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Abstract  
The pre-Islamic ancient period of Iran is one of the most important eras affecting the 
understanding of the evolution of Iran’s security thought. However, few researches have 
been conducted in this area. Ferdowsi’s Shahnameh is one of the texts in which research 
may reveal a small deal of ancient Iranian security thought; this paper tries to investigate 
the security aspects of Shahnameh. The main question of the paper is what statements in 
Ferdowsi’s Shahnameh refer to security? To answer this question, the inferential method is 
employed in the context of the seven components derived from schools and security 
theories in the bed of two paradigms of “transcendental security” and “secular security". 
The most important finding of the present paper is that in Ferdowsi’s Shahnameh, 
propositions can be found referring to each of the seven transcendental components and the 
concept of secular security: dimensions, reference, levels, insiders and outsiders, security-
achieving methods and strategic security strategies. 
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 چكيده
ي امنيتي ايران مؤثر است. با اين وجود،   ترين ادواري است كه در شناخت سير تحول انديشه  ي ايران باستان قبل از اسالم، از مهم  دوره

اي از  گوشهتواند  ي متوني است كه پژوهش در آن مي  ي فردوسي از جمله  زمينه صورت پذيرفته است. شاهنامه  هاي اندكي در اين پژوهش
ي باستان را آشكار كند؛ اين مقاله درصدد است وجوه امنيتي شاهنامه را بررسي نمايد. سوال اصلي مقاله اين   ي امنيتي ايران دوره  انديشه

ي فردوسي بر امنيت اشاره دارند؟ براي پاسخ به اين پرسش، از روش استنباطي در چارچوب   هايي در شاهنامه است كه چه گزاره
استفاده شده است.  "امنيت متدانيه"و  "امنيت متعاليه"هاي امنيتي در بستر دو پارادايم  ي برگرفته از مكاتب و نظريه  هاي هفتگانه همؤلف
ي متعاليه و   هاي هفتگانه توان يافت كه به هريك از مؤلفه هايي را مي ي فردوسي گزاره  ي مقاله آن است كه در شاهنامه  ترين يافته  مهم
 هاي تحصيل امنيت و راهكارهاي استراتژيك امنيتي اشاره دارند. ي مفهوم امنيت: ابعاد، مرجع، سطوح، خودي و غيرخودي، روش  نيهمتدا

 
 ي فردوسي، امنيت متعالي، امنيت متداني.  ايران باستان، شاهنامه هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
انسان است. اين امر اختصاص به امنيت يكي از نيازهاي كليدي و ضروري زندگي اجتماعي 

دهد توجه به  ها نشان مي زمان حاضر ندارد؛ زيرا مراجعه به تاريخ زندگي سياسي اجتماعي ملت
اي برخوردار بوده  ي انسان از جايگاه ويژه و برجسته  هاي اوليه آن در كنار ديگر نياز تأمينامنيت و 

رود كه تاكنون از جهت   شمار مي  تاريخ ايران بهي ادواري در   ي ايران باستان از جمله  است. دوره
ترين   ي فردوسي يكي از مهم  تر مود توجه واقع شده است. در اين ميان شاهنامه  مطالعات امنيتي كم

ي ايران باستان پرداخته است. با اين   هايي است كه به بيان تاريخ سياسي و اجتماعي دوره كتاب
كه   گونه كه بايد، موضوع پژوهش واقع نشده است؛ تاجايي  ز آنوجود از جهت مطالعات امنيتي هنو

) تاكنون هيچ 1394ديزجي،  زاده   (كرم "امنيت در شاهنامه"جز يك كتاب با عنوان   توان گفت به  مي
درآمدي براي اين كار   اثر ديگري در اين زمينه توليد نشده است. اين مقاله درصدد است تا پيش

ي   ي فردوسي را در قالب چارچوب نظري برگرفته از عناصر هفتگانه  شاهنامهباشد و وجوه امنيتي 
امنيت "و  "امنيت متداني"ي امنيت، يعني   مكاتب امنيتي، در بستر دو پارادايم كالن در مسأله

 ، بررسي نمايد."متعالي
منظور در ابتدا پارادايم و چارچوب نظري مذكور تبيين خواهد گرديد و سپس   همين  به
 ي فردوسي بررسي خواهند شد. روش تجزيه و تحليل اطالعات  هاي هفتگانه در شاهنامه مؤلفه

 طور مختصر  هاي هفتگانه را به صورت است كه در ابتدا هر يك از مؤلفه  در اين مقاله به اين
هاي مذكور را گزينش خواهيم  كننده بر هر يك از مؤلفه  توضيح خواهيم داد؛ سپس ابيات داللت

ي بعد، ابيات مورد استناد، با ارجاع به يكي از شروح شاهنامه توضيح داده خواهند   د. در مرحلهنمو
شد و در نهايت، تحليل و برداشت نويسنده و وجه داللت امنيتي ابيات منتخب بيان خواهند 

 گرديد.

