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 اخالق و سیاست در شاهنامه

*عباسعلی آزادی  

**رکسانا فیروز جهانتیغی  

  ***مرجان سلطانی
 

 

 چکیذه

زض ضبٞٙبٔٝ ثب ضٚش ٘هطی ٚ پژٚٞطی زض پی پبسد ثٝ ایٗ  ٚ سیبست تحمیك حبؾط ثب يٙٛاٖ اذالق

 پطسص است وٝ چٝ ضاثكٝ ای ثیٗ اذالق ٚ سیبست زض ضبٞٙبٔٝ ی فطزٚسی ٚرٛز زاضز؟

ثٝ ایٗ پطسص وٝ ٌطزآٚضی اقاليبت زضثبضٜ آٖ ثب استفبزٜ اظ ضٚش وتبثرب٘ٝ ای اظ رّٕٝ زض پبسد 

ٔمبالت ٚ غیطٜ ثٛزٜ، ٘ٛو تأحیط ٔتمبثُ اذالق ٚ سیبست ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفتٝ است ٚ  -وتبة ٞب

. ٘مكٝ ی اتىبی ایٗ ٔمبیسٝ ٚ اضظیبثی ثط ضٚی زاستبٖ ضستٓ ٚ اسفٙسیبض ٚ ضستٓ ٚ سٟطاة ثٛزٜ است

زض ایٗ ٔمبِٝ، اذالق ٚ سیبست ضا رعء ٔٛؾٛيبت ٟٔٓ ٚ اسبس ا٘سیطٝ سیبسی ثطضٕطزٜ ایٓ ٚ ایٗ 

وٝ چٝ لسض اذالق زض ضیٜٛ ی حىٛٔت زاضی ضبٞبٖ ٚ فطٔب٘طٚایبٖ زض ضبٞٙبٔٝ ٟٔٓ ٚ لبثُ ارطا 

ی ثٛزٜ است ٚ آ٘زبیی وٝ فطٔب٘طٚایبٖ اذالق ضا فسای لسضت ٔی وٙٙس چٝ يٛالت ٚ ٘تبیزی ضا زض پ

زاضز. ایٙىٝ وی وبٚٚس زض ٚازی لسضت چٍٛ٘ٝ پسط ضا فسا وٙس ٘طبٍ٘ط ظیط پب ٌصاضتٗ اذالق 

است. ایٗ وٝ ٘ٛش زاضٚ ضا ثٝ سٟطاة ٕ٘ی ضسب٘س ٘بزیسٜ ٌطفتٗ اذالق است وٝ تحت اِطًبو 

لسضت لطاض ٌطفتٝ. ٕٞچٙیٗ زض ایٗ ٔمبِٝ ضاثكٝ ایٗ زٚ ٔمِٛٝ ضا اظ زیسٌبٜ ا٘سیطٕٙساٖ غطثی ٘یع 

 ز ثطضسی لطاض زازٜ ایٓ.ٔٛض

 اذالق، سیبست، ضبٞٙبٔٝ، فطزٚسی، ذطز کلیذ واژه:

ٝ ای ضٟیس ثبٞٙط * طىسٜ فٙی ٚ حطف ٍّیسی ز٘ا   ظاٞساٖ فٛق ِیسب٘س ٔتطرٕی ظثبٖ ٘ا
abbasali.azadi@gmail .com 

طٍبٜ آظاز اسالٔی ** سب٘ی، ز٘ا طىسٜ يّْٛ ٘ا ٜ يّْٛ سیبسی ز٘ا  ٚاحس ظاٞساٖ،  ٌطٚ
roxanafiruzi@yahoo.com 

طٍبٜ آظازاسالٔی وطٔبٖ *** ٍّیسی ز٘ا  فٛق ِیسب٘س ٔتطرٕی ظثبٖ ٘ا
Marjan_10march@yahoo.com 
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 مقذمه: 

 است ضاثكٝ ی اذالق ٚ سیبست یىی اظ ٔٛؾٛيبت ٟٔٓ ٚ اسبسی زض ا٘سیطٝ ی سیبسی

ایٗ وٝ ثبیستی چٝ ضاثكٝ ای ثیٗ ایٗ زٚ ٔمِٛٝ ثطلطاض ضٛز، ٔٛؾٛو اذتالف ثطاٍ٘یعی زض 

ٚ فّسفٝ  قٖٛ ٞیچ تٕبیعی ثیٗ فّسفٝ اذالق ثیٗ ا٘سیطٕٙساٖ سیبسی ثٛزٜ است. اظ زیس افال

سیبست ٚرٛز ٘ساضت. سیبست ثبیستی تبثًی اظ ٔمِٛٝ اذالق ثبضس ثٙبثطایٗ یىی اظ اِٚیٗ 

ٍ٘بٜ تب ضٚیىطزٞب زض ا٘سیطٝ سیبسی ثط پیٛ٘س شاتی اذالق ٚ سیبست تأویس زاضز ایٗ ٘ٛو 

ثٝ ِحبل ٘هطی ا٘سیطٝ ی حبوٓ زض تفىطات سیبسی ثٛز ٞطچٙس وٝ ثٝ ِحبل  یظٔبٖ ٔبویبِٚ

ت ثب ایٗ زیسٌبٜ فبغّٝ يٕیمی زاضت. ثب ٔبویبَٚ ٍ٘طش رسیسی زض ایٗ ظٔیٙٝ يّٕی ٚالًی

ٖ ٕ٘ی تٛا٘ٙس زض  ٗ وٝ زٚ ٔمِٛٝ ثٝ ٞیچ يٙٛا آغبظ ضس ٚ اٚ ثطای رسایی اذالق ٚ سیبست ٚ ای

يُٕ ثب ٞٓ رٕى ضٛ٘س تأویس وطز. ثطضسی ایٗ ٔٛؾٛو زض ازثیبت سیبسی ایطاٖ ٚ ایٗ وٝ 

ثٝ ضاثكٝ ثیٗ اذالق ٚ سیبست زاضتٝ ا٘س ٔٛؾٛو اغّی ایٗ ا٘سیطٕٙساٖ ایطا٘ی چٝ ٍ٘بٞی 

پژٚٞص ذٛاٞس ثٛز. فطزٚسی ثب ضبٞٙبٔٝ ذٛز یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ ٔیطاحٟبی فىطی ایطاٖ 

ثطٕبض ٔی آیس وٝ ٚاوبٚی ا٘سیطٝ ٚی زض ایٗ ذػٛظ ٔی تٛا٘س ثٝ ِحبل ٘هطی ٚ يّٕی 

 ٘تبیذ ثسیبض ٟٕٔی ضا زض پی زاضتٝ ثبضس.

 های مختلف در خصوص نسبت اخالق و سیاستدیذگاهها و نظریه 

ٌٛٞط اغّی ایٗ ٘هطیٝ آٖ است وٝ ثبیس ٔیبٖ لٛايس اذالق ٚ اِعأبت سیبست تفبٚت لبئُ 

ضس ٚ ثط اسبس ٚالًیت ٚ ثب زض ٘هط ٌطفتٗ ٔٙبفى ٚ ٔػبِح، ثٝ الساْ سیبسی زست ظز. 

