
چو اندر تبارش بزرگي نبود/ ندانست نام بزرگان شنود
بگذريم؛ سخن از آيين فردوسي نبود، اما دريغم آمد كه اين چند بيت را 

به عنوان پيشينه  نياورم.
برگرديم به اصل مطلب كه ستايش هاي فردوسي از داد و دادگري است. 

فردوسي نگاه خود را به هستي در رابطه با »داد« چنين بيان مي كند: 
ز رخشنده خورشيد تا تيره خاك / همه داد بينم ز يزدان پاك 

و در جاي ديگر: 
ز خورشيد تابنده تا تيره خاك / گذر نيست از داد يزدان پاك 

 اين ابيات ترجمه حديث نبوي معروف هستند كه مي فرمايد: »بالعدل 
 قامت السموات و االرض«؛ سراسر هستي بر اساس عدل قوام يافته است .

) عوالى اللئالى، ج ۴، ۱۰۳(
حافظ نيز حديث فوق را چنين تفسير كرده است:

 دور فلكي يكسره بر منهج عدل است / خوش باش كه ظالم نبرد 
راه به منزل 

در زمان فردوسي، خرد و دادگري در ميان حاكمان معنا نداشت؛ چنا نكه 
پيش از او هم معنا نداشته است.  هر چه خسرو مي گفت و مي كرد، شيرين بود. 

اما فردوسي نخست شهرياران را به دادگري دعوت مي كند: 
اگر شاه با داد و بخشايش است / جهان پر ز خوبي و آسايش است

همه مردمي بايد و راستي / نبايد به داد اندرون  كاستي
اگر دادگر باشي و شهريار/ نماني و نامت بود يادگار 

 او از رسول خدا آموخته است: »أَوُّل َمن َيدُخُل الّناَر أميٌر ُمَتسلٌّط لم 
َيْعِدْل«؛ نخستين كسي كه وارد دوزخ مي شود، حاكمي است كه عدالت 

نورزيده باشد. پس مي گويد: 
تن خويش را شاه بيدادگر / جز از گور و نفرين نيارد به سر 

جهان، هنگامي جاي زندگي استت كه حاكمان با دادو بخشايش 
حكمراني كنند. داد و دهش، ترجمه عدل و احسان است. اين بيت مضمون 
سخن امام علي ع است كه فرمود: ما عمرت البالد بمثل العدل؛ هيچ چيز مانند 

عدالت سرزمين ها را آباد نمي كند )ُغَرُر الِحَكم و ُدَرُر الَكلِم(
َ َيأُْمُر بِالَْعْدِل َو اْلِْحساِن« را نيز چنين معنا مي كند: آيه شريفه » إَِنّ الَلّ

 خداوند كيوان و گردان سپهر / ز بنده نخواهد به جز داد و مهر
چنين گفت كز دادگر يك خداي/ خرد بادمان بهره و داد و راي 

در اينجا خواسته خداوند از بنده اش چنين يادآور مي شود كه بايد عقل 
و عدالت و دانش را در كنار هم نهاد. نيك گرايي و فرمانبرداري از خداوند 
يعني عدالت ورزيدن و دست بخشش داشتن. خداوند ما را به سوي دادگري 

هدايت كرده است:
 فروزنده تاج و خورشيد و ماه / نماينده ما را سوي داد راه 

سپس خطاب به همه انسان ها مي گويد: 
شما داد جوييد و پيمان كنيد / زبان را به پيمان گرو گان كنيد 
كنون هر چه خواهيم كردن ز داد / بكوشيم وز داد باشيم شاد
به  هر كار فرمان مكن جز به داد/ كه از داد باشد روان تو شاد 
به مهر و به داد و به خوي و خرد / زمانه همي از تو رامش برد 

