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چکیده
هدف اصلی از این مقاله ،آن است که بتوان ،برداشتی معیّن و هدفمند از مفهوم «داد» و کاربردهای
آن در شاهنامه ی فردوسی را یافت؛ لذا ،برآن شدم که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوایی و
بررسی این موارد و تأمّل درالیه های درونی و برونی شاهنامه ـ بخش اساطیری و پهلوانی ـ دیدگاه
فردوسی را ـ در عین رازمندی آن ـ بازشناسم؛ سرانجام ،دریافتم که وی ،داد را ،زیبا و شایستهی
ستودن دانسته ،به گونهای که بخشی عظیم از این اثر گرانمایه ،به دادگری و برآیند آن در اندیشهی
ایرانیان ،اختصاص یافته است که این نمودها ،در داستانهای رزمی و بزمی ،حماسی و عاشقانه
محسوس و مشهود است .او هرگز ایرانی را ،متعدّی به حقوق دیگران ندانسته است و این را میباید،
متأثّر از داشتن اندیشهی دادگری دانست؛ به همین علّتهاست که او ،داد را ستوده ،با بیداد در ستیز
بوده است .و این ،نه رؤیایی و تخیّلی که آرمانی و تعبّدی است؛ یحتمل ،همین ویژگی ،شاهنامهی او
را ،از سایر منظومه های حماسی ،متمایز ساخته است؛ این است که فردوسی ،یزدان را ،خداوند داد و
شاهنامه را ،نامهی داد میانگارد.
کلمات کلیدی :داد ،شاهنامه ،ایرانی ،داستانها ،فرمانروایی.
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5ـ مقدمه
مراد از این ترکیب ،دوست داشتن عدالت ،زیبایی ،قانون و رعایت حقوق دیگران است که در عالم
معنویّات هم ،هر چیز زیبا ستودنی است ،بنابراین ستودن داد نیز امری نیکو و پسندیده است که
زشتیها و پلیدیها را ،می زداید ،بدین علّت ،فردوسی در شاهنامه ،برآن است تا این را نهادینه کند؛
لذا ،گرایش به داد و ستایش از آن ،بخشی عظیم از داستانهای این اثر سترگ را فرا گرفته است و
فرزانهی توس ،داد را گران مایه می شمارد ،اگرچه ادراک کامل مضامین این اثر ،دشوار و دیریاب است،
میتوان با ژرف نگری در ساختار کالم و زنجیرهی گفتار ،خاصّه با مالحظهی پیوندهای سامان یافتهی
واژگان در همنشینی آنها ،به این مهم پی برد و این اثر گرانسنگ را باز شناخت.
 5-5تعریف مفهومی دادستایی :داد1:ـ اسم ـ در پهلوی 𝑡̅( daقانون) .در پارسی باستان da̅ta
(قانون ـ دستور) .در اوستا da̅taاز ریشهی ̅ ،dadha̅itidaارمنی  :datعدل ،معدلت ،بذل ،قسط،
نصف ،مقابل ستم ،ظلم و جور ،عدالت( .دهخدا 9 :ـ)8998
2ـ 𝑑̅] daپهلوی𝑡̅[ daاسم :قانون ،عدل ،انصاف مقابل بیداد(. .معین.)1741 :
ستاییدن :seta̅y-idan :ستودن ،ستایش کردن( .معین)1882 :
 5-3تعریف عملیّاتی دادستایی2 :ـ دادستایی :ترکیبی مرکّب از دو قسمت :یکی داد و دیگری
ستاییدن اما در نگاه فردوسی ،مراد از آن ،حالتی متأثّر و پدیدآمده از باورمندی به داداراست بدین
گونه که بر اثر پیراستگی درون و آراستگی برون که به علّت داشتن تفکّر توحیدی بوجود آمده است
هم اکنون میباید همة زیباییها را دوست داشت و ستود .چه ،در عالم معنویّات ،عدالت ،دادگری،
رعایت حقوق دیگران ،نماد زیبایی و بالنتّیجه ستودنی است و این را پروردگار میستاید که إِنَّ اه
جَمیلٌ یُحِبُّ الْجَمال .بنابراین ستودن «داد» امری نیکوست چه ،خودگراییها ،کینهها و نفرتها و
زشتیها و پلیدیها را ،به کلّی نابود میسازد .بدینسان ،در جای جای شاهنامه ،فردوسی ،همگان را
فرا میخواند تا آنان ،آنچه را حق میدانند بگیرند و بدهند ،در واقع این تفکّر ،همان حقوقبشری است
که امروز از آن سخنها می رود؛ فردوسی با توصیفات زیبا از آن ،در صدد نهادینه کردن آن برآمده
است و در هر موردی از داستانهای رزمی و بزمی ،از آن سخن به میان میآورد .امّا این نگرش پیوندی
عمیق با دادارگرایی دارد زیرا شخص موحّد ،که خدا را ناظر بر احوال خود میداند ،امر الهی بر عدالت
را نخستین وظیفه میشمارد پس تجاوزگر به حقوق دیگران نیست بدینسان الزمیّت دادستایی برای
دادارگرایی از بدیهیّات است؛ به همین علّت ،نگارنده در ترتیب قراردادن هر یک از این ترکیبها در
این کار پژوهشی ،به اهمیت خاصّ هر کدام به جدّ توجّه داشته است ،و آن ،این که اساساً ،دادستایی
از دادارگرایی متفرّع است .بیتردید ،شناخت دقیق این اثر بزرگ ،بی این مالحظات ،امکان پذیر
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نیست؛ چه « ،شاهنامه ،متنی است پیچ در پیچ ،ماز در ماز ،رازآلود ،همواره به آسانی نمیتوان از
مازهای آن گذشت و رازهایش را یافت و بر رسید و باز نمود( ».کزازی)198 :
 5-9معرفی فردوسی و پیشینهی تحقیق:
حکیم ابوالقاسم فردوسی ،در نیمهی اول قرن چهارم هجری قمری ،چشم به جهان گشود و در اوایل
قرن پنجم نیز در گذشت؛ او برای تألیف اثر سترگ خود «شاهنامه» زحمات فراوانی را متحمّل شد،
به گونه ای که توان جسمی و مالی خویش را ،در آن به کار گرفت ،این کتاب ،در زمانی نوشته شد که
عربها و ترکها بر کشور ما تأثیرگذار بوده ،فرمانروایی نیز داشتهاند ،طبیعی مینماید که کار فردوسی
با باز دارندههایی بسیار روبهرو شده باشد.
«شاهنامه ،پرشکوه ترین اثر زبان فارسی است که بسیاری از واژگان اصیل پارسی را در خود محفوظ
داشته است .اثر سترگ استاد طوس ،کوششی در به کار بردن زبان فارسی و تالشی در راه احیاء
ادبیات ملّی ماست( ».پرنیان)217 :1891،
روح ایرانی ،اسالمی آفرینندهی این کتاب ،در سراسر این اثر عظیم سایه افکنده است که در هر بخش
از آن ،میتوان نمودهایی را به وضوح مشاهده کرد «از جملهی این نمودها ،فضایل اخالقی است،
اخالق در شاهنامه ،یکی از جنبه های بارز وجود روح دینی در این اثر است و آفرینندهی آن ،در هر
موضع که مجالی یافته ،از اخالق فردی و اجتماعی سخن رانده است ،از این دست است سخنان او،
دربارهی «داد» و «دادگری»( ».قربانپور)48 :
فردوسی ،با توصیفات زیبا از داد ،تالش میکند تا همگان آن را بستایند ،امّا این نگرش ،پیوندی ژرف
با دادارگرایی دارد؛ زیرا شخص موحّد که خداوند را ناظر بر احوال خود میداند ،امر الهی بر عدالت را
نیز وظیفهای مهم برای خود می شمارد ،پس تجاوزگر به حقوق دیگران نیست و هرگز ،به کسی ،زیانی
نمیرساند.
سرچشمهی این تفکّر ،در نزد سخنور توس ،ناشی از دو جنبهی دینی و اندیشهای اوست «اوّل :این
که او در سایه ی تعالیم روح پرور و انسان ساز اسالم پرورش یافته ،به خوبی به این امر واقف است که
در اسالم ،به رعایت دادگری در همه ی امور و پرهیز از هر گونه ظلم و ستم تأکید بسیار شده است،
او به عنوان منادی ملّت و امّت اسالمی ،با سخنان حکیمانه و اندرزهای سنجیدهی خود ،دیگران را به
عدالت و دادگری بخواند .دوم :این که او به عنوان نمایندهی طبقهی روشنفکر زمان خود نیز به خوبی
بر این امر واقف است که آنچه از ظلم و ستم بر مردم وارد میشود ،نتیجهی خودکامگیها و
بیدادگریهای ظالم زمان خود را به شیوهای بسیار حکیمانه و خرد پسندانه به دادگری و اجرای
عدالت در جامعه دعوت کند و این را نیک میداند( ».قربانپور ،حجت82 :و« : 88افضل الجهاد کلمة
عدل عند امام الجائر» (مستوفی.))22 :
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در این ،تردیدی نیست که فردوسی ،دادگری را ،وسیلهای برای تسهیل شرطهای صلح میداند و بر
این باور است ،جامعه ای که در آن عدالت باشد ،کشتار و چپاول اموال دیگران نیز از بین خواهد رفت،
به همین علّت ،با شیوهای حکیمانه ،این موضع اصولی را تبلیغ میکند و برای تبیین دقیق آن ،خود
را موظف میداند.
فردوسی را باید با داد و دهش بشناسیم که این تفکر ،به تمامی ،با وجود او مأنوس گشته است ،انگار
با خدای خویش پیمان بسته است که تا این نوع بینش در جامعهی آشفتهی زمانش جایگیر نشود ،از
کار باز نایستد و بحق ،در این گذرگاه ،به توفیقاتی عظیم راه یافته است؛ چه ،حاصل تالشهای این
حکیم فرزانه را ،در نسلهای بعد هم میتوان به خوبی یافت که بر خورد با فرمانروایان ستمگر از
سوی مردم ،متأثر از وجود چنین اندیشهی زیبایی است.
در شاهنامه «داد» دو جنبهی الهی و انسانی دارد و گفتار برگزیدهی خداوند خرد است؛ داد از یک
سو ،بخشش و قسمت ازلی هر انسان از حیات است و از سویی ،حاکمیت متعادل و منطق خردورزانه
و مصلحانه ی زندگی مادی و معنوی انسان را به عهده دارد« .داد در شاهنامه ،امری عمیقاً قدسی و
الهی تلقی میشود و خداوند ،خدای داد نامیده میشود ،دادالهی در تمام هستی ،جاری و ساری است
و هیچ موجودی از بند داد الهی رهایی ندارد .همه باید ،داد الهی را گردن نهند( ».رستم وندی)18 :
به نقل از (رستگار فسایی ،منصور ،1881 :فردوسی و هویت شناسی ایرانی ،تهران :طرح نو)
دادگری ،در تمام داستانهای شاهنامه ،خودنمایی دارد و فردوسی بر این باور است که خداوند ،همهی
کسانی را که زمینه ساز بیدادگری باشند ،مجازات خواهد کرد ،به همین علّت ،قهرمانان داستانهای
شاهنامه ،برای به دستآوردن آن ،از هیچ تالشی فروگذار نیستند .در اندیشهی ایرانیان باستان ،مفهوم
داد ،با قانون هم سازگار بوده است که امروزه نیز این کاربرد همچنان مشهود و محسوس است.