ٝ ثٝ اذالق زض ثطاسبس ایٗ ضٚیىطز وٝ ٌبٜ ٚالى ٌطایی سیبسی ٘یع ٘بٔیسٜ ٔی ضٛز، تٛر

سیبست، ثٝ ضىست زض يطغٝ سیبست ٔی ا٘زبٔس، ظیطا ٔساض اذالق، حك ٚ حمیمت است، 

حبَ آٖ وٝ غطؼِ سیبست، ٔٙفًت ٚ ٔػّحت ٔی ثبضس. اذالق اظ ٔب ٔی ذٛاٞس تب حمیمت 

ضا ٌطچٝ ثط ؾس ذٛزٔبٖ ثبضس ثٍٛییٓ، حك وطی ٘ىٙیٓ، ثب ا٘سبٖ ٞب ٕٞب٘ٙس اثعاض ضفتبض 

بیجٙس يساِت ثبضیٓ، زضٌٚ ٍ٘ٛییٓ، اظ فطیت وبضی ثپطٞیعیٓ، حمبیك ضا پٟٙبٖ ٘ىٙیٓ، ٕٞٛاضٜ پ

623

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ٚ اسبسبً ٘ىٙیٓ ٚ ... . حبَ آٖ وٝ الظٔٝ سیبست زست ضستٗ اظ پبضٜ ای اغَٛ اذاللی است 

ٞطٌٛ٘ٝ الساِْ سیبسی، ثب اذالق ستیعی ٚ ظیط پب ٟ٘بزِٖ فؿبیُ اذاللی آغبظ ٔی ضٛز ٚ ثسِٖٚ 

فًبِیتِ سیبسی ٕٔىٗ ٘یست. اظ ایٗ ٔٙهط، سیبست چیعی رع ٞیچ « زست ٞبی آِٛزٜ»

يطغٝ ای ثطای وست، تٛسًٝ ٚ حفم لسضت ٘یست ٚ ایٟٙب تٟٙب ثب فسا وطزِٖ اغَٛ اذاللی 

حبغُ ٔی ضٛز. زض پس ٞط الساْ سیبسی، ا٘جٛٞی اظ فؿبیُِ ِٝ ضسٜ اذاللی ثٝ چطٓ ٔی 

 ذٛضز.

ؾًیف حىٛٔت ٔی وٙس. ٔب ٘ٝ ایٗ  ثٝ حىٓ لبٖ٘ٛ وّی ٚ ؾطٚضی قجیًت، ٕٞیطٝ لٛی ثط

تیٓ وٝ اظ آٖ پیطٚی ٔی وٙیٓ. ایٗ سلبٖ٘ٛ ضا ذٛز ٚؾى وطزٜ ایٓ ٚ ٘ٝ ٘رستیٗ وسب٘ی ٞ

ٚ پس اظ ٔب ٘یع تب اثس ثٝ ايتجبض ذٛز ثبلی ذٛاٞس ٔب٘س.  ٝلبٖ٘ٛ پیص اظ ٔب ٚرٛز زاضت

 (776، 7744)تٛوٛزیسس7 

غطیح تطی ثٝ ذٛز ٔی ٌیطز. ایٗ اذالق اظ سیبست، ٘عز ٔبویبِٚی ٌٛ٘ٝ آٔٛظٜ رسایی 

ثط ٘هطیٝ رسایی اذالق اظ سیبست تأحیط ٌصاضتٝ « ضٟطیبض»ٔتفىط زض ٘ٛضتٝ ًٔطٚف ذٛز 

ٝ ثٝ حبوٓ یب ضٟطیبض تٛغیٝ ٔی وٙس وٝ  ٗ زٌٚبٍ٘ی پبی ٔی فطبضز، ثّى است. اٚ ٘ٝ تٟٙب ثط ای

٘یٙی، زض ثطای تحىیٓ لسضتِ ذٛیص ٞط ٔحصٚض اذاللی ضا ظیط پب ثٍصاضز )ٔبیىُ پٛال»

 (572ٔزٕٛيٝ ٔمبالت ذطز ٚ سیبست، ظ 

ضٛاٞس ثسیبضی ثط ٚرٛز ایٗ زیسٌبٜ زض تبضید سیبست ٚرٛز زاضز ٚ ٞطوس، ذٛز ٔی 

تٛا٘س ٕ٘ٛ٘ٝ ای ثطای احجبت آٖ ثیبٚضز، أب ٘مس آٖ زضٛاض ٘یست، ٘بٌفتٝ ٕ٘ب٘س حتی 

غیطاذاللی تطیٗ زِٚت ٞب ٘یع ا٘تهبض زاض٘س وٝ ضٟطٚ٘ساٖ آٟ٘ب اذاللی يُٕ وٙٙس ٚ پبیجٙس 

حىٛٔتی حتی غیطاذاللی، ثی اذاللی ضٟطٚ٘ساٖ ضا تحُٕ  لٛايس ٚ ٔمطضات ثبضٙس. ٞیچ

ٕ٘ی وٙس، اظ ایٗ ضٚ ٔبویبِٚی اذاللی ضفتبض وطزٖ ضا ثٝ غالح زِٚت ٕ٘ی زا٘س، أب تهبٞط 

ثٝ پبیجٙسی ثٝ اذالق ضا ؾطٚضت حىٛٔت وطزٖ ثط ٔطزْ تّمی ٔی وٙس. ثبیس زا٘ست وٝ 

ْ ثطای ٕٞیطٝ، ضس٘ی ٘یست. زاستبٖ تطٚیذ ز ٗ ٔطز ٞٙسٌبٖ ایٗ زیسٌبٜ، زاستبٖ ٕٞبٖ فطیفت

وسی است ثط سطِ ضبخ، ثٗ ٔی ثطیس؛ غبفُ اظ آٖ وٝ ثٝ زست ذٛیص، ذٛز ضا ثٝ وبْ ٔطي 
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ٔی وطب٘س. ٔسئّٝ ایٗ است وٝ اٌط ٔطزْ ٔتٛرٝ ضٛ٘س وٝ ضٞجطاٖ آ٘بٖ اذاللی ضفتبض ٕ٘ی 

 وٙٙس، ذٛز ٘یع زست اظ اذالق ذٛاٞٙس ضست، چٙبٖ وٝ سًسی ٔی فطٔبیس7 

ثطآٚض٘س غالٔبٖ آٖ زضذت اظ   ظ ثبٌ ضيیّت ِّٔه ذٛضز سیجیاٌط  

 ثید

ٔزبظ وٙس، ٕ٘ی تٛا٘س اظ آ٘بٖ ا٘تهبض  ْحبوٕیتی وٝ ذٛز ضا ثٝ زضٌٚ ٌفتٗ ٚ فطیفتٗ ٔطز

 ضاست ٌٛیی زاضتٝ ثبضس.

