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  چکیده

ی حماسی یها هندی اگر چه در نگاه نخست منظومه یمهابهاراتافردوسی و  ی هشاهنام

های اخالقی و  همتا و آکنده از آموزه هایی بی  گنجینه ،روند، برخالف انتظار به شمار می

واقعیـات، اوضـاع و    ،نای صـاف و درخشـا   هستند و همچون آینه شایست و ناشایستها

هـای مطـرح    دهند. امور اخالقی و گـزاره  می بازتابخویش را  ی هاحوال و فرهنگ زمان

د که هم شامل اخالقیـات کلـی و   گیر را در بر می ای گستردهطیف  ،شده در این دو اثر

تک افراد بشر در هر زمان و هـر مکـان و هـر شـرایطی صـدق       ی که در مورد تکعموم

شود. در این گفتـار   ل اخالقیات طبقات و اصناف گوناگون اجتماع میکند و هم شام می

های  های اخالقی این دو اثر و ارزیابی آنها با دیدگاه ها و آموزه برآنیم تا با بررسی گزاره

مفهوم اخالق از نگـاه ایـن    ی هبه پاسخی درخور دربار ،اخالق ی هرایج در علم و فلسف

 -یابیم و دریابیم که اخالق مطرح شده در آنهـا  سنگ دست  و گران بزرگهای  منظومه

  با کدام یک از اقسام اخالق شباهت و قرابت بیشتری دارد.  -از حیث مفهوم و معنا 
  

اخـالق،   ی هفلسـف اخالقیـات،  ، اخـالق،  مهابهاراتـا فردوسـی،   ی هشـاهنام :   ها کلیدواژه

  گرایی. گرایی، تکلیف گرایی، غایت فضیلت
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  مقدمه

  اخالقی و روش تعیین فعل اخالقی از فعل غیراخالقی یـا ضـد اخالقـی    اخالق، فعل 

  هـای نـوع بشـر     تـرین دغدغـه   از مهـم  دیربـاز از  ،گـذاری در ایـن مـورد    ارزش ی هو نحو

ــوده ــینه ب ــه  و پیش ــدگیای ب ــه  درازای زن ــی منظوم ــان دارد. حت ــاعی انس ــای  اجتم   ه

  ران و هنـد، بـا آنکـه در نظـر     ، در ایـ مهابهاراتا فردوسی و ی هشاهنام همانندای  حماسی

  هـــا،  و دالوری آوردگاههـــامتـــونی سرشـــار از مضـــامین حماســـی، توصـــیفات   ،اول

  رود کــه از  رســند و توقــع چنــدانی نمــی هــا، کشــتارها و... بــه نظــر مــی خــواهی کــین

  که اخالق در تـار و پـود آنـان تنیـده شـده       بینیم میمسائل اخالقی سخن بگویند، ولی 

  خویهـای زشـت و   آثـار و بـه فراخـور حـال از بایـدها و نبایـدها،        ایـن  در جای جـای و 

گوینـد و بـه چنـد و چـون آنهـا       هـا مـی   هـا و نشایسـت   ها و بدها و شایسـت  ، خوبنیک

  پردازند.  می

ــه معــرف آن     ــه ماهیــت فرهنگــی موجــود در بســتر تفکــری ک ــاهنامهنظــر ب   و  ش

  جـاری و بـویژه اخـالق    ی اخـالق بیشـتر بـا ماهیـت اخـالق هن      لهأاست، مسـ  امهابهارات

  گرا همـراه اسـت. چـرا کـه در سـاختار طبقـاتی هنـد و ایـران باسـتان، وظـایف            وظیفه

  متمایز طبقات یکی از مهمترین ویژگـی نظـام اجتمـاعی اسـت و هـر طبقـه جـدای از        

  بایـد   یکدیگر برای دستیابی به صالح و اهداف طبقاتی و در جمع اهداف اجتمـاعی مـی  

  تی عمل کند. طبعـاً انجـام وظـایف مطـابق بـا الگـوی هنجـاری        به وظایف خود به درس

  ی هر فرد از هر طبقه گـرایش بـه سـوی فضـایل مـورد       خوب و بد همراه است و وظیفه

ــدوش      ــاتی را مخ ــت طبق ــه هوی ــت ک ــل اس ــرفتن از رذای ــله گ ــه و فاص   نظــر آن طبق

  هــا و  سرشــار از آمــوزه مهابهاراتـا و شــاهنامه عظــیم  ی ههرچنــد دو منظومـ  ســازد. مـی 

  حماسـی دارنـد و طبیعـی     ی همایـ  های اخالقی هستند، اما این آثـار صـریحاً درون   گزاره

   ی هتوان انتظار استنباط یک نظـام کامـل و دقیـق اخـالق را کـه بـه همـ        است که نمی

  . مسائل و جوانب اخالقی پرداخته باشند داشت و یا این توقع را در عمـل بـرآورده کـرد   

دو اثـر، اهـم    مفهـوم و معنـی اخـالق در آن    یـان ضـمن ب  ودسعی می ش در این جستار

ـ  امهابهاراتـ و  شـاهنامه هنجارها و وظایف اخالقی طبقـات سـه گانـه، در       زیـر   ه شـرح ب

  بررسی شود.
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  اخالق، مفهوم و تعریف آن

است. خلق صـفتی را گوینـد کـه در نفـس انسـان      » خلق« ی هدر لغت جمع واژ» اخالق«

ه افعالی متناسب با آن، بدون نیاز به تفکر و تأمل از او رسوخ داشته و موجب آن شود ک

صادر شود. خلق همان ملکه است که در مقابل حال قرار دارد. حـال بـر خـالف ملکـه،     

تواند پـس از ممارسـت و تمـرین     ) که می101است (طوسی،  زودگذریکیفیت نفسانی 

  ).51انسان گردد (مسکویه،  ی هملک

ای از علوم انسانی است که در آن از  م و عنوان شاخه، نوعی عل1در اصطالح» اخالق«

هـا و   نگرشی تاریخی بـر خـوی   ،شود. این علم ها و رفتارهای آدمی بحث می ارزش خوی

رفتارهای انسان به عنوان اموری واقع یا کوشش برای کشف علل و عوامل طبیعـی آنـان   

شـی معـین از چـه    آنهاست از این حیث که هر یـک در نظـام ارز   ی هنیست، بلکه مطالع

  ).201جایگاهی برخوردارند (اعوانی، 

هـا،   ای از ارزش ، و به اصـطالح، مجموعـه  2»اخالقیات«کاربرد دیگر اخالق در معنای 

رفته اند و در درون آنها  هنجارها، قواعد و اصولی است که مردم یک جامعه آن را پذیرفته

  نهادینه شده است.  رفته

 3»اخالق ی هفلسف«یابد،  الق و علم اخالق ارتباط میاخ ی هاصطالح دیگری که به حوز

کند و به  مبادی تصوری و تصدیقی اخالق بحث می ی هو عبارت از دانشی است که دربار

ازقبیـل خـوبی و    ،پردازد فلسفی در باب عوارض ذاتی افعال اختیاری انسان می پژوهش

ترتیـب،   ). بـدین 15-14بدی، درستی و نادرستی و بایستی و نبایستی (حائری یـزدی،  

ای از  اخالق، مسائل و احکام اخالقی است و شاخه ی هتفکر فلسفی دربار ،اخالق ی هفلسف

  اصلی دارد: ی هشاخ دو و )25رود (فرانکنا،  فلسفه به شمار می

هـای اخالقـی مطالعـه     شناسـی داوری  سرشـت و روش  ی هکه دربـار  4،اخالق فرا -1

بـه چـه   » بایـد «و » خـوب «پـردازد کـه    دسـت مـی  هایی از این  به طرح پرسش و کند می

                                                        

1. ethics 

2. morals 

  در زبان انگلیسی لفظ واحدی برای این اصطالح وجود ندارد: .3
moral philosophy, ethical philosophy, philosophical ethics, philosophy of 

morals, philosophy of ethics  

4. metaethics 
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 ی هفلسـف  ی هترین شاخ ای اخالق پایه فراو... . معناست؟ آیا حقایق اخالقی وجود دارند؟ 

زیرا روش گزینش اصول اخالقی و پرداختن بـه اخـالق هنجـاری را مـورد      ،اخالق است

زیادی در ایـن   های مشابه و متفاوت ) و تاکنون دیدگاه32دهد (گنسلر،  بررسی قرار می

 3گرایـی،  فراطبیعت 2شهودباوری، 1نگری فرهنگی، شاخه مطرح شده است از جمله نسبی

هـا خـود بـه دو یـا چنـد       که برخی از ایـن دیـدگاه   غیره و 5ناپیامدگرایی، 4پیامدگرایی،

  شوند. فرعی تقسیم می ی هشاخ

تبیـین  رویکردی است به اخالق که منظـور از آن شناسـایی و    6،اخالق هنجاری -2

تـرین   درست و نادرست و خوب و بد، و یکی از مهم ی هترین احکام اخالقی دربار ای پایه