در نگاه فردوسی ،مرگ نیز ،گونهای داد شمرده میشود و پیرو جوان بودن ،در برابر مرگ یکی است
که مرگ جوان نیز ظلم و بیداد نیست ،در این صورت ،مقبول است.
«یکی از بنیادیترین واژههایی که فردوسی در شاهنامه به کار برده است ،از دید آماری ،واژهی داد
است ،داد یکی از پایههای جهانبینی و سامانهی اندیشهای فردوسی را میسازد ،ارج و ارزش داد در
شاهنامه تا بدان پایه است که میتوان آن ،را نامهی داد نامید امّا خواست استاد از داد با آنچه ما
امروزه از این واژه میخوانیم ،برابر نیست ،ما داد را ،در برابر دو واژه ی تازی عدالت و انصاف به کار
میبریم امّا این معنا و کارکرد از واژهی داد ،در پایهی شاهنامه ،تنها یکی از ویژگیها و معناهای داد
است( ».کزازی)2 :
دادگر بودن ،نخستین شرط الزم برای حکومت کردن بوده است و کسانی که این صفت را احراز
نمیکردند ،امکان نشستن بر اریکهی قدرت را نمی یافتند و اگر به اقتضای اتفاقاتی خاص و موردی،
چنین منزلتی مییافتند ،مردم میشوریدند و او را کنار میزدند و دیگری را ،به جایش مینشاندند و
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گاه نیز قبل از واگذاشتن هر مقامی ،آنها را با آزمایشهایی سخت میسنجیدند تا حکومت به دست
بیمایگان نیفتد و نژادمند باشد« .به هر حال ،در شاهنامه ،نژاد ایرانی ،باالتر از همهی نژادهای جهان
است و این ،الزمهی یک حماسهی ملی است که مبتنی بر بیان مفاخر ملّی باشد( ».صفا)252 :
آرمان فردوسی در پرداخت شاهنامه ،بررسی اساطیر و تاریخ ایران نبود که «باورداشت او ،برای نمایش
پویایی فرهنگ و ریشههای تنیده ی تاریخی یک ملّت بود و این که ملّت ایران ،دارای فرهنگ و
اندیشههای دیرینه و ماندگار است ،پس داستانهای اساطیری در شاهنامه و نبرد داد و بیداد ،با
رُخدادهای عصر او ،پیوند میخورد( ».عمادی)422 :
با مطالعهی دقیق ابیات در شاهنامهی فردوسی ،میتوان دریافت که از نگاه وی ،تنها کسی می تواند
دادگر باشد که با تمام وجود ،این بینش را ،درخود بیابد؛ به دیگر سخن ،نخست ،داد را در خود ببیند
و بدان رفتار کند تا بتواند ،آن را دربارهی دیگران اعمال کند.
در شاهنامه ،بنیاد حکومت نیز بر داد نهاده شده است:
دگــر از هــنــر و ز نــژاد آفــریــــــــــد
«ج ها ندار شـــاهی ز داد آفریـــــــــــــد
خــــــرد دارتر هــــــــــــم بیآزارتــــــر»
بـدان کس دهـد کو ســـزاوارتــــــــــــر
(فردوسی،ج)28 :9
برگرفته از «شاهنامه ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهران :انتشارت قطره»1845 ،
به نظر فردوسی ،بخش عمده ای از زندگی انسانی ،پیوندی مستقیم با دادگری دارد« :در جهان
اندیشهی فردوسی ،داد یکی از پایههای سعادت و سالمت جامعه است ،در این اندیشه ،دادگری شاه
همراه است با سعادت و خوشبختی و بیدادگری او ،مایهی بدبختی و نگونساری است ،از این رو،
فردوسی ،یکی از مشخصههای یک فرمانروای مقتدر را ،احترام به داد و دادگری میخواند( ».قربانپور)45 :
فردوسی ،هوادار آتشین استقرار داد است ،او تمام عقاید و افکار و آرزوهای خود را ،در یک کلمه ـ
داد ـ خالصه میکند« .داد ،استوارترین رکن بینش سیاسی ـ فلسفی فردوسی است( ».میزانی)82 :
براین اساس ،دانسته میشود که «داد» مبنای عمدهی آرزوهای بشر بوده است و فردوسی ،زبان گویای
ایرانیان شده است که با زیباترین شیوه و آراستهترین بیان ،آن را عرضه کرده است.
حماسه سرای خردمند ایرانی ،بر این باور است که کسی که از داد بهرهای ندارد ،بخشایش الهی نیز
بدو ،روی آور نیست ،بنابراین «هستهی مرکزی تمام داستانهای شاهنامه ،دادگری است ،آن هدف و
انگیزهای که قهرمانان و پهلوانان شاهنامه ،به هر آب و آتشی میزنند تا آن را به دست آورند «داد» و
مقابله با «بیداد» است( ».رفعت)17 :
در نگاه فردوسی ،از هر راهی ،می توان به سوی دادگری رفت ،امّا موفقیت در آن ،نیاز به همراهی،
شرط ها و آمادگی درونی و برونی دادخواه دارد ،در غیر این صورت ،نمیتوان بدان دست یافت .برای
مثال« :هدف نهایی سهر اب از آمدن به ایران ،آن است که طرحی نو دراندازد ،سهراب ساده دل که
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درونش آکنده از عشق و عطوفت به پدری نامدار و پرآوازه است ،نظم موجود را نمیپسندد و برای
عملی کردن اندیشهی خود ،با سپاهی گران ،به ایران میتازد تا متّحدی صادق چون رستم را بیابد و
تمام جهان را دگرگون کند ...که با هم ،جهانی واحد و یکپارچه از عدل و عدالت فراهم کنند و ریشهی
ظلم و زور را از بیخ بخشکانند( ».مهرکی و بهرامی رهنما )59 :1892،امّا چون شرطها فراهم نیست،
خود وی تباه میشود.
حکیم توس ،فراهم گشتن داد را که پس از ضحاک پدید آمده است ،برای ایرانیان ،کامیابی بیمانند
میشمارد که هرگز از دلها بیرون نمی رود و فضایی آمیخته با مهر و سعادت را پدید میآورد« :در
هر کوی و برزن ،رایحهی عود و عنبر ،فضای هستی را ماالمال کرده ،ندای شادی و زندگی در سراسر
زمین جاری است( ».منجمی)57 :1888،
فردوسی از مراسم س وگند نیز برای تبیین حقیقت داد ،سود جسته است ،چه ،با انجام دادن آن ،بیگناه
از گناهکار تشخیص داده می شود که این ،خود از ابزارهای تعیین کننده و مؤثر برای تحقّق عدالت
است« :فردوسی با آگاهی از این موضوع ،به مناسبترین شکل از آن استفاده کرده ،تقدّس و جای
اصلی سخن مستند را به قسم بیان کرده است( ».پاشایی)74 :1889،
تالش برای گستردن داد از نظرگاه فردوسی ،اختصاص به طبقهای خاص ندارد اگرچه فرمانروا ،این
هماهنگی را به عهده میگیرد .او با جدیّت بر این باور ،تأکید میورزد که خداوند ،بیدادگر را کیفر
خواهد داد« :وی معتقد اس ت خداوند ،کسی را که باعث بیداد است ،مؤاخذه خواهد کرد ،پس باید
همهی امور در راستای داد و بخشش باشد و دستاندرکاران نیز به شایستگی ،انجام وظایف کنند».
(عزیزی)179 :1888 ،
 5-1دیدگاه فردوسی درباره دادستایی:
فردوسی ،داد را در معانی مختلف به کار میبرد که فراتر از عدالت و انصاف است ،او معتقد است که
موّحد ،خدا را در همه جا ،ناظر احوالِ خود میداند ،پس خویشتن را موظّف به اجرای اوامر الهی در
داد میداند .تحقّق دادگری ،مستلزم شرطهای الزم و آمادگیهای درونی و برونیِ دادخواه است وگرنه،
فراهم آمدنِ آن ،دشوار بل ممتنع است .او داد و دهش را ،به این علّت میستاید که مایهی الهی دارند
که خردمندانه آن را باز مینماید و تبیین میدارد تا انسان ها با تأسّی از آن با بیدادگران بستیزند،
یحتمل به همین علّت ،خداوند را« ،خدایِ داد» میخوانند.در نگاه فرزانهی توس ،دادگر بودن ،به
منزلهی مایهی اصلی حیات برای فرمانروایی است ،که بیآن هرگز نمیتوان امارت کرد ،افزون برآن،
فرّه و فروغ ایزدی را نیز برای فرمانروایی ،البُدّ میشمارد که از دست دادنِ این دو را،پدیدآور تیرهروزی
و بیکارگی مید اند .در دیدگاه وی ،باور داشتن به دادگری و ستودن داد ،متأثّر از داشتن ریشهی
تاریخی مردم ایران است که ایرانیان به آن توّجه بسیار داشتهاند و ستیز آنان با بیداد و دشمنی دیرینه
با اهریمنان (دیوها) به پیروی از همین اندیشهی پاک و استوار است .بعضی از حاکمان ایرانی ،علیرغم
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این که خود را مُنادیگر داد میدانستهاند امّا در عمل ،به آن باورمند نبودهاند که نمونهی آن:
انوشیروان است ،او علم آموزی فرزند کفشدوزی را هم برنتابید و این خود ،شاهدی بارز ،بر بیدادگری
وی است .به باور بعضی از ایرانیان باستان ،حاکمان دادگر ،در فراخی روزی مردم ،تأثیر داشتهاند و
بیدادگران نیز ،همین مردم را به تنگدستی سخت و مسکنت در زندگی انداختهاند نمونهی آن :موضوع
زنِ میزبان با بهرام است .در شاهنامه ،خواب فرمانروایان هم ،عُمدتاً ،متأثّر از داد یا بیدادگری آنان
بوده است که مُعبّران نیز از این گذرگاه به تعبیر آن خوابها پرداختهاند .فرمانروایان ایرانی ،به هنگام
تصرّف منطقهای یا پیروزیی بر دشمن ستیزهگر ،نسبت به مردم آن سامان و سرزمین ،مهرورزی کرده،
آن را نماد دادگری خود دانسته اند .فرمانروایان ،عمدتاً در آغاز کار ،دادگر بوده ،یا ادّعای دادگری
داشتهاند امّا همینها ،بر اثر گذشت زمان و به هنگام یافتن قدرت ،طُغیان کرده ،بیدادگر شدهاند و
این حالت ،برای انسانها ،در کالم الهی نیز مطرح شده است.
 3ـ موضوع :مستندات الزم با شواهد و امثلۀ کافی از متن شاهنامه در اهمیت دادستایی
ستون خِرَد از دیدگاه داد :فردوسی در شاهنامهی خود ،خِرد را از همهی آنچه خداوند یکتا به
آفریدگان داده است ،بهتر میداند و در نگاه او ،ستودن خِرد ،از راه دادگری نیکوست:
«خِـــرد بــــهتر از هرچــــه ایــــزد بـــــداد
ستــایـــــش خـــــرد را بـــــِه از راه داد»
(شاهنامه)1 :
آفرینش داد  :خدای دانا در درون آسمان ،بخشیدن و دادن را ،آن سان که شایسته است پدید آورد:
«در او بخشـــش و دادن آمــد پــدیــد

