!

ِ
ِ
عدالت اجتماعی!
نگاه فلسفی به
)در روزگا ِر بهرامگور( !

ِ
ِ
ِ
اساس
گزارش فردوسی در شاهنامه از سه مرحله عبور میکند!:
داستان بهرامگور بر
دادگری در
ِ
ِ
ِ
 (۱مBواجBهش ِ
Bدن بهBرام بBا طBبقات مBختلف اجBتماعی کBه نBمایی جBذّاب از نBحوهی معیشBت دارا و نBدار بBدسBت میدهBد )ن.ک .مBقالBهی
دارا و ندار در قلمر ِو بهرامگور از همین نویسنده(!
ِ
ِ (۲
ح ِ Bل عملی بBBرای کBBاسBBنت از درد و رنجِ شهBBرونBBدان و تBBح ّقق دادگBBری بBBا اهBBدایِ کBBمکهBBای حBBکومتی بBBه طBBبقات آسBBیبدیBBده.
راه ّ B
) ن.ک .مقالهی ارزانیان از همین نویسنده(!
ِ
ِ
بحث عدالت در قیاس با نگاه افالطون!.
 (۳تحلی ِل عقالنی و تطبیقیِ
ِ
ترتیب سهگانهی باال معطوف است!.
این نوشته به سومین و آخرین مرحله از

!
ِ
رسول قیصر !
!

بهBBرامگBBور پBBیروزمBBندانBBه از سBBرکِ B
Bوب سBBلطهجBBوییِ خBBاقBBان بBBازگشBBته و ثBBروتی هBBنگفت را ب BهخBBانBBه آوردهاسBBت .هBBمینکBBه کBBارهBBا آرامBBش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
میگBBیرد و در آخBBریBBن اقBBدام »نَBBرسی« )بBBرادر شBBاه ( بBBه پBBاداش خBBدمBBات شBBایBBان خBBویBBش حBBکومBBت خBBراسBBان را میگBBیرد .بBBه شBBاه
خBبرمیدهBند کBه رس ِ
Bول قBیصر مBدتهBا مBنتظ ِر شBرفیBابیسBت و تBا کBنون امBکانBش فBراهBمنBبودهاسBت .ایBن فBرسBتاده کBه پBیرمBردی دانBا و
ِ
موبد موبدان میپرسد! .
چربگفتار توصیفشده هفت پرسش را در محض ِر شاه از
پیش از طرح ِ پرسشها!:
! زمانی همی بود با ِ
ِ
باد سرد!
!
لب شاه از آوا ِز پرسنده مرد !