). پرسـش بنیـادین در اخـالق    86باب اخالق است (فرانکنـا،  مباحث نظری و فلسفی در

هنجاری این است که چه چیزی باعث خوبی و بدی اخالقـی عمـل یـا صـفات نفسـانی      

، و یا تکلیـف و  7گرایی) از اعمال است (غایت برآمدهون گردد. آیا آن چیز نتایج گوناگ می

انســان و یــا اصــول و قواعــد خاصــی اســت کــه طبــق آن بایــد رفتــار کنــد   ی هوظیفــ

خوبی و بدی رفتار  ی هکنند و یا اینکه اصوالً منش و شخصیت فرد تعیین 8گرایی) (تکلیف

  ).174-173قانعی، :   ؛ نک 9گرایی او و مالک و محور آن است (فضیلت

هر یک از این سه نظریه تقریرهای مختلفی دارند. بـرای مثـال، صـورتی از نظریـات     

نـام   10امر الهی یا حسن و قبح شرعی (یا الهی) ی هطوالنی، نظری ی پیشینهگرا با  تکلیف

                                                        

1. cultural relativism 

2. intuitionism 

3. supernaturalism  

4. consequentialism  

5. non-consequentialism 

6  . normative Ethics 

7  . consequentialism 

8. Deontology ،ق تکلیف بیشتر با نام کانت شناخته شده است. در نظر وی، تنهـا چیـز   اخال
عمـل   ی هنیک همیشه به منزلـ  ی هاست و داشتن اراد )Good Will( نیک ی هنامشروط اراد

کردن از روی احساس تکلیف است. به عبارت دیگر از دیدگاه کانت، فقط و فقط فعلی اخالقی 
داشتن هر نوع غرضی غیر از انجام وظیفه، آن عمل است که از سر تکلیف انجام شده باشد و 

  ).23سازد (کانت، ص  را از عنوان اخالقی خارج می
9. virtue-based ethics 

10 . Theological Voluntarism 
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خداوند است که قانون الهی آن  ی هاراد درست و نادرست،دارد. مطابق این نظریه، معیار 

  ). 173 -172کنا، دهد (فران را نشان می

  

  مهابهاراتافردوسی و  ی هشاهنامهای اخالقی در  آموزه

مورد انسان معنا دارد و ن موجودات عالم، فعل اخالقی تنها در ایمت که از دانسباید 

میلهـا و  یابـد کـه از سـویی دچـار      اخالق در مورد موجودی معنـا مـی   خاص اوست زیرا

اند بر اساس انتخاب و اختیار خود یکـی از  متضاد باشد و از سویی دیگر بتو احساسهای

 زنـدگی در طـول  و انسان ذاتاً موجودی اخالقی است  به دیگر سخن،آن دو را برگزیند. 

گیرد که او را به پستی و سقوط و یا تعالی و  هایی قرار می خود همواره درمعرض انتخاب

ف وجـود داشـته   کشاند بدون اینکه حدّ و نهایتی برای هر یک از ایـن دو طـر   عروج می

  باشد.

 باال مطلبمهابهاراتا فردوسی و  ی هشاهنام مندرجات ی همطالعچنانکه خواهیم دید، 

  کند.  را تأیید می

  

  فردوسی ی هشاهنام اخالقیات در

مقامی بس واال و تنها موجـودی اسـت کـه از    برخوردار از  ، انسانشاهنامه از دیدگاه

اش از سپهر بلند ی، نیروی اراده و خرد و رتبههای خداوند دارای روح آسمانمیان آفریده

قدرت خداوندی  چیرگی ی هآدمی از یک سو در چنبر). 41و طبیعت برتر است (رزمجو، 

قرار دارد و از سویی دیگر از طرف همان خدا مؤید به موهبـت خـرد و اختیـار و آزادی    

(مسکوب،  ه جویدا به عنوان اسباب رستگاری خویش بهرتهتواند از این موهب است که می

اعتبار به شمار گذران، ناپایدار و بی و دنیا با آنکه انسان فناپذیر و سرتاسر زندگی .)133

نیکی، نیکی و  برابربدین معنا که انسان در  ،نظام عالم نظامی اخالقی استرود، ولی می

راستی جانب  ،در همه حالکند. بنابراین، بایسته است که  بدی، بدی دریافت می برابر در

بنـدی بـه نیکـی در پنـدار،      زیستن) را رها نکند و با پای اخالقی زیستن و بهو درستی (

هستی (تکامل) یـاری رسـاند.    ی هبه پیشبرد هدف زندگی و دایر ،گفتار و کردار خویش

سرشـتان بـرای    تواند از امر الهی، فرمان خرد و داوری بزرگان و فرزانگان و پـاک  وی می

  گیرد.  یاریجتناب از نادرست شناخت نیک و بد و ا
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ای بسـیار فشـرده    شده در این اثر به گونه در این بخش از گفتار، به اخالقیات مطرح

  کنیم. پردازیم و آنها را به سه دسته تقسیم می می

  

  شود.  فضایل و رذایل می ی هاخالقیات کلی و عمومی، که شامل دو دست )الف

  فضایل کلی و عمومی ـ1ـ الف

هـا و قهرمانــان   ی در بسـیاری از مــوارد از زبـان خــود یـا شخصــیت   حکـیم فردوســ 

کردار نیک یار و  چون 1و ...) 53/21 /7کرده است ( سفارش نیکیما را به  ،اش حماسه

انسان راستین میـان  ). 2623-301/2622 /7ذیر آدمی است (همراه همیشگی و جداناپ

دی دشمن خرد و روان است داند که ب میزیرا ) 4058-7/420/4057بندد ( به بدی نمی

) و آدمـی روزی  910-71/909-5/70پرستی منافات دارد ( ) و با یزدان294/2526، 7(

بهتر آن است که  ،گیرد. بنابر حکم خرد شود و در سرای خاک جای می میزبان اجل می

-4/352مانـد (  مـی  رهـا از او بـه یادگـا    در جهان تخم نیکـی بکـارد کـه همـین نیکـی     

353/2845-2847.(  

بسیاری از فضایل و رذایل اخالقـی بـه    ی هدربار شاهنامه یکی از قواعد مهمی که در

اما فردوسی چهار بار صریح و مستقیم از  ،است زرین ی هقاعدطور تلویحی به کار رفته، 

جنگ بـزرگ  «در داستان  ،آن ی هترین نمون سخن گفته است. نخستین و مهم هقاعداین 

رویان دربار افراسیاب با گریه و زاری نـزد کیخسـرو    شیدهآن گاه که زنان و پو» کیخسرو

سـخت دچـار   خواهند، کیخسرو هوشمند بـا آنکـه پیـروز و     روند و از وی بخشش می می

گوید که هر چیزی را که پسند ما نباشد، آن را بر سر کسی  خواهی است، می عطش کین

 ی ههار چیز را مایـ دیگر، اردشیر است که چ ی هنمون .)1444-4/262/1441م (یآور نمی

داند که یکی از آنها این است که آدمی دیگران را چون خویشتن بداند و  آرامش دل می

 ی ه). بعدی، یزدگـرد پسـر بهـرام گـور اسـت کـه در خطبـ       487-6/227/486بخواهد (

پسندیم، بر دوست و دشـمن روا   پادشاهیش تأکید کرد که هر آن چیزی را که خود نمی

سرانجام بوزرجمهر ـ وزیر خردمنـد انوشـیروان ـ اسـت کـه بیـان         ) و7/4/7داریم ( نمی

                                                        

جلد، و اعـداد بعـدی بـه     ی هنخست نمایانگر شمار ی هشمار شاهنامه،. در ارجاعات مربوط به 1
 بیت یا ابیات است. ی هیا صفحات و شمار صفحه ی هشمار ی هدهند ترتیب نشان
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جهانیان را چون خویشتن بخواهید و هر چه را که پسندتان نیسـت   ی هکند که جمل می

  ).1186-7/187/1183تان مجاز ندانید ( برای دوست و دشمن

 و پیمان به معنی پرهیز از افراط و تفـریط در هـر کـار و    روی میانهاصل مهم دیگر، 

روی با خرد پیوند دارد و  ضروری برای زندگی سالم فردی و اجتماعی است. میانه یاصل

روی در همه کار نیکوسـت   میانه ).6/226/469های منش خردمندان است( یکی از مؤلفه

-7/181/1114زنـدگی (  هـای  )، هزینـه 3936-7/410/3935از جمله در آرزوپردازی (

  ).1482-212/1479-7/211ن و آشامیدن () و در خورد7/412/3965گفتار ()، 1115

بـا  به فرمان خـرد و  ). 4/3/9اساس ارزشمندی و خردمندی انسان است ( ،آزاری بی

آزاری در پـیش   راه بیبایستی  توجه به گذران بودن سرای سپنجی و میرا بودن آدمیزاد

ایی بـر  پرهیز کرد و نکوتر آن است که کسی حتی با امکان توان گرفت و از آزار آفریدگان

د و بـه ویـژه ضـعفا را نیـازارد     آزار رساندن و بدی کردن، بـه آزار دیگـران دسـت نیـاز    

