
نگاِه فلسفی به عدالِت اجتماعی!
گور) ! !(در روزگاِر بهرام

کند:! گور بر اساِس گزارِش فردوسی در شاهنامه از سه مرحله عبور می دادگری در داستاِن بهرام
 ۱) مـواجـهشـدِن بهـرام بـا طـبقاِت مـختلِف اجـتماعی کـه نـمایی جـذّاب از نـحوهی معیشـِت  دارا و نـدار بـدسـت میدهـد (ن.ک. مـقاـلهی 

گور از همین نویسنده)! دارا و ندار در قلمرِو بهرام
۲) راِه حّــــــِل عملی بـــرای کـــاســـنت از درد و رنجِ شهـــرونـــدان و تـــحّقق دادگـــری بـــا اهـــدایِ کـــمکهـــای حـــکومتی بـــه طـــبقاِت آســـیبدیـــده. 

( ن.ک. مقالهی ارزانیان از همین نویسنده)!
۳) تحلیِل عقالنی و تطبیقیِ بحِث عدالت در قیاس با نگاِه افالطون.!

گانهی باال معطوف است.! !این نوشته به سومین و آخرین مرحله از ترتیِب سه
!رسوِل قیصر !

کــه کــارهــا آرامــش  خــانــه آوردهاســت. هــمین جــوییِ خــاقــان بــازگشــته و ثــروتی هــنگفت را بــه گــور پــیروزمــندانــه از ســرکــوِب ســلطه بهــرام
گـــیرد. بـــه شـــاه  گـــیرد و در آخـــریـــن اقـــدام «نَـــرسی» (بـــرادِر شـــاه ) بـــه پـــاداِش خـــدمـــاِت شـــایـــاِن خـــویـــش حـــکومـــِت خـــراســـان را می می
اسـت. ایـن فـرسـتاده کـه پـیرمـردی دانـا و  نـبوده یـابیسـت و تـا کـنون امـکانـش فـراهـم هـا مـنتظِر شـرف خـبرمیدهـند کـه رسـوِل قـیصر مـدت

شده هفت پرسش را در محضِر شاه از موبِد موبدان میپرسد. ! چربگفتار توصیف
ها:! پیش از طرحِ پرسش

!  زمانی همی بود با باِد سرد! ! ! لِب شاه از آواِز پرسنده مرد
! که رومی بپرسیدخواهدش نیز؟! ! که تا چیست این در نهان هفت چیز

کـه ـپیر و فـاضـل اسـت و  آـید، دوم اـین دـلیِل شـگفتزدگیِ بهـرام اـین اسـت کـه اوال آن مـرد رومیسـت و از مـعدِن خـرد و مهـِد فـلسفه می
است:! به تعبیِر موبد معلمانی از جنِس افالطون داشته

!خردمند و با دانش و با نژاد! ! کسی کش فالطون بُدست اوستاد
هـا  هـا بـخاطـِر چیسـت؟ سـرانـجام پـرسـش خـواهـد مـعلوم کـند و ایـن پـرسـشگری پـرسـد چـنین کسی چـه مـجهولی را می شـاه از خـود می

خود دارد:! طرح میشود که آشکارا رنگِ فلسفه به
در چهار پرسِش نخست میپرسد: « مکان یعنی چه ، آیا مکان زیر و زبر و بیرون و اندرون دارد؟»!

کرانه چه و دیر چیست؟»! در دو پرسِش دیگر میپرسد: « زمان چیست؟ ابد و ازل چه معنایی دارد به تعبیِر شاهنامه همان بی
در پرسِش پایانی میپرسد:!