 . چارچوب نظري1
 "امنيت متعالي"هاي ديني و مقيدشدن به احكام اسالمي، به  امنيت از جهت رعايت چارچوب
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بر   شود. در امنيت متعالي، متعلَّق امنيت، عالوه (حداقلي و حداكثري) تقسيم مي "امنيت متداني"و 
هاي شهروندان؛ شامل حقوق الهي (احكام  چون: فرهنگ، منافع ملي، حقوق و آزادي  مواردي هم

 "رعايت شريعت اسالمي"ديگر، دالّ محوري از ميان متعلقات امنيت،   عبارت  شود. به دين) نيز مي
شود. در   است. در واقع، امنيت متعالي، امنيت در چارچوبي است كه حقوق الهي در نظر گرفته مي

 شود، فاقد اين مقابل، امنيت متداني كه خود به امنيت متداني حداكثري و حداقلي تقسيم مي
ق امنيت در قسم متداني حداكثري، صرفاً شامل فرهنگ جامعه، منافع ي محوري است. متعل  مؤلفه

هاي شهروندان است و رعايت حقوق الهي و شريعت اسالمي را دربر  ملي، حقوق و آزادي
ساالر سكوالر (ليبرال دموكراسي و سوسيال دموكراسي)  هاي مردم گيرد. امنيت موجود در نظام نمي

ترين فرق امنيت متداني حداكثري با   شود. بنابراين، مهم مي ي مصاديق اين قسم محسوب  از جمله
 امنيت متعالي، عدم توجه نسبت به امنيت حقوق الهي در زندگي اجتماعي شهروندان است. هرگاه 

 "امنيت متداني حداقلي"متعلق امنيت متداني، تنها شامل امنيت فرهنگ تحميلي حكومت باشد، 
 هاي استبدادي سنتي (مانند سلطنتي) يا  متداني در نظام شود. اين قسم از امنيت ناميده مي

ي   شود كه در واقع، امنيت طبقه مدرن (مانند كمونيستي و يا رياست جمهوري دائمي) مشاهده مي
توجهي به امنيت  ترين تفاوت امنيت متداني حداقلي با دو قسم ديگر، بي  حاكم است. بنابراين، مهم

ب: 1396الف و همو، 1396هاي شهروندان است(نصيري،  اديحقوق الهي و امنيت حقوق و آز
97-113.( 

هاي امنيتي: مفهوم امنيت،  ي مكاتب و نظريه  دهنده  ها و عناصر مختلف تشكيل از ميان مؤلفه
 هاي تحصيل امنيت ي دوست و دشمن، روش  ابعاد امنيت، مرجع امنيت، سطح امنيت، مسأله

 روند شمار مي  ها و عناصر امنيت به ترين مؤلفه  ي مهم  جملهو راهكارهاي استراتژيك امنيتي، از 
 ديگر متفاوت  ها با يك  هاي امنيتي متداني و متعالي به آن كه پاسخ هر يك از مكاتب و نظريه

هاي  ، پاسخ مكاتب متدانيه و متعاليه نسبت به هر يك از مؤلفهي بعد صفحهاست. در جدول 
 شود. هفتگانه مشاهده مي
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هاي مطرح در  ؤلفهم رديف

 ها و مكاتب امنيتي نظريه

 ها و مكاتب امنيتي پاسخ نظريه

 متدانيه

 ها و مكاتب امنيتي پاسخ نظريه

 متعاليه

براي » ب«از تعرض » الف«مصونيت  مفهوم امنيت 1
با نظرداشت و محوريت » ج«نيل به 

 بقاي دنيوي

براي » ب«از تعرض » الف«مصونيت 
محوريت با نظرداشت و » ج«نيل به 

 بقاي ابدي

 متعالي (دنيا و عقبا) مضيق/ موسع (فقط دنيا) ابعاد امنيت 2

 اسالم فرد/ جامعه/ دولت/ رژيم مرجع امنيت 3

قلبي،  عقلي، سطوح همه در انسان اجتماعي /ملي /اي  منطقه/ المللي  بين سطح امنيت 4
ملي،  فردي، خانوادگي، جسمي،

 جهاني و اي منطقه

 قومي، دنيوي (نژادي، منافع بر مبتني دشمندوست و  5

 )...ملي و
 اجتناب از و الهي دستورهاي بر مبتني

 طاغوت) و (اهللا طاغوت

/ اغفال/ اغواء/ سلطه/ اقتدار/ زور هاي تحصيل امنيت  روش 6
 تهديد/ تطميع/ اقناع

+  ظلم) از صالح (پرهيز عمل+  ايمان
 اصغر) و كبير، افضل (اكبر، جهاد+  دعوت

استراتژيك  راهكارهاي 7
 امنيتي

بر  دنيوي و مادي هاي  ارزش تقديم
 در معنوي: چه و الهي هاي  ارزش

 وضع تغيير /موجود حفظ وضع

 دفاع/ صلح/ جنگ در چه /موجود

بر  معنوي و الهي هاي  ارزش تقديم
در  دنيوي: چه و مادي هاي  ارزش
 وضع تغيير/ موجود وضع حفظ

 دفاع/ صلح/ جنگ در چه /موجود

 ي فردوسي  ي امنيت در شاهنامه  هاي هفتگانه  . مؤلفه2

 ي اول؛ مفهوم امنيت  مؤلفه. 2,1
توانند آن  اي است، لذا هر يك از مكاتب امنيتي مي ي مفاهيم سازه  جايي كه امنيت از جمله  از آن

ها و مكاتب  كنند. با توجه به اين مطلب، در نظريه را براساس نظام فرهنگي و ارزشي خود تعريف 
با در نظر داشت و  "ج"براي نيل به  "ب"از تعرض  "الف"امنيتي متداني، امنيت به مصونيت 
از  "الف"گردد؛ در مكتب امنيت متعالي نيز امنيت به مصونيت  محوريت بقاي دنيوي تعريف مي
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يي، زا شود (لك با در نظر داشتن و محوريت بقاي ابدي تعريف مي "ج"براي نيل به  "ب"تعرض 
1393 :13.( 

