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 رسهههدینظر م  به کنهدیم انیهبه  صهههورت گسهههترده ب زیرا ن میاز زبهان بوررجمهر  حک

  یها یتوصه
 
 ها را بشنود ودن روانیک  دوس  دارد انوش س ا ییبوررجمهر  پندها یکل

و دور از  کویجامع  صهههفات ن دیو حاکم با شهههوایاو پ دگهاه  یه  از ددیهل نمهاهها عمهبه  دن

  ب  ا نیا  ی  بد باشد  اهم   یهاخصل 
 
 یسمانند فردو میحک یفرد نک یپژوهش با دق

روز ب شهههتریکند  بیم انیحاکم را ب یهایژگیمهانند بوررجمهر و گرید یمیاز زبهان  حک

حضهههرت  مؤمنان ریب  سهههخنان ام یادیز یهاشهههباه  ها یهتوصههه نیخواههد کرد  ا

از نهج  یریگبهها بهره میحک یفردوسههه رسهههدینظر مدر نهج البالغه  دارد  بهه  یعل

کرده  یدورک  جمع ییهاب  اصهههل داسهههتان یبندیعالوه بر پا-البالغه  دن حضهههرت  

سههخنان  نیاز ا یریگبا بهره شیمذهب یهاها و دغدغ حکم  یهههه ب  غنا بخشههاسهه 

گذشهههتگان   تاکنون بارها تکرار شهههده و خواهد شهههد  تجرب خینظر داشهههت  اسههه   تار

 ها  حاکمپندها و حکم  نیبا عمل ب  ا رسههدینظر مباشهد  ب  ندهیچراغ  راه  د تواندیم

پژوهش از  نیمحبوب و سربلند خواهد شد  ا یطوالن یهازمان ینزد خاص و عام و برا

و  روانیهف  بزم انوشههه نیب سههه یبه  صهههورت مقا یاو به  روش کتهابخهانه  ینوع نظر
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 یدیواژگان کل
  بزمبوررجمهر  هف   یالبالغ   شاهنام   فردوسنهج

 مقدمه .1
سماسانیان بود  جست. جنوشیروجن یکی   نای شمکو ، عظمت و بدرت جیرجن و جیرجنیان؛ دور یکی جز دور 

ق بود  جسممت. جیرجن در دور  جو شمماند عدجلت نهادن علم و عالمان، گسممتری، ترویج و جرثجز پادشممانان مؤر 
ت و ... در کگار کشممورگشممایی ه بیشمتر به نیازمگدجن و رعی  ِت نای متعدد جسممت. گویا یکی جز دالی  مؤر  توج  قی 

 دجن و حکیماِن جیرجنی و غیر جیرجنی جست. گیری جز مح ر دجنشمگجو بهر 
رج به  شوند. جو نمایگدگان خودگزجرجن جز تعلیِر آن عاجز میبیگد که موبدجن و خوجبجنوشیروجن خوجبی می

ررسممتد. در شممهر مرو مممم که در بدیم بخشممی جز خرجسممان و جمروز  جا میخوجبش به نمه  دنلال تعلیر کگگد
ست بلول جی جخانهوجنی به ناِم بوزرجمهر )بزرگمهر( که نگوز شاگرِد مکتبمتعلق به ترکمگستان جست مممم ج

ق میمی ی بعد شممود و شمما ، جندککگد که به مح ممر پادشمما  برسممد و خوجبش رج تعلیر کگد. جو در جین کار مؤر 
ه نلوغ و تیزنوشی جو می  شود. متوج 

گان، جندیشممممگدجن و حکما برگزجر گیری جز علم و حکمِت بوزرجمهر مجالسمممی با ح مممور بزر برجی بهر 
نمما، پگممدنممای کگممد. بزرگمهر در خالل جین بزمیمماد می« بزم»نمما بممه کگممد کممه رردوسمممِی حکیم جز آنمی

ت که با یی جسممکگد ولی پگدنای جو به پادشمما ، به طور عمد  پگدنای حکیمانهیی رج به نمگان میحکیمانه
 الغه نمخوجنی دجرد. جللنای پیشوجیان در جمور حکومت در نهجویژگی

 . شرح و بیان مسئله:1ـ1
ی مطالب آور جسممت. با جم « مسمملمان بودن»و « جیرجنی بودن»جین پژونش به دنلال پلی جرتلاطی بین 

ی بخش تاریخ»و « جللالغهنهج»نا جز دو جثر جاویدجن بگدی موضمموعی آنجی و دسممتهبه صممورت کتابخانه
تلف نای مخنای ناچیز، در بخشنای ررجوجن و بیان تفاوتبهتو نیز تطلیق برجی بیان مشممما« شممانگامه

 به ترتیب حروف جلفلای موضوعات، پ  جرتلاطی یارت خوجند شد.
نای مختلف تاریخی به مشممکلی که جمروز  به عیان در جامعه شمماند آن نسممتیم جیگسممت که در دور 

ررنگ  و زبان پارسمممیان و جعرجب جیجاد جعرجب به جیرجن، تگش و تقاب  بین دو  هنمای بعمد جز حملویژ  برن
عا شانگام  جسمت. شانِد زند شمد  خود  هرردوسی جست. جین حکیم گرجنقدر ُعْمر و سرمای هحکیمان هجین مد 

 ست. جججانب کرد   هصرف حفد زبان پارسی و جیجاد جنگیز  در جیرجنیان برجی مقابله با نفوذ و حملرج 
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ه گرونی شود کاگون ررنگگی، سمیاسمی، دیگی و ...، گانی دید  میدر تاریخ معاصمر نیز به دالی  گون
ی گرجیی، نژجد جیرجنی و میهن»با عگاویگی جز بلی   ، دین سممعی در جدجیی بین زبان، ررنگ ...« پرسممتی، مل 

ودم شممجی جنجام میصممورت کتابخانهکه به شممیو  گردآوری مطالب بهو ... دجرند. جمید جسممت جین پژونش مممم
 نا جیجاد نماید.لی جرتلاطی بین جین دیدگا بتوجند پ

رردوسمی حکیم جز سمویی یک جیرجنی عاشمِق زبان و ررنگ  رارسمی جسمت و جز سوی دیگر مسلمان با 
نای زیادی جز جسمممت. در بخش ویژ  ح مممرت علی به گرجیش شمممیعی و جرجدتمگد به معصمممومین 

ط جو به مفانیم آیات برآن کریم و جحادیث بزرگان دیگی و وجرد کردن جین م امین شمانگامه می توجن به تسمل 
یا  آیه هکگد ترجمنا آنقدر زیاد جسممت که پژونشممگر جحسمماس میدر شممعرش پی برد. گانی جین مشممابهت
دحدیثی رج به زباِن شیوج و روجِن پارسی می  .  خوجن 

نا و مجالس پادشمممانان با حکیمان و دجنشممممگدجن، پگدنای بیِت بزمبهدر بخش تماریخی گانی بیت
 کگد که شممماید بهحکیمانه با م مممامیگی عالی رج دجرجسمممت و گانی جین شمممک رج در ذنِن خوجنگد  جیجاد می
حمود، سمملطان مدالیِ  مختلف )جز جمله ررصممتی برجی بیاِن عقاید، وجکگش به برمطی خوجندن جو توسممط 

ط خود  و سمایر معصمومین  حفد و ترویج کالم موالیش علی ...( رردوسمی بزرگ خوجسته باشد تسل 
رج در بالِب جبیاتی زیلا به سم  و نظر  نای معصومین رج بر تعالیم دیگی جدیان زرتشمت و جسالم و حکمت

 خوجنگدگان و شگوندگانش برساند. 
الم حکما در ک»نایی جز بلی  : جین پژونش به دنلال پاسممخ به پرسممشبا توجه به موجرد مذکور باید در 

 شمممود؟ بین دیدگاِ  حکیمان مانگدنایی دید  میدر بیان شمممرجیِط پیشممموج و حاکم چه مشمممابهاتی و تفاوت
جللالغه در بیان شمممرجیط پیشممموج و حاکم چه در نهج بوزرجمهر و رردوسمممی ، بما دیدگا  ح مممرت علی

ت جین مشابهات یا تفاوتنانا و تفاوتشلانت  بود.« نای چیست؟یی دجرد؟ عل 
 پژوهش:  ه. پیشین1-2

طمه را هنوشمممت« بررسمممی و تحلی  نفت بزم»نایی با عگاوین مختلف نمنون پژونش در جین رجبطمه
ن جیرجن در دور  ساسانیان»(، 1391غالمی و نجف جوکار)  «خسمرو جنوشمیروجن و شمکورایی ررنگ  و تمد 

با نگا  »نما و نوشمممتمارنایی با عگاوین ( ، و کتماب1396جلمدین گیالنی )شمممهرجم جاللیمان و نجم هنوشمممتم
نای جنوشممیروجن و نفت پگد بزم»(، 1373بابر پرنام) هنوشممت« رجنیدر ج یاسمینقد خرد سمم ی: ملانیرردوسم
 یکاهم موسو  هنوشت« وند خرد و جسطور  در شانگامهیپ»(، کتاب 1391مهرجنگیز دجنش ) هنوشت« بزرگمهر

 هنوشت« شاعرجن( ی)خردنامه یخرد و حکمت در شعر رارس یناجلو »(، کتاب 1389)یو جشمرف خسمرو 
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( 1387)یتهرجن ینادو  یمهد  ه، نوشممت« یین خرد خدجیرجن، سممرزمیج»(، کتاب 1394ان)ین زمانیصممدرجلد
 موجود جست. 