!مر او را به هرجای فرمان بود؟ ! ! که نامش فراوان بود  چه چیز آن
دانـــد امـــا حـــاویِ نـــکتهی مهّمیســـت؛  ــانـــد و انـــگار گـــویـــنده خـــود پـــاسخِ آن را می مـ ایـــن پـــرســـِش آخـــر اگـــرچـــه بیشـــتر بـــه چیســـتان می
الــقاعــده بــایــد بــا یــکنــام و فــقط یــکنــام مــواجــهبــاشــیم در  بــراســاِس بــاور بــه قــدرِت مــطلق کــه «مــر او را بــه هــر جــای فــرمــان بــود» علی
هــای فــراوان دارد، بــههــرحــال  مــوبــِد مــوبــدان زیــرکتــر از  حــالی کــه در ایــن پــرســش از فــرمــانــروای بــالمــنازعی ســخن میگــویــد کــه نــام

کند:! هاصرف می فرستادهی قیصر است و َهّمِ خود را رویِ پاسخ به پرسِش آخر بیشتر از دیگر پرسش
!رساند خرد پارسا را به کام! ! خرد دارد ای پیر ، بسیاْر نام!

جا! !خرد دور شد ، درد ماند به ! یکی «مهر» خوانند و دیگر«وفا» 
!بلنداختری «زیرکی» داندش! ! آوری «راستی» خواندش زبان
!که باشد سخن نزِد تو استوار! ! گهی «بردبار» و گهی «رازدار»

ها کامِ او (اراده و قدرِت او) بگذرد! !از اندازه ! ! پراکنده این است نامِ خرد
کــند کــه افــالطــون در کــتاِب جــمهور  ای را بــازگــو می کشــد و نــکته مــوبــد پــس از ایــن حــقارِت آســمان را در مــقابــِل خــرد بــهتــصویــر می
 Analogy of the هــا بــه تــمثیِل خــِط مــنقسم یــا اســت. افــالطــون در جــمهور ســه آنــالــوژی یــا تــمثیِل مــعروف دارد کــه یکی از آن گــفته
شـــود-  درکِ مـــا از جـــهان بـــه دوبـــخِش دیـــداری و  شـــود در ایـــن تـــمثیل -کـــه از زبـــاِن ســـقراط تـــقریـــر می divided line شـــناخـــته می



تحـلیلی (عینی و ذهنی /  visible and intelligible) تـقسیم شـده اسـت و آشـکارا بـخِش ذهنی بـزرگتـر از بـخِش عینی تـرسـیم 
گوید:! میشود. موبِد موبدان پس از توصیِف فرمانرواییِ خرد می
!که چشمِ سِر ما نبیند نهان! ! خرد جوید آکنده راِز جهان 

گـویـد قـدرِت بـینایی مـمکن اسـت بـه انـدازهی یـک پـرتـاِب تـیر بیشـتر نـباشـد امـا قـدرِت تحـلیل از شـماِر سـتارگـان در  مـوبـد در ادامـه می
کند.! گذرد و آسمان در مقابِل خرِد آدمی احساِس حقارت می می

هــا نــشانــهی آگــاهی و چــیرگیِ دســتگاِه بهــرامگــور بــر فــلسفهی یــونــانی/رومی اســت. کسی  ســربــلندیِ مــوبــد در پــاسخدادن بــه پــرســش
کـه بـه تـلویح و تـصریح مبلغِ انـدیـشههـای افـالطـون اسـت از تسـلِط مـوبـد نسـبت بـه آرای دانـشمنداِن یـونـان شـگفتزده میشـود و بـه 

گوید:! شاه می
های یونانی)! !به دانش فزون است و از بخردان (یعنی هم از دانِش موبدان و هم دانش همان نیز دستورت از موبدان!

