی دعوت میمی زند و پادشررر
 فرستد.داند و از جانب خود و حعرت حق بر فرمان روای دادگر درود میمی

 ز یزدان و از ما برآن ک  درود          که تارش خرد باشد و داد پود                   
 (323:  7،ن1332)خالقی مطلق،                                                                                                       

 داند.او خشنودی و توانگری جهاندار را به داد وابسته  می
 (221: 2،ن)همان                     توانگر بمانی و از داد شاد            چو خشنود داری جهان را به داد      

 .داندکند و بنیاد شاهی را بر داد استوار میدر جایی دیگر عد  و داد را وظیفه پادشاه بیان می
 جهاندار شاهی ز داد آفرید               دگر از هنر وز نژاد آفرید                
 (21:  3)همان،ن               بدان ک  دهد کو سزاوار تر             خرد دار تر هم بی آزار تر                

در اندیشره فردوسی داد قانونی است که باید اجرا گردد و کسی می تواند داد را به مرحله اجرا درآورد      
ری گردد و ملکه ذهن او گردد. وی معتقد است اش ساری و جاکه دادگر باشرد و داد در تمام شرئون زندگی
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برقراری توازن بین نیروهای چهارگانه درونی؛ « داد تن دادن»انسررران برایرد در تن خود داد را بر قرار کند و 
 یعنی: عقل، غعب، شهوت و وهم است. 

 (131: 2)همان، ن         چنان دان که پیروز شد در نبرد      چو داد تن خویشتن داد مرد                  
 شمرد.داند؛ اّما آن را برای پادشاه واجب میفردوسی عدالت را برای همه الزم می

 چنین داد پاس  که داد و خرد            تن پادشاه را همی پرورد         
 (332: 2)همان،ن                     اگر دادگر چند بی ک  بود              ورا پاسبان راستی ب  بود         

ترین حاکم عاد  شرناحته شرده اسرت. حاکمیت آن حعرت کامال  با عد  برجسرته امام علی      
گراه بره خاطر خویشررراوندی یا منافع مادی این واجب اخالقی را کنار نگذاشرررت. وقتی آمیختره بود و هیچ

   به او گفت :الما  کرد، نپذیرفت و در پاسعقیل، برادر آن حعرت، از ایشان تقاضای بیت
ُلََُّلا ُت » سََْ

َ
َلة ر ْ َی اهلّلَ یِف َْ ْع ََِ

َ
ْن ر
َ
 ر
َ
ا، لََع َاِکلََ َْ

َ
َت ر ا َت َْ َ َة ِبَِ َّْعََ ْعِنََُت االقَالمی السَََ

ُ
ْلَب َو اهلّلِ َلْو ر

ُمَلا ََ اَدة َتْق ََ ِ  َت ََ اُکْ  ِعْهِد  اَلهَوُن ِمْن َوَرَقة یِف  ََ ُ ، َو ِإَن ُدْن ُِ َعْل ََ  .َشِعَية َما 
 ( 221هج البالغه: خطبه )ن 

های هفت گانه روی زمین را با همه آنچه زیر سررپهرهای آن سررو گند به خدا اگر سرررزمین
ای، خدای را نافرمانی کرده پوسررته جو را از باشرد، به من بخشرند، برای اینکه در حق مورچهمی

ه اسرررت ک دهانش بربایم، چنین نخواهم کرد و بی گمان جهان شرررما نزد من پسرررت تر از برگی
 برد. ملخی در دهان گرفته می

گردد و پادشررراه بیدادگر عالوه بر ملک در شررراهنامه عدم رعایت عد  و داد سررربب تباهی ملک می    
 سازد. این تباهی نه تنها در دنیا، بلکه در عقبی نیز در دوزخ خواهد بود. خود را نیز تباه می

 چو بیداد گر پادشاهی کند        جهان پر زگرم تباهی کند        
 روانش به دوزخ بماند د م           اگر پشه از شاه یابد ستم          

 (327: 2،ن1332)خالقی مطلق،                                             
، 272، بقره 22فرموده است. )رس: یوسف /های قرآن به این مورد تاکید خداوند در بسیاری از آیه      

با  یابی بر قدرت گاهی غروری بر د  حاکم ایجاد می کند. امام علیو.....( دست17، نساء/3شروری /
کند که  قدرت سریاسی از آن خداست و حاکمیت دیگران با ترسری که از کار چنین حاکمان دارد، تاکید می
رد؛ ا باشد، پذیرفتنی است و دلیل بر این نیست که قدرت بگیواسرطه به شرر  اینکه مطابق با حاکمیت خد

گرفتن قدرت، اجرای عدالت و احقاق از به دسرررت طور که قبال گفته شرررد، هدد امام علیبلکه همان
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حق است. یکی از موانع عدالت سودخواهی و امتیازطلبی است. ممکن است حاکم خود  دچار این وسوسه 
اندازد ای هرا  در د  حاکم ناعاد  میدر خطبه کار برانگیزند. امام علی شررود یا دیگران او را به این

 گوید:و می
َِب »

