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 چکيده      
سهت آثار بزرگ ادب پارسی است که  بها اجتعهاح، حکومهت و سیافردوسی، یکی از شاهنامۀ   

  گرفتن برپادشاهی و بنیاد و اصول آ شاهنام زمان خود ارتباطی تنگاتنگ دارد. نوح حکومت در 

 تزلهزل او، ویرانهی واسهت ، پادشاه شاهنام شهری است. پای  و اساس حاکعیّت دراز اندیشۀ ایران

بها  شههر آرمهانی فردوسهی نیهز نعهود حکهومتیایران شود.حسوب میکل حکومت و قلعرو آن م

ههانی و جعهالوه بهر داشهتگ نگهاه شاهنام   در فردوسی مند است.پادشاهی دادگر، خردمند و فره

ا هعاننهد فروگااشهتگ کاری شهاهان رهای قدرت و ناخویششناسان ، آفتآرمانی، با نگاهی آسیب

یگ کهرده انجامهد، تبیه  خروج از قانون اش  مهیهنهایت ب در و شکیبایی ک ری هخردورزی، دادگ

مهتگ گیهری ازتوصهییی و تحلیهل محتهوا و بها بههره است. نویسندگان در ایگ مقال  ک  ب  شهیوۀ

بها   ،شهاهنامشاهان و حکومت در  کاریخویشفردوسی ب  انجام رسیده است، عالوه بر  شاهنامۀ

سهتیگ الگهوی یه  به  عنهوان ن  -نقد و تحلیل داسهتان جعشهید شناسی قدرت، ب نگاه آسیب

 که انهد، از جعله  ایهگجی چند دست یافت اند و ب  نتایپرداخت  -کارکار و ناخویشپادشاه خویش

 .استگرداد و خردمند شاهی مندفره شاه و دهدمی تشکیل مندیفره کاری راخویش اصلی هستۀ

  هنه هشها اریهکهاخویشهنه و آفرینش باشهد پادشاه و نظام  باید برگرفت  از کاری شاهانخویش

 به  احترامهیبهی نهوعی که بهل ملهت  و اساس شاهی و حاکعیت ب  رساندنآسیب موجب نهاهت

 گردد.می کشور ویرانی و آشیتگی نهایت موجب در و آفرینش

کهاری، شناسی قدرت، خویشسیاسی، آسیب ، فردوسی، اندیشۀشاهنام  ها: واژه کليد

 جعشید.
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 مهمقدّ

ی ک  چ  فرد در عوض حقوقو آن )فرهنگ معیگ(شناسی کاری ب  معنای وظیی خویش

ای دارد ظیی وانسان در جهانی ک  بستر تحقق نبرد نی  و بد است »دهد: دارد باید انجام

« اریهکخویش»ام آن را ه  و انجهوظییپهلوی ایگ  انهرساند. در زبک  باید ب  فرجام ب

ر نهایت از دفرِه ایزدی و  ضدیت با آن یعنی دشعنی با(. 27: 1350کوب، مس)« نامیدندمی

رّه وید: فگدادن رستگاری است. بهار میرفتگ آن و ضرر رسیدن ب  آدمی و از دستمیان

سی ب  کشود، یعنی اگر کاری مردم حاصل میخویش نیروی کیهانی و ایزدی ک  در اثر

عادت سشود و ب  مند میچنیگ وظایف طبق  و قوم خود ععل کند فرهوظایف خود و هم

: 1375بهار،)راه است رسد. ب  هعیگ سبب فرّه هعیش  با برکت و اقبال و خواست  هممی

 ارد ک دگی هان بستهناران و پهلواهکاری شهری  خویشهب». تداوم و انقطاح فره (156

  کار بب شی داری، در راستای سامانروایی و رفتار بر پایۀ داد و راستی و مردمفرمان

شعنان ازش دداری از ایرانیان در برابر ت رفت آن و پاسجهان و کوشش در آبادانی و پیش

مند هفر کاری،هر شاِه خویش (.97: 1384خواه، )دوست« گیرتریگ نعودهای آن استاز چشم

 ت.اپابر اسنپادشاه آرمانی و خللی  مند است، جامع تعامی فضایلاست و شاهی ک  فره

ا ها را ب، مام هاهنهشاری ی هدورۀ اساطیری، پهلوانی و ت  هرایگ سیر در سهبناب

ز هع  ساالری هستند و ا ههای شایستکند ک  دارای خصلتمدارانی آشنا میسیاست

تریگ مهم شان دادگری است. زیرا دادگری،نی ک  نگیگ شایستگیروایاتر با فرمانمهم

وغ، م، درکاری شاهان است و در پرتو آن است ک  ش ص پادشاه از دیو آز، دیو خشخویش

کاری شهای ناخویطلبی، حرص، طعع و دیگر صیات اهریعنی ک  از ویژگینیرنگ، جاه

ش  ار اساس ب، شاهنام کار اهان خویشمانند. بنابرایگ شاست در امان می شاهنام شاهان 

و  ایرۀ کوندی ایرانی، جهان و هازیر بنای فکری آریایی»کنند و اش  یا ارت  ععل می

آشنا باشد و  باید با ایگ نظمو حاکم می( 18: 1376)رجایی، « مکانی بود ک  دارای نظم است