 توان برداشت كرد. از ابيات ذيل در شاهنامه، مفهوم امنيت را مي
 نبايد بدو بودن ايمن بسي            يو گر جز ز من ديگر آيد كس

 ياگر جز من كس يبهرام به فرود گفت:] ول«[نويسد:  ) در شرح اين بيت مي1379مهرآبادي (
 ).677: 1(ج» يباش ترس يبدينجا آيد، نبايد كه بر او بسيار ب

 خواه نو يزمان تا زمان آگه            ز برگشتن دشمن ايمن مشو
 بپيچد روان يتو ايمن بخسپ            كه رستم بود پهلوان يجاي  به

 يافراسياب به پيران پهلوان گفت:] پس تو از دشمن«[نويسد:  مهرآبادي در شرح ابيات فوق مي
كه رستم، پهلوان باشد،  يياب. و بدان در جاي يوسته از او آگهكه بازگشت، به زينهار مباش و پي

بودن   بودن يا متعالي  ). اگرچه ابيات فوق صراحتاً به متداني720(همان: » ترس بخوابي ينبايد كه ب
 كنند.  مفهوم امنيت اشاره ندارند، اما قدر متيقن اين است كه بر اصلِ مفهوم امنيت اشاره مي

 خرد دست گيرد بهر دو سرا            يلگشاو خرد د يخرد رهنما
. خرد است يتوست و هم دلگشا يخرد، هم راهنما«مهرآبادي در شرح اين بيت آورده است: 

م) نيز در شرح خود ذيل اين 1993). البندار (32(همان: » گيرد  كه دست تو را در هر دو سرا مي
). از 5: 1(ج» الدارين فيسدد يدك فالعقل يهديك و يشرح صدرك، و ياخذ بي«نويسد:   بيت مي

معنا   شود؛ زيرا به بقاي اخروي نيز توجه دارد. به اين بيت فوق، مفهوم متعالي از امنيت استفاده مي
ديگر خردگرايي و حركت بر   عبارت  ي انسان است. به  دهنده  كه خردگرايي در هر دو سرا ياري

 نمايد.  مي تأمين محور خرد، امنيت را هم در دنيا و هم در آخرت

 ي دوم؛ ابعاد امنيت  . مؤلفه2,2
كنند.  دانند و آن را صرفاً در بعد نظامي خالصه مي برخي مكاتب امنيتي، امنيت را مضيق مي

گويد. در مقابل، برخي ديگر از  عنوان مثال، مكتب امنيتي رئاليستي از امنيت مضيق سخن مي  به
بر بعد نظامي   كنند و معتقدند كه امنيت عالوه موسع دفاع ميمكاتب امنيتي هستند كه از امنيت 
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باشد (بوزان و  داراي ابعاد ديگري مانند سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي نيز مي
 ).1389خاني،   و عبداهللا 1386ديگران، 
ا براي جا وجود دارد اين است كه مكاتب فوق، امنيت مضيق و موسع ر  اي كه در اين نكته

كنند و توجهي به امنيت انسان در زندگي آخرتي او ندارند. لذا  امنيت زندگي دنيوي بشر مطرح مي
بر بعد دنيوي،   شوند. در حالي كه در ديدگاه اسالمي امنيت عالوه اين مكاتب، متداني ناميده مي

هاي  نيا (ارزششود؛ البته با اين توضيح كه در وضعيت تعارض بين د شامل بعد اخروي نيز مي
شود. اين امر در دين  هاي معنوي)، امنيت اخروي بر امنيت دنيوي مقدم مي مادي) و آخرت (ارزش

(ورام بن ابي » الدنيا مزرعةُ اآلخرَة«بودن دنيا نسبت به آخرت ريشه دارد:   اسالم، در مقدمه
 شود. ي)؛ لذا مكتب امنيتي اسالم، متعالي ناميده م183: 1ق، ج1410فراس،

دهد كه در آن به ابعاد مختلف امنيت اشاره شده   ي فردوسي نشان مي  بررسي ابيات شاهنامه
 شود. است؛ كه در ادامه چند نمونه بيان مي

 

 
 
 

 نويسند: مهرآبادي و يغمايي در شرح ابعاد فوق مي
 را از يشد و چون جاي يليك اردشيرشاه يك روز نيز از جنگ آسوده نم

 در آشكارگفت: من  يآورد. پيوسته م يسر برم يكرد، دشمن ديگر يم يدشمن ته
دست آورم و ديگر   به يهيچ دشمن يرا ب يخواهم كه گيت يو نهان از كردگار كيهان م

: 1367و يغمايي،  797: 2، ج1379خود به پرستش يزدان پاك پردازم. (مهرآبادي، 
508( 

امنيت در  تأميندر ابيات فوق، به بعد نظامي امنيت اشاره شده است. در واقع اردشيرشاه براي 
 ود، با استفاده از قدرت نظامي به تهديد دشمنان پاسخ داده است.قلمرو خ

 ز جنگ يشاه روز ينپرداخت
 يز دشمن بپرداخت يچو جاي

 گفت كز كردگار جهان يهم
 دشمن آرم جهان را بدست يكه ب

 