َ
ْن ر ََ یِف َو َاهلَلِ َلَ َت

ُ
ْو ر
َ
ْعَداِن ُمَسَلدا  ر ِك َالسََ  َتسََ

َ
َتبُّ ِإَع  َت لََع

َ
ْغَاِ  ُمَ َفدا  ر   َاْلَ

َ
ْلَِق ِمْن ر
َ
ْن ر

وَلُ   َطاِم َو َک اَمِة َظاِْلا  ِلََّْعِض َاْلِعََّاِد َو َغاِصَّا  ِلَش ََم َاْلِق َْی  َاهلَلَ َو َرسَُ حُ َْ َت َءم ِمَن َا
َ
ْظَِلُ ر
َ
 ِلَهْف م َف ر

ُع ي دا  َِ ْس
ا َو   ( 221) نهج البالغه: خطبه  «َالَُثَ  ُتُلوُلَ   ُنوُ  یِف يِإَع َاْلََِّلی ُقُفوُِلَ

ندم ان بمانم یا در زنجیرهای گران به بسرو گند به خدا اگر سراسر شب را بیدار بر بر خار بیاب
کشرند، بیشرتر دوست دارم از اینکه خدا و فرستاده اش را در حالی دیدار کنم که ستمگر بر یکی 
از بندگان باشم یا به زور گیرنده اندس بهره ای از این جهان و چگونه کسی را برای جانی به ستم 

 و درآمدنش در خاس به درازا ماندن.گیرم  که بازگشت آن با شتاب به سوی فرسودن است 
داند و به کند و قدرت را از آن خود میشرررود، زمام عدالت را رها میحراکم وقتی بره قردرت م رور می  

 فرماید:می زند. چنانکه امام علی دلخواه خود دست به تقسیم نا برابر می
 « ََ اَث َِ  (121)همان: حکمت  «کند.کسی که قدرت یابد زورگویی می «َمن َمَلَك اس

 کند:گونه بیان میفردوسی این مطلب را این
 شود در دو گررررررریتی ز کردار شاد که هر ک  که در شرراهی او داد داد       

 نکوهیده باشد به نرررررررررررزد مهان همان شرررررررراه بیداد گر در جهان             
 همان پیش یزدان سرررررررررانجام بد به گیتی بماند از او نرررررررررررام بد                 

 چون او در دو گیتی دگر شرراد نیست کسی را که پیشه به جز داد نیسررت       
(323:  1،ن 1332)خالقی مطلق،   

و  نادرست از قدرت خود خطر غرور و تکبر متوجه حاکم سریاسری کشرور اسرت که به دلیل اسرتفاده    
 فرماید:می شود. امام علی گرفتار شدن به دام هو  و طمع به یک ظالم تبدیل می

ََ  ِااّل ِ َ َاِح الُواَل » ع ََ َلََست ََتُلُح َال  (217: خطبه 1331)نهج البالغه،«  ََ
 پ  کار مردم جز با شایستگی سرپرستان به سامان نمی رسد.

اگر والیان بین مردم تبعی  قا ل شرروند و طرفداری و جانبداری را محور کار قرار دهند و همچنین       
شررروند و در این صرررورت فسررراد جامعه را به مردم با چشرررم همسرررانی ننگرند، از مسررریر عدالت خارن می

 گیرد:میفرا
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َك َک يا    ُ   لَِ َلَف َهَواُ  َمَهعََ
َِ ِإَن الََواَع ِإَ ا اخ َََ ِّ  ََ

َ
اِس ِعهََدَک یِف ر َُ الهََ م

َ
ُتن ر ََ ل ََ دِ ؛  ِمَن العََ

وِرِعَوٌض ِمن الَعدِ   َجَ
َ
َ  یِف ر َُ ِإَنُ  َل ََ  (73.)نهج البالغه: نامهَسَواٌء؛ 

گمرران هنگررامی کرره خواسرررترره درونی سررررپرسررررت پسرررراز یسرررتررایش و سرررپررا   بی 
 بایسررته اسررت که کار مردم در گونیچندگانه شررود، او را یسرریار از دادگری باز می دارد؛ پ گونه

 جهت حق در نزد تو برابر باشد.
فردوسری در داسرتان انوشریروان از قو  او ظلم کنندگان به زیردستان را به کیفر سخت بشارت می      

 ی عز  خویش را امعا کرده اند.دهد و به آنان توصیه می کند اگر از راه ظلم برنگردند، در واقع نامه
 که چون شاه را د  بپیچید ز داد  نوشین روان قباد     چنین گفت        
 ستاره نخواند و را نیز شاه کند چرخ، منشور او را سیاه                
 چو درد د  بیگناهان بود  ستم  نامه عز  شاهان بود                

 (132: 2،ن1332)خالقی مطلق،                                                                                                         

 ب( عدالت اجتماعی
عدالتی بوده، ظلم نیز وجود داشرته است؛ اند. هرجا بیهمه جا از ظلم در مقابل عد  تعریف نموده     