اين كه مي گويد: »شما داد جوييد و پيمان كنيد / زبان را به پيمان 
گروگان كنيد«، يعني عدالت ورزيدن و بر سر پيمان بودن، دو چيزي است كه 
براي جامعه شادي آور است. اين معنا را شايد از دو آيه شريفه: »كونوا قوامين 
بالقسط« )نساء۱۳5( و »واوفوا بالعهد« )اسراء/ ۳۴( گرفته باشد. بعد كه دستور 
مي دهد: به هر كار فرمان مكن جز به داد، بيشتر خطاب به حاكمان است كه 
بايد قوانين جامعه بر اساس عدالت باشند و خير عمومي در پي آورند. شگفت 
اين كه شادي روان را در گرو عدالت مي داند. از مشكالت جوامع امروز، 
پريشانى روان وآشفتگي هاي روحي است. آدم ها دائم در بيم و اضطرابند. 
اميدي به فرداي خود ندارند. در ادبيات شاهنامه، شادي الزمه زندگي است. 
فردوسي، شادي را در گرو عدالت مي داند. جامعه عادالنه، مردم را شاد و 
اميدوار مي كند: »كه از داد باشد روان تو شاد«. زمانه بايد با »رامش« به سر 
برد و فردوسي، رامش يا شادي و طرب را در گرو »مهر و داد و خوي و خرد« 
مي داند و مى گويد كه اگر آدميان به مهرورزي و دادگري و اخالق و عقالنيت 

روي آورند، در اين صورت »زمانه همي از تو رامش برد«.
 او دنبال آن است تا دل زيردستان را شاد نگه دارد و با نشاط ببيند: 

هميشه دل ما پر از داد باد / دل زيردستان به ما شاد باد 
جز از داد و خوبي مكن در جهان / چه در آشكارا و چه در نهان 

از آدميان مي خواهد يك روي و يك زبان باشند. نهان و آشكارشان يكي 
باشد. ميان دل و زبانشان فاصله نباشد. به اين ابيات بنگريد كه آدم هاي دو 

روي را چگونه توصيف مي كند: 
زبان پر زگفتار و دل پردروغ / بر مرد دانا نگيرد فروغ

زبان را چو با دل بود راستي / ببندد ز هر سو در كاستي 
ز گفتار نيكو و كردار زشت/ ستايش نيابي و خرم بهشت 
همچنين درباره چنين انسان هايي اين گونه هشدار مي دهد: 

هر آن كس كه با تو نگويد درست / چنان دان كه او دشمن جان 
توست 

اگر بددلي سنگ خارا شود/ نماند نهان آشكارا شود 
اگر چند نرمست آواز تو / گشاده كند روز هم راز تو

ندارد نگه راز مردم جهان / همان به كه نيكي كني در جهان
آدم هاي پر دروغ و دوروي و خوش حرف و پر گفتار كه در اينجا به 
زشتي ياد مي شوند، يادآور اين آيه شريفه قرآنند: و ِمَن الَنّاِس َمْن ُيْعِجُبَك 
َ َعلَى َما ِفي َقلْبِِه َوُهَو أَلَُدّ الِْخَصاِم.)بقره /2۰۴(  نَْيا َوُيْشِهُد الَلّ َقْولُُه ِفي الَْحَياِة الُدّ
برخي آدم ها كساني هستند كه گفتارشان انسان را به شگفتي وا مي دارد. زباني 
خوش گفتار و دلي پردروغ دارند و خدا را هم براي گفتار خود شاهد مي گيرند؛ 

در حالي كه اينها بدترين دشمنانند.
َو إِذا تََولّى َسعى ِفي اأَلرِض لُِيفِسَد فيها َو ُيهلَِك الَحرَث َو الَنّسَل؛ چنين 
كسان همين كه پشت كنند يا رياستي نصيبشان شود، حرث و نسل را به 
فساد و هالكت مي كشانند. آبادي و عمران وآرامش حرث و نسل در گرو 
داد و دادگري است. اگر به جاي داد، نفاق و دروغ و پرگويي نشيند، اميد به 

آبادي نخواهد بود.
 حكيم طوس مي گويد:

 هر آن چيز كز راه بيداد ديد / مر آن بوم و بر كان نه آرام ديد 
مهم ترين چيزي كه باعث نابودي حكومت ها مي شود، از نگاه اين حكيم 

بزرگ ستم حاكمان است: 

ستم نامه عزل شاهان بود / چو درد دل بيگناهان بود 
نباشد جهان بركسي پايدار / همه نام نيكي بود پايدار 

كجا آفريدون و ضحاك و جم  / مهان عرب خسروان عجم 
كجا آن بزرگان ساسانيان / ز بهراميان تا به سامانيان 