 

 ب( نظریه تبعیت اخالق از سیاست

ثٝ ربًٔٝ ٚ  زیسٌبٜ تجًیت اذالق اظ سیبست يٕستبً ٘تیزٝ ضٚیىطز ٔبضوسیست ِٙیٙیستی

تبضید است. اظ زیسٌبٜ ٔبضوسیستی، تبضید چیعی رع يطغٝ ٔٙبظيبت قجمبتی ٘یست؛ 

قجمبتی وٝ ثط احط ضیٜٛ تِٛیس ظازٜ ٔی ضٛ٘س ٚ پس اظ ٔستی زض زَ ذٛز، ؾسِ ذٛیص ضا ٔی 

پطٚض٘س ٚ سپس ٘بثٛز ٔی ضٛ٘س ٚ ربی ذٛز ضا ثٝ قجمٝ ثبِٙسٜ ای ٔی زٞٙس وٝ ؾسِ ذٛز ضا 

یٗ تطتیت، قجمٝ ای وٝ ٞٓ سبظ ثب تبضید حطوت وٙس. ا٘مالثی، ٚ قجمٝ ای وٝ ٔی پطٚضز. ثس

زض ثطاثط ضضس ٘یطٚٞبی تِٛیس ٔی ایستس، ؾس ا٘مالثی است. ٞط قجمٝ ٔٙبسجبت ذبظِ ذٛز ضا 

تِٛیس ٔی وٙس وٝ ضٚ ثٙبیِ ربًٔٝ ٚ ثبظتبةِ ٚؾًیتِ تِٛیسِ التػبزی است. اظ ایٗ ٔٙهط ٞیچ 

 ٝ چیع، اظ رّٕٝ ٔفبٞیٓ اذاللی، ٞٙط ٚ حتی يّٓ قجمبتی است.چیع ٔكّك ٕ٘ی ثبضس ٚ ٕٞ

ثط اسبس ایٗ آٔٛظٜ، اذالق ٚ زیٍط ٔهبٞطِ ارتٕبيی تبثىِ ثی لیس ٚ ضطـِ سیبست ٚ يُِٕ 

ا٘مالثی ٞستٙس ٚ اضظش ذٛز ضا اظ آٖ ٔی ٌیط٘س ٚ ثٝ ٚسیّٝ آٖ تٛریٝ ٔی ضٛ٘س؛ حبَ آٖ 

لی ٘یبظ ٘ساضز. ِٙیٗ ثٝ ٍٞٙبْ ثحج اظ اذالق وٝ ذٛزِ يُٕ ا٘مالثی ٚ سیبست ثٝ تٛریٝ اذال

ثطای ٔب اذاللی »، «اذالقِ ٔب اظ ٔٙبفى ٔجبضظٜ قجمبتی پطِٚتبضیب ثٝ زست ٔی آیس»ٔی ٌٛیس7 

وٝ اظ ذبضدِ ربًٔٝ ثطآٔسٜ ثبضس، ٚرٛز ٘ساضز ٚ یه چٙیٗ اذاللی رع ضیّبزی چیعی زیٍط 

ی وٙٙس، ٔی ٌٛییٓ وٝ ثطایِ یه ٍٞٙبٔی وٝ ٔطزْ اظ ٔب زضثبضٜ اذالق سؤاَ ٔ»ٚ « ٘یست.
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اذالق زض ضاثكٝ ثب آٖ ٘هٓ ٚ زیسیپّیٗ آٞٙیٗ ٚ زض ٔجبضظٜ آٌبٞب٘ٝ يّیٝ وٕٛ٘یست، وُِ 

 .(711، ظ 7741)رِٛیب٘ٛ پٛ٘تبضا، « استخٕبض ًٔٙب ٔی یبثس.

 ج( نظریه اخالق دوسطحی

ثطای حفم ایٗ زیسٌبٜ وٝ اذالق، زٚ آِیستی یب زٌٚطٚا٘ٝ ٘یع ٘بٔیسٜ ٔی ضٛز، وٛضطی 

اضظش ٞبی اذاللی ٚ پصیطش پبضٜ ای اغَٛ اذاللی زض سیبست است. ثط اسبس ایٗ 

زیسٌبٜ، اذالق ضا ثبیس زض زٚ سكح فطزی ٚ ارتٕبيی ثطضسی وطز. ٌطچٝ ایٗ زٚ سكح 

ٔطتطوبتی زاض٘س، ِعٚٔبً آ٘چٝ ضا وٝ زض سكحِ فطزی اذاللی است، ٕ٘ی تٛاٖ زض سكح 

ای ٔخبَ، فساوبضی اظ فطز، حطوتی ٔكّٛة ٚ اذاللی لّٕساز ارتٕبيی ٘یع اذاللی زا٘ست؛ ثط

ٔی ضٛز، حبَ آٖ وٝ فساوبضیِ اظ زِٚت ثٝ سٛز زِٚت زیٍط چٖٛ ثط ذالف ٔػبِحِ ّٔی 

است، چٙساٖ اذاللی ٘یست. فطز ٔی تٛا٘س زاضایی ذٛز ضا ثٝ زیٍطی ٞسیٝ وٙس، أب زِٚت 

اظ ایٗ ٔٙهط، اذالق فطزی ثط اسبس ٕ٘ی تٛا٘س زضآٔس ّٔیِ ذٛز ضا ثٝ زِٚتی زیٍط ثجرطس. 

ًٔیبضٞبی ٔكّكِ اذاللیِ سٙزیسٜ ٔی ضٛز، زض غٛضتی وٝ اذالق ارتٕبيی تبثىِ ٔػبِح ٚ 

ٔٙبفى ّٔی است. زض تأییس ایٗ زیسٌبٜ ٌفتٝ ا٘س و7ٝ حیكٝ اذالق فطزی، اذالق ٟٔطٚضظا٘ٝ 

 است، أب حیكٝ اذالقِ ارتٕبيی، اذالق ٞسف زاض ٚ ٘تیزٝ ٌطا ٔی ثبضس.

ٗ ٘هطیٝ ای، پصیطش زٚ ٘هبْ اذاللیِ ٔزعا ٔی ثبضس. ا٘سبٖ ثٝ يٙٛاٖ فطز، تبثى یه  ٝ چٙی ٘تیز

٘هبْ اذاللی است. حبَ آٖ وٝ ارتٕبو، ٘هبْ اذاللی زیٍطی زاضز. اغَِٛ ایٗ زٚ اذالق ٘یع 

ٔی تٛا٘ٙس ثب یىسیٍط ٔتًبضؼ ثبضٙس؛ ثطای ٔخبَ، افالقٖٛ زضٌٚ ٌفتٗ ضا ثطای فطز ٔزبظ 

ٚ زضٌٚ ٌٛیی فطزی ضا لبثُ ٔزبظات ٔی ضٕبضز، حبَ آٖ وٝ ًٔتمس است ٕ٘ی زا٘س 

 حبوٕبٖ حكّ زضٌٚ ٌفتٗ ضا زاض٘س ٚ ٔی ٌٛیس7

 ِٖ ٗ ثطای وسی ٔزبظ ثبضس، فمف ثطای ظٔبْ زاضا ضٟط است وٝ ٞط ٚلت غالحِ اٌط زضٌٚ ٌفت

وس  ضٟط ایزبة وٙس، ذٛاٜ زضٕٗ ذٛاٜ اُٞ ضٟط ضا فطیت زٞٙس، أب ایٗ ضفتبض ثطای ٞیچ

ٔزبظ ٘یست ٚ اٌط فطزی اظ اٞبِیِ ضٟط ثٝ حىّبْ زضٌٚ ثٍٛیس، رطْ اٚ ٘هیط یب حتی اضسّ اظ 

 (727، 725، ظ 7746رطْ ضرعِ ثیٕبضی است وٝ پعضهِ ذٛز ضا فطیت زٞس. )افالقٖٛ، 
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 ی اخالق و سیاستد( نظریه یگانگ