بینی و تسررراوی در ارزش رعایت شرررود و دیگر امکانات جامعه بین افراد بر اسرررا   زیرا اگر دید یکسررران
روز انتقام گرفتن از ظالم را روز عد   شررایسررتگی ها  قسررمت شررود، به کسرری ظلم نمی شررود. موال 

 فرماید:نامد. در این باره میمی
 الَظاِلِ » 

َ
َ  ََیُم الَعدِ  لََع  اْل

َ
وِر لََع  ( 321)نهج البالغه: حکمت «  ظُلوِم َاَشدُّ ِمن ََیِم اَجَ

 تر است بر ستمگر از روز ستم رسانیدنیستمگر  بر ستم دیده.روز دادگری بسی سخت
هاسررت و در شرراهنامه با عد  و داد در تعرراد قرار گرفته اسررت. اگر ظلم و سررتم از مظاهر بدی      

موده است. در شاهنامه بیش از همه فردوسری عد  و داد را همیشه ستایش کرده، ظلم را همواره مذمت ن
ظلم و بیداد پادشراهان و حاکمان به تصرویر کشیده شده است. فردوسی ظلم و ستم شاهان را سبب نهان 

داند. از نظر او ظلم شراهان نه تنها وضرع جامعه را ناگوار می سازد؛ بلکه ها و خرابی کشرور میکردن نیکی
 و محیط هم تاثیر منفی دارد. بر عالم حیوانات و نباتات و عموما طبیعت

 همه نیکویی باشد اندر نهان       ز بیدادی شهریار جهان                
 شود بّچه باز را دیده کور  نزاید به هنگام در دشت گور               

 شود آب در چشمه ی خویش قیر          نّپرد ز پستان نخجیر شیر           
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 خشک     نگیرد به نافه درون بوی مشک شود در جهان  چشمه ی آب
 (373:  2،ن1332)خالقی مطلق،                                                                                          

 نماید: در جای دیگر نکته مذکور را تکرار می
 زگردون نتابد به بایست ماه          چو بیدادگرشد جهاندار شاه      
 د  نرم چون سنگ خارا شود            زنا و ریا آشکارا شود                

 به دشت اندرون گر  مردم خورد       خردمند بگریزد از بی خرد
 هرآنگه که بیداد گر گشت شاه      شود خایه در زیر مرغان تباه         

(123:   2)همان،ن                                                                             
ا داند و ازبین بردن آن حّتی با زور تقاضامان علیه بیدادگری را ضروری میاز این رو فردوسری مبارزه بی

 دارد.
 همه بی  و شاخش ز بن بر کنید           د  و پشت بیداد را بشکنید                      

 (727:  7)همان،ن       از آزادگی بر سر افسر کنید       به داد و دهش د  توانگر کنید                        
ن کند. کاوه در نخسرررتیفردوسررری در داسرررتان کاوه آهنگر مبارزه با ظلم را به زیبایی ترسررریم می      

 نامد.هیچ تر  و هراسی او را ظالم و ستمکار میمالقات با ضحاس بی
 برآمد خروشیدن دادخواه   همان گه یکایک ز درگاه شاه           
 (                                                                                      22: 1)همان،ن                            که شاها منم کاوه دادخواه     خروشید و زد دست بر سر ز شاه      

 دالت قضاییعج(  
ه ت بر جامعین مردم است. از رهگذر قعاوت عادالنه امنیف مهم حکومت، قعاوت بیاز وظا یکی      

وجود دارد که حق او را از  یحقی احسررا  کند دسررتگاهیهر انسرران مظلوم و ذ  یعنیگردد؛ یحکمفرما م
رو شود، هروب یدسرتگاه نیکند که اگر با چن یسرتاند و ظالم و سرتمگر همواره احسرا  ناامن یسرتمگر م

 (33: 1323افشانی،فر قرار خواهد گرفت. )باباپورگلیب و کیسخت مورد تعق
های عدالت است؛ زیرا عدالت  قعایی، پایه و اسا   ترین مصداقرعایت عد  در  قعاوت از مهم        

 هایر حوزهعدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه است. با عدالت قعایی است که عدالت د
ای که نظام قعایی آن بر حق و عد  سنجیده نماید. در جامعهسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... رخ می

یابد. اگر مردم بدانند و ببینند که در محکمۀ قعا و در شود، جنگ و ستیز زمینۀ ظهور و بروز کمتری می
 آید.شوند و امنیت اجتماعی پدید میم میدادگاه معیار و میزان داوری بر محور عدالت باشد، به قانون تسلی
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 فرماید: قرآن می     
َُ الهاِس ِان َت ُتُموا ِ الَعدِ  »  (73)نساء /« َو ِا ا َتَتمُم َ 
 کنید، به عدالت داوری کنید.و آنگاه که در میان مردم داوری می 

جّدی حعررررت، همین  هایفرمود؛ چرا که از گالیهقعرررایی تاکید می هبر وحدت روی  امام علی  
کند و اختالد رای عالمان در احکام قطعی اسرررالم بوده اسرررت. آن حعررررت اختالد رای را نکوهش می