، جنجام نشد  جست و پژونشگرجنجی پژونش تاکگون پژونشمی به صمورت کار مقایسمه ولی بل  جز جین
نای پیشممموج و حاکم در نفت بزِم جنوشمممیروجن با بوزرجمهر و مقایسمممه ویژگی»پژونشمممی با جین موضممموع 

 رو رج ندجرند.جند و نتایج پژونش پیِش ندجشته« جللالغهنهج
 . ضرورت و اهمّیت پژوهش: 1-3

ردوسِی زرگمهِر حکیم و با شیوجیی سخِن رعالو  بر جیگکه شمگیدِن شرجیِط پیشوجیان حکومتی، جز زباِن ب
  حکیم، خالی جز لطف نیسمممت؛ خوجندن تاریخ برجی یارتِن چرجغ رج  جهِت دوری جز جشمممتلاناِت ویرجن کگگد

ت، سمممربلگدی، نیکگامی و عوجم  پیروزی قی  ه ویژ  به دالی  مؤر  توجند ینا و ... مپادشممماناِن گذشمممته و توج 
ت قی  ت زوِن سیاستمدجرجن در نر عصر و دور نای روزجرباعث کسمب مؤر  جی باشد. جین پژونش عالو  بر عل 

جیرجنی م »جی جالب و پلی جرتلاطی به بحث چالشمممی روز جامعه در ناسمممیونالیسمممم توجند نمونهغایی روق، می
 باشد. « عرب م مسلمان

 . بحث و بررسی2
ی به آن وج باید دجشته باشد و متحنای حاکم مممم یعگی آننه یک پیشنا و نلایسمتهدر جین بخش بایسمته ل 

نا دور باشدممم بیان خوجند شد. جبتدج جبیات رردوسی سپس موجرد موجود صفات باشد و آننه حاکم باید جز آن
ه گانی مشابهات بیش جز موجرد مذکور در جین پژونش بود  جست مشابه جز نهج جللالغه ذکر خوجند شد. جللت 

 نا ذکر خوجند شد. ا دو مورد جز آنید رقط یک که به عگوجن نمونه در جکثر موجر 
ت جستگاد به متون دیگی نمنون نهج ی   جللالغه توجه به جین بخش باید گفت:در بیان جنم 

ی جوجم  جنسممانی نیزبه ت جررجد و حت  وجه پگدنا و موجعد دیگی رج که در بازآرریگی و دگرگونی شممخصممی 
ررت زیرج موجعد جخالبی جز مظانر جصممملی جدیان و مذجنب توجن نادید  گتأثیر عمیقی دجشمممته جسمممت، نمی

ا ی کلی  س برآن و حت  ت در آیات کتاب مقد 
 
ه و دب جخلار و جحادیث جسمممالمی و موجعد  تجلهی جسمممت و توجم 

جللالغه روشممگگر جین حقیقت جسممت مه موجعد دیگی شممک  خا  آمرجنه و دسممتوری موجود در کتاب نهج
 نا رج ت مممینوجنین جخالبی جسممت که تأمین سممعادت مادی و معگوی جنسممانیی جز بدجرد و در وجب  مجموعه

 : مقدمه مصح : سی(2535کرد  جست. )جبن مسکویه: 
 ها. بایسته1ـ2

سب نا رج دجشته باشد یا در کنا جز ضمروریات یک حاکم جست. حاکم باید جین ویژگیدجشمتن جین ویژگی
 نا تالش کگد :آن
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 اندوزیدانش. اکرام دانشمندان و 1د1د2

 که دجنا بود نزِد جو جرجمگد! بدجنگه شود تاث خسرو بلگد
 (.211: 7)رردوسی، ث. 
شود و نام جگر دجنایی، دجنش و دجنشممگد نزد پادشما  جرث و برب دجشته باشد تاث و نشاِن پادشا  بلگد می

 جش ررجگیر خوجند شد.نا جاری خوجند شد و آوجز نیکش بر زبان
مشماورت کردن پادشما  با دجنشمگد و حکیمان در »نامه خوججه نظام جلملک در باب در کتاب سمیاسمت 

 آمد  جست:« کارنا
بیگی، چه نرکس با دجنش باشد و نریک چیزی مشاورت کردن جز بوی رای بود و جز تمام عقلی و پیش

ی دیگر نمان یک آزمود  ودجنگد یکی بیشمتر و یکی کمتر و یکی دجنشمی دجرد و نرگز کار نه بسمته جست و نه
 (.623ق: 135دجنش دجرد و کار بسته و تجربت کرد . )نظام جلملک، 

جندوزی و بردباری رج به عگوجن مصادیق بارز خیر پرسمیدند و جیشان دجنش« خیر»  دربار  جز جمام علی 
ری نمودند.   معر 

ْن َیْعُظَم ِحْلُمَک َْي َلِکنَّ اْلخَ 
َ
َ ِعْلُمَک َو أ ُْ ْن َیْک

َ
 (.31. )حکمت   أ

 (.975مقدجر. )شهیدی جت بزرگبلکه خیر آن جست که دجنشت ررجوجن گردد و بردباری
 خود با مالک جشتر نیز جز جو خوجسته جست که :  هجیشان در عهدنام

ْ ُمَداَرسََّ  ِْ ْك
َ
ْمُر ِباَلِدَخ َو ِإَقاَمِة َما اْسَتَقاَم ِبِه  هأ

َ
ِِ َما َصَلَح َعَلْیِه أ اُس ااْلُعَلَماِء َو ُمَناَقَشَة اْلُحَکَماِء ِِف َتْثِبی لنَّ

 (. 53. )نامه َقْبَلَک 
با دجنشممممگدجن، ررجوجن گفتگو کن، و با حکیمان ررجوجن بحث کن، که مایه آبادجنی و جصمممالح 

 (.573نظم و بانونی جست که در گذشته نیز وجود دجشت. )دشتی: شهرنا، و بربرجری 
 آموزی و ثمرات آن. دانش و دانش1ـ1ـ1ـ2

 به دجنش بزرگ و توجنا بود! رروتن بود شه که دجنا بود
 بدجند، گذشت جز بِد روزگار، ی کردگارنر آنکس که جو کرد 

 ز دل کاوش دیو بیرون کگد! پرستیدِن دجور جرزون کگد
 نیازجرد آن رج که نازردنیست! بپرنیزد جز نرچ ناکردنیست

 (.181م182: 7)رردوسی، ث. 
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گانی پیدج کگد به  رروتگی ، بزرگی و توجنایی جز ثمرجت دجنایی جسمممت. نر کس جز صمممفات و جرعال جلهی آ
ی میشود و جز وسوسهپرسمتش بیشمتر جو مش ول می جو رج  جوید و نمین دجنایی جوست کهنای شیطانی تلر 

 کگد.مورد دیگرجن و ... یاری میدر جنجام کارنای خیر و دوری جز کارنای بد و مگکر نمنون آزردن بی
 جی چگین ررمودند : نیز در خطله ح رت علی

ُه ِمْنَها َقِدَم  اِء اْْلِخَرِة َفِإنَّ ْْبَ
َ
ِضْر َعْقَلُه َو ْلَیُکْن ِمْن أ ْهَلُه َو ْلُیحْ

َ
 (.154.. )خطله .َو ِإَلْیَها َیْنَقِلُب  َفْلَیْصُدْق َراِئٌد أ

پس پیشمموجی بوم باید با مردم خود به رجسممتی سممخن گوید، و رج  خرد پوید، و جز ررزندجن آخرت 
بود، که جز آنجا آمد  جست و نم بدجنجا رود. آن که به چشم دل نگرد، و با دید  درون کار کگد آغاز 

ت یا بر جو زیان جسمت، جگر به سمود جوست پی آن کارش آن جسمت که بدجند آننه کگد به سمود جوسم
رود، و جگر به زیان جوسممت باز جیسممتد. چه، آن که نادجنسممته کاری کگد، مانگد کسممی جسممت که به 

جز روی دجنش کگگد   بیرجنه رود. نر چه در آن رج  پیش رجند، جز مقصمممود خود دورتر ماند، و آن که
 .آیدیرود یا پس مپس نگرند  باید بپاید که پیش میکار جسمت، نمنون روند  در رج  آشکار جست. 

 (.152-153)شهیدی 
اِهَد ُهَو اْلَحاِكُم  َلَواِت َفِإنَّ الشَّ ِ ِِف اْلخَ ُقوا َمَعاِصَي اَّللَّ

 (.324. )حکمت اتَّ
 جز ناررمانی خدج در نهانها بپرنیزید چه آن که بیگگد  جست نم جو دجوری کگگد  جست. 

 (.421) شهیدی 
ی جسمت و نر کسی می جللته  توجند مخاطب آن باشد ولی کسب ر ا   جخالبی و پایلگدیجین حدیث کل 
مات برجی کسی که بهبه آن  باشد.تر میعگوجن پیشوجی مردم جست، زیلگد نا و دوری جز محر 

 . خردمندی برای اعتبار و آبرو دادن به تاج و تخت2ـ1ـ1ـ2
 کگد بر دلش پادشمما!خرد رج  نا بشگود پارسماُچن جین گفته

 شود تخِت شانی برو پایممدجر کگد آرمرین تاث بر شمهمریمار
 بدجندیش نومید گردد ز بخمت! بگازد بدو تاِث شانی و تخمت
 جزو ناِم نمیمکو بممود یممادگمار چو برگردد جین چرِس ناپایمدجر
 !روجننمگمر یمارته جاِن نوشین بممماناد تما روز ممانمد جموجن

 (.213: 7)رردوسی، ث. 
ی تاِث پادشممانی به جو درود  جگر پادشمماِ  پارسمما جین سممخگان رج بشممگود و طلق عق  و خرد ررتار کگد، حت 

کگد و تخِت پادشانی برجیش ماندگار خوجند شد. تاث و تخِت شانی به چگین ررسمتد و جو رج تحسمین میمی
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نازند و ررِد بدجندیش جز بخت و جبلاِل خود ناجمید خوجند شممد. نر چه جز روزگارجن پادشممانی بر خودشممان می
م و بالگد  بگمذرد و دور  دگرگون شمممود جز جو نماِم نیمک بمه جمای خوجنمد ماند و تا زمانی که زمین و زمان خر 

 جست، دِل و جاِن پادشا  جنوشیروجن ماندگار بماند. 
ِرَبِة َُكْ ِمْن َعْق  جْ

ْوِفیِق ِحْفُظ التَّ ِمْيا َو ِمَن التَّ
َ
َِ َهَو  أ ِسْيا َتْح

َ
 (.  166. )حکمت لا أ

 (937بسا خرد که جسیر ررمان نوجست، و تجربت جندوختن، جز توریق بود. )شهیدی: 
ْوَضَح َلَک ُسُبَل َغُیَک ِمْن ُرْشِدَخ 