سیبست قجك ایٗ ٘هطیٝ اذالق، سیبست فطزی ٚ سیبست، اذالق رًٕی است. اذالق ٚ 

ٞطزٚ اظ ضبذٝ ٞبی حىٕت يّٕی ٚ زض پی تأٔیٗ سًبزت ا٘سبٖ ٞستٙس. تب آٖ رب وٝ قجك 

ثطای تحمك ظ٘سٌی »٘هط ذٛارٝ ٘ػیطاِسیٗ قٛسی، سیبست فٙی ًٔطفی ٔی ضٛز وٝ 

اذاللی پطزاذتٝ ضسٜ است ثٙبثطایٗ، ٕ٘ی تٛاٖ ٔطظ لبقًی ٔیبٖ اذالق ٚ سیبست لبئُ ضس ٚ 

ٙحػط سبذت، ٞٓ چٙیٗ ایٗ زٚ ٕ٘ی تٛا٘ٙس ٘بلؽ یىسیٍط ٞطیه ضا ثٝ حٛظٜ ای ذبظ ٔ

ثبضٙس. اظ رّٕٝ ٚنبیف سیبست پطٚضش ًٔٙٛیِ ضٟطٚ٘ساٖ ارتٕبيی سبذتٗ آ٘بٖ، تًّیٓ 

ٚ ایٗ، چیعی رع لٛايس اذاللی ٕ٘ی ثبضس. فطز  ٖ است  زیٍط ذٛاٞی ٚ ضيبیت حمٛق زیٍطا

ست. ٌطچٝ ٔی تٛاٖ اظ زض حیكٝ ظ٘سٌیِ ضرػی، ٕٞبٖ فطزِ زض يطغٝ ظ٘سٌیِ ارتٕبيی ا

اغِٛی وٝ حبوٓ ثط رٕى ٚ لٛايس ظ٘سٌی رًٕی است ٘بْ ثطز، چٙبٖ ٘یست وٝ ایٗ اغَٛ 

ثط ذالفِ اغَِٛ حبوٓ ثط ظ٘سٌی فطزی ثبضس؛ ثطای ٔخبَ، ٕٞیطٝ فطزِ آظاز ٔسئَٛ ضفتبض 

ذٛیص است. ایٗ ٔسئِٛیت زض حبِت رًٕی ٌطچٝ ٕٔىٗ است وٕی ؾًیف تط ثبضس ٘یع 

وسی ٕ٘ی تٛا٘س ٔسيی ثی ٔسئِٛیتی زض رٕى ضٛز ٚ ٘تبیذ ضفتبضش ضا ثٝ يٟسٜ ٚرٛز زاضز ٚ 

 (377، ظ 7744ٍ٘یطز. )ضبضَ ٞب٘طی، زٚفٛضٝ وٛض، 

 جایگاه اخالقی در شاهنامه فردوسی

ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ فطزٚسی تٟٙب ضبيط ٚ حىیٓ سطتبسط پٟٙٝ ازثیبت فبضسی است وٝ ثطای 

ٙس ٚ ٚ ضضس فطٍٞٙی ٚ وٕبَ فطزی يالٜٚ ثط پضاٞجطزٞبی حىٛٔتی ٚ اغالحبت ارتٕبيی 

ٚ اغَٛ ٟ٘بزٞبی ارتٕبيی ٚ قطح حىٛٔتی زاضز وٝ ثط  ٝا٘سضظ ٚ ٘ػیحت، سیستٓ ا٘سیط

اسبس آٖ ٔی تٛاٖ چٟبضچٛة یه ربًٔٝ ٚ ٘سجت ثیٗ ٔطزْ ٚ حىٛٔت ٚ اغَٛ اسبسی 

 تطثیت افطاز ضا پی ضیرت ٚ سبذت.

تٕسٖ  ثعضٌتطیٗ وبستی ٚ ؾًف فطًٞٙ ٚاظ ایٗ رٟت فطزٚسی ضبيطی ثی ٕٞتب است. 

لجُ ٚ ثًس اظ اسالْ، فمساٖ ٔجب٘ی ٘هطی ٚ تئٛضی ٞبی ٘مبزا٘ٝ  ایطاٖ زض قَٛ زٚضاٖ تبضیری

 زض ثبة ضیٜٛ ضٞجطی حىٛٔت ٚ ربًٔٝ است.
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ایٗ فمساٖ ٔٛرجبت تٙطٟب ٚ پیچطٟبی ثعضي ٚ سٟٕٙبوی ضا زض ٌصضتٝ  تبضیری ٔب ایزبز 

 ٕ٘ٛزٜ است. 

ٌبٜ ایٗ ثی تٛرٟی ثٝ تىٛیٗ ٚ تسٚیٗ ٘هطیٝ ٞبی حىٛٔتی ٚ اغالحی،  ضٚضٙتطیٗ رّٜٛ

ازثیبت فبضسی است. اٌط ضًط زض ایطاٖ زايیٝ ضٞجطی تفىط ارتٕبيی ضا ٘ساضت ثط آٖ ذطزٜ 

ٚ حطری ٘جٛز أب ثٝ ٞط تمسیط زض ایطاٖ تفىط تبضیری ٚ ا٘سیطٝ ٞبی اغالح ٌطاٖ ارتٕبيی 

ذٛضزٜ است تب ثساٖ رب وٝ ثعضٌتطیٗ ٔسيیبٖ ٔیبٖ  سرت ثٝ ازثیبت ٚ ٔهبٞط ٌٛ٘بٌٖٛ ٌطٜ

 ا٘سیطٝ ٚ اسبس آٖ ضا زِسازٜ ٚ ضیسای ذٛز سبذتٝ است.

ْ ٟ٘بزٜ ا٘س، ٌٛیب تٟٙب  ٝ ٚ لس ٖ ذطز ٚ وال٘ی وٝ زض ٚازی ازة لّٓ ثطزاضت زض ٔیبٖ ا٘جٜٛ ضبيطا

فطزٚسی است وٝ ثٝ ضاستی ٚ زضستی زضیبفتٝ است وٝ ثسٖٚ ا٘سیطٝ سیبسی ٚ لسضت 

ٛٔتی، ٕ٘ی تٛاٖ زست ثٝ اغالحبت ٚسیى ٚ يٕیك ارتٕبيی ظز ٚ ا٘سبٟ٘بیی ضبیستٝ ٚ حى

 فطٞیرتٝ پطٚضش زاز.

قطحی وٝ فطزٚسی زض ضبٞٙبٔٝ ضیرتٝ است ٔجتٙی ثط اغیّتطیٗ ٘یبظٞبی ثططی است ٞٓ زض 

 ثًس فطزی ٚ ٞٓ زض اثًبز ارتٕبيی.