 های دین حکم کنند. نماید که به فرمودهتاکید می
ْلَك » َِ ُد  َِ

ََ  َ
ُ
ِ ، ِ ريَِ ََ َیْ ُتُ  ََلَا ِ 

ََ
ِْ ِمَن ااَلْتتَاِم  ُة یف ُت َََ  اْلَقَََِ

ِدِمُ ُد لََع َاتََ َِ
ِهلا ا ََ َْ ُة ِ َع ََ ْلَقَََِ

وِّ  َََ َُ ََ ْقَََاُمْ  َِ ذِلَك ِعْهَد ااِلماِم اَلذ  اسََ ِممُل اْلُقَََاُة  َِ
َِ َ َیجْ
ُ
ِ ، ِ َا  َقْولَِ ِِ َیْ ُتُ  ََلَا 

ََ
  ِ ُب لََع َغْيِ

ْ واِتد ْ واِتد! َو ِکِاهُُبُ ُ ُّْ  واِتد! َو ََنِ
 (13 نهج البالغه: خطبه «)آراَءُمْ ََجَعا  َو ِالُ  ُمْ

حکمی اسررت از احکام درباره قعرریه ای به یکی از آنان)دانشررمندان(عرضرره می شررود، در 
نتیجه به نظر خود حکمی صرادر می کند؛ سرپ  همان قعریه را عینا  به حعور دیگری از آنان 
می برنرد، این یرک حکمی می دهد، مخالف با حکم شرررخص اّو ؛ آنگاه همه قاضررریان با آن 

آیند و آن امام آرای همه آن همگی را به کار قعاوت گماشته گرد میقعریه در حعور امامی که 
کندیخدایا! این اختالد چرا و شرررمرارد و تصرررویب میافراد مخرالف برا یکردیگر را درسرررت می

 سرچشمه چیست؟ در حالیکه خدای آنان یکی، پیامبرشان یکی و کتایشان نیز یکی است. 
 :  فرمایدد ابن ابی بکر میهای قعاوت به محمحعرت در رابطه با راه   

ة َتیَت » ََ ا َِلُ  َوتَلَك وآِس ََبُهَنُ یِف َالَلحنِة والَهظ ك َواَلسََِ اِنَََّ ك وَاِلن َِلُ  تََ اخِفض َِلُ  َتهَاتََ
َََ

لُت   ٌِ ا اَع ُيسََََ عََ ََ إَن اهلَل 
َََ ، ك هُِبِ دلَِ

َعفََاء ِمن عََ َس الَََُّ
َ
ََأ ُ  َو اليََ َك ِلََ ََفَِ اُء یِف تََ ظَمََ مَل الَعَُ نَمََ اليََ

انُم َاظََلُ َو ِإن  ََ ب  ِان ُيعذِّ ََ ور   ُِ ََ غَية ِمن َاعَماِلت  وَالَتَّية والَظاِهَِة و اْلَس اِدِ  َعِن ال َََ َِعَََّ َمعشَََ
م ََ ک
َ
ُلَو ر ََ  «َيعُف 

رو و به یک چشررم با آنان فروتن باش و نرمخو و هموار و گشرراده( »22) نهج البالغه: نامه   
م بنگری و خواه خیره شرروی به آنان، تا بزرگان در تو طمع بنگر به همگان، خواه به گوشررۀ چشرر

سرررتم بر نراتوان نبنردند و ناتوان از عدالت تو مایو  نگردند که خدای تعالی میپرسرررد از شرررما 
بندگان از خرد و درشرت کارهاتان و از آشرکار آن و نهان؛ پ  اگر عذاب کند، شررما ستمکارتر و 

 «.اگر ببخشد او بزرگوارتر
گاهی از مسرا لی اسرت که واجب اسرت که  قاضری داشته باشد.  علم و       برخوردار بودن از دانش و آ
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گاهی با قعررراوت او همراه نباشرررد، حکم او ناقص خواهد بود. از نظر امام گاه علی اگر آ ، قاضررری ناآ
 کند. شایستگی قعاوت را ندارد؛ زیرا براسا  نظر خود داوری می

اِس » َ الهََ ُْ ََ َتَلَ  َ  ِإْن َنَلَلْت ِ ِ  ِاْتَد  اْْلََُّْلماِت َه ََ  ، ِ  َغْيِ
َ
َََّ  لََع َِ ِلَا َما اْل اِمها  ِلَتَْ ََا  َلَََ اَلََِ

ا قََ  َِلَ
َ
أ
اِ اْلَعْهَتَُّوِت: ال َيْدِر  َا 

ََُّلاِت یف ِمْ ِا َنجَْ ُلَو ِمْن َلَِّْ  الشَُّ ََ َ َقَنمَل ِ ِ ، 
ُ
ا ِمْن َررِيِ ، ِ وا  َرث  صاَب َاْم َتشَْ

 َرَتا َاْن َيُتوَن َقْد َاَصاَب.َاْخ 
َ
 َو ِاْن َاْخَنأ

َ
ِاْن َاَصاَب َخاَ  َاْن َيُتوَن َقْد َاْخَنأ ََ  ;