َ
 (.116. )حکمت َكَفاَخ ِمْن َعْقِلَک َما أ

 (.191جت رج جز رج  رستگاریت، نماید. )شهیدی: جین باید که رج  گمرجنی جز خرد تو رج
ْلِمَک َو َقاِتْل َهَواَخ ِبَعْقِلَک  ْ ُ ِغَطاٌء َساِتٌر َو اْلَعْقُل ُحَساٌم َقاِطٌع َفاْسَُتْ َخَلَل ُخُلِقَک ِححِ  (.111حکمت . )اْلحِ

جن، پسبردباری پرد  نقصممانهای خلقت رج با  جی جسممت پوشممان، و خرد شمممشممیری جسممت بر 
 (.191جت بپوشان، و با خرد خویش نوجیت رج بمیرجن. )شهیدی: بردباری

 . دوری از هوا و هوس با خردمندی3ـ1ـ1ـ2
 بدجنگه که خشم آورد پادشا! خرد رج کگد پادشا بر نوج

 (.211: 7)رردوسی، ث. 
د رج بر نوی و خوجسممته ه به نقش رحمت و نای درونیش غللپادشمما  نگگام خشممم باید ِخر  ه دند.با توج 

نا و کردن کشممممکشنا در کمرارمت پیشممموجیان و حاکمان در آرجمش جامعه و نیز تأثیر حلم و بردباری آن
 کگد :خطاب به مالک جشتر چگین جمر می 59 هدر نام جلوگیری جز آشفتگی جامعه، ح رت علی

َک  ُْتسََِّّ
ََ َحُهْم ِِف  ْنصَََّّ

َ
ِطُئ َعِن َفَوُل ِمْن ُجُنوِدَخ أ ْن َُيْ َلُهْم ِحْلمًا ِِمَّ ْفَََّّْ

َ
ْ َجْیبًا َو أ َُ َقا َْ

َ
َک َو أ امَِّ مََّ ِه َو ِْلِ ولَِّ ِ َو ِلَرسََُّّ َّلِلَّ

ْن اَل ُیِثُْيُه  ْقِوَیاِء َو ِِمَّ َعَفاِء َو ََيُْبو لََعَ اْْلَ ُُ ِبالََّّْ 
َ
يُح ِإََل اْلُعْذِر َو َیْرأ ََتِ

ِب َو َیسََّّْ ْعُف  ْلُعْنُف َو اَل َيْقُعُد ااْلَغَََّّْ . ِبِه الَََّّّْ
 (.53)نامه 

ه علیه و آله  ی جلل  برجی ررماندنی سمپا  کسی رج برگزین که خیرخوجنی جو برجی خدج و پیاملر صل 
م و جمام تو بیشمتر، و دجمن جو پاد تر، شمکیلایی جو برتر باشمد، جز کسانی که دیر به خشم آید، و و سمل 

بدرتمگدجن، با بدرت برخورد کگد، درشمممتی جو رج به عمذر پمذیرتر باشمممد، و بر ناتوجن رحمت آورد، و با 
 (.575تجاوز نکشاند، و ناتوجنی جو رج جز حرکت باز ندجرد. )دشتی: 

 . بخشش و سخاوت2د1د2

 به گگج نهفته نیی پایدجر! بخشش بود شهریار             توجنگر به
 (.193: 7)رردوسی، ث.  

 جش.ت نهفتهپادشا  با بخشش توجنگر جست نه به گگج و ثرو
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جند رج مورد ندج و خطاب در جایی مردمی که دچار عادت ناپسمگد جختالف و پرجکگدگی شد  ح مرت علی
 ررماید:برجر دجد  جست، و در بیان حاکم بر مردم می

اِم َو  ِ َو اْْلَْحکََّ َِ ا
اِء َو اْْلَغََّ ُفُروِج َو الَُّدمََّ َواِِل لََعَ الَّْ وَن الَّْ کَُّ ْن یََّ

َ
ي أ غَِّ بََّ

ْ یََُّّل اَل َيََّ ِلِمَْي اْلَبخِ ِة اْْلُسََّّْ امََّ ِإمََّ
َمُتُه  ْم َمْ ْمَواَِلِ

َ
 (.131. )خطله َفَتُکوَن ِِف أ

سممزجوجر نیسممت بخی  بر ناموس، و جان، و غگیمتها، و جحکام مسمملمانان، والیت یابد و جمامت 
 (.129) شهیدی دجر شود تا در مالهای آنها حریص گردد. آنان رج عهد 

 تقوا بودن . پرهیزکاری و با7د1د2

 چه نیکوست پرنیز با تاجدجر! چو پرنیزکاری کگد شهریار
ِه دجوری  نگردد به می  و به گگدآوری! ز یزدجن بترسد گ 

 (.211: 7)رردوسی، ث.  
جگر پادشما  پرنیزکار باشمد، جین پرنیزکارِی پادشا  خیلی نیکوست. پادشا  و حاکم باید نگگام ب اوت 

هی نکگد و دالوری، بهادری و حقجز خدجوند بترسممد و به نوی   ب مماوت بینُکشممی نکگد.و نوس خود توج 
اس و تیثیرگذجر در جامعه جسمت. جز نمین رو ح مرت به مالک جشممتر توصیه  مردم کاری بسمیار دبیق، حسم 

 ررمایگد:می
یُق  ْن اَل َتََِّّْ َک ِِمَّ ُْتسَََِّّّ

ََ َک ِِف  تَِّ َل َرِعیَّ ْفََََّّّْ
َ
اِس أ ُه اْلخُ ِاْخََتْ ِلْلُحْکِم َبْْيَ النََّّ ُموُر َو اَل ُتَمُحکَُّ ِه اْْلُ وُم َو اَل بَِّ صََُّّ

َصُر ِمَن اْلَفْي  ِة َو اَل َيحْ لَّ َماَد  ِِف الزَّ  ََیَ
ا
ُْتُسُه لََعَ َطَمع ََ  ُُ  (.53امه . )نِء ِإََل اْلَحُق ِإَذا َعَرَفُه َو اَل تُْشِر

که مرججعه ررجوجن، جز میان مردم، برترین ررد نزد خود رج برجی ب ممماوت جنتخاب کن، کسمممانی 
آنها رج به سمتو  نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر جو رج خشمگاد نسازد، در جشتلاناتش پارشاری 
گانی برجی جو دشممموجر نلاشمممد، طم  رج جز دل ریشمممه کن کگد.  نکگد، و بازگشمممت به حق پس جز آ

 (.577)دشتی: 
 . تسلیم قضای و قدر الهی 1ـ4ـ1ـ2

 به پادجش نیکی بجوید بهشت! و زشت ز یزدجن شگاسد نمه خوب
 (.211: 7)رردوسی، ث. 

نا )خیر و شمرنا( رج جز جانب خدجوند بدجند و بهشت رج به بهای نیکی طلب نا و بدیخوبی هپادشما  نم
نا بر خود ررض نا و نقمتجی سمممتایش و حمد خدجوند رج در نعمتدر ضممممن خطله کگد.جمیر مؤمگان

 می دجند:
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ْکِر َنْحَمَُدُ لََعَ آاَلِئِه َكَما َنْحَمَُدُ لََعَ َباَلِئِه اْلَحْمُد  ِ اْلَواِصِل اْلَحْمَد ِبالُنَعِم َو الُنَعَم ِبالش   (.114)خطله  .َّلِلَّ
ته. نا رج به سپاس وجبسدجرد، و نعمتنا پیوسته میسمپاس خدجی رجست که ستایش رج به نعمت

 (.666ستاییم جو رج نگگام بالی جو. )شهیدی چگانکه میستاییم جو رج بر بخششهای جو، می
 . طالِب رضایِت خداوند در تمام امور2ـ4ـ1ـ2

 ی کردگار!بود جز پسگدید  ی شهریارنلاید که جندیشه
 (.211: 7)رردوسی، ث. 

پادشمما  رقط باید رضممایِت خدجوند باشممد.در بخشممی جزعهدنامه جمیر مؤمگان  هبه عقید  بوزرجمهر جندیشمم
 به محمد بن جبی بکر زمانی که جو رج مامور سرزمین مصر نمود آمد  جست : لی ع

ْن ُتَناِفَح َعْن ِدیِنَک َو َلْو َلْ َیُکْن َلَک ِإالَّ َساَعٌة ِمَن 
َ
ُْتِسَک َو أ ََ  

اِلَف لََعَ ْن ُتخَ
َ
َِ َمْحُقوٌق أ ْن

َ
ِط الَفَأ ْهِر َو اَل ُتْسخِ دَّ

َحدا ِمْن 
َ
َ ِبِرَضا أ ِه اَّللَّ ِ َخَلٌف ِِف َغْْيِ ِه َو َلْیَس ِمَن اَّللَّ ِ َخَلفًا ِمْن َغْْيِ

 (. 17. )نامه َخْلِقِه َفِإنَّ ِِف اَّللَّ
نای دل مخالفت کرد ، و جز دین خود دراع کگی، نر چگد بر تو سمممزجوجر جسمممت که با خوجسمممته

گودی نیاور، زیرج خش ساعتی جز عمر تو بابی نماند  باشد. خدج رج در رجضی نگهدجشتن مردم به خشم
ا نیز چیز جایگزین خشگودی خدج نمی  (.511)دشتی: شود. خدج جایگزین نر چیزی بود  جم 

 . حامی نیکوکاران و دشمن بدکاران7د1د2

 که رج خوجنی جز خسروجن سودمگد؟ دگر گفت: با تاث و نام بلگد   
 که جیِمن بود مرِد پرنیزکار، ُچگین دجد پاسخ کزجن شهریار

د  نرجسان  بودُو   آسان بود!زمین زیِر تختش تن ز آوجِز جو ب 
 (.191: 7)رردوسی، ث.  