)6/223/421-422.(  

) و عامل وجاهت و شرافت است 5/38/1502مردمی و انسانیت ( ی ه، سرِ مایراستی

-7/346/3205و در هر حال مقبول و نیکوست ( ). رعایت اصل راستی همیشه7/51/5(

از هـم  خداوند ). 497-2/158/496د یافت (کاستی و کژی نخواه شهپی راست) و 3206

  ).7/259/2076خواهد ( بندگانش فقط راستی می

) و ضد آز و طمع 7/292/2503عرض با خرد ( ، یکی از بهترین فضایل همخرسندی

). 6/226/433شود ( است. انسان با خرسندی و بسندگی به بخشش پروردگار، توانگر می

) و 2554-7/296/2553بنـدد (  سپهر مهر ندارد و به آن دل نمـی  دانخرسند بر گردگر

آسـان و   تـن  رو، ازیـن انـدازد و   درنتیجه برای به دست آوردن گنج خود را به رنـج نمـی  

  ).7/193/1256شادمان است (

) معرفی شـده کـه   7/15/6، ستون خرد و همچون آرایش خرد (سخاوت و بخشش

ـ    پـاداش موجب  ) و منـتج بـه فرخـی و نیکـویی     7/52/20ه (اخـروی و نیکنـامی جاودان

آورد، باید  که گنجی فراهم میرسیدن به بزرگی و مهتری است. آن ) و1/85/489-490(

 مستحقان ) و به ویژه به ارزانیان ـ 7/410/3940که ببخشد و آن را برای کسی نگذارد (

 سفارشباریک درخورتأمل،  ی ه). در این میان نکت4066-7/441/4065ـ بخشش کند ( 

). چنین بخششـی دوسـویه   7/185/1163داشت و پاداش است ( به بخشش بدون چشم
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-7/186/1174دهـد (  هم در این گیتی و هم در آن گیتی او را سود می یعنینیکوست 

1177.(  

ــاری ــی بردب ــتگی از ویژگ ــگ و آهس ــدان (  ، درن ــای خردمن ــان 7/4/10ه ) و دانای

زیـرا   ؛)7/296/2555تـر (  یگران شایسـته ) است و بردبار و باوقار از د4/30/449-452(

  ).2/351/2198گردد ( ) و به ندرت پشیمان می6/258/49گیرد ( خشم نمی

ه فروتنی را شـعار  ) و هر ک7/193/1253خرد است ( ی ه، فرموده و پسندیدفروتنی

شـادی دوسـتانش    ی هو مایـ  )7/181/1120رساند ( را به اثبات می داناییش خود سازد،

  .)7/453/4415گردد ( می

سان  های اخالقی و به یکی دیگر از بایسته ـ داری فردوسی پیمان و به قولـ  وفاداری

باید به هر  ). انسان می4/305/2111آورد ( دار است که هر زمان باری نو می درختی میوه

ـ خواه گفتـاری،   چه با خویش چه با خدا و چه با دیگر همنوعانشبندد ـ   پیمانی که می

مـنش باشـد    دار و پیمـان  بند و وفـادار بمانـد و پیمـان    خواه نوشتاری، پای خواه قلبی و

)6/541/1668.(  

-2/278/1161مقابل بیـداد، انحـراف و دروغ قـرار دارد (    ی ه، در نقطشرم و آزرم

). سـیاوش در  6/257/42یابد ( بیند و اعتبار نمی روی نمی شرم نزد کسی آب ). بی1162

-2/302/1517شـرم و آزرم اسـت (   ی هنمودار برجستبیش از هر کس دیگری  شاهنامه

1518.(  

بوسـی در   شود: زمین گر می جلوه شاهنامهبه چند صورت در  ،پدر ومادراحترام به 

)، 6/58/775ه شدن از اسـب و درود فرسـتادن (  د)، پیا1377-5/204/1366برابر پدر (

  ).8/47/596) و نماز بردن و کرنش کردن (6/596/2356روی مالیدن بر خاک (

  رذایل کلی و عمومی  ـ2ـ الف

به معنـای بسـیار گسـترده شـامل انحـراف از راسـتی و نیکـی، و نـه صـرفاً           دروغ،

). 4ــ 6/349/3و متضاد خردمندی اسـت (  شاهنامه ی هرذایل برجست گویی یکی از دروغ

) و هیچ کس هرگز به خاطر دروغ 7/302/2649دروغ برای همگان زشت و خوار است (

  ).5/335/527یابد ( ـ فروغ و آبرو نمی به ویژه بزرگان و نخبگان ـ نزد دیگران

خـواهی در هـر کـاری     جویی و افـزون  بیشی فراخدارای معنی بسیار  شاهنامه، در آز

)، بـدترین عیـب در آدمـی    7/191/1236است. این رذیلـت بـدترین بـدی در جهـان (    
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  موجـب درد و رنـج   ) و 1107-6/77/1106)، منشأ کین و گناه (7/290/2480-2482(

). 565-8/459/564( رود شمار می بهو سرزنش و عامل ناخوشی زندگی و رفتن به دوزخ 

  هـای آز در   آز دشمن خرد است و کسـی کـه خـرد را راهبـر خـویش سـازد، از آسـیب       

-6/77/1100افتـد (  ماند و بر عکس هر که پیروِ آز شـود، خـردش از کـار مـی     امان می

1101.(   

در شمار دیوان است، آن هم دیوی دُژآگاه و دیرساز که هـر   نامهشاه، به باور رشک

- 7/3/5پذیرد ( شود که به پزشک و دارو درمان نمی که مغلوب آن گردد، دچار دردی می

). از نظر فردوسی، انسان همیشه بر مهتر از خود 5/25/8). رشک سالح نادانان است (6

). رشــک 7/209/1446ارد (ورزد و اصـوالً بـه کهتــران چنـین واکنشـی نـد      رشـک مـی  

) و یـا  158-2/78/157کاهـد (  ناخوشایندی دارد و مثالً مهر و محبت را مـی  پیامدهای

ــدتر و شــرارت  ــه کارهــای ب ــل قتــل دیگــران مــی  هــای فجیــع منجــر ب شــود  تــری مث

)8/269/3511-3515.(  

-7/290/2476کنـد (  یکی از ده دیوی است که خرد را نـاالن و گریـان مـی    خشم،

 ی هبَرند نایم ) و از2199ـ2/351/2197ی کار اهریمن و موجب پشیمانی (). تند2478

سخن و کنـدفهم هسـتند    ). تندخویان فراوان1260ـ7/570/1258هاست ( بزرگی انسان

خشم  پیامدهای ناگوار). 2621-7/300/2619) و دشمنان زیادی دارند (7/197/1094(

  ).1260-7/57/1258بدکاری، انحراف و نامردمی است (

  زند، اهریمنی کـه دشـمن پرسـتندگان     راهی است که اهریمن در آن گام میتکبر، 

). کسـی کـه گرفتـار تکبـر و دچـار برترمنشـی       2458ـ7/289/2456و پارسایان است (

ــی ــود، م ــت و   ش ــد داش ــیار خواه ــزاواردشــمن بس ــود   س ــد ب ــراوان خواه ــرزنش ف س

)7/300/2619-2620.(  

هـا سـپاس    گانه است کـه در برابـر نیکـی    مانند خشم یکی از دیوهای دهناسپاسی، 

). شایسته نیست که آدمی در 2479 ،7/290/2476شناس هم نیست ( گزارد و یزدان نمی

  ). 6/539/2326برابر وفای دیگران جفاپیشه گردد (

. رود شـمار مـی   بـه ) و گنـاه  7/301/2631مورد تأیید خداوند نیست ( شکنی پیمان

) و عـاقبتی جـز   66-7/21/63خواهـان نیسـت (   بزرگـان و نیـک   ی ههمین طور پسندید

  ).8/194/2540( شدن ندارد کشته
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  اخالقیات خاص شاهان )ب

آنها  ی هغیر از فضایل و رذایلی که در بخش اخالقیات کلی و عمومی ذکر شده و هم

کند، بـه ایـن طبقـه فضـایل و رذایـل دیگـری هـم تعلـق          در مورد شاهان هم صدق می

  ت:گیرد که از این قرار اس می

ترین فضیلت شاهان و نخسـتین شـرط    ترین و برجسته مهم ،گستری داددادگری و 

). بــرای شــاه چیــزی نیکــوتر از داد نیســت     3950-7/411/3949شــاهی اســت ( 

شود  ناپذیر که پراکنده نمی ) و دادگری حکم گنج دارد آن هم گنجی پایان1/354/139(

). شاهان 2548-7/295/2546است () و بنابراین شاه دادگر کامیاب و کامکار 6/355/3(

های سلطنت، اندرزها، وصایا و سفارش به اطرافیان، زیردستان و کاردارانشان بر  در خطبه

نیکی دارد: در  های پیامدها و میوهکردند. دادگری  اهمیت و لزوم رعایت عدالت تأکید می