َ
 «َنأ

 ( 12)نهج البالغه: خطبه  
در میان مردم به عنوان قاضری نشرسرته، مّدعی شرایسرته بودن برای روشن کردن و صدور 

گردد. اگر امر مبهم و آنان میاحکرامی اسرررت کره برای دیگران به هم آمیخته، باعث اشرررتباه 
هایی بی تار و پود از فکر خویش برایش فراهم سررراخته با قاطعیت مشرررتبهی بدو روی آرد، بافته

بدان رای می دهد، چنین شرخصری از نظر گرفتاری در شبهه ها چون مگ  گرفتار در تارهای 
آن  ی داده باشد بیمعنکبوت است. نمی داند درست رای داده یا نادرست و اگر اتفاقی درست را

 دارد که به خطا رفته باشد.
در ادامه همین خطبه چنین قعراتی را به شب کور سوار بر اموان تشبیه نموده است. وی  امام       

داند که که همچون بادی که خاشرراس را می پراکند، به پراکندن روایات دانشرری میهای بیآنان را  انسرران
 سرگرم است. 

ها در زمان گذاری پادشررراهان، قعررراوتهای ارزشهای شررراهنامه یکی از مالسندر داسرررترا       
ای متفاوت از دیگران دارد. او که ابتدا حکومت آنها بوده اسرت. از میان پادشاهان شاهنامه، کاوو  چهره

دارای فّره ایزدی بوده، به تدریج از اون عّزت انسرررانیت به حعررری  ذّلت کشررریده شرررده اسرررت. یکی از 
هایی که فردوسری در سقو  کاوو  موثر می داند، قعاوت های اوست. این موضوع در چند جای مالس

داسرتان بیان می شرود و کاوو  در آزمون قعراوت موفق نبوده اسرت. در ابتدای داستان سیاوش، گیو و 
 تو  دختری را در دشررت دغوی می یابند. بحث بین آنها بر سررر تصرراحب دختر به درازا می کشررد و به به

مراهان از مردی یکی از هتندی می انجامد تا آنجا که تصرمیم می گیرند سر دختر را ببرند. سرانجام به پای
گاهی از نژادش شررریفته او  کاوو  می خواهند که میان آنها حکم شرررود. کاوو  با دیدن زیبایی دختر و آ

 می شود و با صدور حکمی به نفع خود دختر را تصاحب می کند.
 پرررر  اندر پرستنده ای چند نیو همی راند در پیش با تو  گیو      

 پررررر از خنده لب هردو بشتافتند به بیشه یکرررری خوبرخ یافتند         
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 سر تررررررو  نوذر بی آزرم گشت د  پهلوانان بررررردو گرم گشت         
 بر بررررررردی بی سپاهنه بامن برا بدو گررررفت گیو ای سپهدار شاه          

 که این ماه را سررررررر بباید برید سخنشان زتنرردی به جایی رسید       
 میانجی بیامد یکرررررری سر فراز میانشان چو این داوری شررد دراز      
 برآن کو نهد هردو فرررررمان برید که این را بر شرررررراه ایران برید         

 برشاه ایران نهررررررررررادند روی نگشتند هر دو زگفترررررررار اوی          
 بخندید و لب را به دنررردان گزید چو کاوو  روی کنیزس بدیرررد        
 که کوتاه شد بر شما رنرررررج راه به هر دو سپهبد چنین گفت شاه      
 داد هر سه بره باد همی خواستی بدوگفت کاین روی و موی و نژاد       
 سر ماهرویان کنم شایرررررردت  به مشرررررکوی زرین من بایدت         

 (217:  2)خالقی مطلق،ن                     
های ناصررواب کاوو  اسررت. وقتی قعرراوت کاوو  میان سررودابه و سرریاوش نیز از دیگر داوری      

تا وانمود کند که سرریاوش قصررد او کرده،کاوو  برای خراشررد درد و رخسرراره میسررودابه جامه بر تن می
دریافت حقیقت لبا  های سررریاوش را می بوید؛ اّما نشرررانی از بوی خوش نمی بیند. بدین سررران متوجه 
نیرنگ سرودابه می شرود. او از سریاوش می خواهد با کسری سخن نگوید تا در این مورد بیندیشد. بی شک 

ت؛ اّما حقیقت چیز دیگری است. او قصد مجازات گنهکار را اندیشریدن کاوو  متناق  با شرخصیت اوس
گاهی وی از طریق 131-121:ب 3ندارد.)همان،ن ( پ  از گذر سرریاوش از آتش و رسررروایی سرررودابه و آ

شررناسرران به این مطلب پی می برد که موضرروع سررقط جنین صررحت ندارد و نیرنگ اسررت،کاوو  سررتاره
(. بار دیگر خود را در 272: 1333هکار را دارد)حمیدیان، اینگونره وانمود می کنرد کره قصرررد مجرازات گن

زند که این قعراوت سرسرت اراده نشران می دهد و با عدم مجازات گنهکار از اجرای عدالت نیز سر باز می
رغم نظر عامه مردم مبنی بر عدالت پادشررراه عملکرد عمرل نیز مهر تراییردی بر این مردعرا می زند که علی