ن و بوزرجمهر چگی« جز پادشانان کدجمیک سودمگدتر جست؟»پرسد: شخصی در بزمی جز بوزرجمهر می
پادشممانی که مردم پرنیزکار در روزگار جو جیمن باشممگد و جز نیلِت صممدجیش بدکارجن نرجسممان »پاسممخ دجد: 

یعگی پرنیزکارجن ، نیکان و جبرجر و در ک ،  «شمممونمد و زمین بخماطر پادشمممانیش آسمممایش و رجحتی بیابد.
مملکِت تحت ررمانش در روزگار پادشممانیش در جمان و جمگیت باشممگد و بدکارجن و خالرکارجن برجی جعمال 

جز حکم »گویگد وبتی شگید خوجرث نهروجن می شمگی  خود، جحسماس ترس دجشمته باشگد.ح رت علی
 ، ررمود : «خدج حکمی نیست

اِفُر  .. ا اْلکََّ َتْمِتُع ِفیهََّ ِه اْْلُْؤِمُن َو َیسََّّْ ُل ِِف ِإْمَرتَِّ اِجرا َیْعمََّ
ْو فََّ
َ
ِمْيا َبر  أ

َ
اِس ِمْن أ دَّ ِللنََّّ  اَل بَُّ

َ
اَل أ ُة .  َو قََّ ْمَرُة اْلَِبَّ ا اْْلِ مََّّ

ْمَرُة اْلَف  ا اْْلِ مَّ
َ
ِقي  َو أ ُتُه َفَیْعَمُل ِفیَها التَّ ُتُه َو ُتْدِرَكُه َمِنیَّ ْن َتْنَقِطَع ُمدَّ

َ
ِقي  ِإََل أ ُع ِفیَها الشَّ  (.41خطله ) اِجَرُة َفَیَتَمتَّ
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کار، تا در حکومت جو مرد با جیمان کار خویش حمالی کمه مردم رج حماکمی بماید نیکو کردجر یا تله
نر دو در رسد. در سایه حکومت  کگد، و کارر بهر  خود برد، تا آن گا  که وعد  حق  سر رسد و مدت

جو ممال دیوجنی رج ررجنم آورنمد بما دشممممگان پیکار کگگد، و رجنها رج جیمن سمممازند، و به نیروی جو حق  
ناتوجن رج جز توجنا بستانگد، تا نیکو کردجر روز به آسودگی به شب رساند، و جز گزند تله کار در جمان ماند. 

ت شممگید ررمود:[ جنتظار حکم خدج ]و در روجیت دیگری جسمت که چون سمخن آ نان رج در بار  حکمی 
ا حکومتی که بر پایه کردجر نیك باشمممد، پرنیزگار در آن کار رج در بار  شمممما می دجرم، ]و ررمود:[ جم 

خود کگد، و در حکومتی که بر جسممماس تلهکاری جسمممت، بد کردجر بهر  خویش برد تا آن گا  ججلش 
 (.39سر رسد و مرگش در رسد. )شهیدی 

 . دادگری، بخشایش ، خشم ممدوح9د1د2

 !ستز تاجش زمانه پر آرجیش ستسپهلد چو با دجد و بخشایش
 بجوشد سِر نامورپیشگا ! ُو دیگر که جز کهتر پر گگا 

 (.214: 7)رردوسی، ث. 
جمیِر سمپا  )جیگجا مگظور پادشمما  جسمت( وبتی عادل و بخشممگد  باشمد حکومت جو مایه آرجسممتگی روزگار 

 جست. و دیگر جیگکه بخاطر زیردسِت پرگگا  و خالرکار خشمگین شود. 
ب هدر بخشمممی جز خطل جمام علی دجرد نه ورزی رج برجی مکارم جخالبی پسمممگدید  میباصمممعه تعصممم 

ب به بوم و بلیله و  گونه :جمور زشت و ناپسگد و شیطان تعص 
ا اِل َو َمحََّ ْفعََّ ِد اْْلَ امَِّ اِل َو َمحََّ صَََّّ اِرِم اْلخِ

ُبُکْم ِْلَکََّ ِة َفْلَیُکْن َتَعصََّّ  ِبیََّّ دَّ ِمَن اْلَعصَََّّ ِإْن ََکَن اَل بَُّ ِن فََّ ِتي سََِّّ ُموِر الَّ  اْْلُ
َداُء ِمْن ُبُیوَتاِت اْلَعَرِ   جَ

َداُء َو الن  ِْ ِفیَها اْلُمجَ َل ِغیَبِة َو اْْلَ  َتَُتاضَََّّ ْخاَلِق الرَّ یِب الَقَباِئِل ِباْْلَ ْحاَلِم اْلَعِظیَمِة َو َیَعاسََِّّ
َواِر َو اْلَو  جِ

ْفِظ ِلْل ِد ِمَن اْلحِ اَلِل اْلَحمَّْ ُبوا ِلخِ اِر اْلَمْحُموَدِة َفَتَعصَََّّّ
ِة َو اْْلََِّ ِلیلََّ اِر اْلجَ ْخطََّ اِء ِبالَو اْْلَ ِِبُ َو فََّ اَعِة لِلْ ُذَماِم َو الطَّ

ُِ ِلْلخَ  ا ْبَ َقْتِل َو اْْلِ
ْعَظاِم لِلْ ِل َو اْلَکُف َعِن اْلَبْغِي َو اْْلِ ْْ ْخِذ ِباْلَف ِکِْبِ َو اْْلَ

َیِة لِلْ َغْیِظ ْلِق اْْلَْعصَِّ  َو اْلَکْظِم لِلْ
َمِم َقْبَلُکْم ِمَن اْْلَُثاَل  َذُروا َما َنَزَل ِباْْلُ اِد ِِف اْْلَْرِض َو احَّْ اِ  اْلَفسَََّّ ْع َو اْجِتنََّ ْفَعاِل َو َذِممِي اْْلَ وِء اْْلَ . َماِل ِت ِسسََُّّ

 (.631)خطله 
ب  ب ورزیدن ناچارید برجی جخالق پسگدید ، جرعال نیکو، و کارنای خوب تعص  پس جگر در تعصم 

ت، و شممجاعان خاندجن عرب، و دجشممته باشممید، نمان جرعال و کردجری که جنسممان نای با شممخصممی 
 گررتگد، یعگی جخالق پسممگدید ، بردباری به نگگام خشممممی سممرجن بلا   در آنها جز یکدیگر پیشممی

ب ورزید در حمایت کردن جز ررجوجن، و کردجر و ررتار زیلا و درسممت، و خصمملت نای نیکو پس تعصمم 
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ر وپگانگدگان، و نمسمایگان، ورادجری به عهد و پیمان، جطاعت کردن جز نیکی  نا، سرپینی جز تکل 
شممش، خود دجری جز سممتمکاری، بزرگ شمممردن خونریزی، نا، تالش در جود و بخخود پسممگدی

: )دشممتیجنصمماف دجشممتن با مردم، رروخوردن خشممم، پرنیز جز رسمماد در زمین، تا رسممتگار شمموید. 
393.) 

 آنان ه. دشمنی با بدکاران و بدخواهان و کیفر دهند5د1د2

 ،کجا بدنژجد جست و بدگونرست کسی کو به بادجرر  جندرخورست
 آزجر تا زو نگردد ستو !بی میان گرو  کگد شا  دور جز

 (.211: 7)رردوسی، ث.           
کسی که باید به خاطر بدکاریش مکارات شود و نیز آدِم بدذجت و بدگونر رج شا  باید جز میان جامعه دور 

 آزجر و آرجم جز دسِت جو خسته و آزرد  نگردند. نماید تا جررجد بی
جرآرجمش جامعه و ررصمممتی برجی تکثیر خوبیبرخورد با جررجد بدکار باعث  دور  ناسمممت. لذج حیدر کر 

 شمارد:کردن بدکارجن جز جامعه رج جز وهایف حاکم می
ْو َفاِجرا َیْعَمُل ِِف ِإْمَرِتِه اْْلُْؤِمُن َو َیْسَتْمِتُع ِفیَها اْلَکاِفُر َو 

َ
ِمْيا َبر  أ

َ
اِس ِمْن أ ُلُع اَل ُبدَّ ِللنَّ ُ ِف َُيَ َمُع  اَّللَّ َجَل َو ُيجْ یَها اْْلَ

يَح َب ِبِه اْلَفْي   َیْسََتِ
ِعیِف ِمَن اْلَقِوُي َحَّتَّ َّْ ُبُل َو ُیْؤَخُذ ِبِه لِل َمُن ِبِه الس 

ْ
اَه ِمْن َفاِجرا رٌّ ُء َو ُيَقاَتُل ِبِه اْلَعُدو  َو َتَأ .  َو ُیْسََتَ

 (.12)خطله 
ن در سمممایه حکومت، به کار خود مشممم ول و مردم بمه زمامدجری نیك یا بد، نیازمگدند، تا مؤمگا

کاررجن نم بهرمگد شممموند، و مردم در جسمممتقرجر حکومت، زندگی کگگد، به وسمممیله حکومت بیت 
نا امن و جمان، و توجن ملارز  کرد.جاد  گردد و به کمك آن با دشممممگان میجلممال جم  آوری می

  و جز دسمممت بدکارجن، در جمان شمممود، نیکوکارجن در رراحق  ضمممعیفمان جز نیرومگمدجن گررتمه می
 (.39باشگد. )دشتی: می

 . دوری از امور مذموم و نکوهیده8د1د2

 بدجری بهگگام پیش جز نلرد پادشانی به مرد هنمه رخگ
 ،نکونش بود نیز با رر  و گا  به چیزی که گردد نکونید  شا             

 رجی کردن گوج!خرد رج برجن  جزو دور گشتن پر جز غم روج            
 (.212: 7)رردوسی، ث. 

یی رج بماید با مردجِن وجبعی بپوشممماند. نر چیزی که باعث نکونش و مالمِت پادشممما  نر خلم  و رخگمه
 گردد، موجب مالمت و نکونش ک  سممملطگتش جسمممت. پس باید جز آن جمور نکونید  با عزِم رجسمممخ ،جرجد 
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ه علاس، وبتی که نمایگد  در نامه ح رت علی محکم و با کمک عق  و خرد دوری کرد. جی به علد جللَّ
 جیشان در بصر  بود؛ تذکر می دند که:

ا َشِریَکاِن  ُ ِفمَی َجَر  لََعَ ِلَساِنَک َو َیِدَخ ِمْن َخْْيا َو َشر  َفِإنَّ َک اَّللَّ اِس َرُِحَ َبا اْلَعبَّ
َ
 (.63)نامه   َذِلَک ِِف َفاْرَبْع أ

زجد در آننه بر زبان و دسمت تو جاری گردد، خوب باشد یا بد، کار پس، جبو جلعلاس خدجیت بیامر 
 (.131به مدجرج کن که من و تو در آن شریك خوجنیم بود. )شهیدی: 

 . دوری از بدگویان و بدگوهران9د1د2

 نلاید که دجرد به بدگوی گوش! چو باشد جهانجوی با رر  و نوش
 شانی رسد!تلانی به دیهیِم  ز دستور بدگونر و گفِت بد

ُخن              !چو بد گوید جز دجد ررمان مُکن نلاید شگیدن ز نادجن س 
 (.212: 7)رردوسی، ث.  

