
 

 

ی اسالمی عامل اساسی در تداوم تاریخ و فرهنگ ایران ی ایرانشهری در گذار به دورهتداوم اندیشه

رود. این اندیشه به رغم تحول و گسستی که در ظاهر حاکمیت بر ایران پیدا شد، بدون به شمار می

ی انتقال اری از تاریخ سیاسی این سرزمین، اندیشهکه در گذایستایی، جریان داشته است تا جایی

ی استواری بر تصمیمات سیاسیون و شالوده« وحدت ملی»بخش ی باستانی ایرانشهری، تداومیافته

کند. ظهور می« نامه نویسیسیاست»بوده است. دستاورد این تصمیمات در آثار نوشتاری و در مضمون

در ایران نوشته نشده است لذا اهمیت این جریان و معنای نویسی که سیر تاریخ سیاستاز آنجایی

ها مغفول مانده است. گذاریمندی از این اندیشه در سیاستآن برای فهم تاریخ سیاسی و بهره

رود که توانسته در پیوند با نظیر در ادبیات جهانی به شمار میای بینوشته« ی فردوسیشاهنامه»

ی باستان ی سیاسی ایرانشهری بازتابی از منابع مرتبط سیاسی دورهاندیشههای باستانی و نامهخدای

که به دست حکیم ابوالقاسم فردوسی رسیده است ی ارزشمند خود جای دهد. منابعیرا در گنجینه

نامه به نظم درآورده است. در این میان باید و او این تجربه را چون کاخی بلند در مضمون سیاست

های های ایرانشهری به دوره اسالمی و کانالش شاهنامه فردوسی در انتقال اندیشهگفت: واکاوی نق

تأثیرگذاری آن حائز اهمیت است. شاهنامه بایسنقری از آثار فاخر دوره اسالمی که به با تکیه بر 

شاهنامه خلق شده است. این پژوهش به دنبال واکاوی دیدگاه سیاسی فردوسی با پردازش 

شدن پیمان در شاهنامه است و  به عنوان یک قابلیت، در اجرایی« تضمین» ی وواکاو« پیمان»به

 های شاهنامه بایسنقری مطالعه شده است.ها در نگارههای پیماندر نهایت تأثیر ویژگی
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 مقدمه

های مؤثر در ی آن در جوامع از مؤلفهدهندههای شکلو بنیانای کهن دارد اندیشه سیاسی در جوامع مختلف پیشینه 

اند. در این میان، های مختلف همواره مورد تکریم بودهها و ملتحیات مستقل کشورهاست. این مفاهیم در میان دولت

توانند در ها نیز در بقای جوامع اهمیت دارد. کتب و آثاری ادبی و هنری میی این اندیشههای تقویت کنندهاهرم وجود

های ی ایرانشهری یکی از بنیاناین فرایند، نقش یک عامل تأثیرگذار را بر عهده داشته باشند. در جامعه ایران اندیشه

توان در اینجا مطرح ای که میاندیشه سیاسی بوده است. مسئلهگیری دوستی و شکلکننده حسن وطنفکری تقویت

کرد این است که شاهنامه فردوسی به عنوان یکی از آثار فاخر هنری چگونه در انتقال اندیشه ایرانشهری مؤثر بوده 

ق تاثیرگذار را به عنوان یکی از مصادی« پیمان» این مقاله ی سیاسی ایرانشهری،به علت گستردگی موضوعِ اندیشهاست. 

آفرینی این مناسبت این نوشته سعی با توجه به اهمیت نقش افراد بررسی کرده است. مناسبات سیاسی بین ملل و در

ی ایرانشهری در دوران پیش از ی اندیشهلقاسم فردوسی به عنوان نمایندهای حکیم ابومندی از شاهنامهکرده تا با بهره

 های نامی این مرزوبوم ارائه وشخصیت ایران در دوران حاکمیت امپراطوران وگذشته سیاسی  بندی ازاسالم، صورت

یابد که آثار انجام این پژوهش از آنجا ضرورت می  ها  وتقابالت را بررسی کند.نتایج به دست آمده از برخی پیمان

هاِی سیاسی به واکاوی دیدگاه اند لذا این نوشتار بر آن است تازیادی در دوره اسالمی به تقلید از شاهنامه خلق شده

های شاهنامه فردوسی در شاهنامه بپردازد و با بررسی آن در شاهنامه بایسنقری به مطالعه اندیشه ایرانشهری در نگاره

 بایسنقری بپردازد.