رفـاه و  افـزایش   ی مایـه طبیعت موجب باروری، سرسبزی و خیر و برکـت، و در جامعـه   

امنیت عمومی، رونق دانش و بازرگانی و برای شخص شاه موجـب آرامـش و آسـایش و    

  رود. شود و بهترین پاسبان او به شمار می هایش می آبادانی گنج

که به عـدالت آنـان   است های شاهان  کاری ، یکی از خویشو دفع آن تقابل با بدی

دخت و شاپور بـر   شیرویه، بوران ،های مختلفی دارد. انوشیروان مصداق و ،شود مربوط می

؛ 8/324/7؛ 7/245/1896لزوم دفع دشمنان، برقرای امنیت و حفظ کشور تأکید کردند (

. همچنین شاهان همواره متجاوزان بـه حقـوق مـردم را    غیره ) و6/338/623؛ 8/393/6

  رساندند. ... به مجازات مناسب اعمالشان میعم از کاردار و سپاهی و درباری وا

یکی دیگر از ضروریات مربـوط بـه دادگـری شـاهان اسـت.       داری و آبادگری، مردم

) و انوشـیروان  419-/215-6/214)، اردشـیر بابکـان (  2821-4/351/2820کیخسرو (

حکومتشـان   ی ه) و بسیاری از شاهان دیگر این امر را سـرلوح 7/110-113/299-344(

 خرسـندی و تـأمین رفـاه و    مشکالت مردمان پی برداشتن قرار داده بودند و پیوسته در

پیــروزی بــر دشــمن  ی ههــای گونــاگون بــه شــکران آنــان بودنــد. شــاهان بــه مناســبت

) به مردم کمک کرده 3789-8/294/3788جشن نوروز ( ی ه) و یا به بهان8/207/2719(

شـتافتند   هـا بـه یـاری مـردم مـی      هـا و قطحـی   دادند، در خشکسـالی  ایشان را هدیه می

)، به ارزانیان، درویشان 146-7/98/142ستاندند ( ان مالیات نمی) و از آن7/17/20-26(

دست، پیران از کار افتاده، غریبـان، مسـافران و    داران تهی کوشنده، یتیمان، بیوگان، وام
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ــی   ــویی م ــان دلج ــانی و از آن ــد مهرب ــان آبرومن ــد ( درویش ؛ 1621-6/537/1610کردن

6/540/1654-1661(.  

   برافتـادن )، نخسـتین عامـل   6/137/49» (اهانعزل شـ  ی هنام« و بیدادگری، ستم

ــم  )، بــه25-8/388/24ســاز شــورش بــر ضــد شــاهان (  )، زمینــه6/232/563شــاه (     ه

ــد ــم  ی هریزن ــان نظ ــ6/339/634(جه ــج و  ی ه) و مای ــت  آزاررن ــردم اس -6،553( م

  پرسـتان   نـه پسـند یـزدان اسـت و نـه پسـند یـزدان        پیشگی ستم). 554/1829-1834

  طـور هرگـاه خـرد انحـراف یابـد، شـاه هـم         ). همـین 87-7/22/86(ج و نه زیردسـتان  

  شـاهان   رو، ازیـن  ).8/100/1302گرایـد (  می ستمگریشود و به  منحرف می دادگریاز 

روز شمار و بازخواست در برابر کردگار باشند و دست از ستم بشـویند   ی هباید در اندیش

  ) و فاقـد  6/137/54وهیـده ( در ایـن دنیـا نـزد خلـق نک     ستمگر). شاه 6/247/78-80(

ــار اســت ( ــدیهایش مــی  ) و بــه48-6/137/47آبــرو و اعتب رســد  فرجــام بــه مکافــات ب

گیـرد   شود و مـورد نفـرین قـرار مـی     دین خوانده می ) و پس از مرگ بی4/323/2372(

)6/339/634-635.(  

  

  جنگاوران ی ویژهاخالقیات  )ج

 ای ویـژه عمومی، فضـایل و رذایـل   جنگاوران افزون بر فضایل و رذایل کلی و  ی هطبق

  هم دارند که عبارتند از:

ترین مفاهیم اخالقی مربوط به جنگاوران است و بیشترین چیزی  از مهم نام و ننگ،

که برای جنگجو و پهلوان اهمیت حیاتی دارد، مرگ باعزت و مردن با نام بلند و برتـری  

ی در جهان جاودانه نماند و آمیز است. اگر قرار است که کس چنین مرگی بر زندگی ذلت

هر انسانی جام مرگ را باید بنوشد، پس جنگجو بایستی مرگ بـاعزت را بـر زنـدگی بـا     

). به میدان رفتن شخص شاه و جنـگ نکـردن   1684-4/107/1683ذلت ترجیح دهد (

) که خود 406-2/151/405)، ترس از دشمن ( 542-4/205/539جنگاور در رکاب او (

) 2180-350/2178-2/349) و تسـلیم بـه دشـمن (   4/213/758(منشأ گریز از نبـرد  

؛ 27-2/120/24است، گم شدن یـا بـه دسـت دشـمن افتـادن اسـب و ابـزار جنگـی (        

) از مصادیق ننگ به 318-328/314-3/327) و اسارت در دست دشمن (3/90/1037

  رود. شمار می
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 ی هقـ طب هـای  کـاری  خـویش  جـزو  نبردآزمـایی  و جنگـاوری  کـه  آن بـا  طلبی، طلح

آید، ولی افروختن آتش جنگ تنهـا در مواقـع دفـاع از     و پهلوانان به شمار می جنگاوران

مرز و بوم، ملت و حیثیت و عزت کشور و شهریار جایز است و پیوسته باید مراقب بود تا 

بیش از دیگـران  چهار کس  شاهنامههای بیهوده پرهیز کرد. در  از به راه انداختن جنگ

فایده اصـرار دارنـد: ایـرج پسـر فریـدون       لبی و اجتناب از جنگ بیط سرسختانه بر صلح

ــیاب ( 1/115-120/116-505( ــرادر افراس ــرت ب ــر  1/321/526)، اغری ــیاوش پس )، س

-4/70)، پیران ویسه سپهساالر و پهلوان تورانی (1052-271/1010-2/268کیکاوس (

75/1109-1189.(  

جنگجو باید از یزدان بـیم   مهرورزی با دشمن مغلوب (نظامیان و غیرنظامیان)،

داد بیرون نرود  راهخواهی از  جویی و کین ) و هنگام کینه106-5/480/102داشته باشد (

)4/263-264/1452-1453.(  

، پهلوانان و جنگجویان، مـدافعان کشـور در برابـر تجـاوزات     دفاع از کشور و مردم

ویـژه   وق مـردم بـه  بیگانگان و آزمندان داخلی هستند. سپاهیانِ عـازم جنـگ بایـد حقـ    

روستاییان و کشاورزان را رعایت کرده، مراقب باشند که از کسـی نـان و آب نسـتانند و    

). سپهبدان نیز ملزم به دادگری بـا مـردم   2358-7/280/2357کشتمندی را نیازارند (

شوند  مجازات میکیفر) و اگر با ایشان به مهر و داد رفتار نکنند،161-7/99/160هستند (

)7/130/563-567.(  

های دیـن هـم آمـده اسـت و ارتبـاط تنگـاتنگی بـا         ، در آموزهاز شاه فرمانبرداری

). شاه شبان رمه است و بـه خـاطر   1368-5/410/1366خداپرستی و خردمندی دارد (

). سـرپیچی از  31-5/473/27فرمان او را پیروی کـرد (  داش بای داشتن دانایی و توانایی

شــوند  بــه آن مؤاخــذه و ســزاوار دوزخ مــی فرمــان شــاه گنــاهی اســت کــه در آخــرت

  ).922-5/369/916؛ 5/338/566-567(

پهلوان آزاده است و از هیچ فرمان ناروایی حتی فرمـان نـاروای شـاه     ، جهانآزادگی

، پرخاش رستم است در پاسخ به تندی و سبکسری نمونهکند. بهترین  نمی فرمانبرداری

  ).360-2/147/350سهراب به ایران (کیکاوس با او در ماجرای لشکرکشی  دشنامو 

خوانـده شـده اسـت    » راه بیـراه «دانسـته نشـده و    روا شـاهنامه  ، درشبیخون زدن

زدند و  دوبار دست به این کار ناجوانمردانه  -انیرانیان–). دشمنان ایران 4/236/1023(
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). 791-73/746-3/72، 203-16/198-2/15تلفات زیادی به سپاه ایران وارد کردنـد ( 

ها یک مورد به شبیخون ایرانیان اشاره شده کـه آن هـم در مقیاسـی کوچـک انجـام      تن

  ).1093ـ3/384/1089گرفته است (

-94/1103-3/93اسـت (  شایسـته ، با آنکه رفتار و گفتار نیکو نبدرفتاری با دشم

بـه یکـدیگر هسـتیم     درگیـر هـای دو طـرف    گـویی  شـاهد دشـنام   بارهـا ) ولی به 1120