گیر و طالِب جهان، باشکو  و بانوش باشد، نلاید به سخگاِن بدگو گوش دند. گوش جگر پادشما  جهان
تلانی و نابودی تاِث پادشما  خوجند شمد. لذج پادشا   هدجدن به سمخگان دسمتور )یا وزیر( بدذجت و نادجنان مای

 ا عم  کگد.نجی بد بیان کرد، نلاید به گفتاِر آنسخن و خوجسته هنلاید به سخن نادجن گوش دند و چگانن
عگوجن یکی جز مالک جشمممتر به هجویاِن مردم نم دسمممتور برآنی جسمممت و نم در عهدنامدوری جز عیمب

ری آمد  جست که جیشان جز بدگویی  معصومین  هشد  جست. در حاالت ج م ضروریات حکومِت حاکم معر 
ت جین جمر رج  روبرو شمممدن با پیروجِن خود با نفس سممملیم و دید »جررجد نزدشمممان جلوگیری می نمودنمد و علم 

 نمودند.بیان می« مثلت
ْطَلُبُهْم 

َ
َدَخ أ ْ ِعنَّْ َُ

َ
َأ نََّ شََّّْ

َ
َک َو أ َک ِمنَّْ تَِّ َد َرِعیَّ ْبعََّ

َ
َحق  َو ْلَیُکْن أ

َ
اِس ُعُیوبًا اْلَواِِل أ اِس َفِإنَّ ِِف النَّ ِب النََّّ ایَِّ  َمْن ِْلَعََّ

ُ َيْحُکُم لََعَ  ا َظَهَر َلَک َو اَّللَّ َک َتْطِهُْي مََّ ا َعَلیَّْ َ ِإَّنََّّ ا فََّ َک ِمْنهََّ اَ  َعنَّْ ا غََّ َفنَّ َعمََّّ ا َفاَل َتْکشََِّّ هََّ ََتَ  َعْنَک  َما َغاَ  سَََّّ
 َِ َتَطعَّْ ا اسََّّْ َُتِ اْلَعْوَرَة مََّ

اسََّّْ  ُكُل ِحْقدا َو اْقَطْع  فََّ
َ ٍَ اِس ُعْق ْطِلْق َعِن النَّ

َ
ِتَک أ ُه ِمْن َرِعیَّ َْتَ ب  سَََّّ ا ُتحِ َک مََّ

ُ ِمنَّْ َُتِ اَّللَّ
َیسََّّْ

اِع  اعا َفِإنَّ السَََّّّ
ِدیِق سَََّّ َلنَّ ِإََل ََتْ جَ ُْ ُح َلَک َو اَل َت َبَب ُكُل ِوْترا َو َتَغاَ  َعْن ُكُل َما اَل َیحََِّّ َه  َي َغاشٌّ َو َعْنَک سَََّّ بَّ ِإْن تَشَََّّ

َْي  اِصحِ
 (. 59. )نامه ِبالنَّ

ت در  ت، آنمان رج کمه عیمب جوترنمد جز خود دور کن، زیرج مردم عیوبی دجرنمد کمه رنلر جمم  جز رعیم 
پگهان دجشمتن آن جز نمه سمزجوجرتر جست، پس ملادج آننه بر تو پگهان جست آشکار گردجنی، و آننه 

ن باشد، پس چگدجز تو پگهان جست با خدجی جهان میکه نویدجست بپوشانی، که دجوری در آننه ج
ت پوشید  ماند خدج بر تو بپوشاند، توجنی زشتیکه می نا رج بپوشان، تا آن رج که دوست دجری بر رعی 
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جی رج در مردم بگشمممای، و رشمممته نر نوع دشممممگی رج بط  کن، و جز آننه که در نظر گر  نر کیگه
چین شممتاب مکن، زیرج سممخن چین گرچه در للاس  روشممن نیسممت کگار  گیر. در تصممدیق سممخن

ا خیانتکار جست. )دشتی: جندرز دنگد  هانر می  (.572-576شود جم 
 . راستگویی و عفیف بودن11د1د2

وجن رجست  نمیشه جهان رج بدو آِب روی! جویگوی و دل آزرمز 
 (.211: 7)رردوسی، ث. 

 باشد در جهان باعث آبروی جو خوجند بود. جگر پادشا  زبان رجستگو و دل با تقوی و عفیف دجشته
 ُِ َر

اَمةا َو اْلَکاِذُ  لََعَ شَََّّ اةا َو ََرَ َفا َمْنجَ
اِدُق لََعَ شَََّّ اِن الصَََّّّ ميََّ ٌب ِلْنِ انَِّ

ُه ُمجََّ ِإنََّّ ِذَ  فََّ اِنُبوا اْلکََّ ْ  جََّ َواةا َو َِ
اَنةا  َ  (.31. )خطله َِ

رج  نجات و بزرگوجری جسمممت، جما جز دروغ بر کگار باشمممید که با جیمان راصمممله دجرد. رجسمممتگو در 
    (.145)دشتی: . دروغگو بر لب پرتگا  نالد و خوجری جست

ام نیست ولی شایسته جست پیشوجی مردم، خود جز بهتریِن مردم در  ه جین حکم صمررا  مربوط به حک  جللت 
 جعمال و کردجر باشد. 

 صدر و گوش شنوا داشتن ه. سع11د1د2

ُخن ُخن             س   !بمان تا بگوید، تو تگدی مکن گوی چون بر گشاید س 
 (.196: 7)رردوسی، ث. 

 گو شروع به صحلت کرد، تحم  کن تا حررش رج بگوید و تگدی نکن.جگر سخن
 نماید که:خود به مالک جشتر توصیه می هح رت در عهدنام

ًا َفَتَتَو  امََّ ِلسًََّّا عََّ ْم َمجْ ِلُس ََلُ َک َو َو َتجْ ْحَراسََِّّ
َ
َک ِمْن أ ْعَوانََّ

َ
َدَخ َو أ ْ ُجنَّْ ُد َعهْْنُ َک َو ُتْقعَِّ

ِذي َخَلقََّ ِ الََّّ ُع ِفیَِّه َّلِلَّ اضَََّّ
َک  َرطَِّ

ِ ص َيُقوُل ِِف َغْْيِ َمْوِطنا َلْن ُت  شََُّّ وَل اَّللَّ ُِ َرسََُّّ ْع ا َفِإُِن َتِ
َس َحَّتَّ ُیَکُلَمَک ُمَتَکُلُمُهْم َغْْيَ ُمَتَتْعِتع َقدَّ

ٌة اَل  مََّّ
ُ
ْ َو اْلِعيَّ َو َن أ ْرَق ِمهْْنُ ِل اْلخُ َّ اْحَتمَِّ

ُ
ُه ِمَن اْلَقِوُي َغْْيَ ُمَتَتْعِتع   ا َحقَّ  ِعیِف ِفیهََّ ُذ لِلَََّّّْ ْؤخََّ یَق َو ُح  یَُّ ُ الََُّّْ  َعهْْنُ

َنَف ...  (.53)نامه  اْْلَ
و  ندر مجلس عمومی با آنان بگشمممین و در برجبر خدجیی که تو رج آررید  رروتن باش، و سمممربازج

یارجن و نگهلانان خود رج جز سمر رجنشان دور کن تا سخگگوی آنان بدون جضطرجب در سخن گفتن 
تی که حق ناتوجنان رج جز »ررمود: بارنا شمممگیدم که می با تو گفتگو کگد،من جز رسمممول خدج  مل 

پس درشممتی و سممخگان « جی باز نسممتاند، رسممتگار نخوجند شممدزورمگدجن، بی جضممطرجب و بهانه
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جر آنان رج بر خود نموجر کن، و تگ  خویی و خود بزرگ بیگی رج جز خود دور سممماز )دشمممتی: نمانمو 
585-583.) 

 گناهان. عدالت در مجازات و دوری از ظلم بر بی12د1د2

 گگا ،گگهکار گر مردم بی نر آنکس که باشد به زندجِن شا 
 کردست یاد!به زند و به ُجست آنز به ررماِن یزدجن بلاید گشاد

 (.211: 7)رردوسی، ث.           
که در -ُجرمی باشمممد، باید که پادشممما  به ررماِن خدجوند  هبهانگگا  در زندجِن پادشممما  بهنر کس که بی

 کتاب زنِد و جوستا، آزجد گردد. 
آمد  جست:سلطان بحقیقت آنست که « سمیاست و عدل پادشانان»جلملود در باب  هدر کتاب نصمیح
دش زیرج که پی ملر ررمود عدل کگد میان بگدگا ْلو  ن وی جور و رسمماد نکگدکه سمملطان جا ر شمموم بود و بقا ن 

لم. )غزجلی،  ْلقی م    جلظُّ ْلقی م    جْلُکفر و  ال ی   (.12: 6965جلُملُک ی 
دجنگد. لذج به مالک جشتر چگین توصیه ناعدجلتی رج باعث زوجل و نابودی حکومت می  جلدینیعسموب

 ررمایگد:می
ْي ِإیَّ  ُه َلْیَس شَََّّ ْفَکَها ِبَغْْيِ ِحُلَها َفِإنَّ ْحَر  ِبَزَواِل ِنْعَمةا اَخ َو الُدَماَء َو سَََّّ

َ
ْعَظَم ِلَتِبَعةا َو اَل أ

َ
ْدَعى ِلِنْقَمةا َو اَل أ

َ
 َو ٌء أ

ُ ُسْبَحاَنُه ُمْبَتِدٌئ ِبا ا ِمْن َسْفِک الُدَماِء ِبَغْْيِ َحُقَها َو اَّللَّ
ٍَّ ِقَطاِع ُم َْ َم ْلُحْکِم َبْْيَ اْلِعَباِد ِفمَی تََساَف ا ُکوا ِمَن الُدَماِء َُيْ