 ی سیاسی ایرانشهری جواد طباطبایی،ارتباط با اندیشه دردهد بررسی پیشینه این موضوع پژوهش نشان می

ی اندیشه ی او،وضع زمانه احوال خواجه و هفت فصل با عناوین سوانح و یک درآمد و الملک را درگفتارخواجه نظام

ی سیاسی ایران بررسی کرده است. نامه در تاریخ اندیشهمقام سیاست تداوم تاریخ فرهنگ ایران زمین و ایرانشهری و

توسط انتشارات مینوی خرد 1395در سال «ی ایرانملی دربارهأت»اثری با نام طباطبایی شکل کاملتر این کتاب را در

)ن.ک. ی سیاسی هم اشاره کرده استبه صورت مصداقی به برخی خاطرات افراد برجسته این اثر چاپ کرده که در

به خوبی توانسته  «ی سعدینامهسیاست»با عنوان اله اسالمی، در کتابی دیگرروح همچنین دکتر .(1383طباطبایی،

آقای اسالمی در این کتاب که  ی سیاسی ایرانشهری تبیین کند.اندیشه از منظر الدین سعدی شیرازی راگاه مصلحن

 و خواندقنات باشکوه می تمدن ایرانی را با برخورداری از تکنیک قلعه و»چاپ شده توسط انتشارات تیسا1397سال 

های خرد ایرانشهری لفهؤرا با م کشور داند که نظام سیاسی،های حاکمیتی خود زمانی میثبات این جامعه را در دوران

نگاه  گیری ازداری با بهرهسیاست را به عنوان اصل حکومت این کتاب ساختار در. (1397،اسالمی«)مدیریت کرده است

ستی ی ایرانشهری را که در دوران طوالنی بر پیکره جهان هچهار فصل اندیشه در یک مقدمه و سعدی توضیح داده و

 که با داندهایی میاندیشه ایرانشهری را متکی بر اندرزنامه این اثر، دکتر اسالمی درت. رانده بررسی کرده اسحکم می

به . بنددتمام تالش خود را در جهت ساماندهی امور روزمره به کار می یعنی حکمت عملی، روش تجربی، مندی ازبهره

خرد عملی نوشته  با پیوند چاشنی اخالق و همراه با گرا،ای واقعرزنامهسعدی گلستان را به عنوان اند»اعتقاد وی 

مؤلفه اندیشه ایرانشهری، مختصات و» ای با عنوانم قادری و تقی رستم وندی در مقاله. حات(37 :1397اسالمی،«)است

نویسندگان معتقدند و مختصات این اندیشه با محوریت الگوی شهریاری پرداخته است. ، به بررسی پیشینه «های آن

که هندسه فکر ایرانی از سه جزء نظام اعتقادی، نظام اخالقی و نظام سیاسی تشکیل شده است که دو جزء نخست با 

های پشتیبانی کننده، الگوی شهریاری ایرانی را در جزء سوم یعنی نظام سیاسی شکل داده فراهم آوردن انگاره
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آثار یاد شده صرفاً به بازشناسی اندیشه ایرانشهری و چگونگی آن در آثار (. در 123: 1385است)حاتمی و رستم وندی، 

شعرا پرداخته شده است و شاهنامه فردوسی و واکاوی مفاد آن درباره اندیشه ایرانشهری  و امتداد آن در دوره اسالمی 

 مورد توجه قرار نگرفته است.

که سبب کاربردی شدن نتایج این تصمیمات در طرح سناریویی . تحلیلی است-ی حاضر یک پژوهش توصیفیمقاله

به اعتقاد برخی منتقدان  البته شاید .حتی کشور ازدیگر اهداف این پژوهش است های کنونی افراد وگذاریسیاست

توان می در جواب با این انتقاد .با برخورداری از آثار ادبی غیر قابل باور باشد «سیاست ایرانشهری»کاربرد حکمت تجربیِ

تجربیات ارزشمندی که با کمترین هزینه در . غافل بود تجربه به عنوان ظرفی برای این تفکر نقش مهم : نباید ازگفت

ای به درازای نباید نادیده گرفت که این تجربه پشتوانه، شودی راهی میراهگشایی برای مسیر سیاسی کنونی نقشه

ی به رشته ی سیاسی بودندهای برجستهخود از چهرهو با همین هدف توسط کسانی که  تاریخ این سرزمین دارد 

لف سعی کرده ؤم اند.مردانی که سرزمین  دوران خود را از دستبرد حوادث به سالمت گذرانده؛ تحریر در آمده است

نگارههای شاهنامه را در های پیماند و ویژگیی حکیم ابولقاسم فردوسی بپردازطرفانه به موضوع پیمان در شاهنامهبی

  ی بایسنقری بررسی نماید.های شاهنامه

 

 جایگاه پیمان در ایران باستان

 که این بر ( است، مشروط موجودات دیگر و خدا با انسان یا انسان با )انسان طرف دو بین قول و قرارداد عهد و پیمان،

 گردد.باز می بشر حیات آغاز به پیمان و مفهوم عهد پیشینه دهند. نشان عملی یا سخنی اجرای به ملزم را خود طرفین

 (.72: 1392قاسم پور،  و هستند)حیدری خود هایوعده به التزام عدم یا پایبندی به ناگزیر اجتماعی روابط در هاانسان

از  «وپیمان عهد» در جامعه ایران نیز مانند سایر جوامع، پیمان و وفای به پیمان از اهمیت واالیی برخوردار بوده  است.