ش را فرینستی است ک  آراستی یا آن قانون در»از آن تبعیت کند. ب  عبارتی دیگر اش  

ن را در آدارد و هعیگ )قانون( آفرینش نی  را نگاه می برب شد و اهورامزدا بناسامان می

،  در برابر اش ند...رسادادِ اهریعگ ب  فرجام پیروز و آفریدگان را ب  رستگاری مینبرد با بی

ن ی و جهادر زندگ ودِ داد(داد )نببی قانونی،رحعی و بیآییگ، نادرستی و ناراستی، بیدروغ

 و بیهوده وَند(رو دروغ )دُرروا و رستگار و پیاست. پیرو اش  )اشون( در هر دو جهان کام

 (.222-223: 1382کوب،)مس« تباه است
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ساس پای  و ا، حکومت و چگونگی ظهور و سقوط آن است و شاهنام محور بنیادیگ 

 .دشویرانی کل حکومت قلعداد می، پادشاه است  و تزلزل او، وشاهنام حکومت در 

  آن اسان  بشنروا و نگاه آسیبکاری ی  فرمانبنابرایگ هدف از ایگ پژوهش بیان خویش

گرفت  هایی متعدد صورتکاری آنان، پژوهشآرمانی و خویشاست. در خصوص پادشاه 

خت  اتر بدان پردهاست، کمکاری ک  موجب سقوط حکومتاست، اما در بارۀ ناخویش

ان کاری شاهکاری و ناخویشهای اصلی خویشدر مقالۀ حاضر ب  مؤلی شده است. 

قوط دادن فره، سکاری را علت اصلی از دستپرداخت  شده است و ناخویش شاهنام 

 داند. شاهان و آشیتگی ملت می

اس کاری بر اسرابطۀ فره و خویش»در مقالۀ ( 1396)اسعاعیل سنگاری و کرباسی 

ی هانب ب  ج« ها در اندیشۀ سیاسی ایران باستانی و کارکرد اجتعاعی آنمتون پهلو

  است رداختپها در ساخت و بافت جامعۀ ایران باستان اجتعاعی ایگ میاهیم و ارتباط آن

اندازۀ  ای ب آفریدهداند ک  ب  هرکاری در هر فرد را ظرفیتی از فروغ ایزدی میو خویش

 تا( درعی )بیگردد. بهرام اخوان کاظری آفرینشی او عطا میکاتاب و توان و انجام خویش

ا عامل فرّهِ ایزدی ر«  عدالت و خودکامگی در اندیشۀ سیاسی ایران باستان»مقالۀ 

دلیل  شدن فره دوداند و برای سلبکنندۀ قدرت میدهنده ب  شاه و توجی مشروعیت

ستقیم، یِر مغی خدایی  دوم تعرّد آورد: یکی تعرّد مستقیم در برابر خدا، یعنی ادعامی

 دادگری و غیره.یعنی بی

  است. او ک ، داستان غرور و دروغ جعشید نعودِ بارز ی  آسیبشاهنام در 

 و فرهِ  کاری از داد و خردپادشاهی آرمانی است در دورۀ اول زندگی، براساس خویش

دشاه یگ پاااز زندگی  نحوی ک  ایگ دورهایزدی برخوردار و ب  آبادانی مشغول است. ب 

 یشۀرا پ کاریاساطیری ب  دوران طالیی معروف است. در دورۀ دوم از زندگیش، ناخویش

 تیج  دچارنبیند و در رقیب میقدرت بی  سازد. بنابرایگ او خود را در عرصۀخویش می

ت،  مشروعی دهد. در نتیج  فرِه ایزدی، عاملچیز را ب  خود نسبت میغرور شده و هع 

م و بد. مردیانظعی و تزلزل و آشوب در  ساختار سیاست راه میشود و بیاز او دور می

ل عام یگیابند و هعقدرتند کسی جز ضحاک را مقتدر نعی سپاهیان ک  ب  دنبال ثبات

 شود.شدن او توسط ضحاک میباعث سرنگونی جعشید و کشت 
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 مباحث نظری -2      

    شاهنامهادشاهي در پ  -2-1    

ه در جهههان اسههاطیری اهههورامزدا )سههرور دانهها( در آسههعان و جهههان مینههو، بهها گههرو     