خواه اسـت   یگر از موارد بدرفتاری، زنهار ندادن به دشمنان امان). یکی د5/381/1068(

-4/295/1941گیـرد (  که چند بار این کـار زشـت از سـوی افـراد مختلـف انجـام مـی       

  ...).و1944

 ، اگرچـه احتـرام گـزاردن بـه فرسـتاده در      دشـمن  ی هاحترامی بـه فرسـتاد   بی

 بینــیم  لــی مــیجنگــاوران بــوده اســت، و ی هطبقــ ی پذیرفتــه شــدههمــه وقــت اصــل 

ــتاد  ــه فرسـ ــر بـ ــثالً قیصـ ــی  ی هکـــه مـ ــار نمـ ــرام رفتـ ــیروان بـــه احتـ  کنـــد  انوشـ

ــران و       7/126/505-506( ــرس اتحــاد ای ــه، سپهســاالر هیتــال از ت ــدتر از هم  ) و ب

-7/237/1783بـرد (  تـازد و فرسـتاده را سـر مـی     خاقان می ی هچین بر کاروان فرستاد

1785.(  

  

  مهابهاراتااخالقیات در 

 برتـرین آفریـدگان  هندی، با آنکه انسـان مقـامی خداگونـه دارد و     ی هاسدر این حم

ولی جاودانه نیست و روزی میزبان اجل خواهد شد. هم آدمی و هم نظام طبیعت  ،است

اعتبار و فاقد ارزش هسـتند و شـایان    تعلقات آن بیمپیوسته در تغییر و تحول، و دنیا و 

زایشـهای  بازپیـدایی و   ی هانسان در چرخ وابستگی و دلبستگی نیستند. گذشته از این،

قراری مدام است ولـی اگـر بخواهـد و بکوشـد،      گرفتار است و محکوم به رنج و بی پیاپی

تواند با کردار نیک و پسندیده و انجام تکالیف طبقـاتی، ریاضـت، ضـبط نفـس و بـا       می

آور را از  نـج ر ی هاین گردون ،های او کسب معرفت و با عشق به خداوند و پیروی از فرمان

گردش بازدارد. در اینجا نیز نظام هستی نظامی اخالقی است و بـدی و نیکـی را چـون    

موجب  ،به نظام اخالقی الیزال در هستی ورابگرداند. همین  ای به خود آدمی باز می آینه

شـود و او را حـاکم بـر سرنوشـت خـویش       بینی و امیدواری در انسـان مـی   ایجاد خوش

کوشـش بـرای آزادی و رهـایی، و     ،ترین هدف یک هندو ). مهم106(چاترجی،  سازد می
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هایی است کـه اخـالق پـیش پـایش      ها تقید و تعهد به دستورالعمل یکی از این کوشش

  گذارد.  می

  سه مفهوم کلیدی عبارتند از درمه، کاست و کرمه.مهابهاراتا  در اخالقیات

دویی عبارت اسـت  ت هنو در سن» نگاه داشتن«در زبان سنسکریت به معنی  ،1درمه

کند و بـه   اداره می یناتی که هستی را از نظر اخالقئجهان و یا قانون کااز نظام اخالقی 

آن رتا
2
مفهوم فضـیلت، عـدالت، شـریعت، قـانون،     و  )Bartley, 166( شود هم گفته می 

واژه هندویی  ).1/26شایگان،  ؛Bawker, 323(آیین و حتی مذهب و دین را در بر دارد 

زیرا در هند باستان اخالق  ؛Klostermaier, 669)( به عنوان اخالق اولویت دارد درمه

 ی هدربرگیرنـد این مفهـوم کلیـدی    ).Jhingram, 29نامیدند (می -راه راستی -را درمه

مجموعه قوانین و مقررات هندویی است که یک فرد هندو بایـد زنـدگی دینـی خـود را     

باید دانست متشرع به شمار آید و رستگار شود.  مطابق آن تنظیم کند تا فردی متدین و

بیشتر  ی نیکی کارهایی زایندهکه فرد، مکان، زمان و شرایط همگی در تعیین اینکه چه 

از نظـر   .)Mittal, 60و مطابق با الگوها و هنجارهای اخالقی خواهند بود، نقش دارند (

). Singh, 173را دارد ( عقل بشر توانایی جستجوی حقیقت، موسوم به درمه، مهابهاراتا

رمه همیشه مفهومی اجتماعی دارد و شعار آن بیش از آنکه بیان حقوق باشـد، اظهـار   د

باشد با فعالیت ممتاز و مشخص همراه بیش از آنکه با پرهیز است و دلبستگی به تکالیف 

زندگی و مهمترین و  ی هدرمه یکی از اهداف چهارگان ).Radhakrishnan, 90(شود  می

تخلف از درمه امری غیراخالقی به سان،  بدین). Dowd, 40( مندترین هدف استارزش

  ).Gupta, 351(آید شمار می

 ی همردمان بـا سرشـتی قـدم بـه عرصـ      ی همه ،هندویی ی ی اندیشه پایهبر ،3کاست

هـا و   سازد با مسـؤولیت  گذارند که ایشان را درخور نوع مشخصی از زندگی می خاک می

بـه  طبقـه  آورد. بر طبق نظام کاستی هندی، چهار  زندگی به بار می تکالیفی که آن نوع

یـا روحانیـان،    4دهنـد: براهمنـان   سامان اجتماعی را تشکیل مـی ترتیب اهمیت و مقام، 

                                                        
1. dharma 

2. rta 

3. caste 

4. Brahmanas 
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،سـوداگران و  1انـد  گـری شایسـته   داری و سـپاهی  جنگاوران یا کسانی که برای حکومـت 

توانیم نقش  جا که میآنخوب زیستن یعنی تا  3خدمتکاران.، و از همه پایینتر 2کشاورزان

ایـم   خـود را انجـام داده   ی هخود را کامل و دقیق اجـرا کنـیم، اگـر چنـین کنـیم درمـ      

)Bhagavadgita, xviii, 45-48 ،92-90؛ هولمز  .(  

عمل خیری که آدمی « بدین صورت آمده است: مهابهاراتا در 5و تناسخ 4کرمهقانون 

شود بلکه چون از قالبی  این جهان برود آن عمل او فانی نمیکند چون از  در زندگی می

کند، چون از ایـن   اگر در این قالب عمل نیک می ،آید رود به قالب دیگر در می به در می

تـر   آید و اگر اعمال ناشایست کند، به زبون رود به قالب بهتر از آن در می قالب به در می

قالب عمـل کنـد بـا قـالبی مثـل قالـب اول در       نماید و اگر مناسب این  قالبی انتقال می

پایـان نیسـت    آغاز است، لزوماً بـی  این گردونه با آن که بی). البته 15/34/243( »آید می

)Lipner, 237 بلکه سرنوشت چیزی جز  ،گری نیست کرمه به معنای جبری) و درنتیجه

رنوشـت  ، سدرسـت اعمال زندگی پیشین نیست و بنابراین هر کـس بـا رفتـار     ی هنتیج

اخالقـی   ی هپس قانون کرمه مسؤولیت اولی (Jolly, 498). زند اش را خود رقم می آینده

). به دیگر سخن، مقید شدن آدمی در قیود Young, 226کند (را متوجه خود انسان می

ها پاسخگو و کند که خود انسانکرمه بازتاب عدالت خداست و تنها این نکته را بازگو می

عمالشان هستند و خداوند هم نجات و رهایی را در دسترس همگان و ا مسؤول تصمیمها

را بـه هفـت دسـته     مهابهاراتـا اخالقیات منـدرج در   ).Leaman, 112قرار داده است (

   توان تقسیم و آنان را بررسی کرد: می

  

  اخالقیات کلی و عمومی )الف

  فضایل کلی و عمومی ـ1ـ  الف

هـا کـرده،    و راحـت  که ترک لذتها ، عاقل کسی استضبط نفس و غلبه بر حواس

ه دل صافی کند و تن و حواس را بـا اسـتقامت   هر ک .)12/189/37حفظ جوارح نماید (

                                                        

1 . Kshatriyas 

2 . Vaishyas 

3 . Shudras 

4. karma 

5. samsara 
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خواری زبان  گزینی و کم رام سازد و صدا و دیگر موضوعات حس را فرو گذارد و با خلوت

» منـی «و تن را لگام زند... و با گذشتن از خودی، زور، غرور، شهوت، غضب و مال از قید 

 ,Bhagavadgitaشود ( خالصی می ی هسزاوار مرتبفارغ آید و از تشویش رهایی یابد، 

XVIII, 70-82( .  