 شادي نبوديش جاي درنگه ب
 يدگر بدكنش سر برافراخت

  آشكار و نهان يبخواهم هم
 پرست نباشم مگر شاد و يزدان
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 شه روم و هندوستان و يمن
 خواستند يو زو دين گزارش هم

 كرد اسفنديار يگزارش هم
 يچو آگه شدند از نكو دين او

 سوختند بتان از سر كوه مي
 

  همه نامه كردند بر تهمتن
 مرين دين بِه را بياراستند

 بست كار يفرمان يزدان هم به
  يگرفتند آن راه و آيين او

 بت آذر بر افروختند يجا به
 

 
 
 
 
 

 نويسد: ) در شرح ابعاد فوق مي1379مهرآبادي (
جا  بگذشت و در همه ي[اسفنديار] در روم و هندوستان بگشت و از دريا و تاريك

او آگه  يبه فرمان يزدان پروردگار، آن كيش را گزارش بكرد. چون از كيش نيكو
بت، آتش  يجا  گشتند، راه و آيين او را بگرفتند و به آن كيشِ به آمدند و به

 ).428: 2برافروختند (ج

ابيات فوق بر امنيت فرهنگي افراد و كشورها داللت دارد؛ با اين توضيح كه در ابتدا مردم 
خواستند كه در مورد دين زرتشت آگاهي يابند. در  -گشتاسب  -مناطق مذكور از پادشاه ايران 

ها پس از   زرتشت را بر مردم كشورهاي مذكور گزارش نمود و سپس آنراستا، اسفنديار دين   اين
 يافتن از آن، آزادانه دين زرتشت را پذيرفتند.  اطالع
 
 
 
 

 نويسند: مهرآبادي در شرح ابعاد فوق مي
تو به دانش و دين است. پس بر تو است جستن راه  يانسان! همانا كه رهاي يا

، پس به گفتار يشد و پيوسته مستمند باشكه دلت نژند با ي. اگر نخواهيرستگار
 يپس تو نيز ا . ...يها بشو  و به اين آب، دل خود از تيرگي يپيامبر خود گرا

، پس به نزد پيامبر و آن يديگر رستگار گرد يكه به سرا يانسان، اگر اميد آن دار

 را دانش و دين رهاند درستو ت
 كه باشد نژند يو گر دل نخواه

 يگفتار پيغمبرت راه جو به
 يديگر سرا به ياگر چشم دار

 

 ببايدت جست يدر رستگار
 مستمند يكه دائم بو ينخواه

  يها بدين آب شو دل از تيرگي
 گير جاي يو عل ينزد نب به
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 )37-36: 1گير. (همان، ج ياندرزشده جا
د؛ زيرا در اين ابيات، عمل به دين و حركت در مسير ابيات فوق بر امنيت متعالي داللت دارن

عنوان عامل نجات و رهايي و رستگاري در سراي آخرت معرفي   سنّت پيامبر اسالم(ص) در دنيا به
بودن نوعي نگاه آخرتي در زندگي دنيوي انسان   معناي حاكم  شده است. اين دانايي در واقع به

زوم توجه به امنيت انسان در سراي آخرت در كنار توجه به معناي ل  ديگر به  عبارت  باشد. به مي
 امنيت او در زندگي دنيوي است.

 ي سوم؛ مرجع امنيت  . مؤلفه2,3

هاي  شود كه در صورت تعارض آن با امنيت معناي مطلق به چيزي گفته مي  مرجع امنيت به
شود. در مكاتب امنيتي متدانيه، به تناسب نظام ارزشي پذيرفته در آن  مقدم ميها   ديگر، بر آن امنيت

گيرد. در مكتب امنيتي متعاليه،  عنوان مرجع امنيت قرار مي  مكاتب: فرد، جامعه، دولت يا رژيم به
است؛ باالتر از  يي اله  حفظ اسالم يك فريضه«رود.  شمار مي  عنوان مرجع امنيت به  دين اسالم به

، 1378(امام خميني، » در اسالم باالتر از حفظ خود اسالم نيست يا هيچ فريضه يام فرايض. يعنتم
 ).329: 15ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چو بر دين كند شهريار آفرين
 يپا به يتخت شاهيست دين ينه ب

 دو ديباست يك در دگر بافته
 نيازست دين ينه از پادشا ب

 ديگرند يكچنين پاسبانان 
 نياز ينه آن زين نه اين زان بود ب

 و خرد يچو باشد خداوند را
 چو دين را بود پادشا پاسبان

 دار كين دارد از پادشا چو دين
 كس كه بر دادگر شهريار هرآن

 

  و دين يبرادر شود شهريار
  يجا به يدين بود شهريار ينه ب

  برآورده پيش خرد تافته
  دين بود شاه را آفرين ينه ب

 كه در زير يك چادرند يتو گوي
 ساز انباز ديديمشان نيكدو 

 برد يمرد دين يهم يدو گيت
  تو اين هر دو را جز برادر مخوان

 ورا پارسا يمخوان تا توان
 گشايد زبان مرد دينش مدار

 



168   98 بهار، 24، شماره 7سياست متعاليه، سال 

 نويسند: ) در شرح ابعاد فوق مي1379مهرآبادي (
ديگر برادر گردند. نه   و كيش با يك يبر كيش باشد، ديگر پادشاه يچون شهريار