! که رومی بپرسیدخواهدش نیز؟!
که تا چیست این در نهان هفت چیز !
ِ
دلBی ِل شBگفتزدگیِ بهBرام ایBن اسBت کBه اوال آن مBرد رومیسBت و از م ِ
Bعدن خBرد و مهBد فBلسفه میآیBد ،دوم ایBنکBه پBیر و فBاضBل اسBت و
ِ
جنس افالطون داشتهاست!:
به تعبی ِر موبد معلمانی از
!خردمند و با دانش و با نژاد!
!
کسی کش فالطون بُدست اوستاد
شBاه از خBود میپBرسBد چBنین کسی چBه مBجهولی را میخBواهBد مBعلوم کBند و ایBن پBرسBشگریهBا بBخاطِ Bر چیسBت؟ سBرانBجام پBرسBشهBا
طرح میشود که آشکارا رنگِ فلسفه بهخود دارد!:
ِ
پرسش نخست میپرسد » :مکان یعنی چه  ،آیا مکان زیر و زبر و بیرون و اندرون دارد؟«!
در چهار
ِ
ِ
در دو پرسش دیگر میپرسد » :زمان چیست؟ ابد و ازل چه معنایی دارد به تعبیر شاهنامه همان بیکرانه چه و دیر چیست؟«!
ِ
پرسش پایانی میپرسد!:
در
!مر او را به هرجای فرمان بود؟ !
!
چه چیز آنکه نامش فراوان بود
ای BBن پ BBرس ِ B
مهمیس BBت؛
Bش آخ BBر اگ BBرچ BBه بیش BBتر ب Bه چیس BBتان میم BBان BBد و ان BBگار گ BBوی BBنده خ BBود پ BBاسخِ آن را میدان BBد ام BBا ح BBاویِ ن BBکتهی ّ
ِ
بBBراسِ B
Bاس بBBاور بBBه قBBدرت مBBطلق کBBه »مBBر او را بBBه هBBر جBBای فBBرمBBان بBBود« علیالBBقاعBBده بBBایBBد بBBا یBکنBBام و فBBقط یBکنBBام مBBواجBهبBBاشBBیم در
ِ
حBBالی کBBه در ایBBن پBBرسBBش از فBBرمBBانBBروای بBBالمBBنازعی سBBخن میگBBویBBد کBBه نBBامهBBای فBBراوان دارد ،بBههBBرحBBال مBBوبBBد مBBوبBBدان زیBBرکتBBر از
ِ
پرسش آخر بیشتر از دیگر پرسشهاصرف میکند!:
فرستادهی قیصر است و َه ّ ِم خود را رویِ پاسخ به
!رساند خرد پارسا را به کام!
!
بسیار نام!
خرد دارد ای پیر ،
ْ
!خرد دور شد  ،درد ماند بهجا!
!
یکی »مهر« خوانند و دیگر»وفا«
!بلنداختری »زیرکی« داندش!
!
زبانآوری »راستی« خواندش
ِ
!که باشد سخن نزد تو استوار!
!
گهی »بردبار« و گهی »رازدار«
ِ
قدرت او( بگذرد!
!از اندازهها کام ِ او )اراده و
!
پراکنده این است نام ِ خرد !
ِ
Bقارت آسBBمان را در مBBقاب ِ Bل خBBرد ب BهتBBصویBBر میکشBBد و نBBکتهای را بBBازگBBو میکBBند کBBه افBBالطBBون در کِ B
Bتاب جBBمهور
مBBوبBBد پBBس از ایBBن حB
گBBفتهاسBBت .افBBالطBBون در جBBمهور سBBه آنBBالBBوژی یBBا تBBمثی ِل مBBعروف دارد کBBه یکی از آنهBBا بBBه تBBمثی ِل خBِ Bط مBBنقسم یBBا Analogy of the
Bان س BBقراط ت BBقری BBر میش BBود -درکِ م BBا از ج BBهان ب BBه دوب ِ B
 divided lineش BBناخ BBته میش BBود در ای BBن ت BBمثیل -ک BBه از زب ِ B
Bخش دی BBداری و

Bخش ذهنی بBزرگتBر از ب ِ
تحBلیلی )عینی و ذهنی  (visible and intelligible /تBقسیم شBده اسBت و آشBکارا ب ِ
Bخش عینی تBرسBیم
ِ
ِ
توصیف فرمانرواییِ خرد میگوید!:
موبد موبدان پس از
میشود.
!که چشم ِ س ِر ما نبیند نهان!
خرد جوید آکنده را ِز جهان !
ِ
مBوبBد در ادامBه میگBویBد ق ِ
ِ
Bدرت بBینایی مBمکن اسBت بBه انBدازهی یBک پBرت ِ
Bاب تBیر بیشBتر نBباشBد امBا قBدرت تحBلیل از شBمار سBتارگBان در
ِ
ِ
احساس حقارت میکند!.
خرد آدمی
میگذرد و آسمان در مقاب ِل
سBBربBBلندیِ مBBوبBBد در پBBاسخدادن بBBه پBBرسBشهBBا نBBشانBهی آگBBاهی و چBBیرگیِ دسِ B
Bتگاه بهBBرامگBBور بBBر فBBلسفهی یBBونBBانی/رومی اسBBت .کسی
کBه بBه تBلویح و تBصریح مبلغِ انBدیBشههBای افBالطBون اسBت از تس ِ
ِ
Bشمندان یBونBان شBگفتزده میشBود و بBه
Bلط مBوبBد نسBبت بBه آرای دان
شاه میگوید!:
ِ
دانش موبدان و هم دانشهای یونانی(!
!به دانش فزون است و از بخردان )یعنی هم از
همان نیز دستورت از موبدان!
!به داناییِ او سرایندهاند!
همه فیلسوفان ورا بندهاند !
ِ
ِ
رسول قیصر است که بهپرسشهای موبد پاسخ دهد!:
نوبت
اکنون
!که بر کردهی او )گیتی( بباید گریست؟ !
زگیتی زیانکارتر کار چیست!
!که از کردنش مرد گردد بلند؟ !
چه دانی تو اندر جهان سودمند
پBرس ِ
Bش مBوبBد آشBکارا عBملگBرایBانBه و راهبُBردیسBت؛ میگBویBد چBه عملی را زمBانBه انBجام میدهBد کBه بیشBتریBن زیBان را هBمراه دارد و چBه
کBBاریسBBت کBBه انBBسان مBBمکن اسBBت بBBکند و بیشBBتریBBن سBBود را داشBBته بBBاشBBد .رسِ B
Bول قBBیصر شBBتابBBزده پBBاسخ میدهBBد دانBBایی و نBBادانی
سBود و زی ِ
Bان ایBن جBهانBند و مBوبBد بBه طBعنه میگBویBد :چBنین سBخن گفتنی مBاهی را بBه خشکی بBردن اسBت و نBتیجهای نBدارد .رسBول
از موبد میخواهد خود فلسفهی خویش را آشکار کند!:
!که از دانش افزون شود آبروی!
تو این گر دگرگونه دانی بگوی
س ُ
خن!
بدو گفت موبد که اندیشه کن!
!کز اندیشه یافه نگردد َ
!چنان دان که مرگش زیانکار تر!
ز گیتی هرآن کو بیآزارتر !
!چو راند بدونیک تن مرگ راست ) یعنی هرکار بکنند از مرگ گریز ندارند( !
به مرگِ بدان شاد باشی رواست
!خرد را میانجی کن اندر میان!
ازین سودمندی بود زان زیان!