ٝ ٚ غٛفیب٘ٝ است وٝ ضٚح يُٕ ٚ ظ٘سٌی ضا ثرطىب٘س ٚ ا٘سبٖ ضا ثٝ  ٘ٝ چٙبٖ ذطه ٚ ظاٞسا٘

ظاٚیٝ ٞبی ٕ٘ٛض ٚ ذّٛت ثطا٘س ٚ سًبزت ضا زض تٟٙبیی ٚ ا٘عٚا ثسا٘س ٚ ٘ٝ چٙبٖ ِزبْ ٌسیرتٝ 

 .پژٔطزٜ سبظزٚ ثی پطٚا ٚ چطة است وٝ زَ ضا ثٕیطا٘س ٚ احسبس ٚ ِكبفت ٚ يطك ضا 

يسَ ٚ  تًبزِی است ثیٗ احسبس ٚ ذطز، يطك ٚ ازضان، ٟٔطثب٘ی ٚ زاز، فؿُ ٚ فؿیّت یب

حسبة، اظ آٖ رب وٝ اٚ ذطز ضا چطٓ ربٖ ٔی زا٘س، رٛضص احسبسبت ٚ يٛاقف ٘یع ٚلتی 

 زاض ٚ ًٔٙبیبة ثبضس. اضظضٕٙس ٚ ستٛز٘ی است وٝ رٟت

رٛضطٟبی وٛض احسبسی ٚ يبقفی وٝ ذبْ ٚ ٘بٌٟب٘ی ا٘س زض ٍ٘بٜ اٚ چٙساٖ ٔحتطْ ٚ ظیجب 

ز است وٝ ذطز تٕبٔی رٛضطٟب ٚ ٘یستٙس. قطح ٔسیٙٝ فبؾّٝ اٚ ثط ٕٞبٍٞٙی احسبس ٚ ذط
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وٛضطٟبی ربٖ ضا رٟت ٔی زٞس ٚ ٘ٝ تٟٙب زض ثطاثط ٚ پٛضٙسٜ آٖ ٘یست ثّىٝ آغبظٌط ٚ 

 ٔىُٕ ٚ ٔتٕٓ آٖ ٘یع ٞست.

ضبٞٙبٔٝ اٌط ثٝ ٔخبثٝ یه قطح ٍ٘طیستٝ ضٛز ثسیبضی اظ پٛستٝ ٞب، لبِجٟب ٚ زاستبٟ٘بی ثٝ نبٞط 

ٞستٝ سبِٓ ٚ ضبزاة، ربٖ ض٘زٟب ٚ تىبپٛٞبی  ٘بٔطثٛـ آٖ، ًٔٙبزاض ٚ اضظضٕٙس ٔی ضٛز. ایٗ

ضیطیٗ ٚ ٌٛاضا سبذتٝ  سبِٝ فطزٚسی است وٝ لططٞبی پیطأٖٛ ضا ثطای اٚ ٚ ٔب، یسی ٚ ا٘س

 ٚ ٔی سبظز.

ضبٞٙبٔٝ تٛغیف وطزاض ٚ ضفتبض پبزضبٞبٖ ثٝ يٙٛاٖ ضرػیتٟبی ضاستیٗ وٝ زض ایطاٖ »

است، آٖ چٙبٖ وٝ سطایٙسٜ  پبزضبٞی ٔی وطز٘س ٘یست ثّىٝ تٛغیف پبزضبٞبٖ آضٔب٘ی

 ضطایف ظٔبٖ التؿب ٔی وطزٜ است. ٚضبٞٙبٔٝ آٖ ضا زض ٘هط زاضتٝ است 

ضبٞٙبٔٝ فطزٚسی ٍ٘بٞی است ثٝ ٌصضتٝ اظ زیسٌبٜ ٔطزٔی وٝ زٚضاٖ ظ٘سٌی ثبستب٘ی ضا 

پطت سط ٟ٘بزٜ ٚ ظ٘سٌی ٘ٛیی ضا آغبظ وطزٜ ا٘س ٚ سط آٖ زاض٘س وٝ اظ ٌصضتٝ آ٘چٝ ضا ثب 

 (723-724، غع 7736)ٔحٕٛز يجبزیبٖ، « بٔٛظ٘س ٚ ثسا٘ٙس.اضظش است، ثی

 مبانی فکری شاهنامه

زض ضبٞٙبٔٝ ٘رست تٕبْ حىٕت ثبظٔب٘سٜ زض ایطاٖ لجُ اظ اسالْ ٚ ضیٜٛ حىٛٔت حبوٕبٖ 

زض اذتیبض فطزٚسی لطاض ٌصضتٝ تبضیری ٔب، تب پبیبٖ سبسب٘یبٖ وٝ ثٝ غٛضت ٔیطاحی ٔىتٛة 

 فبحص تبضیری یبفت ٔی ضٛز. ٌبٜ اضتجبٜ ٞبت زض آٖ اٌط چٝ ٌطفتٝ است

ٕٞب٘ٙس تكجیك ضرػیت اضزضیط زضاظزست ثط ثٟٕٗ، پسط اسفٙسیبض ٚ ٔٛاضزی زیٍط وٝ ثب 

ثٝ يٟسٜ فطزٚسی است  یبفتٝ ٞبی أطٚظیٗ ٕٞبًٞٙ ٘یست، أب ایٗ اضتجبٞبت تبضیری، ٘ٝ

زض سطتبسط ضبٞٙبٔٝ زض الثٝ الی ٔمسٔبت ٚ ٔؤذطات زاستبٟ٘ب ٌٙزب٘سٜ ضسٜ است.  وٝ

فطزٚسی زض ٕٞٝ ربی ضبٞٙبٔٝ حؿٛضی ٕٞیطٍی ٚ ٔستٕط زاضز، چٝ زض ِحهٝ اظ پبافتبزٖ 

سٟطاة ٚ چٝ زض ٍٞٙبْ ثط افتبزٖ یعزٌطز ٚ ٕٞٝ رب زض وٙبض زاستبٟ٘ب، ضرػیت فىطی ٚ 

ثبٖ ذٛا٘ٙسٜ ٔٙتمُ ٔی سبظز ٚ اٚ يالٜٚ ثط ٔیطاث ًٔٙٛی ٍ٘بٜ تیعثیٗ ذٛیص ضا ثٝ شٞٗ ٚ ظ
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َ فىطی ذٛز ضا زض تسٚیٗ ٚ تىٛیٗ ٘هطیٝ حىٛٔت  ٝ رب اغٛ زض ایطاٖ حىٕت ٌصضتٝ، ٕٞ

ٔی ثیٙس ٚ « رطیبٖ ٌصاض تبضیری»ایطاٖ ضا ثٝ ٔخبثٝ یه سط٘ٛضت  ثیبٖ وطزٜ است. اٚ تٕبٔی

لًیت حبوٕیت سیبسی زض . ٚاص ضا پی ضیعی ٔی وٙسثط اسبس آٖ قطح حىٛٔتی ذٛی

ایطاٖ ٕٞبٖ تؿبزٞب ٚ تىبّٟٔبی ٔٙسضد زض ٔتٗ آٖ است وٝ سطا٘زبْ ثب پیطٚظی ثیساز 

اٞطیٕٙی، حبوٕیت ضا اظ پب ٔی ا٘ساظز ٚ زضذت تٙبٚض ضیطٝ زض ذبن ٚ ضبذٝ زض آسٕبٖ 

 .(55، ظ 7736سط٘ٛضت ّٔی ایطاٖ ضا پژٔطزٜ ٚ ذطه ٔی سبظز. )لسًّٔی سطأی، 

 

 «عادگاه روحی سامی و آریاییمی»شاهنامه: 