ماند.  يم يكيش بر جا ي، بيو نه شهريار خواهد بود يبر پا يتخت شاه يكيش، ب
  اند. نه كيش از پادشاه ديگر بافته شده  هستند كه در يك ي، دو بنياديكيش و پادشاه

ديگر   كيش، بر شاه آفرين خواهد بود. اين دو چنان پاسبان يك ينياز است و نه ب يب
و نه اين از  نياز است يهر دو به زير يك چادرند. نه آن از اين ب يهستند كه گوي

كه بر كيش باشد، در هر دو  يسازند. خردمند داند كه مرد  آن. هر دو، دو يار نيك
كامروا خواهد بود. چون پادشاه پاسبان كيش باشد، پس تو اين هر دو را برادر  يگيت

دادگر بگشايد، ديگر او را مرد كيش مخوان.  يكه زبان بر شهريار يبخوان. هركس
هوش باش تا او را   داشته باشد، به يا شد، از پادشاه كينهكه بر كيش با يچون كس

 )815-814: 2. (جيپارسا نخوان

و نظام سياسي در جامعه، و دليل ارتباط وثيق ميان دين   شود كه به از ابيات فوق فهميده مي
شوند. با  عنوان مرجع امنيت محسوب مي  جايگاه كليدي آن دو در شاهنامه، دين و حكومت به

حساب   شود كه فقط دين، مرجع امنيت به حال از ابيات ديگري مانند ابيات ذيل نيز استفاده مي  اين
 آيد: مي

 
 

 نويسد: مهرآبادي در شرح ابيات فوق مي
آورد.  ي، انديشه پاك مي؛ چه دينداريمپيچ يهرگز سر از دين خداپس هشدار كه 

از خاور زمين به  يشود و موبد ينو در گيت يا  ياكنون از آينده بشنو كه داور
؛ چه آن دين، يو به او گرا يبيايد. پس به هوش باش تا هرگز بر او نتاز يپيامبر

از اوست  يو بد ينيكدين يزدان باشد. و تو هرگز دين يزدان را رها مكن كه 
 ).241: 1(همان، ج

 بدو بگرو آن دين يزدان بود
 يتو مگذار هرگز ره ايزد

 

 نگه كن ز سر تا چه پيمان بود
  يازويست و هم زو بد يكه نيك
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 ي چهارم؛ سطوح امنيت  . مؤلفه2,4
ي   اي كه سازنده گونه  آيد؛ به شمار مي  ترين سطوح امنيت به در اسالم، انسان يكي از اساسي

دليل چنين   به .اي و جهاني است سطوح ديگر امنيت اعم از خانوادگي، اجتماعي، ملي، منطقه
هاي وجودي او يعني:  ه انسان دارد، دين اسالم نيز متناسب با سطوح و اليهاي ك  جايگاه كليدي
(براي تنظيم باورهاي انسان، يعني ساحت  "اصول دين"ها و رفتارها؛ از سه بخش:  باورها، گرايش
(براي تنظيم رفتار انسان) تشكيل شده است.  "فقه"(براي تهذيب نفس) و  "اخالق"روح و عقل)، 

هاي وجودي انسان با هريك از سه بخش مذكور، ضمن تحقق امنيت در  يهدر صورت تنظيم ال
 خواهند شد. تأمينسطح انساني، امنيت در ديگر سطوح نيز 

اي و  اگرچه در مكاتب امنيتي متداني، سطوح امنيت شامل سطح فردي، اجتماعي، ملي، منطقه
ت مورد نظر دين و بالتبع سه توجهي اين مكاتب نسبت به سه ساح دليل بي  شود. اما به جهاني مي

معناي واقعي آن محقق نخواهد شد. چنين   ي وجودي انسان، امنيت در ديگر سطوح نيز به  اليه
 امنيتي، شكننده و ناپايدار خواهد بود.

 توان سطوح امنيت در شاهنامه را برداشت نمود: از ابيات ذيل مي
 
 

سيندخت گفت:] پيمان ببند كه بر جان من «[نويسد:   ) در شرح ابيات فوق مي1367يغمايي (
) نيز ذيل 1379). مهرآبادي (79» (جواب بگويم يراست  به يو پرس يچه خواه  تا آن يگزند نرسان

 نويسد:  ابيات فوق مي
بر جان من  يخواهم كه گزند يم يپهلوان! نخست از تو پيمان يسيندخت گفت: ا
بگويم. و بدان كه مرا كاخ  يچه خواه  . چون زينهار يابم، هر آنيو خويشانم نرسان

ي گنج   كوشم تا همه يو ايوان و گنج بسيار است؛ اگر از گزند تو زينهار يابم، م
 ).216: 1كابلستان را به زابلستان رسانم (ج

كرده كه تهديدي متوجه جان وي است، لذا براي حفاظت از  جا كه سيندخت تصور مي  از آن

 يبگو يچو ايمن شوم هرچه گوي
 كابلستاننهفته همه گنج 

 

  يبگويم بجويم بدين آب رو
   بكوشم رسانم به زابلستان
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توان  جان خود از پهلوان درخواست كرده تا پيمان ببندد كه آسيب جاني به وي نرساند. لذا مي
 گفت ابيات فوق بر سطح فردي امنيت داللت دارند.