ببــــخشید دانــــا چنــــان چون سزیــــد»
(همان)1 :

نظم در آفرینش نشانۀ دادگری است :سامان یافتگیی که در گردش ماه وجود دارد ،خود ،نشانی
از آفرینندگی خدای دادگر است که آن را این چنین آفرید وتا بماند این گونه خواهد ماند:
بــــــــود تا بــــــــود هم بدین یک نهاد»
«بدیــــــــن سان نهــــادش خداوند داد
(همان)2 :
فرمانروا را به سوی دادگری خواندن :دربارهی محمود غزنوی میگوید :وزیری نژاده ،نزد محمود
آماده است که او را به سوی دادگری و دینمداری راهنماست ،هم او ،روی زمین را با دادگری آراسته
است و در ایران ،همهی نیکی ها از دادگری وی است و در هرجا مردم است ،همه به یاد اویند و او
راهنمای مردم به سوی خداست:
«یکی پــــــــاک دستور پیشش به پــــای
بــه داد و بــه دیــن شــــاه را رهــنــمــای
بیــــاراست روی زمیــــــــن را بــــــــه داد

بپردخت از آن تاج بر ســـر نــــــــــــهاد
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به ایــــــــــــران همه خوبی از داد اوســت
به یــــــزدان بود ،خلق را رهنـــــــــمای