ِعُفُه َو ُُيِهُنُه َبْل ُیِزیُلُه  ا ُُيْ ْفِک َدما َحَراما َفِإنَّ َذِلَک ِِمَّ ْلَطاَنَک ِسسَََّّ اَمِة َفاَل ُتَقُوَینَّ سََُّّ ْنُقُلُه َو اَل ُعْذَر َلَک ِعْنَد  َو َی اْلِقیََّ
ِ َو اَل ِعْنِد   (.59. )نامه ي ِِف َقْتِل اْلَعْمِد اَّللَّ

جز خونریزی بپرنیز، و جز خون نماحق پروج کن، کمه نیز چیز نممانگممد خون نماحق کیفر جلهی رج 
بخشمممد و زوجل حکومت رج نا رج سمممرعت نمیکگد، و نابودی نعمتنزدیمك مجمازجت رج بزرگ نمی

جعمال بگدگان، نسممملت به گردجنمد، و روز بیماممت خدجی سممملحان بل  جز رسمممیدگی نزدیمك نمی
نمای نماحق ریختمه شمممد  دجوری خوجنمد کرد، پس بما ریختن خونی حرجم، حکومت خود رج خون

کگد و بگیاد آن رج بر کگد  نای حکومت رج سممسممت، و پسممت میتقویت مکن. زیرج خون ناحق، پایه
ن ناحق بمه دیگری مگتقم  سمممازد، و تو، نمه در نزد من، و نمه در پیشمممگما  خدجوند، عذری در خو

 (.533نخوجنی دجشت چرج که کیفر آن بصا  جست و جز آن گریزی نیست. )دشتی: 
 . مهرورزی نسبت به زیردستان و دوستداران17د1د2

 !ُچگان مهر دجرد که بر بخِت خویش ی تخِت خویشششم بر پرستگد 
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 (.215: 7)رردوسی، ث. 
بر نوجدجرجِن پادشمممانی خود نمانطوری که بر بخت و جبلال خویش مهر و عالبه دجرد، عالبه دجشمممته 

 باشد و مهر بورزد. 
 ْ ْم َو الل ْطَف ِِبِ َة ََلُ ِة َو اْلَمَحبَّ ِعیَّ َة لِلرَّ ُْحَ ْشِعْر َقْلَبَک الرَّ

َ
 (.59.)نامه  أ

)دشمممتی: مهربانی با مردم رج پوشمممش دل خویش برجر د ، و با نمه دوسمممت و مهربان باش. 
567.) 

 . هوشیاری در مقابل دشمن15د1د2

 بدجندیش رج دل برآید ز جای! چو آ یر باشی ز دشمن به رجی
 (.211: 7)رردوسی، ث. 

و دِل بدجندیش رج  جگر با درجیت و تعق  ، حوجسمممش به کارنای دشممممن باشمممد، در زماِن مگاسمممب خیال
گیرد یا در ررصمت مگاسمب دشمگش رج زنر  ترد کگد. )کگایه جز جیگکه جلوی توطئه دشممن رج میبرمال می

 خوجند کرد.(
ْذ ِباْلَحْزِم  َل َفخُ ا َقاَرَ  ِلَیَتَغفَّ َ ِه َفِإنَّ اْلَعُدوَّ ُرِبَّ ْلحِ

ْ  اْلَحَذَر ُكلَّ اْلَحَذِر ِمْن َعُدُوَخ َبْعَد صَُّ ِ
نَو اَّتَّ .  ِِف َذِلَک ُحْسَن الظَّ

 (.59)نامه 
شممود تا غارلگیر زنهار زنهار جز دشمممن خود پس جز آشممتی کردن، زیرج گانی دشمممن نزدیك می

هم کن. )دشتی:   (.537کگد، پس دور جندیش باش، و خوشلیگی خود رج مت 
 ها. نبایسته2ـ2

 نا تالش کگد:آننا رج ندجشته باشد یا در دوری جز حاکم باید جین ویژگی
 . ترس، خودرأیی، بخل و عجولی صفات مذموم حاکم1د2د2

 ؟کزو تیر  گردد دل پارسای دگر گفت بد چیست بر پادشای
 خردمگد گوید که آنو  چهار ُچگین دجد پاسخ که بر شهریار

 جز بخش تگ ،ُو دیگر که دجرد دل یکی آنك ترسد ز دشمن به جگ 
 ه یکسو نهد روز نگ  و نلرد،ب سدیگر که رجِی خردمگدمرد

 !نجوید به کار جندر آرجم و خوجب چهارم که باشد سرش پر شتاب
 (189: 7)رردوسی، ث.  

د: پرسنای بین دجنشمگدجن و بوزرجمهر شخصی میدر بزمی در حین رد و بدل شدن سؤجالت و جوجب
و بوزرجمهر چگین پاسممخ جو رج « برجی پادشمما  چه چیزی بد جسممت که دِل جنسمماِن پارسمما جز آن تیر  گیرد؟»
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من ام نلرد جز دشبه نظر خردمگد، چهار عیب و نقص برجی پادشما  علارتگد جز: یکی آنکه در نگگ»دند: می
بترسمد؛ و دیگر جیگکه جز بخشمش دلتگ  گردد؛ سوم آنکه روز نلرد نظِر صحیِ  جندیشمگدجن رج کگار بگذجرد؛ 

 «.چهارم جیگکه عجول باشد و در کارنا تأم   و درن  نگماید
بمه مردم مصمممر آن زمان که مالك جشمممتر رج برجی ررمانروجیی آنها تعیین نمود،  جی جز جممامدر نماممه

 خوجنیم : می
اعََّ  َداِء سَََّّ عَّْ ُل َعِن اْْلَ ُِ َو اَل َیْنکَُّ ْو

اَم اْلخَ یََّّ
َ
اُم أ ِ اَل َینََّ اِد اَّللَّ دًا ِمْن ِعبََّ ُِ ِإَلْیُکْم َعبَّْ ْد َبَعثَّْ ْوعَفقََّ . )نامه اِت الرَّ

38 .) 
خدج رج به سموی شمما ررسمتادم که در روزنای بیم نخوجبد و در ساعتهای  جی جز بگدگانمن بگد 

 (.312ترس جز دشمن روی برنتابد. )شهیدی 
 و در جایی به جابر جبن علدجلله جنصاری ررمود  جست:

َتْنِکُف  َتْعِملا ِعْلَمُه َو َجاِهلا اَل َیسََّّْ
ْرَبَعةا َعاِلا ُمسََّّْ

َ
َأ ا بَِّ
ْنیََّ اِبُر ِقَواُم الَّد  ا جََّ َ َو َجَوادا اَل َیْبخَ یََّ

َع َّ ْن ََیَ
َ
ْعُروِفِه َو أ ُل ِِبَ

َ َو ِإَذ  َع َّ ْن ََیَ
َ
اِهُل أ َع اْلَعاِلُ ِعْلَمُه اْسَتْنَکَف اْلجَ َل اْلَغيِن  ِِبْعُروِفِه َباَع اْلَفِقُْي ا َحخِ َفِقْيا اَل َیِبیُع آِخَرَتُه ِبُدْنَیاُه َفِإَذا َضیَّ

 (.  372)حکمت . آِخَرَتُه ِبُدْنَیاُه 
جمابر دنیما بمه چهمار چیز برپاسمممت: دجنایی که دجنش خود رج به کار برد، و نادجنی که جز آموختن 

جی که در بخشش خود بخ  نکگد، و درویشی که آخرت خویش رج به دنیای سمرباز نزند و بخشگد 
گر در و جگر توجنخود نفروشمد. پس جگر دجنشممگد دجنش خود رج تلا  سازد نادجن به آموختن نپردجزد، 

 (.427بخشش خویش بخ  ورزد درویش آخرتش رج به دنیا در بازد. )شهیدی 
 ررمایگد: و به مالک جشتر می

ْس ِمْن ُكُل َذِلَک ِبَکُف  اِنَک َو اْحََتِ ْطَوَة َیِدَخ َو َغْرَ  ِلسَََّّ ْوَرَة َحُدَخ َو سَََّّ ُِتَک َو سَََّّ َْ
َ
َة أ یَّ  َو اْلَباِدَرِة اْمِلْک َُحِ

ِخِْي 
ْ
ُبَک َفَتْمِلَک ااِلْخِتَیارَتَأ َْ ْطَوِة َحَّتَّ َیْسُکَن َغ  (.  53. )نامه  السَّ

بماد غرورت، جوشمممش خشمممممت، تجماوز دسمممتمت، تگمدی زبمانمت رج در جختیار خود گیر، و با پرنیز جز 
شممتابزدگی، و رروخوردن خشممم، خود رج آرجمش د  تا خشممم ررو نشممیگد و جختیار نفس در دسممت تو باشممد. 