َفتِلَْك بُُيوُتُهْم خاِوَيًة بِما َظلَُموا ... اين خانه هاي آنهاست كه به خاطر 
ظلم و ستم خالي مانده است. )نمل / 52(

حضرت علي ع در نهج البالغه در خطبه اي مي فرمايد: »َو إِنَّ  لَُكمْ  ِفى 
الَِفةِ  لَِعْبَرةً ؛ أَْينَ  الَْعَمالَِقةُ  َو أَبَْناُء الَْعَمالَِقةِ ؟ أَْينَ  الَْفَراِعَنةُ  َو أَبَْناُء الَْفَراِعَنةِ ؟«  الُْقُرونِ  الَسّ
راستى كه در اقوام و ملل پيشين براى شما درس عبرتى است. كجايند عمالقه  

و زادگان عمالقه؟ كجايند فرعونيان و فرعون زادگان؟)خطبه ۱28(
حكيم طوس در اجراي عدالت از سوي حاكمان تا آنجا حساس است كه 
انوشيروان معروف به عدالت را به خاطركاري كه دور از داد بود توبيخ مي كند و 
با ذكر اين داستان او را دادگر نمي داند: راه تحصيل براي قشر فرودست جامعه 
بسته بود. مرد موزه فروش يا كفشگر حاضر شد برخي هزينه هاي دولت را در 
جنگ با روميان تأمين كند، به شرط اين كه اجازه دهند فزرندش تحصيل كند. 

انوشيروان درخواست او را مردود دانست و گفت:
 چو بازارگان بچه گردد دبير/ هنرمند و با دانش يادگير

چو فرزند ما برنشيند به تخت / دبيري ببايدش پيروزبخت 
فرستاده برگشت و شد بادرم / دل كفشگر گشت پر درد و غم

چرا بايد دل يك كفشگر در سايه حكومت پراز درد و غم شود؟ فردوسي 
حاكم شايسته را كسي مي داند كه حتي موري از دست او نلرزد. مي گويد 
پادشاهي را انتخاب كنيد كه همه در امان باشند؛ جز بدكاران كه بايد بترسند.

 دگر گفت با تاج و نام بلند/ كه را خواني از خسروان سودمند؟
 چنين داد پاسخ كه آن پادشا / كه باشد پرستنده و پارسا

از آواز او بد هراسان شود/ زمين زير تختش تن آسان شود 
سر تخت را پادشاهي گزين / كه ايمن بود مور ازو در زمين 

يعني كسي را بر تخت حاكميت گماريد كه حتي موري از او گزندي 
نبيند. قرآن مي فرمايد: َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكْم بَْيَنُهْم بِالِْقْسِط )مائده /۴2( شگفت 
اين كه فردوسي از سويي خدا را يادآور مي شود و ازسوي دگر حاكمان را از 

ستم دور مي  كند:
 به نيكي گراي و ميازار كس / ره رستگاري همين است و بس 

ز چيز كسان دور داريد دست / بي آزار باشيد و يزدان پرست 
وآنان كه مردم را رنجور مي دارند:

 نماينده رنج درويش را / زبون داشتن مردم خويش را 
بر افراشتن سر به بيشي ز گنج/ به رنجور مردم نمايند رنج 
همه سر به سر نزد من كافرند / وز اهريمن بد كنش بدترند 

در نگاه فردوسي، كسي كافر است كه رنج مردم را باعث شود و همواره 
به دنبال گنج خويش باشد.

فريدون و ضحاك 
در شاهنامه فردوسي، فريدون قهرمان افسانه اي عدالت و ضحاك 
سمبل ستم و بيدادگري است. ستم ضحاك، جامعه را فرا گرفته بود. مردم 

دنبال  كسي بودند تا آنان را از دست ددصفتان بيدادگر نجات دهد.
 همه در هواي فريدون بدند/ كه از درد ضحاك پرخون بدند

بيا تا جهان را به بد نسپريم / به كوشش همه دست نيكي دهيم 
يعني اگر خواسته باشي جهان به دست ضحاك صفتان نيفتد، بايد همه 