کجــا هســــت مردم همــه یــاد اوســــت
ســـرشـــاه خوا هد که باشـــد به جای»
(همان)3 :

مطرح ساختن دادگری برای آغاز و استمرار حکومت :دربارهی «هوشنگ» میگوید :که او با
داشتن اندیشه و دادگری ،جانشین نیای خود شد و گفت :فرمانروای تمام جهان هستم و اکنون به
فرمان خدا ،برای دادگری و بخشش به مردم آماده گشتهام ،پس از این سخنان ،به آباد کردن جهان
پرداخت و آن را با عدالت در آمیخت:
بـــه جـــای نیـــا تـــاج بـــر ســـرنــــــهاد
«جهانــــــدار هوشـــنگ بــــا رای و داد
چنین گفت بر تخت شاهنــــ شهــــــــــی
چــــــو بنشست بـــر جـــایـــگاه مـــهـــی
جـــهانـــدار پـــیـــروز و فـــرمـــانــــــروا
که بـــر هفـــت کشور منم پـــادشـــــــــا
ب ـه ف ـرم ـان ی ـ ـزدان پ ـی ـروزگ ـ ـ ـ ـر
وز آن پس جهان یکســر آبــــــــــــاد کرد

به داد و دهش تنگ ب ستـــــم کــــــــــمر
همه روی گیتی پـــــر از داد کــــــــــرد»
(همان)4 :

توصیه به دادگری فرمانروا  :با زاده شدن فریدون از مادر ،سرشت جهان از بیدادگری برست و به
گونهای دیگر درآمد:
«بــرآمــد بــر ایــن روزگــــــــــار دراز
خــجســـــتــه فــریــدون ز مــادر بــزاد

کشیــــد اژدها فــــش به تنــــگی فــــراز
جهان را یـــکی دیـــمر آمد نهــــــاد»
(همان)9 :

ادعای ستممر بر دادگری :به دستور ضحاک ،نامهای نوشته میشود و از لشکریان میخواهند،
گواهی دهند که ضحاک ،کاری بجز نیکی نکرده ،سخنی بجز راست نگفته است و در دادگری او
هیچ نقصی نیست که از ترس ضحاک ،همگان چه پیر و چه جوان آن را امضا کردند:
که جز تخم نیکی ،ســپهبد نکشــــــــــــت
«یکی محضـــر اکنون ب با ید نوشـــــــــت
نگویــــــــد سخــــن جز همه را ستــــی
نخواهد بـــه داد اندرون کاســـتــــــــــــی
ز بیــــــم سپــــــهبد همــــــه راستــــــان
بــــــر آن کــــــار گشتــــــند همداســــــتان
بــــــــر آن محضر اژدها نــــــــاگــــــــزیر
گواه ـ ـی نوشتن ـ ـد ب ـ ـرنا و پی ـ ـ ـ ـر»
(همان)12 :
دادگری پیش شرط ازدواج :به هنگام خواستگاری فریدون از شاه یمن ،دربارهی ازدواج سه دختر
او با سه فرزند ،پسر خود ،شاه یمن ،دادگر بودن آنها را ،از شرطهای اصلی میداند تا بتواند در
کنار آنان ،آرام بگیرد:
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«فرستــــــادی شاه را پیش خوانـــــــــد
بـــــه فرمان شــــــــــاه این سه فرزند من
ببینم کشــان دل پر از داد هســــــــــــت

فراوان سخــــــــن را به خوبی بــــــــراند
بــــــرون آن گه آیــــــد ز پیوند مـــــــــن
به زنهار شان د ست گیرم به د ســــــــــت»
(همان)17 :

دادگری ،ابزار آرامش عمومی :پس از پیروزی قاطع منوچهر بر سلم و تور ،و گسترش دادگری از
سوی او ،ایرانیان شاد میشوند ،او نیز میگوید :اکنون زمان دادگستردن است که بیداد رفت و سر
بزرگان از دست کشته شدن آزاد شد ،پس همهی شما مهر بورزید و چارهای بیابید:
ســران را ســر از کشتـــــن آزاد
«کنــون روز داد است بیداد شــــد
ز تــن آلت جنگ بیــرون کنـــید»
همــه مهــر جویید و افسون کنیــد
(همان22 :و)28
به خود نازیدن فرمانروا به علّت دادگری :منوچهر پس از فرمانروا شدن ،به دادگری پرداخت و
رسمهای نیکو را نگه داشت و گفت :من فرمانروا ،خشمگین ،جنگجو ،عادل و مهرورز هستم ،زمین و
آسمان در اختیار من است و از دینمداری ،شکوهمندی ،نیکبختی و خردمندی سود میگیرم:
بــه ســر ب ــر نــهــاد آن کیــانی کـــاله
«بــــــه هشتــــــم بیامــــــد منوچهر شــــــاه
منــــــم گفت بر تخت گـــردان سپـــــــــهر
همم خشم و جنگ است و هم داد و مه ـ ـر
زمــــــین بنده و چرر یار مـــن اســـــــــت
ســر تــ اجــداران شــکــار مــن اســــت
همم دین و همم فرّه ی ایزدی اســــــــــت
همــم بخــت نیــکی و هــم بخردی است»
(همان)28 :
توصیه پدر به فرزند برای دادگر بودن :پس از آن ،سام ،رو به فرزند خود ،زال ،میکند و میگوید:
دادگری و بخشش پیش گیر ودر آرامش به سر بر که زابلستان ،خانه و تمام جهان زیر فرمان توست،
امید است خانه و کاشانهات ،آباد و دل دوستانت شاد باشد:
«سوی زال کرد آن گهی ســــــــــــام ،روی
ک ـ ـه داد و دهش گ ـیر و آرام ج ـ ـ ـ ـوی
چن ـ ـان دان که زابلستان خان توس ـ ـ ـت
جه ـ ـان سر ب ـ ـه سر زی ـر فرم ـان توست
ت ـ ـرا خ ـ ـان و م ـ ـان ب ـ ـای ـ ـد آب ـ ـادت ـ ـر
دل دوســتــداران تــو شــــادتــــــر»
(همان)21 :
استدالل فرزند برای راضی کردن پدر به ازدواج :زال نزد پدرش میآید و او را میستاید و گریه
کنان می گوید :پدر دل آگاه و پهلوان من شاد و روانش به سوی داد گراینده باد ،شیر هم در برابر
دادگری تو ناتوان است و روان و خرد ،پایهی هستی توست ،همهی مردم از دادگریت شادمان هستند
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و زمین و زمان از تو داد میگیرند ،امّا من از این همه دادگری ،بیبهره ماندهام اگرچه به داشتن پیوند
با تو مشتهرم:
زمیــــــن را ببوسیــــــد و گستــــــرد پــــــر
«چــــــــو زال اندر آمد به پیش پــــــــدر
وز آب دو نرگس همی گل ستــــــــــــرد
یــــــکی آفرین کرد بر سام گــــــــــــرد
که بیــــــدار دل پهلوان شاد بـــــــــاشـــد
روان ـش گرای ـ ـ ـندهی داد ب ـ ـ ـ ـاد
زمیــــن نسپــــرد شیــــر بــــا داد تــو

روان و خ ـ ـرد گش ـت ـ ـه ب ـ ـنی ـ ـاد ت ـو

همــــــه مــــــردم از داد تو شادمـــــــــان

زت ـ ـو داد یابد زمی ـ ـ ـ ـن و زم ـ ـ ـ ـ ـان

مــــــگر من که از داد بــــــیبـــــــــهرهام

وگ ـ ـرچه ب ـ ـه پیوند ت ـ ـو شه ـ ـ ـ ـرهام»
(همان)87 :