اند! !به داناییِ او سراینده ! اند همه فیلسوفان ورا بنده
های موبد پاسخ دهد:! پرسش اکنون نوبِت رسوِل قیصر است که به

!که بر کردهی او (گیتی)  بباید گریست؟  ! کارتر کار چیست! زگیتی زیان
!که از کردنش مرد گردد بلند؟ ! چه دانی تو اندر جهان سودمند

گـراـیاـنه و راهبُـردیسـت؛ میگـوـید چـه عملی را زمـاـنه اـنجام میدهـد کـه بیشـترـین زـیان را هـمراه دارد و چـه  ـپرسـِش مـوـبد آشـکارا عـمل
دهــد دانــایی و نــادانی  کــاریســت کــه انــسان مــمکن اســت بــکند و بیشــتریــن ســود را داشــته بــاشــد. رســوِل قــیصر شــتابــزده پــاسخ می
ای نـدارد. رسـول  گـویـد: چـنین سـخن گفتنی مـاهی را بـه خشکی بـردن اسـت و نـتیجه سـود و زیـاِن ایـن جـهانـند و مـوبـد بـه طـعنه می

خواهد خود فلسفهی خویش را آشکار کند:! از موبد می
!که از دانش افزون شود آبروی! تو این گر دگرگونه دانی بگوی
!کز اندیشه یافه نگردد َسُخن! بدو گفت موبد که اندیشه کن!

کار تر! !چنان دان که مرگش زیان ! آزارتر ز گیتی هرآن کو بی
!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!

گــــور کــــالفمیشــــود.  ــتاِن بهــــرام ــوبــــدان  چــــارچــــوِب بــــحِث عــــدالــــت اجــــتماعی در داســ ــِد مــ ــوبــ ــتادهی قــــیصر و مــ ــا طــــرحِ گــــفتگوی فــــرســ بــ
بــود کــه فــاصــلهی فــقر و غــنا را  کــرده هــایی را تجــربــه ای کــه پــیش از ایــن بــا تــوزیعِ نــاعــادالنــهی ثــروت آشــنا شــده بــود و روش خــوانــنده
چـه  جـا بـه فـلسفهی دادگـری و ضـرورِت آن میرسـد. بـیایـید تـصور کـنیم کـه مـخاطـِب ایـن گـفتار شـاه اسـت. آن کـاهـش میداد در ایـن
آزار گیتی زیــانمیکــند و از مــرگِ کسی چــون یــزدگــرِد بــزهگــر (پــدرِ  بهــرام از ایــن بــحث در مییــابــد ایــن اســت کــه بــا مــرگِ انــساِن کــم
بهـــرام) هـــمگان شـــاد میشـــونـــد و ســـودمیبـــرنـــد. آنـــچه از دادگـــری بـــدســـت میآیـــد فـــایـــده اســـت، ســـودی کـــه بـــه فـــرد و جـــامـــعه خـــواهـــد 

رسید.!
کـند پـندنـامـهی انـوشـیروان اسـت و ابـیاتی کـه از تـرجـمهی ایـن سـند تـوسـِط شـاعـری نـامـعلوم   سـنِد دیـگری کـه ایـن نـگاه را تـحکیم می

و در زمانی نامعلوم اما نزدیک به دوراِن فردوسی بهیادگار مانده است:!
آزاری و بردباری پیشه کنید! انوشیروان: کم

شاعر(بدیعِ بلخی/ بدایعیِ بلخی/ شریف ، در دورهی سامانیان/ غزنویان /سلجوقیان):!
آزاری و بردباری گزین! !کم ! 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 آزاِر مردم شود آبروی

!کم آزار باش و دو گیتی تراست! ! دیده آزاِر مردم نخواست جهان
(ن.ک. مقالهی سعیِد نفیسی مجلهی مهر شمارهی ۲ ساِل دوم صفحهی ۱۸۰ به بعد)!

همچنین در قابوسنامه باِب هشتم (اندر یادکردِن پندهای انوشیرواِن عادل) میخوانیم:!



آزار باش! اگر خواهی که بیبیم باشی ، بی
اگر خواهی که باآزرم باشی و باآبروی، آزاِر کس مجوی!

چرا دشمن نخوانی کسی را که جوانمردیِ خویش در آزاِر مردمان داند؟!
اگر خواهی که از شماِر دادگران باشی ، زیردستاِن خود را بطاقِت خویش نکودار!