ظهام ب شهی ننعادی از اندیشه ، سهامان ها امشاسپندانش ک  شش  نیرند و هر ی  از آن

جههان و  مرگی اهورامزدا هسهتند، بهردرستی و بیآفرینش، پادشاهی آرمانی، بردباری، تگ

ئیری ، و)وهومگ، اش  وهیشت ، خشثر  های شش امشاسپند ب  نام»روا است. جهانیان فرمان

ان اسهت ارمئیتی، هئورتات و امرتات( هستند و اهورامزدا مرکز و محیط تعامی امشاسهپند

 دیگهر ران یه ها چنان ب  هم پیوست  ک  ن  تنهها رواهاست. آناز آن ترتعامو هم فراتر و 

هها بهد و آنیاهها مهیورامزدا کثرت خود را در آنک  اهاندیشند، بلسان میبینند و ی می

 (.218: 1382کوب،)مس «وحدت خود را در اهورامزدا

بایهد  روادر زمیگ انعکاسهی از تصهویر آسهعان اسهت. فرمهان روایی، فرمانشاهنام در    

ارد. گهام بهرد« اشه »درراه داد و براساس خرد یعنی« خشتره»براساس شاه آرمانی یعنی 

نیکهی  کیهانی است ک  اهورامزدا براساس آن آفرینش را ب  سوی رستگاری واش ، قانون 

آمهده:  فرگهرد سهوموندیهداد رو اش  )اَشَون( اسهت. در کند. پادشاه آرمانی پیهدایت می

تهر کهامادشهتریگ جای زمیگ است و رو اش ( بر آن گام نهد، شادکامجا ک  اَشَون )پیآن»

ه و ای گهاو و کاشهتگ گنهدم و گیها ان  بسازد با گله چنیگ کسی در چنیگ جایی خ ک آن

  (.223)هعان:  ....«درخت 

موجهب  روی از اههریعگ وروی از آن، پهیمقابل اش  دروغ )دُروَند( است که  پهی واژۀ

تبهاط طبیعهت بها آسهعان و عهالم ازل در ار جایی ک تباهی طبیعت و آدمیان است. از آن

ادورزی و دهای پادشاه آرمهانی خرد است، از نشان  است و اش  خود نعودار عدالت و داد و

 که داران، بهل خردمندی است ک  خالف آن ن  تنها باعث زیان رساندن به  تعهامی جهان

ومهیگ دکرداری امشاسپندان ک  از هعهان  اندیشی و همهم»نابودی طبیعت را در بردارد: 

یهابی  امنان است ک  هر کچشود  آنمیب  تکرار دیده  گاهانبند ن ستیگ سرود و سراسر 

ر ایهگ دهاسهت. امها امشاسهپندان و پدیهدارهای آن ک  هعۀدروغ، ن  تنها ناکامی اش ، بل

تهر عگیگرسد شاید از هعه  سههمیان زیانی ک  ب  کالبد اسیندارما، یعنی زمیگ مادر، می

تی هسه وگاه آتهش و آب و گیهاه )گیتهی گاه آدمی و ستوران و جایباشد، زیرا زمیگ پناه

 (.222)هعان:  «ایگ جهانی س  امشاسپند: اش ، هئوروتات و امرتات( است
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ن کرد آرزی و کار، سیاستی ک  براساس نظام پادشاهی است، نتیجۀ خردوشاهنام در 

شاهان  ورزیدن است،   کاری شاهان آرمانی، دادتریگ خویشیکی از مهمدادگری است و 

 ک  فرّ عیگ طۀ هواست، برخوردارند. اهورامزدا ب دادگر از فرِّه ایزدی ک  موهبتی الهی اس

را  فریدگانآفریدگار آ»ب شد. مندان سامان مینیروی معنوی است، جهان را با خرد فره

)فره( و  از خوره هاآن بران آفریدگارند. کارها فرمانآفرید تا کاری را ب  انجام برسانند و آن

ردن   کار ببفرمان بردن از خورّه است. با  کاری دررسد. خویشکاری ب  انجام میخویش

ون ب  ود. ولی چشسان کام او برآورده میشود و بدیگکاری، کار آفریدگار انجام میخویش

د شونعی رآوردهباند. کام او کاری برخیزند با خورّه و کار آفریدگار دشعنی کردهضد خویش

 (.27: 1350)هعو، « آیدو زیانی ب  بار می

هی رّه شامیان ف ای دارند ک  در ایگ، شاهان، موبدان و پهلوانان هری  فرّهام شاهندر 

در «  طبق»گیری میهوم با تکامل ساختارهای اجتعاعی و شکل»تر است. از هع  مهم

عی انوا کاری فرّه نیز ب  وجود آمد، چنان ک جامع ، ایگ ت صصی شدن در مورد خویش

اتی الت طبقتحو رّ کیان یا پادشاهی، نعوداری از تأثیرچون فرّه آسرونان یا روحانیون و ف