 تست زير   در چرخ  با  ماه  سر       جهان ايمن از تير و شمشير تست  
در پناه تير و شمشير تو است و ماه و آسمان را  يگيت«نويسد:  مهرآبادي در شرح بيت فوق مي

 ).481(همان: » در زير داري
توان گفت كه بيت فوق به  معناي واقعي خود در نظر بگيريم مي  در بيت فوق اگر جهان را به

المللي امنيت اشاره دارد؛ اما اگر جهان را به محدوده و قلمرو پادشاهي معنا كنيم، در اين  سطح بين
 ارد.صورت بيت فوق به امنيت در سطح ملي اشاره د

 
 
 

 نويسد: مهرآبادي در شرح ابيات فوق مي
مده. آگاه باش كه اگر  يهر ماه به تهيدستان درم ببخش؛ ليك به بدانديشان چيز

اگر  يماند. ول ي، تو نيز از آن داد، آباد و شاد خواهيآباد بدار يكشور را با دادگر
 يبا بيم بخوابد، همانا كه جان خود را به زر و سيم فروخته باش يهيچ تهيدست

 ).804: 2(همان، ج
 تأمينابيات فوق به سطح اجتماعي امنيت اشاره دارند. در واقع رسيدگي به فقراي جامعه و 

چنين بيت دوم كه از   گردد. هم ها باعث افزايش امنيت در سطح جامعه مي  مالي و توجه به آن
 گويد، در واقع به سطح ملي امنيت نيز اشاره دارد. آباداني كشور سخن مي

 
 

 نويسد:  ت فوق ميمهرآبادي در شرح ابيا
، خودت نيز از اين داد، در يزينهار ده ياينك بدان كه اگر دودمان خود را با دادگر

 درم بخش هر ماه درويش را
 بداد يد داراگر كشور آبا

 و گر هيچ درويش خسپد به بيم
 

 مده چيز مرد بدانديش را
 تو آباد وز داد شاد يبمان
 بزر و به سيم يجان فروش يهم

 

 مردمان را بداد يگر ايمن كن
 بهشت يبياب يبپاداش نيك

 

 و از داد شاد يخود ايمن بخسب
   بكشت يبزرگ آنك او تخم نيك
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 ي. همانا كسيو سرانجام نيز به پاداش اين كار، بهشت را بياب يزينهار و شاد بخواب
 ).439: 3بكاشت (همان، ج يبزرگ است كه همواره تنها تخم نيك

عنوان   يت اجتماعي داللت دارد. مضمون بيت دوم كه از بهشت بهبيت اول از ابيات باال، بر امن
 كند.  نوعي بر امنيت معنوي در سطح فردي اشاره مي  گويد نيز به پاداش نيكي سخن مي

 (دوست و دشمن) . مؤلفه پنجمِ خودي و غيرخودي2,5
اعم از نژادي، قومي و خودي و غيرخودي در مكاتب امنيتي متداني حول محور منافع دنيوي 

بر دستورات الهي و   شود؛ اما در مكتب امنيتي متعالي، خودي و غيرخودي مبتني ملي تعريف مي
هاي منفي  ي شخصيت  كند. ضحاك، افراسياب، ابليس از جمله  اجتناب از طاغوت معنا پيدا مي

ي آهنگر و فريدون   ، كاوهاند؛ اما يزدان، رستم  شمار آمده  شاهنامه هستند كه غيرخودي و دشمن به
 اند.  ها و دوستان شاهنامه معرفي شده ي خودي  از جمله

 
 
 
 
 

 نويسد: مهرآبادي در شرح ابيات فوق مي
 يگسار  مي يواژگونه داشت، اين چنين بود كه هرگاه آرزو يضحاك كه خوي

 يزيبا رو يسان دختر  خواند و او را به يرا نزد خود م ياز مردان جنگ يداشت، يك
 يكرد و او را نه آيين كيان بود و نه پيرو يآراست و به پيش خود، پرستنده م يم

 ).195: 1كيش (همان، ج

 گر برآورد  جادو  ز  و   ديو  كه يزدان چه كرد            ز يتو ديد يسزا
گناهكاران چه كرد و  ياكنون ببين كه يزدان، سزا«نويسد:   مهرآبادي در شرح بيت فوق مي

 ).337(همان: » يو و جادو را نابود ساختچگونه د

 فرومايه ضحاك بيدادگر
 يخو [پس آيين ضحاك وارونه

 يخواست ييك ي[ز مردان جنگ
 يرو خوب ي[كجا نامور دختر

 [پرستنده كرديش بر پيش خويش
 

 پدر يبدين چاره بگرفت جا
 ] يبدش آرزو يچنان بد كه چون م

 ] يچو با ديو برخاست يبكشت
 ] يگو گفت يبپرده درون بود ب

  نه بر رسم دين و نه بر رسم كيش]
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 ها نوشته است:   مهرآبادي در شرح اين بيت
و  يرا مجو يليك چون سپاهيان آن سخنان توس را شنيدند، بدو گفتند: اين برتر

كه   تر نرويم، مگر اين  يك از ما از اين كوه پيش  . بدان كه هيچيگونه سخن مگو  اين
ما  يهنماكه بر نيك و بد را -رستم به اين رزمگاه رسد. پس ما در پيشگاه يزدان 

ي خورشيد و ماه، تهمتن به اين   ايستيم؛ باشد كه به فرمان آن دارنده يبه پا -است 
 ).768رزمگاه آيد (همان: 