ثٟتط اظ ٞط ٔتٙی زض ضبٞٙبٔٝ ٔی تٛاٖ ظٚایبی ٘بضٙبذتٝ ضٚح ایطا٘ی ٚ سطضت ٚ سط٘ٛضت 

تبضیری اٚ ضا رست، ٘رست، سطذٛضزٌی ٞب ٚ زِٕطزٌی ٞبی ایطا٘یبٖ زض قَٛ زٚضاٖ 

 لسضتٕٙسی ٚ اتحبز پبزضبٞبٖ ٚ ٔٛثساٖ وٝ ربًٔٝ ضا ثستٝ ٚ فسطزٜ ٚ ٔطزٜ ٔی ذٛاستٙس ٚ

ٞطٌٛ٘ٝ پیبْ آظازی ٚ آظازٌی ضا ٔی وطتٙس ٚ ثب ایٗ قجمٝ ثٙسی ٞب ٚ ثستٍی ٞب، ٔطي 

حبوٕیت ذٛیص ضا پی ضیرتٙس ٚ ٔطزْ ضبٖ ضا ضٔٙسٜ اظ ذٛز، تطٙٝ پیبٔی تبظٜ سبذتٙس تب ثبض 

رٛض آٖ ٕٞٝ ثیساز ضا اظ زٚش ثطزاض٘س ٚ اظ زیٍط سٛ ربٖ ٚ زَ اظ ٔیطاث ذبن ٚ آة ٚ 

ذٛیص ثط٘ساض٘س. ایطاٖ ضا ثرٛاٞٙس ٚ ثیساز ثط ایطاٖ ضا ثط٘تبثٙس.  ضٚضٙی ٚ ٟٔط سطظٔیٗ

ضبٞٙبٔٝ ایطاٖ ضا پبس زاضت ٚ ترٓ پیبْ حمیمی اسالْ ضا وٝ تٛحیس ٚ يساِت است ثط آٖ 

وبضت. اظ ضٍفتی ٞبی وبض فطزٚسی زض ثطذٛضز ثب ایطاٖ ٚ اسالْ ٕٞیٗ ٘ىتٝ است. اٚ ایطاٖ 

ٖ ٞطٌع فطأٛش ٘ىطز ٚ ٚقٗ فطٚش ضا ثٝ ٔخبثٝ ربیی ثطای حفم ٞٛیت ّٔ ی ٚ قجیًی ایطا٘یب

 (736ٍ٘طت. چٙبٖ وٝ ثسیبضی اظ فطظ٘ساٖ ایٗ آة ٚ ذبن ضس٘س. )غفب، ظ 

زض حمیمت فطزٚسی ضبٞٙبٔٝ ضا ثب آٌبٞی ٚ زا٘بیی ٔیًبزٌبٜ زٚ ضٚح سبٔی ٚ آضیبیی، 

ی زض ٞط زٚ فىطی فطزٚس« ثیبٖ ٘بٔٝ»ٌصضتٝ ایطا٘ی ٚ پیبْ لطآ٘ی، سبذتٝ است. ٍ٘بٞی ثٝ 

 7ثبة ٌٛاٜ ایٗ ٔسيب است

 «ثٙسٜ اُٞ ثیت ٘جی ... ستبیٙسٜ ذبن پبی ٚغی ٓٙٔ 
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 حىیٓ ایٗ رٟبٖ ضا چٛ زضیب ٟ٘بز ... ثطاٍ٘یرتٝ ٔٛد اظ اٚ تٙسثبز 

 ٝچٛ ٞفتبز وطتی ثط اٚ سبذتٝ ... ٕٞٝ ثبزثبٟ٘ب ثطافطاذت 

 یىی پٟٗ وطتی ثسبٖ يطٚس ... ثیبضاستٝ ٕٞچٛ چطٓ ذطٚس 

  ٚا٘سضٖٚ ثب يّی ... ٕٞبٖ اُٞ ثیت ٘جی ٚ ِٚیٔحٕس ثس 

 ذطزٔٙس وع زٚض زضیب ثسیس ... وطا٘ٝ ٘ٝ پیسا ٚ ثٗ، ٘بپسیس 

 ٖثسا٘ست وٝ ٔٛد ذٛاٞس ظزٖ ... وسی اظ غطلٝ ثیطٖٚ ٘رٛاٞس ضس 

 ثٝ زَ ٌفت اٌط ثب ٘جی ٚ ٚغی ... ضْٛ غطلٝ زاضْ زٚ یبض ٚفی 

 ٚ سطیط ٕٞب٘ب وٝ ثبضس ٔطا زستٍیط ... ذساٚ٘س تبد ٚ ِٛا 

 ٗذساٚ٘س رٛی ٔی ٚ اٍ٘جیٗ ... ٕٞبٖ چطٕٝ ضیط ٚ ٔبء ًٔی 

 اٌط چطٓ زاضی ثٝ زیٍط سطای ... ثٝ ٘عز ٘جی ٚ يّی ٌیط ربی 

 ٌطت ظیٗ ثس آیس ٌٙبٜ ٔٗ است ... چٙیٗ است ٚ ایٗ زیٗ ٚ ضاٜ ٔٗ است 

 ٞط آ٘ىس وٝ زض رب٘ص ثغؽ يّی ست ... اظ اٚ ظاضتط زض رٟبٖ ظاض ویست 

  ٓٞ ٚ ْثط ایٗ ثٍصضْ ... چٙبٖ زاٖ وٝ ذبن پی حیسضْثط ایٗ ظاز 

 ضبٞٙبٔٝ « زِت ٌط ثٝ ضاٜ ذكب ٔبیُ است ... تٛ ضا زضٕٗ ا٘سض رٟبٖ ذٛز زَ است(

 فطزٚسی(

  ٗ َ ٚقٗ پطستی ٚ یب تفبذط ثط الٛاْ است ای وٝ فطزٚسی ضا ٚقٗ پطست ٚ ضبٞٙبٔٝ ضا ٔحػٛ

 (741زیٍط ثطای احجبت ثطتطی لْٛ ایطا٘ی ٔی زا٘ٙس. )ٕٞبٖ، ظ 

 انذیشه و خرد شاهنامه

فطزٚسی ثٝ زٚ ٌٛ٘ٝ ذطز ضا ثطٔی وطس ٚ آٖ ضا زض ٔتًبِی تطیٗ ٚ ٚاالتطیٗ قبلٝ شٞٗ ٚ 

 ربٖ آزٔی ٔی ٘طب٘س. ٘رست ثسبٔس ثبالی استفبزٜ اظ ذطز زض ربی ربی ضبٞٙبٔٝ است.

آغبظ ٔی ٌطزز تب ٚاپسیٗ وّٕبتی « ثٝ ٘بْ ذساٚ٘س ربٖ ٚ ذطز»اظ ٘رستیٗ ثیت ضبٞٙبٔٝ و7ٝ 

ذتٓ ٔی وٙس زض ٌفتبضٞبی ٘رستیٗ ضبٞٙبٔٝ ٚ ٌفتبضٞبیی وٝ ٔرػٛظ ثٝ اضد ٚ وٝ ثساٖ 

احتطاْ ذطز است زض پیطأٔسٞبی زاستب٘ی ضبٞٙبٔٝ زض ال ثٝ الی ٌفتٝ ٞبی ثعضٌبٖ زض ٌفتٝ 
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، ٕٞٝ ذطز يطبقفطزٚسی زض سطاسط ضبٞٙبٔٝ زض تٛغیف پّٟٛا٘بٖ ٚ  ٞب ٚ ٌفتبضٞبی ذٛز

 ضوٗ اغیُ ٚ استٛاض است وٝ لكت ٚ ٔحٛض ذٛثی ٞبی زیٍط است.