درخواست از حاکم به علّت دادگری برای یک خواسته :سام به زال میگوید :اکنون نامهای
برای شاه ایران مینویسم و او را به سوی داد فرا میخوانم و آن نامه را به دست تو میدهم ،به یاری
خدای جهان ،کارها بر مراد تو خواهد شد:
فرستــــــم به دســــــت تــــــو ای نیکخواه
«یــــــکی نامه فرمایم اکنون به شـــــــــاه
سخــــــن هرچــــــه باید به یــــــاد آورم
روان و دلــــــــــــش ســــــــــــوی داد آورم
اگر یــــــار بــــــاشد جــــــهانــــــدار مــــــا
ب ـ ـه ک ـ ـام ت ـ ـو گ ـ ـردد همه کار م ـ ـا»
(همان)87 :
برخورد با فرمانروای بیدادگر :در دورهی فرمانروایی «نوذر» و هنگامی که وی بیدادگر میشود،
مردم علیه او میشورند و از سام می خواهند تا او به جای نوذر ،فرمانروای ایران باشد تا جهان با
دادگری او ،به آبادی گراید که ایران و پایههای آن وابسته به وجود سام است ،پس همگان بندهی او
میشوند و روحشان را به مهرش میسپارند امّا سام این را نمیپسندد و نوذر را شایسته میداند:
نشیــــــند بــــــر این تخت روشــــــن روان
« چ ـ ـه ب ـ ـاشد که س ـ ـام یل پ ـ ـهلوان
ب ـ ـر ا وی اس ـ ـت ای ـ ـران و ب ـ ـنی ـ ـاد او
ج ـ ـه ـ ـان گ ـ ـردد آب ـ ـاد ب ـ ـ ـا داد او
روان ها به م ـ ـهرش گروگان کنی ـ ـ ـ ـ ـم
که م ـ ـا بنده باشی ـ ـم و فرم ـ ـان کنی ـم
که ای ـ ـن ،کی پسن ـ ـدد زمن کردگ ـ ـ ـار
بدیــــــشان چنیــــــن گفــــــت سام ســـوار
ب ـ ـه ت ـ ـخت کی ـ ـی ب ـ ـر ،کمر بر می ـ ـان
که چ ـ ـون ن ـ ـوذری از ن ـ ـژاد کی ـ ـ ـان
م ـ ـحال است واین ،کس نیارد شن ـ ـ ـود»
به شاه ـ ـی م ـ ـرا تاج ب ـ ـای ـ ـد بس ـ ـود
(همان)72 :
آرامش عمومی با فرمانروای دادگر :پس از چندی «زو» را برای فرمانروایی ایران فرا میخوانند ،او
پیرمردی هشتاد ساله است ،امّا در دادگری و نیکی کردن ،جهان را جوان میکند و سپاهیان را از
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انجام دادن کار زشت باز میدارد و با خدای یگانه راز و نیاز میکند ،دیگر کسی را نمیگیرند ،نمیبندند
و نمیکشند امّا با خشکسالی سختی رو به رو میشوند و از آسمان نمی ،نمیآید ،و نان را با نقره هم
وزن میکنند:
« که ـ ـن ب ـ ـود بر سال هشتاد م ـ ـ ـ ـرد
بــــــه داد و به خوبی جهان تازه کـــــــــرد
سپ ـ ـه را زک ـ ـار ب ـ ـدی ب ـ ـاز داش ـت
کــــــه بــــــا پــــــاک یزدان یکی راز داشت
گرفتــــــن نیــــــارست و بستــــــن کـــسی
وز آن پ ـ ـس ندی ـ ـدند کشت ـ ـن بس ـ ـی
همــــــان بُد که تنگی بُد اندر جـــــــــهان
شــــــده خشک خاک و گیا را دهــــــــــــان
نیــــــامد همــــــی ز آسمــــــان هیــــــچ نم
هم ـ ـی ب ـ ـر ک شی ـ ـدن ـ ـد ن ـ ـان ب ـ ـادرم»
(همان)78 :
با اندیشهی دادگری ،فرمانروای مردم شدن :در این مرحله ،زال در جستجوی یافتن فرمانروای
نیکی ،برای ایران برمیآید ،موبد ،شخصی را که شکوهمند و بختی جوان دارد و نام وی کیقباد
است ،نام میبرد ،او از نژاد فریدون ،باشکوه ،پر اندیشه و دادگر است:
ی ـ ـک ی ش ـ ـاه ب ـ ـا ف ـ ـ ّر و ب ـ ـخت جوان
«نشــــــان داد موبــــــد مرا در زمــــــــــــان
ز ت ـ ـخم فری ـ ـدون ی ـ ـل کی ـ ـقب ـ ـاد
که با فرّ و برز است و بــــــــــــا رای و داد»
(همان)52 :
هنگامی که رستم با افراسیاب رو به رو میشود ،بر اسب خود نهیبی میزند ،گرز سنگین را برمیدارد
و عرصه را بر او تنگ میکند ،سپس آن گرز را بر او میکوبد و از پشت زین پایین میکشد و میخواهد
او را پیش قباد ببرد و حق او را در اولین روز جنگ ادا بکند:
فــــــرو کرد گرز گــــــران را به زیــــــن
«چــــــو تنگ اندر آمد بــــــا او زمیــــــن
جــــــــدا کردش از پشت زین پلنــــــــگ
بــــــه بند کمرش اندر آورد چنـــــــــگ
همــــــــی خواست بــــــــردنش پیش قباد
دهــــــــد روز جنــــــــگ نخستینش داد»
(همان)51 :
برآیند دادگری :کیقباد ،پس از چندی به پارس میآید و مردم به او روی میآورند ،او به دادگری و
رسم نیکو میپردازد ،سپس به بزرگان میگوید :که اکنون جهان از آنِ من است ،هر کس در دادگری
و دین ،شکافی پدید آورد نابود خواهد شد؛ زیرا هرچه بجز راستی باشد ،پدید آور خشم الهی است:
کــــــه او بــــــود ساالر دیهیــــــم جــــــوی
«جهــــــانی ســــــوی او نهادنــــــد روی
بــــــه تخــــــت کیــــــان اندر آورد پـــای
ب ـ ـه داد و ب ـ ـه آیی ـ ـن فرخن ـ ـده رای
چنیــــــن گفــــــت :بــــــا نــــــامور مهتران
ک ـ ـه گی ـ ـتی م ـ ـرا از ک ـ ـران ت ـ ـا کران
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نخــــــواهم به گیتــــــی ب ـج ـز راستی

ک ـ ـه خش ـ ـم خ ـ ـدا آورد ک ـ ـاست ـ ـ ـی»
(همان)58 :

سپس از نامآوران پیشین ،به نیکی یاد میکند و با دادگری و بخشش به آبادانی جهان میپردازد:
«وز آن رفتــــــه نام آوران یــــــاد کــــــرد
بــــــه داد و دهش گیـــتی آباد کــــــرد»
(همان)58 :
آنگاه ،در آغاز ماهی ،کاووس را نزد خود فرا میخواند و از عدالت و بخشش با وی ،سخنها میراند
که اگر دادگر و پاکدین باشی ،از هیچ کس بجز نیکویی نبینی؛ پس از این سخنان ،از این جهان رخت
برمیبندد و تابوت را به جای کار برمیگزیند:
ز داد و دهــــــش چند بــــــا او بــــــراند
« س ـ ـر ماه ک ـ ـاووس ک ـ ـی را ب ـ ـخواند
ز هر کــــــس نیــــــابی بــــــجز آفریــــــن
ت ـ ـو گ ـ ـر دادگ ـ ـر باش ـ ـی و پاکدی ـ ـن
گزین کــــــــرد صندوق بر جای کــــار»
بگــــــفت این و شد زایــــــن جهان فـــرار
)همان(33 :