عنوان يك دوست و خودي اشاره شده   بر اشاره به يزدان، به رستم نيز به  در ابيات باال عالوه
ويژه در تشخيص خوبي و   ، بهاست. توجه ويژه به يزدان در ابيات شاهنامه و جايگاه كليدي آن

دهد كه دوستي و دشمني و خودي  هاي مثبت از او، نشان مي بدي، و نيز تمسك جستن شخصيت
هاي امنيت، ذيل   بندي پارادايم  گرايي است؛ لذا در طبقه  و غيرخودي در شاهنامه براساس يزدان

 گيرد.  مكتب امنيتي متعالي قرار مي

 تحصيل امنيتهاي  ي ششم؛ روش  . مؤلفه2,6
ي   در مكتب امنيتي متدانيه، زور، اقتدار، سلطه، اغواء، اغفال، اقناع، تطميع، تهديد، از جمله

در مكتب امنيتي متعالي، ايمان، عمل صالح، پرهيز روند. اما  هاي تحصيل امنيت به شمار مي روش
 روند. هاي تحصيل امنيت به شمار مي  ي روش  از ظلم، دعوت، جهاد از جمله

 
 

كس نيازمند باشد؛ مگر   گذاشت كه هيچ ياردشير نم«نويسد:  مهرآبادي در شرح اين ابيات مي
جست؛ از داد او  يكس را نم  يچآزرم ه يداشت. در دادگر يو نياز خود را پنهان م يكه سخت يكس

 ز دادش جهان يك سر آباد كرد
 جهاندار چون گشت با داد جفت

 

 خود شاد كرد دل زيردستان به
   او نيارد نهفت يزمانه پ

 

 يخود مجو يسپه گفت كين برتر
 تر نگذرد كزين كوه كس پيش

 يبباشيم بر پيش يزدان بپا
 ي هور و ماه بفرمان دارنده

 

  يگونه مگو سخن زين نشان هيچ
 مگر رستم اين رزمگه بنگرد

  يرهنما يكه اويست بر نيكو
 تهمتن بيايد بدين رزمگاه
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). در بيت باال، دادگري از 808: 2(همان، ج» ، آباد و دل زيردستانش بدو شاد بوديي گيت  همه
شود؛ در واقع آباداني و  ها و شادشدن مردم مي هايي است كه باعث آباداني سرزمين ي روش  جمله

 رود. شمار مي  امنيت به شادبودن مردم جامعه يكي از مصاديق بعد اجتماعي و اقتصادي
 
 
 

 است.هاي تحصيل امنيت معرفي شده  در ابيات مذكور نيز دادگري يكي از روش

 بد نگذرده كه روزت ب يرد              چو خواهـخ آن  و   اشـب  نـت  دارِـهـنگ
هاي تحصيل امنيت معرفي شده است؛ زيرا  عنوان يكي از روش  بيت نيز خردگرايي بهدر اين 

 ي مصاديق امنيت است.  بدنگذشتن روز از جمله
 
 
 

تو به دانش و دين است.  يانسان! همانا كه رهاي يا«نويسد:  مهرآبادي در شرح اين ابيات مي
، به يكه دلت نژند باشد و پيوسته مستمند باش ي. اگر نخواهيپس بر تو است جستن راه رستگار

 ).36: 1(همان، ج» يها بشو و به اين آب، دل خود را از تيرگي يگفتار پيامبر خود گرا

مثابه عامل رهايي و رستگاري   داري نيز در ابيات فوق به گونه كه مشخص است، دانش و دين  همان
(رهايي) و اخروي (رستگاري) داللت دارند. عمل به اند و در جاي خود بر امنيت دنيوي  معرفي شده

 گفتار پيامبر(ص) نيز عامل امنيت فردي، روحي، اخالقي و امنيت اقتصادي معرفي شده است.

 ي هفتم؛ راهكارهاي استراتژيك  . مؤلفه2,7

در مكتب امنيتي متداني، چه در حفظ وضع موجود يا تغيير وضع موجود و چه در جنگ، صلح 
الَّذينَ يستَحبونَ «شوند:  هاي الهي و معنوي مقدم مي هاي مادي و دنيوي بر ارزش  رزشيا دفاع، ا

يدعي ضَلَالٍ بف كجاً اُولَئوا عبغُونَهي بِيلِ اهللاِ ون سونَ عدصي رَةِ ولَي اآلخا عنيياةَ الدابراهيم: » الح)

 را دانش و دين رهاند درستو ت
 كه باشد نژند يو گر دل نخواه

 يبه گفتار پيغمبرت راه جو
 

  ببايدت جست يدر رستگار
 مستمند يكه دائم به و ينخواه

 يها بدين آب شو دل از تيرگي
 

 چنان دان كه بيدادگر شهريار
 دل زيردستان ما شاد باد

 شمشير داد جهان راست كردم به
 

 بود شير درنده در مرغزار
 آباد باد يهم از داد ما گيت

   نگه داشتم ارج مرد نژاد
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ظ وضع موجود يا تغيير وضع موجود و چه در جنگ، )؛ اما در مكتب امنيتي متعالي، چه در حف3
إِنَّما « شوند:  هاي مادي و دنيوي مقدم مي هاي الهي و معنوي بر ارزش صلح يا دفاع، ارزش

اللَّه اولئك  سبيلِ  الَّذينَ آمنُوا بِاللَّه و رسوله ثُم لَم يرْتابوا و جاهدوا بِاموالهِم و انْفُسهِم في  الْمومنُونَ
 ).15(حجرات: » هم الصادقُونَ