!
!

پند نامهی انوشیروان!

Bوب ب ِ B
Bحث ع BBدال BBت اج BBتماعی در داس ِ B
ب BBا ط BBرح ِ گ BBفتگوی ف BBرس BBتادهی ق BBیصر و م BBوب Bِ Bد م BBوب BBدان چ BBارچ ِ B
Bتان به BBرامگ BBور ک BBالفمیش BBود.
خBBوانBBندهای کBBه پBBیش از ایBBن بBBا تBBوزیعِ نBBاعBBادالن Bهی ثBBروت آشBBنا شBBده بBBود و روشهBBایی را تجBBرب BهکBBردهبBBود کBBه فBBاصBBلهی فBBقر و غBBنا را
ِ
Bرورت آن میرسBد .بBیایBید تBصور کBنیم کBه مBخاط ِ
Bب ایBن گBفتار شBاه اسBت .آنچBه
کBاهBش میداد در ایBنجBا بBه فBلسفهی دادگBری و ض
ِ
ِ
بهBBرام از ایBBن بBBحث در مییBBابBBد ایBBن اسBBت کBBه بBBا مBBرگِ انBBسان کBمآزار گیتی زیBBانمیکBBند و از مBBرگِ کسی چBBون یBBزدگBBرد بBBزهگBBر )پBBدرِ
بهBBرام( هBBمگان شBBاد میشBBونBBد و سBBودمیبBBرنBBد .آنBBچه از دادگBBری بBBدسBBت میآیBBد فBBایBBده اسBBت ،سBBودی کBBه بBBه فBBرد و جBBامBBعه خBBواهBBد
رسید!.
ِ
س ِ
Bند دیBگری کBه ایBن نBگاه را تBحکیم میکBند پBندنBامBهی انBوشBیروان اسBت و ابBیاتی کBه از تBرجBمهی ایBن سBند تBوسBط شBاعBری نBامBعلوم
ِ
دوران فردوسی بهیادگار مانده است!:
و در زمانی نامعلوم اما نزدیک به
انوشیروان :کمآزاری و بردباری پیشه کنید!
شاعر)بدیعِ بلخی /بدایعیِ بلخی /شریف  ،در دورهی سامانیان /غزنویان /سلجوقیان(!:
!کمآزاری و بردباری گزین!
چو روشن شود جانت از داد و دین !
!بود شادمانه به هر دو جهان!
!
کم آزار مردم بود کم زیان !
!به زاری بمردست آزارجوی!
!
از آزا ِر مردم شود آبروی !
!کم آزار باش و دو گیتی تراست!
!
جهاندیده آزا ِر مردم نخواست
ِ
ِ
سال دوم صفحهی  ۱۸۰به بعد(!
سعید نفیسی مجلهی مهر شمارهی ۲
)ن.ک .مقالهی
ِ
ِ
همچنین در قابوسنامه ِ
باب هشتم )اندر یادکردن پندهای انوشیروان عادل( میخوانیم!:

اگر خواهی که بیبیم باشی  ،بیآزار باش!
اگر خواهی که باآزرم باشی و باآبروی ،آزا ِر کس مجوی!
چرا دشمن نخوانی کسی را که جوانمردیِ خویش در آزا ِر مردمان داند؟!
ِ
ِ
بطاقت خویش نکودار!
زیردستان خود را
اگر خواهی که از شما ِر دادگران باشی ،
ِ
حسین آهی ص ! (۳۷
)قابوسنامه عنصراملعالی کیکاووس بن ُوشمگیر ،

!
!