 ذطز ثٟتط اظ ٞطچٝ ایعز ثساز ... ستبیص ذطز ضا ثٝ اظ ضاٜ زاز»

 اظٚ ضبزٔب٘ی ٚ ظٚیت غٓ ست ... اظ اٚیت فعٚ٘ی ٚ ظٚیت وٓ ست

 ذطز تیطٜ ٚ ٔطز ضٚضٗ ضٚاٖ ... ٘جبضس ٕٞی ضبزٔبٖ یه ظٔبٖ 

 رابطه اخالق و سیاست در داستان رستم و اسفنذیار

ٝ ربٖ ٞٓ ٔی ا٘ساظز، ٞٓ، چٖٛ زاستبٖ ضستٓ ٚ سٟطاة زض  ضستٓ ٚ اسفٙسیبض ضا، ٌطتبست، ث

ٔی ایٗ زاستبٖ ٞٓ پسض ٚ پسطی حؿٛض زاض٘س ٚ پسض، پسط ذٛز ضا لطثب٘ی لسضت قّجی ذٛز 

وٙس ِٚی ایٗ ثب ضٙبذت ٚ آٌبٞی لجّی، ثطذالف ضستٓ وٝ فطظ٘س ذٛز سٟطاة ضا ٕ٘ی 

ضٙبذت ٚ ایٗ تفبٚت پّٟٛا٘بٖ ٚ ضبٞبٖ ثسٖٚ فطٜ زض ضبٞٙبٔٝ فطزٚسی است. ٌطتبست 

فطظ٘س زالٚض ذٛز ضا ثطای زٚض وطزٖ ٚی اظ لسضت، ثبضٞب ثٝ وبْ ٔطي ٔی فطستس ٚ زض 

ٚاض حتی اظ فطظ٘س ذٛز ٘یع  یٔی ثبظز. ٌطتبست، ٔبویبِٚزض ٘جطز ثب ضستٓ ربٖ  ٘یعٟ٘بیت 

ثطای حفم لسضت ذٛز ٔی ٌصضز ٚ اٚ ضا ثٝ وبْ ٘جطز ثب ضستٓ ٚ ٔطي ٔی ا٘ساظز، اٚ 

 سطچطٕٝ ایٗ فتٙٝ ٚ ثیساز است. ایٗ زاستبٖ، فطربْ تّد ٞط لسضت ثی ٟٔبضی است.

بویبِٚیسٓ ضا ٘طبٖ ضفتبض ٌطتبست اظ حیج لسضت قّجی ٚ ٘یطً٘ ثبظی ٚ ذسيٝ، ٟ٘بیت ٔ

ٔی زٞس ثٝ حسی وٝ اٚ ثطای ضسیسٖ ثٝ لسضت ٚ حفم آٖ ٘ٝ ثٝ پسض ضحٓ ٔی وٙس ٚ ٘ٝ ثٝ 

 پسط ٚ ٞطزٚ ضا لطثب٘ی لسضت قّجی ٔی وٙس.

 نگرش اخالقی فردوسی در داستان رستم و سهراب

 يٙػط اغّی زض زاستبٖ ضستٓ ٚ سٟطاة ٘یع لسضت است ثٙبثطایٗ ٔی تٛا٘س اظ ٔٙهط اضتجبـ

ٖ لبثُ تٛرٝا ٗ زاستبٖ ثبظ ٘جطز ثط سط لسضت است  ذالق ٚ سیبست زاستب ٚ تأّٔی ثبضس. زض ای

وٝ زض ایٗ ٔیبٖ رٛإ٘طزی ثب حیّٝ ٌطی، يطك ثٝ لسضت ٚ يطك ثٝ پسط ٚ پسض ثٝ غٛضت 

ٔتٙبلؿی زض ٞٓ آٔیرتٝ است. زض يّٕىطز ٞطیه اظ لٟطٔب٘بٖ زاستبٖ ضٌٝ ٞبیی اظ ٘ٛو 
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غسالت ٚ ضزبيت تٟٕیٙٝ  ت ٔتػٛض است زیسٜ ٔی ضٛز.ٚ سیبسضاثكٝ ای وٝ ثیٗ اذالق 

يطك زض اثطاظ يطك ثٝ ضستٓ حتی زض ٔمیبس ظٔبٖ حبؾط ثی ٕٞتبست. تٟٕیٙٝ ثی ثبوب٘ٝ زض 

ٚضظی پیص لسْ ٔی ضٛز ٚ سپس تطسبٖ ٔی ذٛاٞس سٟطاة ضا ثطای ذٛز ٍ٘ٝ زاضز. 

پّٟٛاٖ است ٚ چٙیٗ ايتطافی فطزٚسی لٛی تط ثٛزٖ سٟطاة ضا ٘ٝ اظ ظثبٖ ضستٓ، وٝ، رٟبٖ 

ضا ٞطٌع ٘رٛاٞس وطز، ثّىٝ اظ ظثبٖ ٕٞٝ لٟطٔب٘بٖ زاستبٖ ثیبٖ ٔی وٙس. اٌط ثب ٚرٛز لٛی تط 

ثٛزٖ سٟطاة، ٕٞٝ ایطا٘یبٖ ایٗ ٕٞٝ ثٝ ضستٓ أیس ثستٝ ا٘س، ثٝ ایٗ يّت است وٝ اٚ ٕٞیطٝ 

٘س ثب ٚرٛز لٛی تط ثٛزٖ ظیبزتط اظ ا٘تهبض، اظ ذٛز ٔبیٝ ٌصاضتٝ ٚ ایٗ ثبض ٞٓ ٕٞٝ ٔی پٙساض

سٟطاة، ضستٓ تٕٟیسی ذٛاٞس ا٘سیطیس ٚ وبضی غیط لبثُ پیص ثیٙی اظ اٚ سط ذٛاٞس ظز، تب 

٘تیزٝ ثٝ ٘فى ایطاٖ تٕبْ ضٛز. آٌبٞی ٕٞٝ، یًٙی آٌبٞی ضستٓ، یًٙی ٔسئِٛیتی ثط زٚضص. 

رًٙ ٔی ثٙبثطایٗ ضستٓ اٌط ٘ٝ ظثب٘ی، ثّىٝ زض يُٕ سٟطاة ضا لٛی تط ٔی زا٘س ٚ اظ ایٗ 

 تطسس. ثب چٙیٗ ٍ٘بٞی، ضستٓ حك ٘ساضز تأذیط وٙس؟

زض سطاسط ضبٞٙبٔٝ ٟٔٓ تطیٗ ٚنیفٝ پّٟٛا٘بٖ غیط اظ زفبو اظ سطظٔیٗ ضبٖ، ٘هبضت ثط وبض 

ضبٞبٖ است؛ ٟٔبض ذٛزوبٍٔی؛ ٘ػیحت ضبٞبٖ ٚ زض غٛضت ِعْٚ تٙجیٝ آٖ ٞب ٚ ایٗ ٕٞٝ 

زٜ ا٘س. ٞط ظٔبٖ الظْ ثٛزٜ اظ ٞیچ أىبٖ ضا ثب احجبت غٕرٛاضی ٚ اظ ذٛزٌصضتٍی وست وط

 وٛضطی ثطای یبضی ضسب٘سٖ ثٝ ٔطزْ ٚ سطظٔیٙطبٖ فطٌٚصاض ٘ىطزٜ ا٘س.