قـرب   ی هشایسـت  ،آن ی ه، یکی از صفاتی که آدمی بـه واسـط  طهارت ظاهر و باطن

آن است که بـه ظـاهر و بـاطن پـاک باشـد       ،برند آسمان می هخدای تعالی شود و او را ب

ین بایـد دایـم بـه طهـارت و عفـت زیسـت نمایـد و ظـاهر را از         ). همچنـ 3/199/433(

ها مثل حدث و نجاست نگاه دارد و باطن را از معاصی و نیت بد و محبت دنیا و  آلودگی

   ).12/93/213مال و جاه پاک دارد (

نجات است و یکی از آنها این است که هر کس  ی هچند عمل درواز زرین، ی هقاعد

دیگری روا ندارد و آدمی باید احوال دیگری را از احـوال خـود    آنچه بر خود نپسندد، بر

). 240-13/113/239دانستن درمه بلکه محض درمه همین اسـت (  معلوم بکند و اصلِِِ

باید که آن را به دیگری نیز تجویز ننماید  ،پسندد آدمی چیزی را که نسبت به خود نمی

نچه برای خود اختیار نماید، آن را از بهر خود قیاس کند و بنابر آن، آ زیاناو را بر  زیانو 

    ).12/259/246دیگران نیز رعایت فرماید (

روی  آدمی باید که عمل نیکی را به افراط و تفریط به جا نیارد، بلکه میانه روی، میانه

ــد، او را راه نیکــویی حاصــل شــود    ــدین نهــج ســلوک نمای را مرعــی دارد و هــر کــه ب

)12/201/230 .(  

هـیچ طـاعتی برابـر     ) و12/199/64راست گفـتن اسـت (   1وداها ی ه، خالصراستی

خـود سـازد، بـه     ی هاندیشی را پیش ). هر کسی راستی و نیک1/74/176راستی نیست (

  ).5/40/92رسد ( مقصود می

آزاری و عشق  آزاری، بی کم مهابهاراتاهای نیل به رستگاری در  ، یکی از راه2آزاری بی

) و فرد 13/141/296آزاری است ( ها نیز کم ترین عبادت بزرگ و محبت به دیگران است.

عاقل کسی است که آزار  ).13/115/246شود ( ورود به بهشت می ی هآزاری شایست با کم

  ). 12/189/37به کسی نرساند و جاندار را نکشد و با همه کس دوستی نموده باشد (

                                                        

1. Vedasترین متون مقدس هندویی که شامل چهار کتاب است. ، مهم 
2. ahimsa 
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سند نزد خداوند ). خر5/33/62، با خرد و دانش ارتباط مستقیمی دارد (خرسندی

ــی  ــاکر  Bhagavadgita, XII, 13-14(گرام ــی و ش ــال راض ــه ح ــت) و در هم  اس

)1/85/206.(  

. بخشش باید از سـر  )12/141/40( راحتی انسان است ی همای سخاوت و بخشش،

) و بـرای مسـتحقان و فقیـران    13/59/59ها ( ) و از بهترین داشته12/70/163رغبت (

  ). 12/66/149باشد (

) و منشأ راحت در هر 1/85/205بهترین فضیلت در انسان صبر و تحمل ( بردباری،

) و بـا دانـایی مـرتبط    1/178/403) و منجر به حصول ثواب (12/310/443دو جهان (

  . )3/1/8( است

. )Bhagavadgita, II, 181-182( ترک تکبر سبب آرامش درونی اسـت  فروتنی،

کنـد، بایـد از روی دل    و تواضع مـی  راه رستگاری آن است که انسان با کسی که تعظیم

) و هر که به ظاهر تواضع کند و در باطن خـالف آن  12/70/163باشد نه از روی نفاق (

  ).5/124/246داشته باشد هرگز روی فالح و رستگاری نبیند (

جـزای خلـف وعـده و    زیـرا   دوفـا رسـ  بـه   یدداده شده به دیگران با وعده وفاداری،

). حتی اگر کسی با فرد یا گروه ناحق و باطلی هم 12/199/64شکنی دوزخ است ( پیمان

  ).5/18/31نبایستی پیمان بشکند ( پیمان بست،

فرزند خلف آن است که از سـخن پـدر و مـادر سـر نپیچـد       ،پدر و مادراحترام به 

). هر که خدمت 12/299/164) که رضای خدا در گرو رضای والدین است (1/85/207(

) و همیشه در بهشت باشد 12/266/271گناهانش پاک گردد ( ی هپدر و مادر کند، هم

)13/75/105-106.(  

  رذایل کلی و عمومی ـ2ـ  الف

و هرگز دروغ در این جهان  )1/74/176هیچ گناهی برابر دروغ گفتن نیست ( دروغ،

اگر از کسی سخنی پرسـند و او   رو، ازین. 1/5/51)احترام نیست ( ی هپسندیده و شایست

رونـد   شود و بـه شـومی آن دروغ هفـت پـدرش بـه دوزخ مـی       گنهکار میراست نگوید، 

). 12/180/22شود ( تناسخ می ی هگویی موجب تنزل آدمی در چرخ ). دروغ1/74/180(

جواز دروغ در برخی موارد بر اساس مالک صالح، رفاه و نفع مردم، حفظ جالب،  ی هنکت

  ).1/82/200ود روابط اجتماعی است (جان و مال فرد و جمع، و بهب
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) و دانـش  12/180/20مقابـل خـرد (   ی هکـه نقطـ   مهابهاراتـا از بدترین رذایـل   آز،

ها  ، منشأ بدبختی)Bhagavadgita, XVI, 43-44( )، یکی از سه در دوزخ5/87/184(

ناپذیر و  ی) و سیر12/330/513ها ( نیکی ی هبرند بین )، از12/158/371و رذایل دیگر (

گـرفتن اسـت    هـای عـالج آز، روزه   . یکـی از بهتـرین راه  )12/276/311فزاینده است (

)13/106/216.(  

عامل بدخواهی و بدکرداری  ،)12/82/189در انسان ( نکوهیدهبدترین صفت  رشک،

). دانا گرفتار رشک 12/82/189سوزاند ( است که صاحبش را می ی) و آتش1/134/313(

  ).5/86/183(شود، زیرا رشک بردن به معنی اعتراض بر خالق است  نمی

) و متضـاد  Bhagavadgita, XVI, 43-44یکـی دیگـر از درهـای دوزخ (    خشم،

گیـرد   زیرا انسان دانا هرگـز بـر موجـودات دیگـر خشـم نمـی       ؛)5/34/69دانایی است (

) 12/322/480)، دشمن عبادت (12/220/132موجب محنت ( غضب ).12/151/355(

  ).8/69/196شود ( و منجر به بدکرداری و حتی برادرکشی می

) و متکبـران بـه قـرب الهـی نایـل      5/39/89شـود (  ، غـرور موجـب زوال مـی   تکبر

). پس باید در جهت ترک این رذیلت جهد Bhagavadgita, VII, 37-38گردند ( نمی

  ).1/90/215نمود (

پوشند و در پی عیب  از اوصاف نادانان است که از عیوب خود چشم می جویی، عیب

  ).5/87/185اند ( دیگران

  

  اخالقیات خاص براهمنان )ب

 1کاستی هند قرار دارند و طبـق سـنت هنـدویی برهمـا     ی هبراهمنان در رأس جامع

  ).8/32/80ایشان را از دهان خود آفریده است (

). وی 5/30/53انـد (  براهمن را برای طلب علم و دانـش آفریـده   عبادت و ریاضت،

  ).8/90/295را بخواند ( وداهاو  باید که اوقات خود را مصروف عبادت و ریاضت کند می

کـرده   اند عمـل مـی   براهمنی را که علم خوانده باشد و به آنچه فرموده علم و عمل،

 تواند به وصال با برهمـا نایـل شـود    . چنین کسی میتوان براهمن واقعی گفت باشد، می

)13/141/297.(  

                                                        

1. Brahma.خدای خالق در دین هندویی ، 
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بایسـتی بـا   باشد و بـاالتر از آن   اهمن نباید با هیچ کس دشمنبر شفقت بر خلق،

  ).12/60/135خلق خدا دوستی کند ( ی ههم

  

  اخالقیات خاص شاهان  )ج

عالوه بر فضایل و رذایل کلی و عمومی، به شاهان اخالقیات دیگری نیز  مهابهاراتادر 

  گیرد که عبارتند از: تعلق می

است  انترین ارکان پادشاهی و برترین عبادت شاه ، از مهمگستری دادگری و عدل

  ).12/71/164تر از پادشاهان عادل نیست ( ) و نزد خداوند هیچ کس دوست12/29/59(

، پادشاه بعد از فتح یک والیت با اهل آن بایـد بـه احسـان و    داری و آبادگری مردم

به  را آنمبادا انعام پیش آید و همت بر این گمارد که آن ملک بیش از پیش آباد شود و 

تـر شـوند    ند و رعایا از شومی ظلـم او ویـران  سپارد تا دست تصرف دراز کبعاملی ظالم 

امنیت و رفاه آنان از وظایف شاه  ی ه). بنابراین، رعایت حال مردم و دغدغ12/59/158(

  ).12/57/123است (

بارد و  اند، باران به وقت می از دولت و اثر عدالت شاهان دادگر مردم در امن و فراغت

). 2/33/77شود ( می سیم و زرها پر از  نهگیرد و خزا سرسبزی و برکت طبیعت را فرا می

صاحب سلطنت بایستی برای قربانی و خیرات از این چنـد کـس خـراج نگیـرد: پیـران،      

عاجزان، یتیمان، نابینایان که اگر مالیات از ایشان بستاند و در قربـانی خـرج کنـد او را    