توان به ابياتي اشاره كرد كه بر راهكارهاي استراتژيك متعالي اشاره  دهد مي بررسي شاهنامه نشان مي
توان اشاره كرد كه به راهكارهاي استراتژيك متداني اشاره دارند؛  چنين به ابياتي نيز مي  داشته باشند. هم

 اند.  سرايي كرده  هاي منفي شاهنامه، مانند ضحاك، سخن ويژه ابياتي كه در مورد شخصيت  به
 
 

رفت، شاه  يم يكشور يسو  به يچون كاردار«نويسد:  ) در شرح ابيات فوق مي1379مهرآبادي (
؛ يگفت: درم را در نزد خود خوار بدار و بدان كه هرگز نبايد مردم را به گنج بفروش يبه او م

 ).805: 2(ج» ماند ينم يكس  هيچ يبرا يسپنج يزيراكه اين سرا
اين بيت به يك راهكار استراتژيك متعالي اشاره دارد؛ زيرا مردم جامعه را داراي كرامت 

كند حاكم جامعه نبايد منافع مادي خود را بر مردم خود مقدم بدارد و   شمرد و تصريح مي مي
 ها در ازاي منافع زودگذر دنيايي فدا كند.  كرامت آن

 
 

 ابيات فوق نوشته است:مهرآبادي در شرح 
گونه آباد بدار. اگر   را اين يشهريار! اين سخن را از دانا بشنو و گيت ياينك ا

، پس ي، گنج بيآكنيهيچ رنج يو ب يآزار باش يآزاد و ب كه از رنج يخواه يم
 يآفرين بياب ياز هركس ياين دادگر يزيردستان را برگزين تا از برا يآزار يب

 ).808: 2(همان، ج

نكردن   ابيات نيز بر يكي ديگر از راهكارهاي استراتژيك امنيت متعالي داللت دارند. اذيت اين
ي   زيردستان كه در سطح كالن معادل مردم جامعه است، امنيت حكومت را در پي دارد و پشتوانه

 كشور كاردار يسو يچو رفت
 گنج به ينبايد كه مردم فروش

 

 درم خوار دار يبدو شاه گفت
 سپنج يكه بر كس نماند سرا

 

 ز رنج يكه آزاد باش يچو خواه
 آزاري زيردستان گزين يب
 

  رنج آگنده گنج يآزار و ب يب
 ز هركس بداد آفرين يبياب
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 شود. محكمي براي حفاظت از حكومت محسوب مي
 
 

 كنند.  ابيات فوق نيز بر همان راهكار استراتژيك اشاره شده در ابيات قبل داللت مي
 
 
 
 
 نويسد: مهرآبادي در شرح اين ابيات مي 

نگذارد.  يجز نام نيك برجا  هيچ به يپس هركه خواهان سرانجام نيك است، در گيت
پناه  يبه دادار گيت ياست. از هر بد يفزا يزيرا كه او دارنده و نيك؛ يبه يزدان بگرا

را بر تو آسان گرداند و  يببر؛ چرا كه او بر هر نيك و بد تواناست و هر كار سخت
 ).809. (همان: يافروز و پيروز بخت هست  از اوست كه دل

ي فردوسي اشاره   هاين ابيات نيز بر يكي ديگر از راهكارهاي استراتژيك متعالي در شاهنام
وفصل كارها از يزدان كمك گرفت؛   ي شرايط بايد براي حل  دارند. بنابر داللت اين ابيات، در همه

 هاي معنوي مقدم بداريم. هاي الهي را بر ارزش ي اين كار نيز اين است كه ارزش  الزمه

 گيري نتيجه
ي فردوسي كدام است، نتايج ذيل   در اين مقاله در پاسخ به اين سوال كه وجوه امنيتي شاهنامه

. شاهد 2 ي فردوسي به موضوع امنيت اشاره شده است.  . در ابيات متعددي از شاهنامه1 دست آمد:  به
ي مكاتب امنيتي   هاي هفتگانه ي فردوسي براي هر يك از مؤلفه  توان در شاهنامه هاي زيادي را مي مثال

هاي استراتژيك امنيتي)  هاي تحصيل و راهكار وش(مفهوم، ابعاد، مرجع، سطوح، دوست و دشمن، ر
هاي  هايي كه به شخصيت ويژه در داستان  به -ي فردوسي، هم به امنيت متدانيه   . در شاهنامه3 ذكر نمود.

ويژه در   اشاره شده است؛ و هم به امنيت متعاليه، به -منفي شاهنامه مانند ضحاك، افراسياب و غيره 
 رود.  مثبت مانند كاوه، رستم، فريدون و غيره سخن مي هاي اشعاري كه از شخصيت

 تو را روزگار اورمزد آن بود
 يگشا و به يزدان  يبه يزدان گرا

 دادار كيهان پناهز هر بد به 
 كند بر تو آسان همه كار سخت

 

 پاك يزدان بود يكه خشنود
  يفزا يكه دارنده اويست و نيك

  كه او راست بر نيك و بد دستگاه
 افروز و پيروز بخت دل يز را

 

 بداد ياگر كشور آباد دار
 اد كردسر آب ز دادش جهان يك

 

 تو آباد وز داد شاد يبمان
 خود شاد كرد دل زيردستان به
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