منفور عامه شدن فرمانروای بیدادگر :کیکاووس نیز همچون برخی دیگر از فرمانروایان هم اندیش
خود ،پس از مدتی ،از راه راست روی گردان میشود و ستمگری را پیش میگیرد ،بزرگان از زال
استمداد میجویند زال به ایران میآید .او به ایرانیان میگوید :هر کس دورهی پیری را ندیده باشد
پند پیران را میشنود ،آنگاه این سپهر گردنده نیز داد او را میدهد:
«مــــــــن از جم و ضحاک و از کیقبــــاد
فرون ـ ـم ب ـ ـه بخت و ب ـ ـه ف ّر و ب ـ ـه داد
ابــــــا نــــــامداران چنیــــــن گفــــــت زال:
که ه ر کس که او را نف ـ ـرسود س ـ ـ ـ ـ ـال
هم ـ ـه پن ـ ـد پیرانش آی ـ ـد به ی ـ ـ ـاد
از آن پس دهد چرر گ ـ ـردان ـ ـ ـش داد»
(همان)57 :
بیتأثیری اندرز در فرمانروای بیدادگر :آنگاه زال در دیدار با کاووس به وی میگوید :ای بزرگ
مرد جهان وای برتر از همهی بزرگان و برتران! که تخت و بخت تو را نظیری نیست ،همیشه شاد
باشی ،سرت پر از دانش و دلت پر از داد باد:
س ـ ـراف ـ ـراز ب ـ ـر مه ـ ـتران و م ـ ـه ـ ـان
«چنیــــــن گفت :کای کدخدای جهــــــان!
نه چون بخت تو چرر گــــردان شنیــــــــد
چــــــو تخت تو نشنیــــــد و افسر ندیــــــد
هم ـ ـه سا ل ـ ـه پی ـ ـروز ب ـ ـادی و ش ـ ـاد
س ـ ـرت پر زدان ـ ـش دل ـت پ ـ ـ ـر زداد»
امّا سخنان زال در کیکاووس تأثیر نمیکند و به زال میگوید :اگر مرا یاری نمیکنی ،کارم را به
تأخیر مینداز .وقتی زال این را میشنود به او میگوید ،این از سر دلسوزی است و گرنه آنچه
میپسندی بکن که هرچه دانستم به تو گفتم:
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«چنــــــین پــــــاسخ آورد کاووس بــــــاز
جه ـ ـان آفرین ـ ـنده ی ـ ـار م ـ ـن اس ـت
گر ایدون که یارم نباشی به جنــــــــــــگ
چــــــــو از شاه بشنــــــــید زال این سخن
بــــــدو گفـــت شاهی و ما بندهایـــــــــم
اگر داد فــــــرمان دهی گر ستــــــــــــــــــم
از ان ـ ـدی ـ ـشه دل را بپ ـ ـرداخت ـ ـ ـ ـم

کــــــز انــــــدیشهی تو نیــــــم بینیــــــاز
سر نرّه دیوان شکــــــــار من ا ســــــــت
مفرمای ما را بدیــــــــن در درنــــــــــــگ
ندیــــــد ایچ پیدا ســــــرش را زبــــــن
بــــــــه دلسوزگی با تــــــــو گویندهایــــم
بــــــرای تو بایــــــد زدن گـــــــــام و دم
سخــــــن آنــــــچه دانستــــــم انداختـــم»
(همان)55 :

بدآیندهای فرمانروای نادادگر :کاووس ،در استمرار خودخواهیهای خویش ،به مازندران میرود و
در برخورد با دیوان گرفتار میشود و چشمهایش نابینا میگردد ،تعدادی از ایرانیان همچون او در
زندان میافتند ،زال ،رستم را فرا میخواند تا به فریاد آنان برسد ،رستم به پدرش میگوید :که من
آماده شدهام و بجز خدای دادگر یاوری نمیخواهم:
کــــــــه من بسته دارم به فرمان کمــــــــر
«چنیــــــن گفت رستــــــم به فرّر پــــــدر:
کنــــــون من کمر بسته و رفته گیــــــــــــر
نــــــخواهم جز از دادگر دستگیـــــــــر»
(همان)51 :
تالش و اندرز برای نجات بیدادگری از گرفتاری :پس از پیروز شدن رستم بر دیوان و کشته شدن
ارژنگ و دیو سپید به دست رستم ،کاووس ،نامهای برای شاه مازندران میفرستد و در آن ،نخست
خدای دادگر را میستاید ،سپس میگوید :اگر دادگر و پاکدین باشی ،از هیچ کس جز نیکویی نمیبینی
که اگر فرمانروا ،دادگر باشد ،کسی از فرمان او سرپیچی نمیکند و تو دیدی که خداوند به علّت
بدیهایتان بر سرتان چه آورد و تو ،توان مقاومت ندارید پس بهتر است به ما باج و مالیات بدهید:
کـــــــــز او دید پیدا به گیتی هنـــــــــر
«نـــــــــخست آفرین کرد بـــــــــر دادگ ـر
درشتی و تنــــــــدی و مهر آفریــــــــــــد
خـــــــــرد داد و گردان سپهر آفریــــــــــــد
ز هر کـــــــــــــــس نیابی جـــــز از آفرین
اگـــــــــر دادگر باشی و پاکـــــــــدیـــــــــن
ز چرر بــــــــــــلند آیدت ســــــــــــرزنش
وگر بـــدنشان بـــــــــاشی و بـــــــــدکنش
ز فرمـــــــــان او کی گذر بـــــــــاشدی
جهانـــــــــدار اگـــــــــر دادگر بـــاشـــدی
ز دیــــــــــــو و ز جادو برآورد گــــــــــــرد
ســزای تو دیدی که یزدان چه کــــــــــرد
ب ـ ـ ـده زود ب ـ ـ ـرکام ما ب ـ ـ ـاژ و ساو»
که بـــــــــا جنگ رستم ندارید تــــــــــــاو
(همان12 :و)11
دادگر شدن توقیتی بیدادگر :رستم در مازندران ،دیوان را شکستی سخت میدهد و کیکاووس و
ایرانیان در بند افتاده را میرهاند؛ کیکاووس در ایران ،دیگر بار به سوی راستی و دادگری میگراید
و زمین را بین بزرگان تقسیم میکند:
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« ب ـ ـ ـه شادی بر تخ ـ ـ ـت زری ـن نشست
زمی ـ ـ ـن را ببخشی ـ ـ ـد ب ـ ـ ـر مهت ـ ـ ـران

ه می جور و ب یداد را در ببســـت

چ ـ ـ ـو ب ـ ـاز آمد از شه ـ ـر مازن ـ ـدران»
(همان)17 :
آنگاه ،ایران به آبادی میگراید و در زیبایی ،بسان بهشت میشود ،دادگری و آسایش ،مایهی توانگری
میشود و اهریمن از بدی کردن باز داشته میگردد:
بیـــــــــاراست گیـــتی چــــــو بـــــــــاغ ارم
«زمــــــــــــین گ شت پر سبزه و آب و نم
ز بـــــــــد بسته شـــد دســــــت اهریمنی»
توانـــــــــگر شد از داد و از ایـــــــــمـــنی
(همان)17 :
مردم نیز با هدیه و بخشیدنی ،در برابر درگاه کاووس صف میکشند و جهان نیز همانند بهشت آراسته
میشود و با دادگری ،ثروت نیز افزونی میگیرد:
کشیدنـــــــــد صف بر در شهـــــــــریار
« هم ـ ـ ـه پ ـ ـ ـاک ب ـ ـ ـا هدی ـه و با نث ـار
جــــــهان چــــــون بهشتی شد آراستــه
پـــــــــر از داد و آگنده از خواســــــته»
(همان)17 :
در این دوره ،به علّت خوی نیک و عدالت کیکاووس ،روزگار بدی پایان گرفت و دیوها در رنج آمده،
گرفتار شدند و از ترس مجازات شاه به فریاد آمدند:
«بـــــه خــواب انــدر آمــد بــد روزگــــــار
ز خوبـــــــــی و از داد آموزگــــــــــــار
بـــــه رنجــش گرفتــار دیــــوان بُدیـــــد
ز بــــــاد افــــــره او غریـــوان بُدنــــــد»
(همان)18 :
بیدادگر شدن مجدّد فرمانروا و برخورد بزرگان با وی :کیکاووس ،دیگر بار به وسیلهی دیوها
تغییر میکند و روان و اندیشهاش ناتوان میگردد و میپندارد که آسمان گردنده نیز در اختیار وی
خواهد شد و تصمیم میگیرد که به وسیلهی عقابها به آسمانها رود و چنین میکند امّا عقابها
درمانده گشته ،او را بر زمین میاندازند.
گودرز ،کاووس را به شدّت نکوهش می کند و کارهای زشت او را ،یک به یک نام میبرد و به او
می گوید :جز خدا ،متعرّض همه چیز و همه کس شدی ،از زمین گذر کردی و به سوی آسمان هم
رفتی؛ از این زشتیها بپرهیز ،همان کاری را بکن که پیشینیانت کردهاند ،به بندگی خداوند بنگر و
جز به خواست او کاری مکن :کاووس در پاسخ میگوید :از راستی ،کاستی پدید نمیآید ،تو سخن
حقی گفتی که بیداد نگفتی و روح من در برابر نام تو آزاد نیست:
کـــــــــه منشور تیغ تو را بر نخوانـــــــــد
« ب ـه گیتی جز از پاک یزدان نم ـ ـ ـان ـ ـد
کن ـ ـ ـون بآسمان نی ـ ـ ـز پرداخت ـ ـ ـ ـی
ب ـه جنگ زمین سر ب ـ ـ ـه سر تاخ ـ ـ ـتی
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هم ـان ک ـ ـ ـن که بیدار شاهان کن ـ ـ ـ ـند
ج ـز از بن ـ ـ ـدگی پیش یزدان م ـج ـ ـوی
چن ـین داد پ ـ ـ ـاسخ ک ـ ـه از راس ـ ـ ـت ـی
همی داد گ ـفت ـی و ب ـی ـداد ن ـی ـس ـت