تماعی اسرررت؛ زیرا عدم اجرای عدالت مانند نداشرررتن قعررراوت عادالنه اسرررت. کاوو  بر خالد توقع اج
های ناصرواب از او شرخصریتی منفی در شراهنامه سراخته است. برعک  شخصیت مجموع این قعراوت

های هرای دیگر شررراهنرامره مثل پیران ویسررره هرچند در سرررپاه دشرررمن اسرررت؛ اما به خاطر قعررراوت
تی محبوب ساخته است و این حاکی از آن است که عالوه تاثیر اش، فردوسری از او شرخصیمدارانهاخالق

 ها جانب عدالت را رها نکرده است. مبانی اخالقی بر شخصیت، حکیم تو  خود  در قعاوت
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 عدالت اقتصادی  د( 
 های بقای یک نظام سریاسی است. اگر دولت به این مهم توجه داشتهامنیت اقتصرادی یکی از مولفه

پردازند و مدیران به ما  مردم و مقام یکدیگر طمع خاطر به کار و تالش و سازندگی میباشرد، مردم آسروده
 برند.ورزند و در هرا  از هم به سر نمینمی

باعث می شررود فقر و گرسررنگی از بین برود. ثروتمندان نتوانند  عدالت اقتصررادی از نظر علی       
 ند: یفرما یفقر م در مورد علل یحق آنها را پایما  کنند. حعرت عل

َض یِف » ََ ََ   ُ انََ ِق ََاالمَواِ  ااَلغِه  ِاَن اهلل سََُ  ََ ََ َما َتاَع  ََ اِء  ََ ا ُم ٌي اء َِاقَواَت الُفَق ِِ  ِااَل ِِبَ مَل ِ ِ  َغ
واهلُل  َِ

َعاع ُلُل  َعن  اِلَك  ََ ٌِ  ( 312نهج البالغه:حکمت » ) سا
دارایی های توانگران واجب سرراخته  گمان خدای پاس از هر کاسررتی روزی ناداران را دربی

اسرت؛ لذا هیچ نادار نیازمندی گرسرنه نمانده اسررت، مگر بدان عّلت که توانگرییحّق او را  به 
کننده اسررت. همانا وی نداده اسررت و خدای واال جایگاه بزر ، درباره آن از ایشرران بازخواسررت

رویشری گرسنه نماند جز که فقرا را در ما  توانگران واجب داشرته، پ  د یسربحان روز  یخدا
 «توانگری از حق او خود را به نوایی رساند و خداوند توانگران را  باز خواست کند از این کار.

 فردوسی نیز این مهم را موجب امنیت جهانی می داند.    
 چو یک چند گاهی برآمد برین         جهان گشت ایمن به داد و بدین

 طمع ک  ز ک  بر جوی سیم نه     کسی را به بیداد ک  بیم نه     
 (  311: 7،ن 1332)خالقی مطلق،                                                                                                    

 بزر  مهر در پاس  انوشیروان، آبادی ملک را نتیجه عدالت اقتصادی پادشاه می داند.    
 کدام است و ماز و چه داریم بهر   بدو گفت کسری که آباد شهر         
 ز داد جهاندار باشد به پای   چنین داد پاس  که آباد جای            

 (232:  2،ن)همان                                                                                                                          
نشرررینی اهریمن و تاریکی و افزایش حوزه سرررلطه در اندیشررره ایرانیان آبادانی جهان سررربب عقب    

آید، مگر در سررایه ی عدالت اقتصررادی، پادشرراه در راه آبادانی گردد و این مهم به دسررت نمیاهورامزدا می
میهن  و صنعتگران به آبادانیهای مالی خود به کشاورزان کند و با کمککشرور از هیچ کوششی دری  نمی

 کوشد.می
 برری آزار و بیدار د  بخردان بهر سو فرسرررررتاد پ  موبدان      
 بدیررن نیز گنجی بپرداختند که تا هر سوی شررهرها ساختند     
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 نبودش نررروا بخت بیگانه بود بدان تا کسی را که بری خانه بود     
 ( 221:  2)همان،ن   خورش ساخت با جایگاه نشست همان تا فراوان شود زیردسررررت     

مایگان را وسررایل و ابزار کار هایی که دچار آفت بودند، برداشررت و بیانوشرریروان خران را از زمین       
سررتم  اگر به زیردسررتانکند که داد تا زمینشرران را آباد کنند. او مدیران جامعه و حاکمان محّلی را تهدید می

 کند.کنند و کار عمران به تاخیر افتد، به کیفری سخت مجازاتشان می
 بمرررررد ورا خویش و پیوند نیست  زمینررررری که آن را خداوند نیسرت       

 که در سرررررررررایه شاه ایران بود نباید کرررررررررره آن بوم ویران بود            
 که کررررده است یزدان مرا بی نیاز ز گنج آنچه بایرررد مرررررردارید باز      

 نتابد در او سررررررررررایه ی فر من چو ویران بود بوم در بّر مرررررررررن            
 اگر گیرد این کرررررررار دشوار خوار کسی را که باشد براین مایه کرررررار    