د. ایگ فرّه فرّه کیانی را نیز هرمز آفری»(. 60: 1388)قائعی، « کردرا در خود منعکس می

ی گویموجد هیبت و سطوت شهریاری است و ب  شهریاران ب  سبب تیکّر، حکعت و راست

 (. 88-87: 1382ی،)مدرسگردد پیوندد و سبب مهتری و سروری آنان میمی

روایی و موبدی تحت عنوان: بعضی از شاهان ایرانی ب  ویژه اساطیری از دو بعد فرمان

برخوردارند. یعنی شاه عالوه بر مقام سیاسی، مقام دینی را نیز    1پریستار موبد/ -شاه 

پرهیزگاران را خداوندان خرد »رهیزگار است و غزالی هداراست، بنابرایگ شاه آرمانی، پ

موبدی، ن ست بار ب  جعشید  –ایگ ماموریت الهی، شاه » (.248: 1367)غزالی،« داندمی

ب  جعشید ابالغ  گون  ، مأموریتی ک  در متون زردشتی از زبان اهورامزدا ایگشودمیواگاار 

بانی و پادشاهی جهان را وسعت و رونق ده و از مگ نگاه گون  جهان مرا هعیگ شود: می

: 1388)قائعی، نان دار ک  کسی نتواند، دیگری را زخم بزند یا ناسزا گوید بپایر و آن را چ

گام در راستای و هم راه نعای اوست و همبنابرایگ انسان پرهیزگار یا مرد اَشو خرد راه .(61

و جم و فریدون و کاووس و »... آمده است:  21، بند 57، فصل مینوی خرداش  است. در 

گون  ک  گشتاسپ و ز ایزدان شکوه و نیرومندی یافتند، هعاندیگری ک  ا روایانفرمان
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نسبت ب   ک  ب  دیگ و نیز ایگ شان دیگر ک  در دیگ نقش داشتند و نیامدن روایانیفرمان

مینوی ) «ها کم رسیده بود خدای خویش ناسپاس شدند، ب  سبب آن بود ک  خرد ب  آن

آز اهریعنی است ک  در )صدد( »ز است و مقابلِ گوهرِ الهیِ خرد، آ نقطۀ (.74: 1364، خرد

کشتگ فرّه است. دادار، خرد را برای یاری فرّه در برابر آز آفریده است و آز برادر میل است 

تر قوی شده و خرد در و تا حرص ب  مال و خواست  و پادشاهی ب  انجام نرسد، آز بیش

میل خود برای پادشاهی و شود. هنگامی ک  )انسان( ب  یاری و حیاظت از فرّه ناتوان می

شود و خرد مردم ب  یاری و )رسیده( و خرد غالب می رویمیان خواست  دست یابد، ب  

شود. ایگ سروری و خواست  برای مردم سودمند می گزیگ داری از فره از تهاجم آز جاینگ 

)اندر شود و خرد  ترقویو خرد مردم ایستد، آز  رویمیان است، اما چون حرص باالتر از 

در مردم  طلبی مردم( رو ب  ضعیی رود. از ناتوانی خرد، فره ناپایدار شود و افراط و قدرت

افزون شود و او غرق در آز شود ک  نابود کنندۀ فرّه است و او از ایگ خواست  و ثروت و 

ساالر سپاه اهریعگ و سپ   نیرومندتریگ آفریدۀ»در واقع آز  )هعان(.« سروری زیان بیند

و خشم، زمستان، پیری، شیون، گرسنگی و تشنگی سرداران اصلی ایگ سپاه اوست 

انحراف از اش  در واقع انحراف از قانون راستی، دادگری و   (.91: 1366)زادسپرم، « هستند

خردی و نهد و با بیآغاز می داداما از آن روز ک  پادشاه ستم و بی»خردمندی است و 

شود و روزگار عزتش ب  ورزد، فرّ ایزدی از او جدا میکاری از آسایش مردم غیلت میهوس

 گوید:باره می فردوسی در ایگ ک  چنان (.215: 1375ریاحی، )« رسدسر می

 چنهههیگ گیهههت نههههوشیگ روانِ  قبههههاد  

 کنهههد چههههرـ  منشههههورِ او را   سیههههاه

 ستههههم، نامههههۀ عهههزلِ شاهههههان بُههههوَد

 بعانههههد  تهههها  جههههاودان  ایهههگ   گهههههر  

 ن  بههههر  کسههههی پایههههدارنباشهههد جهههها

 