اهمیت دارد  های هندو اروپایی بسیارهمچنین نگاه دینی ملت موضوعاتی است که در ادبیات سیاسی ایرانشهری و

درباره اقتضائات پیمان در   .(121:1375دانستند)هینلز،می «پیمان»را سرزمین تاجایی که ایرانیان باستان کشور خود

امعه ایران از دوره باستان مستلزم حاکمیت نظم بود و نماد این پیمان در ججامعه ایران در دوره باستان باید گفت: 

یا همان ایزد توانایی است. ایزدی که دومین امشاسپند ایرانی را )اردیبهشت( برعهده داشته است. « اشه»نظم ایزد 

شاسپند های حمایت این ایزد در قالب قانون نظم است. این اماز نشانه سخن درست، آئین خوب، گندم به سامان و

عالوه بر نظم زمینی به نظم مینوی و دوزخ هم نظارت داشت. او بر کار دیوان چشم داشت تا دوزخیان را بیش از آنچه 

بخش دهنده و تعادل(. پیمان در جامعه ایران یک قانون حاکمیتی، نظم111: 1386سزایشان است تنبیه نکنند)بهار،

ی نیز گناهی بزرگ بوده است. کرده« پیمان شکنی»تبع این قانون آمد، که به زندگی فردی واجتماعی به حساب می

آوران ی رزمهای به هم آویختهاگر مهر به زیان سپاه خونخوار دشمن ورده» یازدهم اوستا در پیوند با این موضوع گفته :

 ها را برآوردنی آهاشکن را از پشت سر ببندد و چشمهای پیماندر میان رزمجویان در سرزمین اسب برانگیزد، دست

وفای به عهده و نگاهداشت  (.1343:270ها را باز گیرد)دوستخواه ،ها را کَر کُند و استواری پاهای آنهای آنگوش و

های شاهنامه، اوستا و متون پهلوی و تاکید و گمان آموزهپیمان را باید اوج ادب در باور ایرانیان باستان دانست و بی

ها بیانگر جایگاه واالی این باور در میان آنان است. این باور از چنان ارزش واالیی در کتاب های پرشمار اینسفارش
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ها، مهر، ی پیمانبر آن گماشته شده است. بر همه« مهر»فرهنگ کهن ایران برخوردار است که بزرگترین ایزد؛ یعنی 

 .(182 :1395جاللی، ها، نظارت دارد)ی پیمانایزدِ نگاه دارنده

توان در متون مذهبی دوره باستان مشاهده کرد. در متون اس ِاهمیت جایگاه پیمان در اندیشه و جامعه ایران را میانعک

( تاجایی که پیمان شکنی را سبب بروز برخی 53: 1372مذهبی ایرانیان، وفای به عهد مورد تاکید بوده است)آموزگار،

 اندازه، معنای به (pay man)یپهلو پیمان، در زبان (.74 :1375دانستند)عفیفی،از بالیا مانند خشکسالی و سیل می

از و در اوستایی به معنای قرارداد، پیمان و میثاق است.   Mackenzie, 1971: 6))است عهدنامه و رویمیانه دوره،

میترا به  .  در اوستا،(78: 1381ی میترا هم خدای جنگ و هم خدای پیمان بوده است)رضی،نگاه ایرانیان باستان الهه

معنای پیمان است. در کهن ترین اثر ایرانی زبنا، گاهان زردشت از میترا به معنی پیمان یاد شده است و در اوستای 

متأخر میترا یا میثره هم به عنوان اسم خاص برای ایزدی بزرگ و مهم و هم به مفهوم پیمان آمده است)روشن ضمیر، 

ی اهمیت پیمان در دهندهیک خدا)میترا( مختص مسئله پیمان بود نشان (.  این نکته که در جامعه ایران25: 1395

 گفتمان سیاسی رایج در ایران از دوره باستان بوده است.