زاستبٖ غٓ اٍ٘یع ضستٓ ٚ سٟطاة یه ثبض زیٍط ٘طبٖ ٔی زٞس ٞط ظٔبٖ وٝ ایطاٖ زض ذكط 

ثٛزٜ ٚ ضستٓ ٚاضز ًٔطوٝ ضسٜ، حتی اٌط لسضتص ٞٓ وٓ تط اظ حطیف ثٛزٜ، ثب ٞط ضًجسٜ 

ٖ ذٛز، ثٝ وٕه ایطاٖ آٔسٜ ٚ ایٕبٖ ای، ثب  ٖ وطز ٜ ای، حتی ثٝ لیٕت ٚیطا ٞط وبض غیطٔٙتهط

 (7755ٔطزْ ثٝ اٚ ثط حك ثٛزٜ است. )أیٙی، 
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 نتیجه:

زض ربی ربی ضبٞٙبٔٝ اظ لسضت سرٗ ثٝ ٔیبٖ آٔسٜ است. زض زاستبٟ٘بی ضستٓ ٚ اسفٙسیبض، 

ثیبٖ ضسٜ است. ٌٕبٖ ٕ٘یطٚز چیستی لسضت ٚ ضٚیبضٚیی لسضت ٚ آظازی، ثٝ ثٟتطیٗ ضىُ 

یبفت وٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ ٞٓ سًٙ ضبٞٙبٔٝ ثبضس. لسضت زض ازثیبت سیبسی رٟبٖ احطی ثتٛاٖ 

ثٝ وبْ ٌطتبست زیٕٙساض چٙبٖ ضیطیٗ است وٝ ثطای ٍٟ٘ساضت آٖ حبؾط ٔیطٛز ٞٓ رٍط 

ْ ٌٛضٝ ذٛز ضا ثٝ وبْ ٔطي ثفطستس، ٞٓ ایٕبٖ ذٛیص ضا ثط ثبز زٞس ٚ ٞٓ پّٟٛا٘ی ذٛضٙب

چٖٛ ضستٓ ضا ثٝ تیط تٟٕت ٚ زضٌٚ ثسٚظز ٚ ثٝ اٚ ٘سجت ٞبی ٘بضٚا ثسٞس وٝ یىی اظ آٟ٘ب 

سطپیچی اظ فطٔبٖ پبزضبٜ است؛ آٖ ٞٓ پبزضبٞی وٝ ٔطٚد زیٗ ثٟی است، یًٙی زیٗ ٚ 

زِٚت زض ٚرٛز اٚ ثٝ ٞٓ آٔیرتٝ است. ایٗ احط اٞطیٕٙی لسضت، ثط ضٚاٖ ا٘سبٖ است وٝ، 

 ٚ اٚ ضا ثٝ ٚازی ٘یستی ٔی وطب٘س. ٔٛرت ظٚاَ اذالق ٔی ضٛز

ثبضاظ زاز،سرٗ ثٝ ٔیبٖ آٔسٜ ٚ فطزٚسی زض ثیطتط ٔٛاضز آ٘طا  771اظ سٛی زیٍط زض ضبٞٙبٔٝ 

ثٝ ٚازی سیبست ثطزٜ است؛ یًٙی آ٘طا زض پیٛ٘س ٔیبٖ ٔطزٔبٖ ٚ زِٚت ٔطزاٖ زیسٜ ٚ 

سازٌطی زا٘ستٝ است. ثٝ سرٗ زیٍط، ثیثیسازٌطی ضبٞبٖ ضا ٔب ثٝ سطپیچی ٔطزٔبٖ 

فطٔب٘طٚایبٖ، ثٝ ٔططٚيیت آ٘بٖ آسیت ٔیطسب٘س  ٔطزٔبٖ ٔزبظ٘س ٚ یب ثٝ يجبضتی ٔٛنفٙس، ثط 

 ؾس آٖ ثطآضٛثٙس7

َ ٚ پطت ثیسازٌط ثطىٙیس"    "ٕٞٝ ثید ٚ ضبذص ظ ثٗ ثط وٙیس ز

اذالق، ثط ٞط چیعی ٔمسْ است ٚ لٛاْ  بٖ زض ٕٞٝ زٚضاٖ ٞب پیبْ ٔی زٞس وٝفطزٚسی ثٝ ا٘س

ٞط تٕس٘ی، ثٝ تساْٚ اذاللی آٖ است ٚ زض ایٗ ٔیبٖ، لسضت ثیص اظ ٞط چیع ٔی تٛا٘س زض 

ظٚاَ اذاللی ٔؤحط ثبضس. فطزٚسی ثیص اظ ٞط ا٘سیطٕٙس زیٍطی ٍ٘طاٖ لسضت ٔتٕطوع ٚ ثی 

 چٖٛ ٚ چطا ثٛزٜ است.
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 منابع:

 -، اقاليبت سیبسیی ٚ اذاللی ضسٖ سیبستسیبست اذالل (،7755)أیٙی، يّی اوجط 

 (.767-765) 75ٚ  77التػبزی، سبَ ٞفسٞٓ، ضٕبضٜ 

 .تٟطا7ٖ ا٘تطبضات يّٕی فطٍٞٙی(، رٕٟٛض، تطرٕٝ فؤاز ضٚحب٘ی، 7741)افالقٖٛ

 776( ظ 7744تٛوٛزیسس )تٛسیسیس(، تبضید رًٙ پّٛپٛ٘عی )تٟطا7ٖ ذٛاضظٔی، 

، پبییع ٚ 5ٚ  7فػّٙبٔٝ فطًٞٙ، سبَ زْٚ، ش  ا٘مالةرِٛیب٘ٛ پٛ٘تبضا، اذالق، سیبست، 

 ظٔستبٖ.

 حٕبسٝ سطایی زض ایطاٖ، غفب.

زض ازثیبت فبضسی اظ سسٜ  اذاللیبت، ٔفبٞیٓ اذاللی (،7744)ضبضَ ٞب٘طی، زٚفٛضٝ وٛض

تٟطا7ٖ ،سْٛ تب سسٜ ٞفتٓ ٞزطی، تطرٕٝ ٔحٕس يّی أیط ًٔعی ٚ يجسإِحٕس ضٚحجرطبٖ 

 .ٔطوع ٘طط زا٘طٍبٞی

 7بٞٙبٔٝ چبح ٔسىٛ، د ض

، ٘طط ٌٟط، چبح 723-724فطزٚسی ٚ سٙت ٚ ٘ٛآٚضی، غع (، 7736)يجبزیبٖ، ٔحٕٛز

 اَٚ، تٟطاٖ 

، ٘طط يّٕی ٚ فطٍٞٙی، چبح 55، اظ ضً٘ ٌُ تب ض٘ذ ذبض، ظ (7736 )لسًّٔی سطأی

 اَٚ، تٟطاٖ

 ، ٔزٕٛيٝ ٔمبالت ذطز ٚ سیبست.«فطاسٛی ٘یٟیّیسٓ»ٔبیىُ پٛال٘یٙی، 
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