 کهه  چهههون شهههاه را دل  بپیاههد ز داد 

 ستهههاره    ن وانههد   ورا   نیههز   شهههاه 

 گناههههان   بُهههوَد  چهههو   دردِ دل    بههی

 دانههش   و    دادگهههر  هنرمنهههد  و    بهها

 هع      نهام نیکههو     بهود    یادگههار  

 (137 /6: 1386)فردوسی،                    

اقع نیروی فرّه، نعادی از نیروی معنوی و تقدس شاه است، ایگ نیرو تا زمانی که  در و

زمین  را برای  صورت کند. در غیر ایگبر قرار باشد، هعگان را ملزم ب  اطاعت از پادشاه می

ایهران، بایهد مهردم و  روایآورد. در نتیجه ، فرمهانشورش و سرپیای علی  شاه فراهم می
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دههد دهی کند ک  اهورامزدا جهان و جهانیان را سامان میای سامانسرزمینش را ب  گون 

 کاری پادشاه آفرینش باشد.کاریَش بر مبنای خویشو خویش

 شاهنامهاهانِ شاصول اساسي  -2-2      
  کهصد سهال پهس از برافتهادن ساسهانیان در زمهانی سهرود را سی شاهنام فردوسی      

یش کان بر ایهران حکومهت داشهتند. ههدف او از سهراخلیای عباسی با تکی  بر شعشیر تر

 پس ارائۀساحیای هویت ایرانی، ن ست با برافراشتگ کاخی بلند از زبان پارسی و  شاهنام 

از تهاری   که  برگرفته شاهنام  های سامان سیاسی آرمانی بود. او در قالب ابیات و داستان

نی ان و سهامان سیاسهی آرمهاایرانی اسهت به  شهرف میهاهیم، کهارگزار اسطورۀباستانی و 

با ایگ  ایران زمیگ بود. فردوسی رفتۀپیشیگ و از دست مندپرداخت ک  معرف دوران شکوه

ت. مطهرف سهاخ شهاهنام ها و سطوف آشکار و نهان هدف، اندیشۀ سیاسی خود را در الی 

 الونهد زوفردوسی با طرف مبانی شاهی آرمانی خود و وارد کردن اخالق ب  آن، با بررسی ر

اری شاهان و حکومت آنان در صدد بیان اصولی است ک  رعایت آن سبب استحکام و پایهد

ی، )سینایی و خطیبی قهوژد شودحکومت و رعایت نکردن آن، فروپاشی حکومت را موجب می

1393 :97.) 

، نی شاهراد: صیات آرما از رضایی سیاسی در خرد مزدایی مبانی اندیشۀدر کتاب      

مگ اصلی بقای زیرا اقتدار ضا ( 273: 1379راد، )رضاییداری است زهد و دیگ اقتدار، عدالت،

دار، ف اقتتریگ بنیان حکومت در ایران باستان قدرت است. در توصیشهریار است و اصلی

نیران اران و خواند و شاهان ساسانی خود را شاه ایمند جهان میکوروش خود را شاه قدرت

 (.297)هعان: کنند معرفی می

راه باشهد و ههم« داد»و « خرد»ای است ک  با ، ایران نیازمند قدرت مطلق شاهنام در      

ند از بهیگ کشهاچ  ایران را به  نهابودی مهیالهی بوده تا بتواند آن« فر»دارای مشروعیت و 

 ببرد. بنابرایگ اصول شاهی عبارتند از:

اهان شهبایهد در دسهتور کهار  جها ای ک  در هع  وقت و هع : بارزتریگ نکت خردورزی     

 باشد، خردورزی است و بی ارزش دانستگ آن مساوی است با نابودی سرزمیگ ایران.

در ایران باستان شهاه محهور اندیشهۀ سیاسهی و در  فرّ ایزدی )مشروعيّت ایزدی(:

پادشاهی است ک  از فرّهِ ایزدی ک  هعهان  راس هعۀ طبقات اجتعاعی است. کسی شایستۀ

گستر است و فهرّ نیرویهی مند، عادل و آسایشست برخوردار باشد، زیرا شاهِ فرهتأیید الهی ا
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گر شاه است. بنهابرایگ ک  ب  طور اخصّ یاریمردمان ایران، بل کنندۀاست ک  ن  تنها یاری

نیز فرِّ شاهان، عامهل سهعادت و پیهروزی آنهان و باعهث اطاعهت زیردسهتان و  شاهنام در 

 شود: آنان می مردمان از
 کعربسههههت   بهههها فههههرّ شاهنشهههههی

 

 جهههههان گشههههت  سرتاسههههر او را رهههههی 
 (1/35: 1386)فردوسی،                           

 ا ن  حاصهلداند. در واقع شهریاری رالهی ب  افراد خاص می فردوسی فرّ کیانی را هدیۀ

گان به  برگزیهد ای از سهوی خداونهدک  عطیه کوشش بنده برای رسیدن ب  مقام بلند، بل

 داند:می
 نگارنههههدۀ چههههرـ ِگردنههههده اوسههههت

 