زیان رساندن به  مقدس، کشتن مرد جمله جادوگری، شکنی در این اعتقاد با بزرگترین گناهان ازپیمان از همین روی 

پی  عقوبت، مرگ ارزانی )اعدام( را در ( و51:1364ه است)تفضلی،دانسته شد پرستی برابربت آتش بهرام و

 (.475-474:1376دارد)رضی،

 پیمان در شاهنامه عهد وجایگاه  

طول دوران زندگی  ری فردوسی یادگار تمدنی قدرتمند دمنش سیاسی بر این باورند که شاهنامه همگان با هرنگاه و

سرشت قدرت سیاسی آشکاری بر استیالی  ی فرمانروایی ایرانیان ونما از شیوهای تمامکه این اثر آیینهبشر است، اما این

 ،ثیرگذاری نیز داردأتوان شاهنامه را که متن ادبی تمیا لذ آید.امپراطوری ایران باستان بر زمین بوده، کمتر به چشم می

ثیرگذارترین أترین وتومندترین، کهنای که نیرسیاست نامه ، های در دسترس هم به حساب آورنامهمهمترین سیاست از

ی در شاهنامه که شناسنامه های باستان بدست آورده است.ارتباط با خدای نامه ار ی سیاسی خودجریان اندیشه

گمان پیمان و وفای ها بیکید بسیار گردیده است. یکی از این ارزشأها تفرهنگی ایران باستان است بر باورها و ارزش

)جاللی،  تی باستان پای فشرده اسهای مختلف نامهفردوسی بر ارجمندی و واالیی جایگاه آن در بخشبه آن است که 

این کتاب ارزشمند  آید؛هنری ایرانیان به حساب می اجتماعی و سیاسی، شناسنامة فرهنگی، ،شاهنامه(.  183: 1395

عهد و پیمان در . است «وفای به عهد وپیمان»ها یکی از این ارزش. کندکید میأبر باورها واعتقادات پدران ما ت

شدند جان خویش را حرمت بود که حاضر می رفرهنگ ایرانیان کهن از ارج و ارزش بسیار برخوردار بود و چنان در خو

ها میان مردمان است. از طرح نگاهداشت آن بگذارند. بر این باور بودند که ایزدمهر نگاهبان سختکوش و سختگیر پیمان

راه پادافره دنیوی و اخروی آن  بهبایست چشم شکن میشکنی)مهر دُروجی( گناه نابخشودنی بود و پیمانپیمان 

 (.194)همان: باشد

لقاسم فردوسی به عنوان یکی از ای حکیم ابوشاهنامه دارد. بازتاب نیز شاهنامه در ایران باستان در پیمان آیین جایگاه

ی اسالمی را ی ایرانشهری باستان به دورهی اولین آثاری است که انتقال اندیشهههای ایرانی در رستمهمترین خردنامه

 ،در این شاهکار ادبی واژه سوگند .عهد و پیمان یکی از عناصر برجسته و بنیادی در شاهنامه است دهد.نمایش می
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سوگند خوردن را در آن  مورد عمل پیمان بستن و 133بار تکرار شده است و در مجموع  395پیمان و مترادفات آن 

ها در پیشبرد داسـتان نقـش بنیادی دارند و بسیاری از این پیمان (.41: 1387پور، دهقانی، )حسامتوان یافتمی

شـکنی، های شاهنامه پیمانها نهفته اسـت. در بسـیاری از داستانی بسیاری از حوادث شاهنامه در همین پیمانریشه

افروزد و چه بسا بر اثر آن می سـرزمین آنـان را در پـی دارد و جنگ های طوالنی را برمـرگ پهلوانـان و ویرانـی 

یابد؛ از این رو در این کتاب، ابیات فراوانی شوند و پیامـدهای ناگوار آن تا سالیان سال ادامه میگناه کشته میهزاران بی

)همان، وم وفاداری به عهد و پیمان تأکید شده استتـوان یافـت که در آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر لزرا می

بدین  دوره اسالمی باشد. ی ایرانشهری به ی سنت کهن اندیشهتواند انتقال دهندهمی «پیمان»(. از این دیدگاه جاهمان

 پیمان داشت وجود مقابل طرف از خطر بیم که هنگامی شاهنامه، پیش از شروع هر کار مهم و یا گونه که قهرمانان

ثر أگمان او در پرداختن به این باور متهای بسیار در ستایش وفای به عهد و پیمان دارد. بیفردوسی سرودهبستند. می

ها، اوستا و متون پهلوی است. البته منش واالی شاعر و نوع تربیت خانوادگی او هم بدون تردید در روی نهادن از نگاره

اند، از آن داری زیبنده. در شاهنامه کم نیستند پهلوانانی که به زیور پیمانوی به این باور ایرانی اثرگذار بوده است

جمله: رستم، سیاووش، اسفندیار، سام و ... و نیز پیمان شکنانی چون کاووس، گشتاسب، پیروز و افراسیاب که به پادافره 

 (194: 1395)جاللی، شوندشکنی گرفتار میپیمان

ی به گفته اجتماعی ،اقتصادی و...تفسیر کرد، دینی، اخالقی، به تقسیماتی چون ادبی، حال حاضر بتوان اندیشه را اگردر

ی سیاسی بوده اندیشه ،ی باستانی فراگیر در دورهاندیشه شناسان مطرح،ایران پژوهشگران علوم سیاسی و برخی از