ِ
حکومت پاسخگو!

بهBBرام پBBس از رفBِ Bنت رسِ B
Bول قBBیصر دیBBگر از انBBدیBBشهی دادگBBری رهBBانمیشBBود .شBBتابBBان اصBBالحBBات را از ارتBBش و نBBیروهBBایِ خBBود آغBBاز
میکند!:
ِ
!ابر پهلوانان پرخاشخر!
ببخشید رویِ زمین سربهسر !
ِ
ِ
!به نادادن چیز و گفتار سرد!
هرآنکس که بیداد بُد دور کرد!
ِ
بهرام دانستهبود که عدالت یک امر اجتماعیست و باالترین نهادهای قدرت بیشترین سهم را در بیدادگری دارند!:
ِ
!بریده دل از ِ
ِ
ترس گیهان خدیو!
!
دست دیو
به هرجای
گستردن
ِ
!وزو ویژه پیدا شود کژّ و راست!
!
گردن پادشاست!
همه پاک در
بهBBرام هشBBدار میدهBBد کBBه انحِ B
ِ
Bراف پBBادشBBاه از عBBدالBBت ام ِ Bر غBBریبی نیسBBت و هBBر صBBاحِ B
Bب قBBدرتی در مB
Bعرض خBBودکBBامگی ایسBBتاده
است!:
!نبد پاک و دانا و یزدانپرست؛!
پدر گر به بیداد یازید دست !
!که روشن دلش زنگِ آهو گرفت!
مدارید کردا ِر او بس شگفت !
!چه کردند کز دیو ُجستند راه!
ببینید تا َج ّم و کاووس شاه !
ِ
ِ
شاه در رو ِز روشن خود را مسئول خسارتهایی میداند که دزدها در دل نیمهشب به شهروندان وارد میکنند!:
!بدزدد ز درویش دزدی پالس!
وگر درگذشته زشب چند پاس
ِ
!بشویم دل غمگنان را ز رنج!
به تاوانش دیبا فرستم ز گنج!
ِ
ِ
شBBاه متعهBBد میشBBود کBBه از جBBانBBبازان ارتBBش تBBیمارداری کBBند و دامBBنهی دادگBBری را بBBه نBBحوهی کشBBتار حBBیوانBBات گسBBترشمیدهBBد و
اصولی را برایِ کاسنت از خشونت نسبت به چارپایان وضع میکند!:
ِ
ِ
!که تنگیست از گاو کشنت به مرز!
گاوان ورز !
مریزید هم
خون
ِ
خداوند خود خوار گشت!
!به چشم ِ
ز پیری مگر گاو بیکار گشت !
!که از مرز بیرون شود فربهی!
نباید ز بُن کشت گا ِو زهی !
ِ
Bب سBBرد زمسBBتانی در حBBالیکBBه شBBاعBBر از تBBمامکِ B
بBBدیBBن تBBرتBBیب در داسBBتانسBBراییِ حBBکیمانBهی فBBردوسی ،در یBBک شِ B
Bردن هBBیزم بBBیمناک
اسBت ،سBرگBذشBت تBو ّل ِBد بهBرام گBور شBکلمیگBیرد و از ِ
دل ظBلم سBتارهای میدرخشBد کBه ش ِ
Bب تBاریBکِ جهِ Bل حBکومBتگBران را نسBبت بBه
Bالف پBدرش ،درد و رنجِ ط ِ
Bت مBردم روشBن میکBند .بهBرام بBر خ ِ
سBرنBوش ِ
Bبقات مBختلف را از نBزدیBک درک میکBند و در گس ِ
Bترش عBدالBت
ب BBا ت BBقدی Bم ِ ه BBدای BBای ح BBکومتی ب BBه مح BBروم BBان میک BBوش BBد .ش BBاه متعه BBد اس BBت ک BBه ان BBدی BBشه و ف BBلسفهی ع BBدال BBت را م BBطال BBعه ک BBند و ب BBیان Bهی
سیاسیِ خود را برای تحقق حکومتی عادالنه صادر نماید!.
!شنیدند و کردند نیکی نگاه!
همه نامداران چو گفتا ِر شاه!
ِ
!ازآن شاه پ
ُردانش زودیاب!
همه دیده کردند پیشش پرآب!
ِ
پادشاه زمین خواندند
!ورا
خروشان برو آفرین خواندند !