 (.591)دشتی: 
 . درد و رنج رعّیت 2د2د2

 که آید مگر شا  رج زجن گزند! نلاید که خسلد کسی دردمگد
 (.211: 7)رردوسی، ث.           
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 نلاید کسی دردمگد سر به بالین نهد، شاید جین باعث آسیب به پادشا  شود.
خلر رسممید که گرونی جز مردم بصممر ، عثمان بن حگیف جنصمماری که در زمان خالرت جمیر  به جمام

جند که رقرج و نیازمگدجن در آن جایی ندجشمممتگد و جو مؤمگان حاکم بصمممر  بود رج به یک میهمانی دعوت کرد 
 نویسد:تگد خود به جو می هنیز دعوت آنها رج پذیررته جست. در بخشی جز نام

ْن 
َ
اَت أ ِة َمْن اَل َط  َهْیهََّ مََّ ْو اْلمَیَ

َ
اِز أ جََّ اْلزِ  بَِّ

لَّ ِة َو َلعََّ ْطِعمََّ ِ اْْلَ
ْي  ِعي ِإََل َتخَ ُه ِِف َم َیْغِلَبيِن َهَواَي َو َيُقوَدِِن َجشَََّّ َع لََّ

ْو 
َ
ْكَباٌد َحرَّ  أ

َ
ى َو أ َِ َِ ِمْبَطانًا َو َحْوِِل ُبُطوٌن َغْر َِب

َ
ْو أ
َ
 أ
ِ
ُكوَن َكَما َقاَل  اْلُقْرِص َو اَل َعْهَد َلُه ِبالُشَبع

َ
  اْلَقاِئُل أ

َِ ِبِبْطَنةا  ی ْن ََتِ
َ
ن  ِإََل اْلِقُد  َو َحْسُبَک َداًء أ ْكَباٌد َتحِ

َ
 َو َحْوَلَک أ

ُكوَن 
َ
ْو أ
َ
ْهِر أ اِرُكُهْم ِِف َمَکاِرِه الدَّ شََّ

ُ
ِمُْي اْْلُْؤِمِنَْي َو اَل أ

َ
ْن ُيَقاَل َهَذا أ

َ
ي ِبَأ ُْتسَِّ

ََ ْقَنُع ِمْن 
َ
 أ
َ
ْسَوًة أ

ُ
ْم ِِف   أ  ُجُشوَبِة ََلُ

َل  ِو اْْلُْرسَََّّ
َ
َها َعَلُفَها أ ُیَباِت ََکْلَبِهیَمِة اْْلَْرُطَطِة َُه  ْكُل الطَّ

َ
َغَليِن أ ُِ ِلَیشََّّْ ُش ِة شََُّّ اْلَعْیِش َفَما ُخِلْق ُمَها َتْکََتِ ُغُلَها َتَقم 

ا ا ُیَراُد ُِبَ ْعاَلِفَها َو َتْلُهو َعمَّ
َ
 (.15. )نامه ِمْن أ

وجی نفس بر من چیر  گردد، و حر  و طم  مرج وج دجرد کمه طعمامهمای لذیذ بر نیهمات کمه ن
کسمی باشمد که به بر  نانی نرسد، و یا نرگز شکمی « یمامه»یا « حجاز»گزیگم، در حالی که در 

نایی که جز گرسمممگگی به پشمممت چسممملید ، و سمممیر نخورد، یا من سمممیر بخوجبم و پیرجمونم شمممکم
ج جین درد تو رج بس که شب ر »شد، یا چگان باشم که شاعر گفت: جگرنای سموخته وجود دجشته با

ا به نمین آی«. نایی گرسمگه و به پشمت چسلید  باشگدبا شمکم سمیر بخوجبی و در جطرجف تو شمکم
نای روزگار با مردم شمریك نلاشم و در خوجنگد و در تلخی رضمایت دنم که مرج جمیر جلمؤمگین 

جم که غذجنای لذیذ و پاکیز  مرج سرگرم سازد، آررید  نشد  نای زندگی جلگوی آنان نگردمسمختی
ت جو علف، و یا چون حیوجن رنا شمممد  که شممم لش چریدن و پر  چونان حیوجن پروجری که تمام نم 

 (.555کردن شکم بود ، و جز آیگد  خود بی خلر جست. )دشتی: 
 . حرص و طمع7د2د2

 !گشتروجن ورج دیو نملاز  دِل شاِ  گیتی چو پرآز گشت
 نیاید ز گفتاِر جو کاِر ن ز! ور جیدون کجا موبِد تیزم ز

 (.215: 7)رردوسی، ث. 
شممود. )به کگایه: روجنش جگر دل شمماِ  گیتی جز حر  و طم  جنلاشممته شممد، دیو با روجِن جو شممریک می

 هجینای موبِد تیزنوش نتشمممود(. و در چگین شمممرجیطی جسمممت که با وجود رجنگمایینمنون دیو، پلید می
 شود.جالب و نیکویی حاص  نمی
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 ُ ِة اْْل امََّ اِم َو ِإمََّ ِ َو اْْلَْحکََّ َِ ا
اِء َو اْْلَغََّ ْن َیُکوَن اْلَواِِل لََعَ اْلُفُروِج َو الَُّدمََّ

َ
ُه اَل ََيَْبِغي أ نََّّ

َ
ِلِمَْي اْلَب أ یَُّل سََّّْ خِ

َمُتُه  ْم َمْ ْمَواَِلِ
َ
 (.696)خطله . َفَتُکوَن ِِف أ

و  نا و جحکام مسلمین، والیتست بخی  بر ناموس و جان و غگیمتشمما دجنستید که سزجوجر نی
 (.113رنلری یابد، و جمامت مسلمین رج عهد  دجر شود، تا در جموجل آنها حریص گردد. )دشتی: 

اِرُ  اْْلَاِء َقْبَل ِرُی ال ِرَق شَََّّ ا شَََّّ َ اِمٌن َغْْيُ َوِِف  َو ُرِبَّ ِدرا َو ضَََّّ َمَع ُموِرٌد َغْْيُ ُمصََّّْ نَّ الطَّ َما َعُظَم َقْدُر الشَََّّّ َِ ِء ْي ِه َو ُكلَّ
ِتي َمْن 

ْ
ْعُْيَ اْلَبَصاِئِر َو اْلَحظ  َیَأ

َ
َماِِن  ُتْعِمي أ ُة ِلَفْقَِدِ َو اْْلَ

ِزیَّ ِِ الرَّ ِه اَل  اْْلَُتَناَفِس ِفیِه َعُظَم يِ
ْ
 (.175. )حکمت  َیَأ

جرند ، و بسمما طم  کشممانگد  به نالکت جسممت و نارنانگد ، و ضممامگی جسممت حق ضمممانت نگز
نوشمگد  که گلویش بگیرد و پیش جز سمیرجب شدن بمیرد، و جرزش چیزی که بر سر آن نمنشمی 
کگگد نر چگد بیشمتر بود مصمیلت جز دست دجدنش بزرگتر بود، و آرزونا دید  بصیرت رج کور سازد و 

 (.161بخت سوی آن کس که در پی آن نلود تازد. )شهیدی 
 و اجتماعی . نقش حاکم در زندگی فردی3ـ2

 کزو بگد و چانست و نم تاث و گا ! نمه بد ز شانست و نیکی ز شا 
 خردمگد جزو شاد و خگدجن بود! سِر تاجور رر  یزدجن بود

نرمن  دل و م زش جز دجنش آباد نیست! ست آن کزو شاد نیستجز ج 
 (.183: 7)رردوسی، ث. 

به عقید  بوزرجمهر، کیفر و بدی به دسممت پادشمما  جسممت و پادجش و نیکی جز جانب جوسممت. نمنگین 
ت( یا مقام و جایگا  دجدن )جرجمگدی( نم به دسممت جوسممت. شمما  چون با  زندجنی و دربگد کردن)خوجری وذل 

ن ا ، شمماد و خگدجرر   جیزدی تاِث پادشممانی بر سممر دجرد خردمگد باید جز جین مونلت و جایگا  جعطایی به شمم
 بهر  جست. باشد و جگر شادمان نلاشد جز دیوجن و جنریمگان جست و بلب و م ز جو جز دجنش بی

گردد. در جیگجا به جسممتگاد آیات و جحادیث، تفاوِت دیدگاِ  مؤمن به خدج با مریدجِن پادشممانان روشممن می
ق، ترس و ... مشماند  می شمود که شماعر، جوصاِف جلهی رج به گانی در شمعر شماعرجن برجی چاپلوسمی، تمل 

دند که خود جین موضوع نوعی شرِد خفی  جست. نر چگد جین موضوع با توجه به مگاعت پادشا  نسلت می
طل  رردوسممی و دوری جز مال و مگال دنیا توسممط جیشممان ) خرث تمام جموجل و جمالد خود برجی گردآوری و 

صمادق نیست. ولی نلاید ررجموش کرد که جعرجب بعد جز  سمرودن شمانگامه و ... ( در مورد جین شماعر حکیم
 رج ترویج نمودند و در بین جیرجنیان نیز جین باور وجود« پادشمما  سممایه خدجسممت»حمله به جیرجن جین جعتقاد که 
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لذج وجود موجرد جیگنگیگی دور جز ذنن نم «. نهدشممما  با رر   جیزدی تاث پادشمممانی بر سمممر می»دجشمممت که 
 نیست.  

ْن تَشاُء َو ُتِعز  َمْن تَشاُء َو ُتِذل  َمْن تَشا َمْن تَشاُء َو َتْنِزُع اْْلُْلَک  ُتْؤِتي اْْلُْلَک  ُهمَّ ماِلَک اْْلُْلِک ُقِل اللَّ  ْْيُ ِِمَّ ُء ِبَیِدَخ اْلخَ
َک لََع   (.26: 3)برآن،  ءا َقدیٌر ُكُل َشْي  ِإنَّ

دنی، و جز نرکه بخوجنی جنی ررمانروجیی میبگو: خدجوندج، جی مالك ررمانروجیی، به نرکه بخو 
سمممازی. کگی، و نرکه رج بخوجنی خوجر میسمممتانی، و نرکه رج بخوجنی عزیز میررمانروجیی رج می

 (.53: 1385برآن،  هنا رقط به دست توست، نمانا تو بر نرچیزی توجنایی. )ترجمخوبی
ا در مورد مالک حقیقی محققا  باید نمگوج با ک  نسممتی ، خدجوند متعال رج مالک حقیقی دجنسممت و  و جم 

 جین صفات رقط شایسته خدجوند جست :
ْرِض َلُه اْْلُْلُک  ماواِت َو ما ِِف اْْلَ ِ ما ِِف السَّ  (.1ابن : )ت  ءا َقدیٌر ُكُل َشْي  َو َلُه اْلَحْمُد َو ُهَو لََع  ُیَسُبُح َّلِلَّ

گویگد؛ مالکیت و حکومت جز آن آننه در آسمممانها و آننه در زمین جسممت برجی خدج تسمملی  می 
 (.556: 1373برآن،  هجوست و ستایش جز آن جو؛ و جو بر نمه چیز توجناست! )ترجم