 فزاینههههدۀ  فههههرّهِ   بنههههده   اوسههههت 
 (5/4: )هعان                                  

روه گهمنهدی مربهوط به  پادشهاهان فهره»فرّه فروغ ایزدی، هدیۀ الهی و تأیید اوست: 

هها مردمهان به  آن دنراستی است. ایگ فرّهی هعان تأیید الهی است ک  موجهب روی آور

  کههها تضهعینی نیسهت. یعنهی تها هنگهامی مندی در آنمی شود. اما ماندگاری ایگ فره

ژی و مندند، اما هعیگ ک  رو به  سهوی کهدار حق هستند، فرهشاهان، اهل راستی و طرف

  (.313-312: 1384)وکیلی،« تابدکنند، فرّه از آنان روی برمیناب ردی می

سهتیاده اایگ است ک  قدرت ب  عنوان ابزار دادگهری  شاهنام اساسی  تئوری دادگری:     

 ر هعه فردوسی مورد پایرش نیست. داد بایهد د شاهنامۀشود و هیچ آرمانی بدون داد در 

 شهود. توصهی  به  شهاهان هعیشه  در جههتجا گسترش یابد. بدون داد ایران ویران مهی

لهت او نیست به  هعهیگ ع ن شایستۀدادگری است و شاهی ک  دادگر نباشد زندگی در ایرا

 صلی و بهارزهای ا رود و هعواره از ویژگیهای اساسی ب  شعار میداد از مؤلی  شاهنام ،در 

داد  در واقع استوارتریگ رکگ بینش سیاسی ه فلسهیی فردوسهی،»پادشاهانِ ستوده است. 

، هنام شهاردمند و بنیاد داد بر خرد استوار است. پادشاهان خ (103: 1360شیر،)جوان« است

 دورزی آنهاندستان ترغیب و داجوی، آنان را ب  دادنِ حقِ زیردادگرند. چراک  خرد حقیقت

 کند:را تضعیگ می
 چنهههیگ داد پاسههه  کههه  داد و خهههرد

 اگههر  دادگههر چنههد  بههی کههس  بههود

 

 پهههههروردتههههگ  پادشهههها  را   هعههههی 

 بهههان راسهههتی بهههس بهههود ورا پهههاس

  ( 396 /7)هعان:                                  

 دار است: داد از صیات برجستۀ الهی و انسان شایست  و دیگ    
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 جهههههان را هههههم سههههوی داد آوریههههم
 

 چهههههون از نهههههام دادار یهههههاد آوریهههههم 
 (71 /1:)هعان                                      

در  طر ومندی مهردم و آرامهش خهااز نتایج دادگری شهریاران و بزرگان کشور، رضایت     

 مندی شاه و بزرگان است:نتیج  ارج
 بیاراست ت ت و بگسترد داد

 

 ب  شادی و رامش در اندر گشاد 
 (2/93ان:)هع                                    

 یکهههههی دادگسهههههترد کهههههز داد اوی
 

 ابهها گههرگ  مههیش آب خههوردی بهه  جههوی 
 (78 /5)هعان:                                    

 ی شاهان و بزرگان، بر طبیعت نیز تأثیرگاار است:دادگر     
 جههههان چهههون بهشهههتی شهههد آراسهههت 

 

 پهههههر از داد و آکنهههههده از خواسهههههت  
 (2/65: )هعان                                     

 و فروپاشهی هنر نیز محرّک اجانب برای حعل  ب  کشور دادگر یا بیشاهان بی»در واقع      

 (.194: 1372یان،حعید) «ها هستندحکومت

 زا یکهی و دیگهریه  بها تهومم سیاست و دیگ شاهنام ، در راهي دین و سياست:هم     

 :گویدمی بارهایگ در منوچهر. است باستان ایران در سیاسی ساختار ارکان
 ایههزدی   فههرّهِ    هههم   و    دیههگ   هَعَههم

 

        بههدی دسههت  و   نیکههی ب ههت   هَعَههم 
 (1/161: هعان)                                

یاری تراز سیاست است... در ایگ اندیش ، دیگ در تاری  ایران باستان دیانت امری هم»     

اهلل است و ب  عبارتی، دیگ و سیاست از پادشاهی جدا نیست و پادشاه خلییۀ خدا و ظل

و شاه عالوه  (23: 1368)طباطبایی، « دیگرنددیگر باشند، الزم و ملزوم ی ک  عیگ همآنبی