ستاین ـ ـ ـده و نی ـ ـ ـکخواهان کن ـ ـ ـ ـند
مزن دســت در نیک و بد جز بــــــــــدوی
نیای ـ ـ ـد ب ـ ـ ـه کار ان ـ ـ ـدرون کاس ـتی
ز ن ـ ـ ـام تو ج ـ ـان م ـن آزاد نی ـ ـ ـست»
(همان)19 :

نتیجه دادن فشار و اندرز در هدایت فرمانروای نادادگر :کاووس ،دیگر بار به خود میآید و از
کارهای گذشتهاش پشیمان و افسرده میشود ،مدتها گریه و زاری میکند و چهرهی خود را در برابر
خدای یگانه بر خاک میمالد و فروتن میشود.
چون مدتی این چنین میگذرد ،خداوند ،او را میبخشد ،کاووس هم دوباره و با شیوهای جدید دادگری
میکند که تابش آن ،بزرگ و کوچک را فرا میگیرد و دادگری او برای مردم ،لذت آفرین میشود و
چهرهی فرمانروا نیز بر اریکهی قدرت میدرخشد:
ببـــــــــخشود بر وی جــــــهان آفریـــــــــن
«چـــــو بگذ شت یک چند گریان چنیـــــن
که تاب ـ ـ ـنده شد بر کهان و مه ـ ـ ـ ـ ـان
یـــکی داد نو ساخت انـــــــــدر جهـــــــــان
همـــــــــان شاه برگاه زیبا شــــــده اســـت»
جهان گفتی از داد دیبا شده اســــــــــــت
(همان)19 :
نشانههای دادگری در بدو توّلد شخص  :بزرگان ایران در مسیر شکار ،کنیزکی زیبا را مییابند و
برای در اختیار گرفتن او ،نظرها دارند ،سرانجام ،کیکاووس ،وی را برمیگزیند و با زیورها میآراید،
طولی نمیکشد که از آن کنیز ،پسری میزاید که شاه او را «سیاوش» مینامد ،شاه ،سیاوش را بر
انواع زندگی از دادگری ،بیداد ،قدرت ،سخنوری ،و سپاه داری آگاه میسازد و هنرها را نیز به وی
میآموزد و در آن ،رنج ها میکشد که نتیجه هم دارد:
بــــر او چرر گردنده را بــــخش کــــرد
«جهانــــــدار نامش سیاوخــــ ـش کــــــرد
بــــه یــــزد ان پــــناهیــــد از کــــار او
ب ـ ـدی ـ ـ ـ ـد از ب ـ ـدو ن ـ ـی ـ ـک آزار او
سخــــن گفتــــن رزم و رانــــدن سپـــاه
ز داد و ز بیــــــــــــداد و تــــــخت و کاله
بــــسی رنــــج برداشت و آمد بــــه بـــر»
هنرها بی ـ ـ ـ ـاموخت ـ ـ ـ ـش سر ب ـ ـه سر
(همان)87 :
ساده انماری کار و در خطر افتادن به امید دادگری احتمالی :افراسیاب آمادهی حمله به ایران
میشود؛ سیاوش خود را نامزد فرماندهی سپاه ایران میکند و در دل با خود میگوید در این کار ،دو
هدف دارم :یکی خداوند مرا از سودابه و سخن گفتن پدرم میرهاند ،دو دیگر اگر در این کار نامآور
شوم ،لشکر بیگانه را به دام میاندازم:
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«بــــــه دل گفت :من سازم این رزمــــــگاه
م ـ ـگر ک ـ ـم ره ـ ـای ـ ـی ده ـ ـد دادگ ـر
دگ ـ ـر گ ـ ـر از ای ـ ـن ک ـ ـار ن ـ ـام آورم

بــــــــخوبی بگویــــــــم بخواهم زشــــــــاه
ز ســــــودابــــــه و گــــــفتــــــگوی پــــــدر
چنیــــــــن لشکری را بــــــــه دام آورم»
(همان)89 :