 اگر سرررررررفراز است و گر زیردست کنم زنده بر دار جایی که هسرررررت     
 (  727:  7)همان،ن                                                                                                                            

که حاصررل پرداخت مالیات سررنگین مردم اسررت، در عدالت اقتصررادی، ثروت کشررور بر اثرعدم رعایت  
ه با مانند. فردوسی کسانی کشرود و طبقات دیگر بی چیز میدسرت اشرراد، ثروتمندان و مالکان جمع می

هررای دیگر را زبون فزون خواهی موجبرات فقر و رنج محرومرران و درویشررران را فراهم آورده انرد و انسررران
 دشمن دین و یزدان می شمارد و از اهریمن بدتر می داند.کنند، شمارند و آنها را تحقیر میمی

 هر آن ک  که در هفت کشور زمین      بگردد ز راه و بتابد ز دین
 نمررررررراینده رنج درویش را             زبون داشتن مردم خویش را     
 همه نزد من سربه سر کافرند              و از اهریمن بد کنش بد ترند    
 ( 122: 1)همان،ن                                                                                                                              

ر تدر سررخنی دیگر فردوسرری حاکمان بیدادگر و متجاوز به حقوق مردم را از حیوانات وحشرری خطرناس
 داند.می

 (111:  2)همان،ن                       که نه شرم دارد نه آیین و دین         پلنگی به از شهریاری چنین 
خواهد که به خاطر ثروت کند و از آنها میاو مدیران جامعه را به رعایت عدالت اقتصادی دعوت می     

 و مقام مردم را نفروشند و دلیرانه از حقوق مردم دفاع کنند.
 که بر ک  نماند سرای سپنج      نباید که مردم فروشی به گنج     

 (212:  2)همان،ن                        ز تو دور باد آز و دیوانگی           همه راستی جوی و فرزانگی       
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 موانع اجرای عدالت  -2-1-2

ترین خطرهررای مسررریر اجرای عرردالررت والیرران اسرررت کرره نهج البالغرره برره آن هوا و هو  از بزر 
تاکیدداشررته اسررت. پیشرروای عدالت می فرماید: برای اینکه زمامدار عد  را بر خود بگمارد، باید در مرحله 
او  هوا و هو  را از خود دور نگه دارد. در قعرراوت نیز دوری از هوای نف  باعث یکسرران دیدن و دوری 

 تعصب است. از اظهار 
َتاَن َاَوَ  َعدِلِ  َنفی اَِلَو  َعن َنفِسِ .»  ( 32)همان :خطبه«  ََ

 اش آن است که خواست و آرزو را از وجود خود به یک سو زده است.نخستین کار دادورزی
در شرراهنامه نیز در خصرروص هواهای نفسررانی به کّرات سررخن به میان آمده اسررت. پرهیز از هوا و  

لیم مهم اخالقی اسررت که از نظر فردوسرری در صررورتی که هوی و هو  بر انسرران غلبه هو  یکی از تعا
آورند؛ در واقع کسری که پیرو هوی و هو  اسررت، کند، خردمندان او را از مردمان خردمند به حسراب  نمی

 .عقل و خرد انسانی  خود را از دست داده است
(11: 2،ن1332رد) خالقی مطلق،اگر چیره گردد هوا بر خرد     خردمندت از مردمان نشم  

و اگر کسری بر هوی و هو  خود غالب شرود و آن را در اختیار خود داشته باشد، همانند شیری که بر 
 .تواند سلطان وجود خود باشدراند، میحیوانات حکم می

 خردمند کارد هوا را به زیر              بود داستانش چو شیر دلیر                        
 ( 321: 3نبایدش بردن به نخجیر بوی          نه تیر از ددان رنجش آید به روی  )همان،ن                         

دهد که دسرت هوی و هو  را ببندند که در غیر این صورت هوای فردوسری مردمان را هشردار می   
ی خود را در دنیا خوار و ذلیل مکند و مثل پرنده ای که پر نداشررته باشررد، نفسررانی آدمی را خوار و زبون می

 نماید.
 سراسر ببندید دست هوی           هوی را مدارید فرمانروا   
 (221: 2)همان، ن                         هوا مرد را خوار و بی فر کند      به گیتی چنان مر  بی پر کند    

داند که سررررانجام آن کمند هوی و هو  میها را گرفتار شررردن در برارترین گرفتاریاو زیران             
 دهد.پشیمانی است و تمام آرزوهای نیک را بر باد می

 که فرجام از آن بد بباید گریست    زیان کارتر چیز گفتا کره چیست           
 هوی بگذرد همچون باد هررروی    چو چیره شود بر دلرررت بر هوی             

 (  171:  2)همان،نپسود            گل آرزو را نشاید    پشیمانی آید به فرجرررررام  زود                  
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 فرجام سخن
، ترین پرایره دین اسرررت که تجّلی آن در گفتار امام علیترین رکن آفرینش و مهمعردالرت اصرررلی

اسرررت. در شررراهنررامره نیز عرردالرت و الگوی فکری بسررریراری از افراد در امور فردی و جمعی قرار گرفترره 
ای برجسرررته نمود یافته اسرررت؛ چراکه در محورهای مختلف اجتماعی، اقتصرررادی، دادگسرررتری به گونه