 ررماید : در وجکگش به مدح و ثگای شخصی می ح رت علی 
ا الْ   انََّ ْعطََّ

َ
ِه ... َو أ ُه ِمْن َقْلبَِّ

عَُّ لَّ َمْوضََِّّ ِه َو جََّ ُْتسَََِّّّ
ََ ُه ِِف  انََّ ْبحََّ ِ سََُّّ ُظَم َجاَلُل اَّللَّ ْن عََّ ُق مََّ ْن حََّ َْيَة َب ِإنَّ مَِّ َد َبصََِّّ عََّّْ

 (  216.)خطله اْلَعَمى

ترین حاالت زمامدجرجن در نزد صمالحان جین جست که گمان برند آنها دوستدجر ... مردم جز پسمت
جند، و کشمور دجری آنان بر کلر و خود پسمگدی جستوجر باشد، و خوش ندجرم، در خاطر شما سمتایش

باشممم. سممپاس خدج رج که چگین بگذرد که من سممتایش رج دوسممت دجرم، و خوجنان شممگیدن آن می
کردم به خاطر رروتگی در پیشممگا  خدجی دجشممتم، آن رج رنا مینلودم و جگر سممتایش رج دوسممت می

و بزرگوجری که تگها خدج سمزجوجر آن جسمت. گانی مردم، ستودن جررجدی رج برجی  سملحان، و بزرگی
خوجنم که مرج با سممخگان زیلای خود مسممتایید، تا جز دجنگد. جما من جز شممما میکار و تالش روج می

عهد  وهایفی که نسمملت به خدج و شممما دجرم بر آیم، و حقوبی که ماند  جسممت بپردجزم، و وججلاتی 
من جسمت و باید جنجام گیرد جدجء کگم، پس با من چگانکه با پادشمانان سمرکش سخن  که بر عهد 

گیرند دوری نجویید، و با هانر نای خشممممگین کگار  میگویگد، حرف نزنید، و چگانکه جز آدممی
سازی با من ررتار نکگید، ... پس نمانا من و شما بگدگان و مملود پروردگاریم که جز جو پروردگاری 
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جو مالك ما، و ما رج بر نفس خود جختیاری نیست. ما رج جز آننه بودیم خارث و بدجننه صالح نیست. 
جللالغه: )نهج  ما بود در آورد. به جای گمرجنی ندجیت، و به جای کوری بیگایی به ما عطا ررمود.

445-444.) 
 چو نیکی کگیم، جو دند دستگا  ست شا ُچگان دجن که آرجِم گیتي

 !نیازد به کین و به آزرم کس رسجو رج بود دست به نیك و بد
 !چو جان دجر در دل نمه رجِی جوی تو مپسگد ررزند رج جاِی جوی

 !نیابد نیاز جندرآن بوم رج  به شهری که نست جندرو مهِر شا 
 که بختش نمه نیکْوی پرورد! بدی جز تو، جز رر  جو بگذرد

 چهِر جو ررِّ یزدجن بود!که بر  جهان رج دل جز شا  خگدجن بود
 !که دجری نمیشه بفرماْنش گوش چو جز بخشش بهر  یابی بکوش

 (.215: 7)رردوسی، ث.                                                
چگین بمدجن کمه شممما  بماعث آرجمش گیتی جسمممت و جگر به جو خدمت و خوبی کگیم، به ما جا  و مال و 

کگد و باعث رسممموجیی جو جو به خوب و بد دسمممترسمممی دجرد ولی کیگه و دشممممگی نمیدند. جمایگا  وجال می
ی ررزندت رج نلاید جز جو بیشتر دوست بدجری و رای و نظر وخوجست جو رج شمود و به جو ضرر نمینمی رساند. حت 

 به جان خریدجر باش. 
 جگر تو بد باشممی به خاطر یابد.شممهری که مهر شمما  در آن گسممترد  باشممد، نیاز و کملود در آن رج  نمی

جش جین جسمممت که نیکی رج بپرورجند.  دِل جهان جز گذرد چرج که در جندیشمممهعظممت و شمممکونش جز تو می
ست. وبتی جز بخشِش جو شود چرج که جو دجرجی نشان و جعتلار خدجوندیشمادی شما  خگدجن و خوشحال می

 ررماِن جو باشی. بهمگد شدی بکوش تا نمیشه گوشبهر 
 
َ
ِتَک َفِإنَّ أ ْهِلَک َو َمْن َلَک ِفیِه َهًو  ِمْن َرِعیَّ

َ
ِة أ َک َو ِمْن َخاصَََّّّ ُْتسََِّّ

ََ اَس ِمْن  ِف النَّ ْبِ
َ
َ َو أ ِف اَّللَّ  َتُْتَعْل َک ِإالَّ ْبِ

ْدَحَض 
َ
ُ أ َمُه ُدوَن ِعَباِدِه َو َمْن َخاَصَمُه اَّللَّ ُ َخصَّْ ِ ََکَن اَّللَّ ِ َحْربًا َح  َتْظِ ْ َو َمْن َظَ َ ِعَباَد اَّللَّ َتُه َو ََکَن َّلِلَّ َّتَّ َیْنِزَع ُحجَّ

ْي  َس شَََّّ یَّْ وَ  َو لََّ ُ ْو َیََّ
َ
یٌع َدْعَو أ َ َتِ ِإنَّ اَّللَّ

 ُظْ ا فََّ
ةا لََعَ امََّ

ِه ِمْن ِإقََّ ْقَمتَِّ َِ یَِّل  جِ
ُْ ِ َو َت ِة اَّللَّ ِیِْي ِنْعمََّ

غَّْ ى ِإََل تََّ ْدعََّ
َ
َة ٌء أ

َْي ِباْْلِ  اِْلِ
َطَهِدیَن َو ُهَو لِلظَّ ْْ ُ  (.59)نامه . ْرَصاداْْل

ت خود که آنان رج دوسممت دجری،  با خدج و با مردم، و با خویشمماوندجن نزدیك، و با جررجدی جز رعی 
جنصمماف رج رعایت کن، که جگر چگین نکگی سممتم روج دجشممتی، و کسممی که به بگدگان خدج سممتم روج 
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، دلی  جو رج نپذیرد، دجرد خدج به جای بگدگانش دشممن جو خوجند بود، و آن رج که خدج دشممن شود
که با خدج سر جگ  دجرد، تا آنگا  که باز گردد، یا توبه کگد، و چیزی چون ستمکاری نعمت خدج رج 

شمممگود و در سمممازد، که خدج دعای سمممتمدیدگان رج میکگد، و کیفر جو رج نزدیك نمیدگرگون نمی
 (.569کمین ستمکارجن جست. )دشتی: 

 
 

 . نتیجه:3
در  و ح مممرت علی « نفت بزم»بوزرجمهر در  هدر سمممخگمان حکیممانم وجود تشمممابهمات ررجوجن

 بیانگر چگد موضوع جست :« جللالغهنهج»
ناسممت. . سممخگان حکیمان در طول تاریخ با زیادت و نقصممان بیانگر خط رکری یکسممان بین آن3-1

 شد.حکیم بانژجد، ررنگ ، تاریخ، ج رجریا و ... نمی توند مان  پذیرش یا بیان سخن حق جز طرف ررد 
ساسانیان؛ به دلی    بل  جز رردوسمی بود  جست و بعد جز دور  . جز لحاظ تاریخی ح مرت علی 3-2

و نیز آوردن  ویژ  ح مممرت علی به رردوسمممی حکیم به خاندجن عصممممت و طهارت هجرجدت و عالب
ه جحتمال زیاد بجحادیث آن جمام نمام در جشممعارش، و با در نظر گررتن جین موضمموع که رردوسممی به  هترجم

نای توجن به جین نتیجه رسممید که بخشدسممترسممی ندجشممته جسممت؛ می« نای کام  جنوشممیروجنوگوگفت»
جسمممت که  زیادی جز سممخگان بوزرجمهر که در شممانگامه آمد  جسممت، نمان سممخگان ح ممرت علی 

ا جحتیاط ه یررتخود جز بیانشان به صورت مستقیم طفر  می  خاطر جِو مذنلی مممم سمیاسمی دور رردوسمی به
 کرد  جست.می

رجیی سسمرجیی و جسطور . حکیِم جلهی بودن رردوسمی ، در طول تاریخ جدبی تحت جلشمعاِع حماسمه3-3
جای شانگامه، سخگان حکیمانه و تلمیحاِت برآنی جبتدجیی شمانگامه وجب  شمد  جسمت. نر چگد که در جای

ی نا؛ رردوسمممی بهو حدیثی زیادی موجود جسمممت ولی در جین بزم ه خود رج به تحد  نوعی میزجِن حکمِت جلهی 
ی جز جین جهت که با جین ویژگی سلکی و در بالب کلماِت جصیِ  رارسی، تعالیم دیگی و  گذجشمته جسمت. تحد 

 مذنلیش رج بازگو نماید.
ق3-4 ی کهگویی پادشمممانان روی می. شممماعرجن برجی گمذرجن زنمدگِی خود گمانی به تمل   آوردند تا حد 

دجدند. با توجه به مگاعت طل  رردوسممی و دوری جز مال و مگال بع ممی جز جوصمماف جلهی رج به پادشممانان می
دنیا توسممط جیشممان ) خرث تمام جموجل و جمالد خود برجی گردآوری و سممرودن شممانگامه و ... ( شمماید بتوجن 
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ی، خوجرگوصممف می و مینای بسممیار جندد ) مدح جنسممان تا حدی کمتر جز خدج، نتیجه گررت وجود تفاوت
توجیه جعمال بد پادشمانان و ...( در جشمعارش،  بخاطر بیان سخگان بوزرجمهر یا ... باشد و به علارتی دیگر 

نای گردآوری شمد  باشمدو بیان جین سخگان به معگای تأیید جین خوجسمته جسمت تا جمانتدجر متون و دجسمتان
 موجرد برجی خودش و جز طرف خودش نیست. 

ررد زبان عربی، علم زج دجلوصممف، حکیم، خطیب و بلیغ بودن ح ممرت نای مگحصممر بهگی. ویژ 3-5
، باعث شمد  جسمت که گانی یک مفهوم یا توصمیه جخالبی یا سیاسی با حدجب  کلمات بیان شود علی

نم به نظم، رردوسمممی گانی چگدین بیت موبوف جلمعانی رج  در حالیکه برجی بیان آن به زبان رارسمممی و آن
 رود  جست.سمی
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