!(قابوسنامه عنصراملعالی کیکاووس بن ُوشمگیر ، حسیِن آهی ص ۳۷) !
!حکومِت پاسخگو!

شــود. شــتابــان اصــالحــات را از ارتــش و نــیروهــایِ خــود آغــاز  بهــرام پــس از رفــنِت رســوِل قــیصر دیــگر از انــدیــشهی دادگــری رهــانمی
کند:! می

!ابر پهلواناِن پرخاشخر! ببخشید رویِ زمین سربهسر !
!به نادادِن چیز و گفتاِر سرد! هرآنکس که بیداد بُد دور کرد!

های قدرت بیشترین سهم را در بیدادگری دارند:! بهرام دانستهبود که عدالت یک امِر اجتماعیست و باالترین نهاد
!بریده دل از ترِس گیهان خدیو! ! به هرجای گستردِن دسِت دیو
!وزو ویژه پیدا شود کژّ و راست! ! همه پاک در گردِن پادشاست!

بهـــرام هشـــدار میدهـــد کـــه انحـــراِف پـــادشـــاه از عـــدالـــت امـــِر غـــریبی نیســـت و هـــر صـــاحـــِب قـــدرتی در مـــعرِض خـــودکـــامگی ایســـتاده 
است:!

!نبد پاک و دانا و یزدانپرست؛! ! پدر گر به بیداد یازید دست
!که روشن دلش زنگِ آهو گرفت! مدارید کرداِر او بس شگفت!
!چه کردند کز دیو ُجستند راه! ! ببینید تا َجّم و کاووس شاه

شاه در روِز روشن خود را مسئوِل خسارتهایی میداند که دزدها در دِل نیمهشب به شهروندان وارد میکنند:!
!بدزدد ز درویش دزدی پالس! وگر درگذشته زشب چند پاس
!بشویم دِل غمگنان را ز رنج! به تاوانش دیبا فرستم ز گنج!

شــاه متعهــد میشــود کــه از جــانــبازاِن ارتــش تــیمارداری کــند و دامــنهی دادگــری را بــه نــحوهی کشــتاِر حــیوانــات گســترشمیدهــد و 
کند:! اصولی را برایِ کاسنت از خشونت نسبت به چارپایان وضع می

!که تنگیست از گاو کشنت به مرز! ! مریزید هم خوِن گاواِن ورز
!به چشمِ خداونِد خود خوار گشت! ز پیری مگر گاو بیکار گشت!

!که از مرز بیرون شود فربهی! ! نباید ز بُن کشت گاِو زهی
کــردِن هــیزم بــیمناک  کــه شــاعــر از تــمام بــدیــن تــرتــیب در داســتانســراییِ حــکیمانــهی فــردوسی، در یــک شــِب ســرِد زمســتانی  در حــالی
گـران را نسـبت بـه  ای میدرخشـد کـه شـِب تـاریـکِ جهـِل حـکومـت گـیرد و از دِل ظـلم سـتاره اسـت،  سـرگـذشـت تـولّـِد بهـرام گـور شـکلمی
کـند و در گسـترِش عـدالـت  کـند. بهـرام بـر خـالِف پـدرش، درد و رنجِ طـبقاِت مـختلف را از نـزدیـک درک می سـرنـوشـِت مـردم روشـن می
ــیانـــهی  ــا تـــقدیـــمِ هـــدایـــای حـــکومتی بـــه محـــرومـــان میکـــوشـــد. شـــاه متعهـــد اســـت کـــه انـــدیـــشه و فـــلسفهی عـــدالـــت را مـــطالـــعه کـــند و بـ بـ

سیاسیِ خود را برای تحقق حکومتی عادالنه صادر نماید.!
!شنیدند و کردند نیکی نگاه! همه نامداران چو گفتاِر شاه!
!ازآن شاه پُردانِش زودیاب! همه دیده کردند پیشش پرآب!
!ورا پادشاِه زمین خواندند ! خروشان برو آفرین خواندند