دراین زمان ،افراسیاب خوابی میبیند که در آن ،حکومت او تباه می شود ،سپس مُعبّران و موبدان را
فرا می خواند؛ موبد برای گفتن حقیقت خواب از او تضمین میخواهد و شاه میپذیرد ،آنگاه موبد
میگوید :الزم است هرچه را مییابیم بدرستی بیان کنیم:
چ ـ ـو موب ـ ـد زشاه ای ـ ـن سخنها شنی ـ ـد
«از آن پــــــس بگفت آنچه در خواب دید
که این خواب را کی توان گفت راســـــــــت
ب ـ ـت ـ ـرسی ـ ـد وز ش ـ ـاه ز نهار خواست
زبــان را بــه پــاسخ گــروگــان کنـــد
م ـ ـگر ش ـ ـاه ب ـ ـا ب ـ ـن ـ ـده پی ـ ـمان کند
کــــــز ایــــــن در سخن هرچه داریم یـــاد
گشــایــیــم بــر شــاه و یــابــیــم داد
ب ـ ـه زن ـ ـه ـ ـار دادن زب ـ ـان داد ش ـ ـ ـاه
کــز آن بــد از ایــشان نــبــیــند گنــاه»
(همان)91 :
ستممر نیز در اندیشهی دادگر بودن است :افراسیاب ،پس از تأمّل بسیار ،نامهای برای سیاوش
می نویسد ،پس از ستایش خداوند جهان آفرین ،آن که برتر از مکان و زمان و خدای جان و خرد است
و دادگری او ،خردمند را میپروراند ،سیاوش را نیز میستاید و او را ،دارای شرم و بدور از ستمگری و
ناراستی میداند:
بــــــــزرگی و دانش نمایش گرفــــــــت
«جــــــــهان آفرین را ستایش گرفــــــــت
بــــــــدو کی رسد بــــندگی را گمــــــــان
کــــــــجا برتر است از مکان و زمــــــــان
خــــــــداوند جــــان است و آنِ خــــــــرد
خــــــردمــــــنــــــد را داد او پــــــــــــرورد
از او بــــــاد بــــــر شــــــاهـــــــــزاده درود
خــــــــــداوند کوپـــــال و شم شیر و خود
خــــــداوند شرم و خــــــداوند پــــــاک
ز ب یداد و کژی دل و دســـت پا »
(همان)91 :
9ـ نتیجهگیری
برآیند این تحقیق ،در بندهای زیر تبیین میشود:
1ـ فردوسی ،داد را در معانی مختلف و متعدّدی به کار میبرد که فراتر از عدالت و انصاف مینماید و
برآن است که دادگر را ،موحّدی بداند که در همهی احوال و در همه جا ،خداوند ،ناظر اوست ،بنابراین،
موظف به اجرای اوامر الهی در همهی زمینههای زندگی فردی و اجتماعی است.
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2ـ او ،توجه به فضایل اخالقی و اعتقادی را ،بر دیگر ویژگیهای بایستهی انسانی برتر میداند؛ لذا،
دادگری و دادستایی را ،بخشی از این نوع میشمارد.
 8ـ گرایش به داد و ستایش آن را ،متأثر از دو جنبهی :دینی و اندیشهای میداند که اولّی ،متأثّر از
توحید و دومی ،به اقتضای داشتن دانش و بینش فراهم میآید و با بهره گرفتن از این دو ،عوارض
ناخوشایند ستمگری را که حاصل خودکامگی است ،باز می یابد و آن را ،با اجرای عدالت اجتماعی از
بین میبرد.
7ـ از نظر فرزانهی توس ،دادگری وسیله ای کارآمد ،برای مهرورزی و صلح جهانی است؛ چه ،در
جامعهای که داد هست ،جنگ و کشتار ،رخت بر میبندد.
5ـ از نظر او ،دادگری ،مایهی بنیادین حکومت آرمانی است آنچه بشر ،همیشه در جستجوی دسترسی
به آن بوده است.
1ـ بدین سان ،باید اذعان داشت که فردوسی ،مدّاح فرمانروایان نیست که با نابسامانیها ،و غارتها و
اسارتها ناسازگار است و در برابر آن میایستد.
4ـ داد و دهش را به این دلیل میستاید که مایهی الهی دارد و آن را ،خردمندانه تبیین میکند تا
آیندگان ،با توسّل به آن ،در برابر فرمانروایان ستمگر بستیزند؛ بدین جهت خداوند را «خدای داد»
مینامد.
8ـ «داد» در عمدهی داستان های رزمی ،بزمی ،اساطیری و عشقی ،خودنمایی دارد و این ،نشان
میدهد که قهرمانان در شاهنامه برای احراز آن ،تالشها داشتهاند.
9ـ «داد» از رساترین واژههای شاهنامه است ،به گونهای که میتوان ،این اثر سترگ را «نامهی داد»
نیز نامید.
 12ـ در نگاه این حکیم ،دادگر بودن ،شرط الزم برای فرمانروایی است و بی داشتن این ویژگی،
نمیتوان امارت یافت .پس احراز آن در این مورد البدّ مینماید.
11ـ او ،باور داشت به داد را ،ریشهی تاریخی ملّت ایران میشمارد و بر این اعتقاد است که ایرانیان
همواره ،با بیداد در ستیز بودهاند که دشمنی دیرینهی اینان با اهریمنان (دیوها) متأثّر از همین
اندیشهی استوار بوده است.
12ـ همچنین از منظر این مرد سترگ ،بخش عمدهی زندگی انسان و سعادت و سالمت وی ،وابسته
به دادگری است و فقدان آن ،زمینه ساز نگونساری و تیره روزی است.
18ـ دادگری ،اختصاص به یک طبقهی خاص اجتماعی ندارد که همگان بدان مینازند و سرمیفرازند؛
چه ،نداشتن داد ،افزون بر فرومایگی و درماندگی ،باعث محرومیّت از بخشایش الهی نیز میشود.
17ـ تحقّق دادگری ،مستلزم داشتن شرطهای بایسته و آمادگی درونی و برونی دادخواه است و گرنه،
فراهم آمدن آن دشوار ،بل ممتنع است.
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 15ـ از دیدگاه فردوسی ،فراهم گشتن دادگری ،افراد جامعه را خرسند و شاداب میکند و پیآیند
سرزندگی ،سعادت و سالمت است.
پیشنهاد میشود ،برای تحقیق در حوزهی عدالت اجتماعی و آنچه امروز به نام حقوق بشر از آن سخن
می رود ،از این اثر سترگ نیز به صورت یکی از منابع معتبر ،بهره گیرند و بدین سان ،روشن شود که
چگونه ایرانیان در این بخش نیز تأثیرگذار بودهاند.
منابع و مآخذ
 1ـ ابن خلدون ،عبدالرحمان بن خلدون )1848( ،ترجمهی محمد پروین گنابادی ،جلد اول،
تهران :مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
2ـ پاشایی ،محمدرضا )1889( ،ریشهشناسی واژهی «سوگند» در نامهی باستان ،اطالعرسانی و
کتابداری ،کتاب ماه ادبیات ،مرداد ،شماره  45 :157ـ .77
8ـ پرنیان ،موسی ( )1891هنر در شاهنامه ،فصلنامۀ تخصصی سبک شناسی نظم و نثر
فارسی (بهار ادب) ،شمارهی 241 :15ـ .218
7ـ دهخدا ،علیاکبر )1842( ،لغت نامه ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
5ـ رستگار فسایی ،منصور )1881( ،فردوسی و هویت شناسی ایرانی ،تهران :طرح نو .
 1ـ رستم وندی ،تقی1884( ،و «)1888آز» و «داد» ،آسیبشناسی سیاسی شهریاری در
شاهنامهی فردوسی ،علوم سیاسی ،پژوهش سیاست نظری ،زمستان و بهار ،شماره  22 :5ـ .1
 4ـ رفعت ،محمد تقی )1887( ،منشها و کردارهای قهرمانان شاهنامه ،ادبیات و زبانها ،رشد
آموزش زبان و ادب فارسی ،نیمهی اول بهار ،شماره  15 :48ـ .12
8ـ صفا ،ذبیحاه )1818( ،حماسهسرایی در ایران ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات شرکت سهامی
کتابهای جیبی.
9ـ عزیزی ،طاهره )1888( ،ترسیم چرخهی عدالت در شاهنامه ،علوم سیاسی ،علوم سیاسی ـ
دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،سال دوازدهم ،شماره  ،75بهار 142 :ـ .178
12ـ عمادی ،اسداه 42( ،ـ  )1819حقیقت فردوسی و خاستگاه اجتماعی شاهنامه ،ادبیات و
زبانها ،شماره  41و ،44اسفند و فروردین 427 :ـ 194و  811ـ .427
11ـ فردوسی ،ابوالقاسم )1892( ،شاهنامه ،به کوشش امیر نیرومند براساس چاپ مسکو ،چاپ
دوم ،تهران :انتشارات جلوه نگار.
 12ـ فردوسی ،ابوالقاسم )1845( ،شاهنامه ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهران :انتشارات قطره.

دادستایی و بسآمدی سامانمند آن ،در دورهی اساطیری و پهلوانی شاهنامهی فردوسی299/

18ـ قربانپور ،حجّت )1888( ،جلوههای دادخواهی دهقان توس در شاهنامه ،تاریخ ،تاریخ پژوهی،
زمستان ،شماره87 :21ـ .42
17ـ کزازی ،جاللالدین )1892( ،رؤیا ،حماسه ،اسطوره ،چاپ ششم ،تهران :نشر مرکز.
15ـ کزازی ،سید جاللالدین« )1887( ،داد» و «بیداد» در شاهنامه( ،مفهوم داد و عدالت در
شاهنامه) میان رشتهای ،سوره اندیشه ،مهر ،شماره 11 :22ـ .12
11ـ معین ،محمد )1818( ،فرهنگ فارسی ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات امیر کبیر.
14ـ منجمی ،منوچهر )1888( ،این فردوسی این ایران :حماسهی بزرگ ایرانیان :روزهای گمشدهی
تاریخ ،ادبیات و زبانها ،فردوسی ،تیر ،شماره 51 :48 :ـ .52
18ـ مهرکی ،ایرج و بهرامی رهنما ،خدیجه )1892( ،ساختار تقدیر محور داستانهای تراژیک
شاهنامه ،ادبیات و زبانها ،بهار ،شماره  ،22فصلنامه 18 ،ـ .84
 19ـ میزانی ،فرج اه )1898( ،حماسهی داد ،چاپ اول ،تهران :انتشارات فردوس.