های شطرنج باختن وآیین ،برخاست رعیت وبزرگان از خنیاگری ومعماری تا آداب نشست و–ایهر اندیشه» و است

یافته در درون آن سامان می ی فراگیر وبا تکیه برآن اندیشه پیمان به ناگزیر عهد و و سوگند و مربوط به شکار

 ی عمر خیام،نوروز نامه ی فردوسی در کنار سیرالملوک خواجه نظام الملک،شاهنامه. (84:1392طباطبایی،«)است

 های ادب فارسی،بسیاری دیگر از سیاست نامه الملوک غزالی، گلستان سعدی ونصیحه ی نصراهلل منشی،دمنه کلیله و

بر روی  فرهنگ ایرانی بوده و بخش تاریخ وداومتی اسالمی ی ایرانشهری در گذار به دورهاثری است که برتداوم اندیشه

های بسته شده رو بسیاری از پیمان شاهنامه با موارد در های پیش روی رسانده است.ریل خود این اندیشه را به نسل

 . هستیمبه رو 

 ر تصاویر شاهنامه بایسنقریب های شاهنامه در انتقال اندیشه ایرانشهریثیر پیمانتأ

 .شاهنامه بایسنقری1

ق(، پسر شاهرخ تیموری، در دوره حیات خود زمینه 837-803) این اثر در دوره تیموری خلق شده است. بایسنقرمیرزا

های از شاهنامه فردوسی است. این نسخه منحصر به شاهنامه بایسنقری را فراهم ساخت. شاهنامه بایسنقر، نسخخلق 

صفحه  21مزین به صفحه و  346رود. این اثر در فرد مصور و مذهّب از شاهکارهای هنری دوره اسالمی به شمار می

جود در آن حایز اهمیت هنری واالیی است. این اثر (. این کتاب به دلیل خط و تصاویر مو93پور، نگارگری است)نجف

به سرپرستی جعفر تبریزی، خطاط این دوره نگاشته شد. با این حال در ایرجاد این اثر نقاشان و خطاطانی و تذهیب 

-داشتهالدین نقش کارانی چون، نقاش امیرخلیل، موالنا علی، موالنا شمس و موالنا قوام الملک و خواجه غیاث

وجوِد نگارگری، تذهیب، جلید از های مصور است که (. شاهنامه بایسنقری از شاهنامه33-30: 1382نی،اند)حسی

ای است که بر این شاهنامه افزوده شده است. ظاهراً به دستور های آن است. از امتیازات این اثر، وجود مقدمهشاخصه
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های متعددی از شاهنامه گردآوری نویستیموری دانست، دسترین شاهزادگان تبایسنقرمیرزا که باید او را از هنر دوست

هایی به قلم رقاع بر زمینه زرین، شامل نام و القاب بایسنقرمیرزا شد. شاهنامه با یک شمسه مذهب عالی، حاوی کتیبه

 (.16: 1388آغاز شده است)شاهنامه بایسنقری، 

است و  ط رقاع است که داخل مستطیل گذاشته شدههای شاهنامه بایسنقری طالیی است و به خعنوان بیشتر قسمت

وردی های الجهای دیگر به خط سفید نوشته شده  و داخل مستطیلهای زرین اسلیمی مزین است. عنوانبه نقش

همیت این اهای اسلیمی طالیی رنگ به سبک چلیپا نگارش یافته است.  ارزش و ها نقشرنگ است. در برخی از برگ

آرایش آن به  ه در تحریر وکشی، تذهیب و تصویر است کنرهایی مانند کتابت، صفحه آرایی، جدولشاهنامه به دلیل ه

، 1387ور، پسازی در تاریخ هنر اسالمی است)نجفهای صنعت کتابکار رفته است. این کتاب یکی از بهترین نمونه

ده است توانسته ر دوره اسالمی قرار دا(. شکوه این اثر و کاربست عناصر چندگانه هنری که آن را در مرکز توجه د94

ه تصویر در اسطه نگارگری بوینی داشته باشد که بهنقشی مهمی در انتقال مضامین موجود در شاهنامه بخصوص مضام

 اند.آمده

 های شاهنامه بایسنقریهای شاهنامه در نگاره.بازتاب پیمان2

بررسی عهد ت. گر بخشی از مهمترین رویدادهای موجود در شاهنامه اسهای موجود در شاهنامه بایسنقری روایتنگاره

اشد، عنصری باخالقی  های شاهنامه نشان می دهد که عهد و پیمان در این کتاب، پیش از آن که اصلی صرفاً و پیمان

دود زیادی ح مذهبی و اجتماعی است. به سخن دیگر، عهد و پیمان در شاهنامه، جایگاه اسطوره ای و کهن خود را تا

شده، کوششی یمهایی که میان افراد جامعه نیز بسته حفظ کرده است. در شاهنامه، افزون بر قوانین حکومتی، پیمان

زات سختی در برای برقراری نظم و تعادل در زندگی فردی و اجتماعی بوده است؛ بنابراین هر گونه پیمان شکنی مجا

ویر مربوط به های موجود در شاهنامه بایسنقری ، تص(. یکی از نگاره63: 1387دهقانی،  پور و)حسامپی داشته است

ستم به داستان ر شناسی،ی از پیمان در شاهنامه از منظر رواننمونه، در کالمپیمان  داستان رستم و استفندیار است.