ک  شهریار است از مقام ماهبی نیز برخوردار بوده است. ب  هعیگ علت مقام بر ایگ

یاری و شهریاری یا حکعت و حکومت دیگ»دیگر دارند. شهریاری و موبدی را تومم با ی 

شود و دیگر کیییاتی داری و دانایی را شامل میهایی چون عدالت و دیگیکی از فضیلت

و تحقق شاه ( 95: 1353)مجتبایی ،« گیردمیبررت و دلیری و نیرومندی را درچون قد

راه باشد. چنیگ شاهی از آرمانی در ایران باستان، زمانی است ک  با دیگ و حکعت هم

موهبت و تایید الهی برخوردار است و در مقابل  با اهریعِگ دروغ، پیروز است و خداوند، 

کند. چراک  بهتر از هرکسی از اش عطا میبرگزیده مقام شاهی را ب  افراد خاص و

جایی ک  اهورامزدا در عالم باال است و گروه خواست و اراده او آگاه است. از آن
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امشاسپندان و ایزدان گارگزاران وی هستند، شاه نیز بر روی زمیگ خلیی  و جانشیگ 

  ردم و کشور حکماهورامزداست و الگو و نعوداری از وی است ک  طبق فرمان او بر م

)ماتیکان  «تریگ موجود ب  اهورامزدا و امشاسپندان استشهریار نزدی »راند. در نتیج  می

تر و گویا هعیگ سلطنت سرمشق پادشاهان ه امنشی بوده ک  در مدت بیش (65: 1365،

از دویست سال از پرتو نظم و ترتیب ی  قسعت مهم روی زمیگ را در تحت تصرف 

اورمزد )اهورامزدا( را »گوید: باره میداریوش در ایگ(. 17: 1363عیگ، )مخویش داشتند 

 (.13: 1353)مجتبایی ،« زمیگ مرا برگزید و مرا شاه کرد خواست هعیگ بود ک  در هعۀ

سیاسی از چنان اهعیتی برخوردار است ک  در  خوردن دیگ و حکومت در اندیشۀگره

 عهدنامۀ اردشیر بابکان ب  شاپور آمده است:
 ست دینی ب  پایت ت شاهین  بی

 ن     از  پادشاه   بی نیازست  دیگ

 دیگرندبانان     ی چنیگ  پاس

 بان... چو  دیگ را  بود  پادشاه  پاس

 

        جایدیگ بود شهریاری ب ن  بی 

 ن    بی دیگ  بود  شاه را   آفریگ

 تو گویی ک  در   زیر ی   چادرند

 رادر م وانتو ایگ  هر دو  را جز ب

        (232-6/231: 1386)فردوسی،              

 شاهنامهکاری شاهانِ خویش -3     

فریده آدمی چون ب  کاری پردازد ک  ب  خاطر آن آ»آمده:  سوگ سیاوشدرکتاب      

ضد  ری ب کاروا کرده است. کار انسان کار خداست ... ایگ خویششده است، خدا را کام

ه و کردقدرنسان مساز و یگان  است. زیرا کاری را ک  خدا بر اک  با او هملانسان نیست، ب

را  ست ک  گیتیکاری ادو، خویش آن، هعاهنگی و یگانگی ایگ هر دانست  و آزادانۀانجام 

پس  (.28: 1350کوب،)مس« رساندجا ب  مینو میخواه و آدمی را هم ایگب  فرجامی دل

 کاملی است ک  در قبال مردم خویش وظاییی دارد:کار، انسان پادشاه خویش

 فراهم آوردن آرامش و شادی برای مردم     

سى فردوآرامش و امنیت و شادی و خرسندی از نیازهای ضروری زندگی بشری است.      

عتقهد و م توفیهق و سهرافرازىنشهانۀ  راشهادى و  می دانهد آفریگدادگر و شادى را خداوند

ایگ است ک  آرامهش رعایها را تضهعیگ کنهد و بهر رونهق کشهور  کاری شاهخویش»است: 

 (.490: 1375)زنر، « بییزاید
 هعیشههه  بهههزى شهههاد و بههه  روزگهههار

 

 رو خِههههههرد بههههههادت آموزگهههههها روان 
 (1626 /6)هعان:                                 
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 گری نسبت به مردمبخشش و بخشایش 

 کسههی  کههو  بهه  ب شههش   توانهها  بههود

      بنههدد در  گههنج سهه تنبایههد کهه
 

 خردمنهههد  و   بیهههدار  و   دانههها   بهههود 

 بهه  ویههژه  خداونههد  دیهههیم  و  ت ههت

 (335 /6)هعان:                               

 گوید:هرمزد می     
 سههههرِ مایهههۀ شهههاه ب شهههایش اسهههت

 

 زمانههه  ز ب شههش بههر آسهههایش سههت 
 (7/30)هعان:                                  

 آبادکردن جهان     

ا ههای ویهران رکده گیرها و آتش ها، آب کند ک  رباطخسرو ب  لهراسپ سیارش می کی

 :های یتیم و پیران مراقبت کندبازسازی کند و از با 
 سههر آبههاد کههردوزان پههس جهههان یهه 