به هم دست نيكي دهند. 
همان گنج و ديوار كاخ بلند / نخواهد بدن مر تو را سودمند 

 فريدون زكاري كه كرد ايزدي / نخستين جهان را بشست از بدي
يكي  پيشتر بند ضحاك بود / كه بيدادگر بود و ناپاك بود

و ديگر كه گيتي ز نابخردان / بپردخت و بستد ز دست بدان 
درآخر مي گويد كه فريدون يك موجود غير بشري نبود. همه بايد كار 

فريدوني كنند:
 فريدون فرخ فرشته نبود/ ز مشك و زعنبر سرشته نبود

 به داد و دهش يافت آن نيكويي/ تو داد و دهش كن فريدون تويي
نگر تا نيازي به بيداد دست / نگردان ايوان آباد پست

كه نپسندد از ما بدي دادگر / كه گيتي سپنج است و برما گذر 
همانطور كه اشاره كردم از مصاديق فساد در روي زمين سعي در 
هالكت حرث و نسل است. َسعى  ِفى ااَلرِض لُِيفِسَد فيها َو ُيهلَِك الَحرَث و 
الَنّسل؛ تعبير فردوسي »ايوان آباد را پست كردن« است. اندرز او اين است 
كه خداي دادگر از ما بدي نمي پسندد. »والل ال يحب الظالمين )آل عمران / 
۱۴۰( كساني به ستم و بدي روي مي آورند كه دنيا را براي خود هميشه باقي 

مي دانند و مرگ را عمال باور ندارند. 
اين حكيم بزرگوار مي گويد: كه گيتي سپنج است و برما گذر. به تعبير 
حضرت علي: دنيا دار »مفر« است. او از حاكمان مي خواهد كه دين را در 
كنار پادشاهي داشته باشند. شهرياري كه از دين فاصله بگيرد، حكومت را به 

بيدادگران مي سپارد.
چو دين را بود پادشا پاسبان / تو اين هر دو را جز برادر مخوان

چه گفت آن سخنگوي با آفرين / كه چون بنگري مغزدار است دين
بياموز آيين و دين بهي / كه بي دين همي خوب نايد شهي
نه از پادشا بي نياز است دين / نه بي دين بود شاه را آفرين

 منظور اين است كه پارسايي و خدا ترسي، شهريار را از بيدادگري نگه 
مي دارد و همواره مي خواهد كه پادشاه از دين فاصله نگيرد.

ز يزدان بخواهيد تا همچنين / دل ما بدارد به آيين و دين 
چو پرهيزگاري كند شهريار/ چه نيكوست پرهيز با تاجدار
ز يزدان بترسيد گه داوري / نجويد بلندي و كند آوري 

فردوسي از حاكمان نمي خواهد كه دين را براي مردم تفسير كنند و 
نهادهاي ديني در كنار كاخ خود بسازند؛ بلكه دين براي اين است كه شهريار 
را از شر و بدي نجات دهد. در اينجا بحث هاي كالمي و فلسفي مطرح نيستند 
و فردوسي نيك مي داند كه در اين سيصد و اندي سال، مباحث كالمي و 
فلسفي زيادي در كنار كاخ هاي خلفا در گرفته اند و در حضورآنان گفتگوهاي 
كالمي زيادي صورت گرفته است؛ ولي هيچ تأثيري در كاهش ستم حاكمان 
نداشته است و گاهي شاعران و دانشمندان را سرگرم اين بحث هاي بيهوده 

كالمي كرده اند تا برجباريت خود سرپوش گذارند.
  فرياد فردوسي براي اين است كه دين آمده تا رنج و ستم و ناامني را 
ازآدميان دور بدارد و پادشاهاني كه خود را جاي خدا نشانده اند، به زيرآورد. بايد 
در كنار تاجداري و خسروي، خدايي نباشد؛ بلكه بايد خسروي با بندگي همزاد 
و همراه  باشد و شهريار خود را بنده خدا ببيند. اين حكيم بزرگوار در دو بيت 

شاخصه شهرياري را چنين بيان مي كند:
كسي كو بود شهريار زمين / هنر بايد و گوهر و فر و دين

چه گفت آن سخنگوي با فر و هوش / چو خسرو شوي بندگي را 
بكوش
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