ه رستم پیشنهاد یار بی گفتگو بین دو پهلوان، اسفنددر داستان رستم و اسفندیار در بحبوحهگردد. و اسفندیار برمی

 گذارد: کند و رستم را چشم انتظار میدهد اما در دعوت خود تردید میخوردن )هم سفرگی( می

 

 ه.ق، کتابخانه کاخ گلستان، تهران 833: دیدار رستم و اسفندیار، شاهنامه بایسنقری، هرات، 1تصویر 
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 (251 /6:  ج1374)فردوسی،ز خوردن نگه داشت پیمان خویش  همی بود رستم به ایوان خویش

ارزید که کند که آیا این رسم مهمانی است و این مهمان تو بدان نمیگذاری آغاز میرستم خطاب به اسفندیار گله

گوید از مدارای من دچار خیاالت خودستایانه کند و مینکوهش می  بینی او راقدمی سویش بفرستی. رستم از خود بزرگ

 :مشو

 نو آیین و نـوسـاز و فـرخ جــوان                      ای پـهـلوان بدو گـفت رسـتـم که

 (.253/  6: 1374)فردوسی چـنین بـود تـا بود، پـیـمان تـو؟                     خُـرامی نـیـرزیـد مـهـمـانِ تـو؟

محوری ترین اصول در دهد که اصل پیمان و وفای به عهد از بررسی این نگاره  و مضامین منطبق بر آن نشان می

اندیشه سیاسی در ایران بوده است که این اصل تا روابط در جنگ و نبرد میان دشمنان نیز امتداد داشته است به طو 

 ریکه پیمان شکنی حتی از سوی دشمن بسیار ناپسند و نشان از ضعف شخصیتی وی بوده است.

کرد، داستان رستم  اشاره آن به پیمان در دشمن به اعتماد عواقب یدرباره توانمی شاهنامه از هایی کهیکی از نمونه

در داستان رستم و سهراب آنگاه که رستم در نوبت نخست و سهراب، و ماجرای اعتماد کردن سهراب به رستم است. 

بر که اگر دگر بار مرا  - هرچند به دروغ –بندد ای ضمنی پیمان میشود با او به گونهکشتی گرفتن مقهور سهراب می

شود، بار دوم که رستم پیروز می .(852 – 857: 234/  2ج  : 1374فردوسی، توانی مرا بکشی)ر.ک:زمین زدی می

کشد و پادافره همین عهدشکنی از دست رفتن فرزندش، سهراب و سهراب را می گذارد پیمان دروغ خود را زیر پا می

به خوبی تصویر این عهدشکنی و پیامدهای احتمالی آن در . بنابراین شاهنامه بایسنقری (188 :1395جاللی، شود)می

 زندگی انسان را به تصویر کشیده است تا سندی روشن از برتری اصل وفای به پیمان در عرصه سیاست باشد.

 

 .ه.ق، کتابخانه کاخ گلستان، تهران 833: رستم و سهراب، شاهنامه بایسنقری، هرات، 2تصویر 

 

ی این نوع عهد نمونه زنی در پیمان را به آن داد.توان تعبیر دروغاست نه هدف، که میگاهی عهد و پیمان وسیله 

ی پیمان  و جایگاه آن در )دروغ در پیمان(، توافق بین سهراب و رستم است. در این نگاره، حکایت کاربست دیگرگونه
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ی دروغ زنی در پیمان بود، ه وسیلههدف رستم در این توافق، فرصت گرفتن ب اندیشه سیاسی ایرانی آشکار شده است.

نیز در ایران رایجج بود.  مصداق  های بعدیای برای دست یافتن به فرصتپیمان بهانهتا خود را از معرکه کارزار برهاند. 