ه توان در شررراهنامه یافت. در عرصررررا با همان زاویه و بینش می قعرررایی و سررریاسررری نگاه امام علی
ی اتخاذ روشرر یشرران، انصرراد به معنایا دگاهیدانند. از د ی، هر دو اثر، عدالت را معاد  انصرراد میاسرریسرر

 و ی، اجتماعی، اقتصرررادیاسررریسررر یها  در هم  حوزهیاز تبع یر یطرفرانه در اعما  قدرت و جلوگیب
و رفع  یاز اموا  عموم یمساوات در برخوردار  یبه معنا یقعرایی جامعه اسرت. در عرص  اقتصاد نیز برابر 

ساالری است؛ یعنی در نظام معاد  مفهوم شرایسته یبر افراد جامعه اسرت. در عرصر  اجتماع، برا یازهاین
شررود؛ از یم نییف محوله تعیوظا یفایآنان در ا یسررتگی، حق افراد، متناسررب با شررایم کار اجتماعیتقسرر

در  د حعررررت علییشرررتر تلکیابد. بییوند میرو بحرث عردالرت و دادگری، معموال  با مفهوم قدرت پآن
 ن حوزهیاسررت؛ چراکه ا یاسرریعدالت، مربو  به حوزة سرر یشرراهنامه، بر اجراالبالغه و فردوسرری در نهج

از قدرت  یل استفادة انحصار یبه دل یاسیار مهم اسرت. عدالت در نظام سینه شردن عدالت بسرینهاد یبرا
ز از دولت ج یدگاه نهج البالغه و شررراهنامه، بقایکنرد. از دیدا میرپ یشرررتر یت بیرو تسرررلط بر مردم، اهم

البالغرره، شررراهنرامره و نهج یسرررت. قردرت در جرامعره آرمرانیممکن ن ین عردالرت اجتمراعیترلم یمجرا
تند. سرریازات خاص نیامت یدارا یاسرریت و منصررب سررین معنا که صرراحبان موقعیمحور اسررت؛ به اعدالت

ن حقوق و رفاه آنان است؛ یعنی یمردم، تلم ین مصرلحت عمومیمحور موظف به تلمعدالت یاسرینظام سر
 مختلف جامعه تحقق بخشد.  یها، عدالت را در عرصهیف رهبر یاست ضمن انجام وظازمامدار موظف 

خیزد، آرامش و صررل  برقرار می شررود و مردم جانبه عدالت اختالفات از میان بر میبا اجرای همه      
عه جامای، خیزند. مردم هم حاکم هسررتند، هم رعیت. چنین جامعهدر راسررتای تعاون با هم دیگر به پا می

عدالت که با ظرافت و دقت در فحوای  ییاجرا یهاوهیالبالغه و شرراهنامه فردوسرری اسررت. شررآرمانی نهج
های فردوسی در شاهنامه ها و حکمتحعرت و در محتوای سفارش یهاها وحکمتها، نامهکالم خطبه

 از یر برخوردار د یو تسررراو  یاز آن اسرررت که تحقق عدالت در جامعه، منو  به برابر  یان شرررده، حاکیرب
 یابیافراد جامعه در دست یهایستگیت شایو رعا یاساس یازهایدر رفع ن ی، برابر یو معنو  یامکانات ماد

رای ب ینه و بستر اجتماعیم بود که زمیعادالنه خواه یاشراهد جامعه یاسرت و زمان یبه مناصرب اجتماع
ر نمین میافراد فراهم باشرررد و ا یاسرررتعدادها ییرشرررد و شرررکوفا شرررود، مگر از رهگذر حکومتی که یسرررّ
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ترین موضررروع اخالق در حوزه محور داشرررتره براشرررد. برا وجود این یگانگی در مهمعردالرت یسررراخترار 
ای قابل اجرا خواهد بود که قشررر جوان جامعه بتواند در عین دینداری و اعتقاد به اجتماع)عدالت(، نسررخه

ات نماید. پ  آنچه سررربب پیشررررفت جامعه هرای واالی اسرررالمی به گذشرررته پر افتخار ملی مباهارزش
شررود، عدالت اسررت و آنچه سرربب تعصرربات دینی علیه شرراهنامه یا تعصرربات مذهبی ضررّد شرراهنامه می

البالغه و شراهنامه و شرناخت نداشتن نسبت به محتوای این شرود عدم مطالعه کافی در نهجفردوسری می
 دو گنجینه ارزشمند ملی و دینی است. 

ی، ضرمن مصرون ماندن از تبلی ات رسرانهبا مطالعه       با  های تعصبات خشکدر آثار فاخر دینی و مل 
 -گیری از غنای معارد اسررالمی و تکیه بر فرهنگ و تمدن باسررتانی، ترسرریم مد  آرمان شررهر ایرانیبهره

 توان الگوی فکری ارزشمندی در شیوه اداره اجتماع در عصر حاضر ارا ه نمود. اسالمی می
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