  ).13/61/65شود ( ثوابی حاصل نمی

ی سـتوده و ارجمنـد اسـت، ظلـم و بیـداد      هر چه عدل و دادگر ظلم و بیدادگری،

نکوهیده و ناپسند است و هر شـاهی کـه بـر مردمـان سـتم روا دارد، خداونـد آن را روا       

). پس شاه نباید که بر فقرا و زیردستان 3/282/608دهد ( می ی او رازاسدارد و زود  نمی

-1/178/403پروردگار داد مظلوم را از ظالم خواهد ستاند ( در این صورتزور کند که 

404.(  

  اخالقیات خاص جنگاوران )د

برهما ایشان را از بازوان خویش  و روند کاست به شمار می ی هجنگاوران دومین طبق

). جنگاوران نیز افزون بر اخالقیات کلی و عمومی فضایل و رذایل 8/32/80آفریده است (

   ای دارند: ویژه
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تر از مرگ با عـزت و   هیچ چیز مهم امهابهاراتبرای جنگاوران و پهلوانان  نام و ننگ،

). زنـدگی بـرای ننـگ و نـاموس اسـت      3/298/641باقی مانـدن نـام نیـک او نیسـت (    

ماند و  ) و اگر کسی به مردانگی کشته شود، هم در این دنیا نام نیک او می7/187/435(

  ).14/36/70رود ( هم در آن عالم به بهشت می

)، چه پیش از آغاز جنگ 42-5/17/41(جنگ نیست گریختن در هیچ عاری بدتر از 

   .)76-4/38/75و چه در میدان نبرد (

جنگ فقط در مواردی از جمله حفظ کشـور و یـا دفـاع از آبـرو الزم و      طلبی، صلح

شماری در میان نبرد تلـف   گردد که خلق بی ضروری است و جنگ بیهوده سبب آن می

). بـر کـارزار همیشـه    5/2/3زد (گردند و ملک آباد ویران شود و آسودگی از عالم برخیـ 

) و هر که در پی جنگ باشد همیشه در کلفت و رنج است و روز 8/88/260نفرین است (

شود و از لذات دنیوی و عیش نقد هم محروم  به روز آتش حسد و کین در دل او زیاد می

  ).5/26/43ماند ( نصیب می و بی

ی از بایـدهای مهـم در   یکـ  مهرورزی با دشمن مغلوب (نظامیان و غیرنظامیان)،

). در جنـگ نبایـد   12/98/225کارزار مبارزه نکردن با ناتوانان و نکشتن ایشان اسـت ( 

جنگاور مجاز نیست که سـر دشـمن    افزون بر این،). 13/80/155حریف را دشنام داد (

  ).7/199/463مرده را از تن جدا کند (

خالیـق اسـت    بزرگـی جنگجـو در نگـاه داشـتن ملـک و      دفاع از کشور و مـردم، 

او آن است که خلـق را از شـر دشـمن و اهـل فسـاد نگـاه دارد        ی ه) و درم13/32/70(

)12/60/135.(  

تر  پیروی از فرمان مافوق چه پادشاه باشد چه فرمانروا و چه بزرگ اطاعت از مافوق،

(پدر، عمو و ...) بـر جنگـاور واجـب اسـت و حکـم او بایـد بـه جـان و دل اجـرا گـردد           

)1/85/208.(  

). 3/284/611شـود (  یافت می مهابهاراتاهایی از شبیخون در  ، نمونهشبیخون زدن

پرورانـد،   شبیخون بر لشکریان پاندوان را در سر می ی هنیز نقش 1لشکر کوروان ی فرمانده

) زیرا مردم را 7/187/243سران سپاه او را از این کار ناشایسته بازداشتند ( ی هولی بقی

رفتن بـه دوزخ   سزاواربزرگان و مرتکب آن  ی هت و خالف قاعددر خواب کشتن گناه اس

                                                        

1. Kauruvas 
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میـدان شـود، درواقـع گنهکـار اسـت       ی هجنگاوری که از راه نادرست برنـد  ).10/4/8(

)12/95/218.(  

با آنکه در مواردی  باید با دشمنان مخصوصاً  مهابهاراتا، مطابق بدرفتاری با دشمن

ولی مواردی از بـدرفتاری و بـدگفتاری بـا    ) 1/74/175رفتاری و مدارا کرد ( اسرا خوش

) و 8/83/243) خوردن خون دشمن (1/168/383دشمن نقل شده است: غارت شهر (

  ).9/60/176لگد زدن بر دشمن زخمی (

از اصـول   یکـی  دشـمن  ی ه، احترام بـه فرسـتاد  دشمن ی هاحترامی به فرستاد بی

، هنگـامی کـه کرشـنه    1دنهبا این حال، دریو .)5/191/322جنگاوران است ( ی پذیرفته

شود که او را حبس کند ولـی   خواهد به نمایندگی از پاندوان نزد او بیاید، وسوسه می می

  ).5/88/188دارد ( بیهوده برحذر می ی هپدرش وی را از این وسوس

  

  ها  اخالقیات خاص وایشیه )ه

 آفریدهخود  ها در گروه سوم کاست قرار دارند و برهما ایشان را از ران و ساق وایشیه

  ).8/32/80است (

وایشیه آن اسـت کـه زراعـت و     ی ه، روش نیک و درمزراعت، گاوبانی و سوداگری

  ).Bhagavadgita, XVIII, 59نگاهبانی گاو کند (

و درویش  ، او باید که خیرات و صدقات به جای آرد و فقیردادن خیرات و صدقات

صدقات است که به رستگاری  از طریق همین خیرات وو مسکین را خدمت نماید چون 

ذکر شده آن  مهابهاراتا تنها رذیلتی که برای این طبقه در ).12/60/135شود ( نایل می

  ).12/326/499یزان باشد (راست که به سوداگری و سود رو نیاورد و از کسب و کار گ

  

  ها اخالقیات خاص شودره )و

هـای خـود بـه     ا از قـدم کاست هستند که برهما ایشان ر ی هها چهارمین طبق شودره

  ).8/32/80وجود آورده است (

از  که باید خدمت براهمن و کشتریه و وایشیه بکند هشودر خدمت به سایر طبقات،

 .)12/60/136(گردد  و رستگار میشود  شادی فراوان نصیبش میت اهمین خدم رهگذر

                                                        

1. Duryodhana 



 1391بهار و تابستان شمارۀ یکم، سال چهل و پنجم، مجله ادیان و عرفان،   64

دمتش در خـ  هفقط یک امر نکوهیده برای این طبقه ذکر شده اسـت و آن اینکـه شـودر   

  ).12/60/136سستی ورزد (

  

  اخالقیات مشترک طبقات )ز

) 12/326/500)، پادشاهان (12/65/146براهمنان ( نشینی، گزینی و عزلت خلوت

  ها (همانجا). ها (پیشین) و شودره )، وایشیه12/65/146جنگاوران (

ــتی، ــان ( راس ــاهان 12/65/145براهمن ــاوران )135-12/60/134() پادش ، جنگ

  ).3/141/297ها ( ) و شودره135-12/60/134ها ( وایشیه)، 6/3/10(

  

  مهابهاراتافردوسی و  ی هشاهناماخالقیات و مفهوم آن در  ی همقایس

هـای رایـج    با دیدگاه فردوسی ی هشاهناماخالقیات  پس از سنجش ربط و نسبت

 مهشـاهنا  رسیم که مفهوم اخالق در به این نتیجه می ،اخالق ی هاخالق و فلسفی  درباره

و اخالقیـات   ـ  اخـالق  ی ههـای فلسـف   یکی از شاخه ـ  اخالق هنجاری ی هبیشتر به شاخ

ای از  آن تعیـین مجموعـه   ی همصادیق امور اخالقی و غیراخالقی) نزدیک است و دغدغ      (

اسـت در ایـن جهـان بـه بهتـرین       پـی آن برای انسانی که  ،هاست ها و نشایست شایست

آمده، اغلب  شاهنامهسر برد. یعنی آنچه از نظر اخالقی در ممکن زندگانیش را به  ی گونه

  اخالق مبتنی بر کردار است. ی درباره

 شـاهنامه در اخـالق هنجـاری بـه اخالقیـات      طرح شدههای  دیدگاه ی هاگر از دریچ

شـود. ظـاهراً    گرایـی از همـه بیشـتر دیـده مـی      توان گفت که فضیلت نگریسته شود، می

دارد. در این  همانندی شاهنامهحد زیادی به دیدگاه اخالقی  گرایی هم تا غایت ی هنظری

گونه موارد، حکیم فردوسی غایات و نتایج دنیوی (از قبیل نیکنـامی، شـادی، آسـایش،    

آبرویـی،   آرامش، آبرومندی، خوشبختی، کمال یا بدنامی، رنـج، بـدبختی، پریشـانی، بـی    