ای که سبب جدایی چهارده  والیت قفقازی ایران به ی گلستان دانست، عهدنامهتوان عهدنامهمعاصر این پیمان را می

ها به این هم قانع نشد زیرا این پیمان، به بخشی از خانات تالش و سواحل ارزشمند دریای کاسپین شد اما روسهمراه 

ی عهدنامه سال با13 ای تنظیم کردند)مبهم بودن مرز بین ایاالت تصرف شده با پیکره ی اصلی ایران( تا بعد ازگونه

 (1393دوم اردیبهشت، ترکمنچایی کار را بر ایرانیان تمام کنند)مشرق نیوز:

 

 .ه.ق، کتابخانه کاخ گلستان، تهران 833: رستم و دیو سفید، شاهنامه بایسنقری، هرات، 3تصویر 

دن جایگاه دیو سپید، کند در برابر نشان داعهد می ،در خوان پنجم که پهلوان «اوالد»رستم با اما در شاهنامه جایی که 

 آورد:و این پیمان را به جای می اوالد را به فرمانروایی مازندران بگمارد

 ز کژی نه سر یابم از تو نه بن دو گفت اگر راست گویی سخنب

 همان جای پوالد غندی و بید    نمایی مرا جای دیو سپید

 کسی کاین بدیها فگندست پی به جایی که بستست کاووس کی

 نیاری به کار اندرون کاستی    نمایی و پیدا کنی راستی

 بگردانم از شاه مازندران ین تاج و گرز گرانمن این تخت و ا

 ار ایدونک کژی نیاری بکار تو باشی برین بوم و بر شهریار

 (476 – 480:  101- 102 /2ج : 1374فردوسی، )

 (481- 485 :102 /2ج  :1374فردوسی، ) بندندپذیرد و بدین روی با یکدیگر پیمان میاوالد پیشنهاد رستم را می

 کند:خان هفتم به پیمان خویش عمل میرستم در پایان 
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 جهانی به تیغ آوریدی به زیر بدو گفت اوالد کای نره شیر

 به زیر کمند تو بد گردنم های بند تو دارد تنمنشان

 همی باز خواهد امیدم نوید به چیزی که دادی دلم را امید

 که شیر ژیانی و کی منظری به پیمان شکستن نه اندر خوری

 سپارم ترا از کران تا کران ه مازندرانبدو گفت رستم ک

 به مازندران سرفرازی دهم ترا زین سپس بی نیازی دهم

 ( 602 – 606: 108 /2ج : 1374فردوسی، )

( 7مورد، پیمان شکنی اشاره شده که هفت) (16به شانزده ) در شاهنامه آشکارا شکنی در شاهنامه مضموم است.پیمان

 :1387)دهقانی، حسام پور ،سوی انیرانیان بوده است از ( مورد دیگر9نه) سوی ایرانیان و ها ازشکنیاین پیمان از مورد

شکن یو و گناه دانسته شده است. پیمانشکنی در شاهنامه، بیدادی، روی تافتن از دین و پیمان بستن با دپیمان (.9

در اوستا آمده  .(81: 1392ر، قاسم پو یدن از خدا و از راستی است)حیدری وشکنی، سرکشدشمن خداست و پیمان

شود، کسی پیمان بسته می مهم نیست با چه (193 :1343 ،بندد، باید به آن وفا کند)اوستااست که هرکس پیمانی می

مهم خود پیمان است که باید محترم شمرده شـود؛ حتـی اگر این پیمان با دشمن بسته شده باشد. در وندیداد نیز بر 

توان دیـد. وفـاداری بـه عهـد و بازتاب این باور را در سراسر شاهنامه نیز می .شـده اسـتهمـین مضـمون تأکیـد 

: 1387پور، دهقانی، )حسامدهد که گاهی مرگ آن ها را در پی داردپیمـان، پهلوانـان شاهنامه را در تنگناهایی قرار می

آید، همچنان به ی به عهد و پیمان برایشان پدید میهایی که در اثر وفاداراما پهلوانان با وجود آگاهی از بحران (42

 )حسام پور و دکشانمانند و همین موضوع، داستان را بـه سـمت و سوی خاصی میپیمان خود با دشمن وفادار می

 (.43: 1387دهقانی، 

وی دیگر های داستان را در مواجهه با دشمن به سرود که سرنوشت شخصیتعهدشکنی در شاهنامه تا جایی پیش می

در شاهنامه، ابیاتی وجود دارد که به حفظ پیمان  خورد.ها بر اساس آن رقم میکشاند و سرنوشت  این شخصیتمی

ابلیس با ضحاک ای از این دیدگاه است: داستان ضحاک نمونهتوصیه کرده است، به هر منظوری که بسته شده باشد، 

 جای پدرش را بگیرد. پیمان نزد ابلیس نیز محترم است:پیمان بست تا راهی به او نشان دهد که او بتواند 

 پس آنگه سَخُن برگشایم درست بدو گفت پیمانت خواهم نُخُس

 (92- 90مشید: ج، 1، ج 1386فردوسی، ) چُنان چون بفرمود سوگند خَورد جوان نیک دل گشت و فرمانش کرد

و او را به طمع پادشاهی  انگیزدمی کشتن پدرش برضحاک را به در ادامه داستان ابلیس به اتکا همین پیمان است که 

 :آوردپذیرد اما ابلیس سوگند و پیمانشـان را به یاد ضحاک میاندازد، ضحاک در آغاز نمیمی