و دیگران شـود) و غایـات    سقوط و مورد نفرین بودن که ممکن است نصیب خود فرد یا

شـمرد و   نتایج اخروی (ثواب و عقاب یا بهشت و دوزخ) آن فضیلت یـا رذیلـت را برمـی   

داوری عـرف   کند که بنابر حکم خداونـد، خـرد و ارزش   توجه را به این نکته معطوف می

آورد.  متناسب خود به بار مـی  پیامدهایجامعه، هر پندار و گفتار و کرداری، نیک یا بد، 

امر الهی) نیز وجود دارد آنجاهایی که خداوند  ی هگرایی (از نوع نظری هدی از تکلیفشوا
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های اوست. البته  دهد و معیار اخالق و ضد اخالق فرموده بر خوبی و بدی امور فرمان می

گرایــی کــانتی (انجــام عمــل از روی تکلیــف و بــدون  مــواردی نــادر شــبیه بــه تکلیــف

ر بخشش و سخاوت آنجا کـه راد و بخشـنده پـاداش    داشت) وجود دارد از جمله د چشم

  ). 4062/  7/421جوید ( نمی

ا اخـالق (= فـر   ی هاول فلسـف  ی هالبته این سخنان بدان معنا نیست که اثری از شاخ

توان گفت که از  بحث می ی هخورد. با اندکی تسامح و گسترش دایر اخالق) به چشم نمی

نـاظر بـه    شـاهنامه اخالق، نگاه اخالقـی   ر فراهای مطرح شده د ها و نظریه ن دیدگاهایم

امر الهی) است آنجا که حدود و ثغور فعـل اخالقـی و ضـد    یا    گرایی ( فراطبیعت ی هنظری

   .شود امر و نهی خداوند و پسند و ناپسند او مشخص می ی هاخالقی از ناحی

اخالق  ی هزمینهای متعارف در  را در ارتباط با نظرگاه مهابهاراتااخالقیات و اما اگر 

دوم  ی هبه شاخ ،یابیم که مفهوم اخالق در این منظومه اخالق بررسیم، درمی ی هو فلسف

های اخالقی و ضـد اخالقـی)    اخالق هنجاری و اخالقیات (= گزاره یعنی اخالق ی هفلسف

ای از امور درست و نادرست و خوب و بـد جهـت    واره فهرست ی هو در پی ارائ ،تر نزدیک

ها و  کاری  ریزه ی هپردازی دربار نسان به طریق صالح و صواب است و نه نظریهراهنمایی ا

نخسـت   ی ههـایی از (فـرااخالق = شـاخ    . البتـه نشـانه  اخـالق  ی هدر حـوز  ها بافی فلسفه

آمیز  فرااخالق) در این اثر قابل پیگیری و بررسی است. در مواردی که برای اثبات فضیلت

کند ناظر به   حوال و اقوال، به امر و نهی خداوند استناد میآمیز بودن اعمال و ا یا رذیلت

هـا و   گردد. پس از بررسـی و سـنجش دیـدگاه    امر الهی) می یاگرایی ( دیدگاه فراطبیعت

بـه ایـن نتیجـه     ،مهابهاراتا های مختلف مربوط به اخالق هنجاری با نظام اخالقی نظریه

 .ای دیگـر از همـه بیشـتر اسـت    هـ  گرایی نسبت بـه دیـدگاه   رسیم که شواهد فضیلت می

بـرای نمونـه   گرایی در اختیار داریـم،   تکلیف ی همؤیدات فراوانی در مورد نظریهمچنین 

که مالک تشخیص اخالقیات از امور ضداخالقی خواست و ناخواسـت خداونـد    آنجاهایی

شود یا موارد بسیاری که هندوان را بـه انجـام و الـزام     دانسته می )(حسن و قبح شرعی

خواند. ناگفته پیداست که این رویکرد به شدت بـر   شان فرا می لیف و وظایف طبقاتیتکا

خـود را در جهـان    ـ  خویشـکاری  ـ  ی هویـژ  شخص است تا نقشِ ی هتکلیفی که به عهد

ورزد. در چنین مواردی محرز است که نوعی اخالق مبتنی بر کردار  تأکید می ،انجام دهد

عملی (یا عمل فـارغ از نتیجـه) سـخن     ها از عمل بیشود. در فقراتی که در آن مطرح می
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نزدیـک  گرایـی کـانتی    به دیدگاه تکلیـف  ،داند نجات می راههایراند و آن را یکی از  می

ست که در ایـن  گرا ناظر به دیدگاه غایت ،. همچنین اخالقیات مندرج در این اثرشود می

(اعم از غایت دنیـوی نظیـر    قبیل موارد پیامدها و نتایج هر امر اخالقی و ضد اخالقی را

آبرویی، شقاوت، بدنامی  شادی، آرامش، اعتبار، سعادت، نیکنامی و... یا رنج، پشیمانی، بی

گـردد و   و... و غایات اخروی مثل ثواب و عقاب و رسیدن به بهشت یا دوزخ) متـذکر مـی  

نیک  شریعت، و خرد خواه )،یا خدایان(های خدا  سنجهطبق هر عملی ورزد که  تأکید می

  از آن محال است. با آن و گریز  و خواه بد مقتضی و مستلزم پیامدهایی درخور

  

  

  گیری نتیجه

اصـل در  در عـین آنکـه در   ،مهابهاراتـا فردوسـی و   ی هشـاهنام ، مشاهده شدچنانکه 

دارند، لیکن فارغ از اخالق و اخالقیات نیستند. مفهوم  های حماسی قرار منظومه ی هزمر

اخالق. بـا   ی هتر است تا فلسف ر به اخالق هنجاری و اخالقیات نزدیکاخالق در هر دو اث

گرایـی در هـر دو    های مربوط به فرااخالق، دیـدگاه فراطبیعـت   ن دیدگاهایماز  ،این همه

باید گفت کـه در ایـن    ،های مربوط به اخالق هنجاری دیدگاه ی همشترک است. در زمین

گرایی،  گرایی یا تکلیف زلحاظ تأکید بر غایتخورد. ا گرایی بسیار به چشم می آثار فضیلت

گرایی  تر است ولی برای تکلیف پررنگ شاهنامه گرایی در رسد که غایت چنین به نظر مي

 شاهنامهشواهدي دوشادوش یکدیگر وجود دارند و نسبت به  مهابهاراتاگرایی در  و غایت

بـا   مهابهاراتا د که اخالقفشارد. حتی شاید بتوان ادعا کر گرایی بیشتر پای می  بر تکلیف

هنجارهای  ی هاز مقایس .گراست گرا و با عنایت به درمه تکلیف غایت ،توجه به قانون کرمه

اخالقیـات کلـی و    ی هرسـیم کـه در حـوز   به این نتیجه مـی  ،با یکدیگراین آثار اخالقی 

، رشک، آزاری، راستی، دروغ، آزروی، بیزرین، میانه ی هعمومی مشترکاتی از قبیل قاعد

با هم  پدر و مادرسخاوت و بخشش، بردباری، خشم، فروتنی، تکبر، وفاداری و احترام به 

بـر   چیرگـی  ،ضبط نفس مهابهاراتاشرم و آزرم و ناسپاسی، و در  شاهنامهدارند. ولی در 

بـا مـرور   همچنـین  اخالقیات خاصشان هسـتند.   ی هظاهر و باطن در زمر پاکیحواس و 

آن را  یمـادر بـدیها  روی و را راسـتی و میانـه   شاهنامهدر  خوبیها مادرآنان شاید بتوان 

مـادر  و دروغ و آز را  مادر خوبیهارا آزاری راستی و بی مهابهاراتادر  و دروغ و آز دانست
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اشتراک زیادی (راستی، دروغ و آز) وجود  ،. پیداست که در این خصوصتلقی کرد بدیها

-گستری، مردمت و افعالی چون دادگری و عدلملکا ،اخالقیات شاهان ی هدر حوز دارد.

و بیدادگری در شمار مشترکات اخالقی این طبقه در هر دو متن قـرار   داری و آبادگری،

ایشـان بیـدادگری    مادر بـدیهای شاهان در متون مزبور دادگری و  مادر خوبیهایدارند. 

(دادگری و بیدادگری) این دو اثر  ی هالعادفوق همانندیاینجا باز شاهد . رود شمار می به

اخالقیات جنگاوران نیز موارد اخالقی مشترک فراوان است مانند نام  ی ههستیم. در حوز

-طلبی، مهرورزی با دشمن، دفاع از کشور و مـردم، اطاعـت از مـافوق، بـی    و ننگ، صلح

دشمن و بدرفتاری با دشمن. شاید بتوان نام و مهرورزی با دشمن  ی هاحترامی به فرستاد

چنان این طبقه در هر دو منظومه به حساب آورد.  مادر بدیهایو ننگ را  ادر خوبیهامرا 

مشترکات  ـ  هایی اندکبه جز تفاوت ـ  هنجارهای اخالقی ی هدر زمینکه دیده شد، آنها 

ایرانـی اثـری    ی هدر حماسـ  مهابهاراتازیادی دارند، هرچند از اخالق طبقاتی موجود در 

  نیست. 
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