 بتابی ز سوگند و پیمان ز بن بدو گفت اگر بگذری زین سَخُن

 (101،  100شوی خوار و ماند پدرت ارجمند )همان:  بماند به گردنت سوگند و بند
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ا بر رپیمان شکنی، کشتن پدر  ی این نهیب بر پایبندی به پیمان است که ضحاک بین کشتن پدر وو در نتیجه

 گزیند:می

 ز دانا شنیدم من این داستان    به خون پدر گشت همداستان     

 (1395:19اشمی،ه-به خون پدر هم نباشد دلیر)صالحی طباطبایی    که فرزند بد گر بود نره شیر  

 هنگامی که ضحاک بر جای پدر نشست، باز ابلیس با او پیمان بست:

 نپیچی ز گفتار و پیمان کنی  اگر همچنین نیز پیمان کنی

 دَد و مردم و مرغ و ماهی تراست جهان سر به سر پادشاهی تراست

 (124،  123مشید: ج، 1، ج 1386فردوسی، )

بند است. یپیمان ناصوابی که با اهریمن دروند بسته، نیز پاحتی ضحاک، در تفکرش، پیمان، محترم است و او بر 

ع مختلف (. این روایت شاهنامه، تصویرگر برخی از اصول مشترک سیاسی در جوام80: 1392پور، )حیدری و  قاسم

پنهان و  هایاست که توانسته است به عنوان نقطه مشترک در پایبندی زمینه نقش مهمی در ارتباط جوامع و قدرت

 کار با یکدیگر داشته باشد.آش

 

 

تابخانه کاخ گلستان، ه.ق، ک 833: دربند کردن فریدون؛ ضحاک را در کوه دماوند، شاهنامه بایسنقری، هرات، 4تصویر 

 تهران.

یشه سیاسی های موجود در شاهنامه بایستقری حاکی از این است که پیمان به عنوان یک اصل در اندواکاوی نگاره

طالعه این اثر این ه فکریی و اعتقادی ایرانیان توسط فردوسی در شاهنامه به نظم آورده شده است تا مایرانی از منظوم

نگی در امتداد این های موجود این اثر نقش پررهای بعد بسط دهد. با خلق شاهنامه بایسنقری نگارهاندیشه را در دوره

 اندیشه در جامعه ایران در دوره اسالمی داشت.
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 گیرینتیجه

ارزش بسیار  ارج و اجتماعی در فرهنگ ایرانیان باستان از مذهبی و عنصر به عنوان یک اصل اخالقی و «پیمان عهد و»

ویش را بر شدند جان خمی حرمت بوده که طرفین حاضر شخصی چنان در خور این قرارداد اجتماعی و برخورداربود.

ها میان گیر پیمانسخت نگاهبان سخت کوش و «ایزد مهر» ایرانیان بر این باور بودند که. سر نگهداشت آن بگذارند

 اخروی آن باشد. باید چشم به راه پادافره دنیوی وشکن میپیمان شکنی گناهی نابخشودنی بود ولذا پیمان مردم است.

ست، حکیمی چون فردوسی ا ی شاعر وتجربه متون پهلوی و اوستا، ،هانگاره ی فردوسی که برگرفته ازشاهنامه در

 ،ی ایرانشهری کم نیستندنامهاین سیاست در خورد.پیمان به چشم می های بسیار در ستایش وفای به عهد وسروده

پیمان  اند.شکنی گرفتار آمدهشکنانی که به پادافره پیمانهمچنین پیمان و اندداری زیبندهپهلوانانی که به زیور پیمان

با . اجتماعی بوده است تعادل فردی و ی نظم وبرقرارکننده بر قوانین حکومتی،افزون  ی گهربار تاریخی،در این تجربه

ی تجربیات ها در ارائهبا اشاره به ظرفیت این داستان های شاهنامه ویر داستاناثیرگذار پیمان در سأتوجه به نقش ت

تواند با مندی از آن میبهره ها در مدیریت کشور،گذاریهمچنین سیاست اجتماعی و زندگی فردی و در ارزشمند

 گوناگون موضوعات با فراوان هایپیمان شاهنامه در سراسر  کمترین هزینه دستاوردهای شگفت انگیزی به دست دهد.

 داده تغییر را داستان مسیر عهد، به وفای و شکنیپیمان سازند و گاهی سرنوشت هاپیمان این از برخی شود؛می دیده

های مینیاتوری موجود در شاهنامه بایسنقری کرده است. بررسی نگاره دگرگون را هاآن سرزمین و پهلوانان سرنوشت و

حاکی از این است که پیمان و مواضعه در اندیشه ایرانشهری تا عهد اسالمی نیز تداوم داشته است و از نکات برجسته 

 در ترسیم باورهای سیاسی بوده است.
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