 

 هعههه  روی گیتهههی پهههر از داد کهههرد 
 (29 /1)هعان:                                 

 دادگری

داد  رد است.خداوند خ الهی و انسانی دارد و گیتار برگزیدۀ دو وجهۀ» شاهنام داد در 

 ادل وسو، ب شش و قسعت ازلی هر انسان از حیات است و از سویی حاکعیت متعاز ی 

و  وازنتمنطق خردورزان  و مصلحانۀ زندگی مادی و معنوی انسان را بر عهده دارد و 

 تیریط، وفراط شود و انسان را از ار زمیگ و آسعان سبب میتعادل و رابطۀ دو جانب  را د

سی گری و ناسپابازی، ستمحرص و خسّت و لئامت، اسراف و تبایر، دورویی و دغل

دهد. جای می س نی را در جان ویخویی و نرمدارد و قناعت و س اوت و آزرم و نرمبازمی

 (.35-34: 1381)رستگار فسایی،« ب ش هستی استداد، نیروی تعادل

 گوید: کسی ک : اردشیر بابکان در ایگ باره می     
 نیهههازد بههه  داد، او جهههان دار نیسههت

 

 بهههرو تهههاج  شاههههی سهههزاوار نیسههت  
 (6/227)هعان:                                

 گوید:شاپور ب  پسرش اورمزد می     
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 بهه  جههز داد و خههوبی مکههگ در جهههان 

 

 و  فهههرّ  مههههان  پنهههاه کههههان بهههاش 
 (250)هعان:                                

 گوید:روان مینوشیگ    
 اگهههر شهههاه بهها داد و ب شههایش اسههت    

 

 جهههان پههر زِ خههوبی و آسههایش اسههت 
 (7/41)هعان:                              

 راستي و درستي

اسهتی و د و سهیارش فهراوان بهر رشهعارروِ راستی را بزرگ مهیفردوسی شهریارانِ پی     

 برحق بودن آنان نیز دارد.

 رستم خطاب ب  اسیندیار:     
 تههو آن گههوی کههز پادشههاهان سزاسههت

 

 نگویههد سهه گ پادشههاه جههز کهه  راسههت 
 (5/346)هعان:                                 

 ز    شههه   جههههان دار   جهههز   راسهههتی

 

 نزیبهههد   کههه    دیهههو   آورد    کاسهههتی 
 (259 /7)هعان:                                   

 داند:آید و آن را از صیات خدا و شهریاران میراه با عدالت میگاه راستی هم     
 جههههان دار یهههزدان بهههود داد و راسهههت

 

 کهه  نهه  فههزود در پادشههاهی نهه  کاسههت 
 (355 /6)هعان:                                    

 پههای خاسههتجهههان پهلههوان سههام بههر 

 

 چنههیگ گیههت کههای خسههرو داد و راسههت 
 (82 /1)هعان:                                   

 خردمندان پیرو راستی و درستی هستند:     
 نههژادی  ازیههگ  نههامورتر کهه   راسههت 

 

 خردمنههد   گههردن  نپیاههد   ز    راسههت 
 (347 /5)هعان:                                     

 کردن و سامان ب شیدن ب  امور است:ی گاه ب  معنی آبادراست     

 هنگامی ک  هعای بر ت ت پادشاهی می نشیند:
 بهه  گیتههی جههز از داد و نیکههی ن واسههت

 
 داشت راستجهان را سراسر هعی 

  (488 /5)هعان:                                    

 کرداری است:گاه ب  معنای س گ راست و راست     
 ن   را  مگهههردان  بههه   گهههرد  دروغزبههها

 

 چو خواهی ک  تاج از تو گیرد فروغ 
  (6/287ن: )هعا                                     

 بهه   هههر کههار در  پیشهه   کههگ  راسههتی

 

 چههو  خههواهی کهه   نگزایههدت  کاسههتی 
 (2/158)هعان:                                  
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 داند:ی را در شناخت پروردگار میانسان خدا شناس کعال راست     
 سههر   راسههتی  دانههش  ایههزد   اسههت

 

 چو دانستیش زو  نترسی بد است 
 (179 /7: )هعان                                    

  اقشهار گیرد، خراج بهپیداست با آمدن هر شاه خوب کشور را شادی و نشاط فرا می»     

پهردازد، ر و آسهوده به  اییهای مسهؤولیت مهیشود، هرکس امیهدواتهی دست ب شیده می

ا رنظعهی و آشهیتگی  پیروزی و سربلندی جای شکست و خواری، آبادانی جای خرابی و بی

 (.193: 1372)حعیدیان، «گیردمی

 شاهنامه:کاری شاهانِ ناخویش -4      

 آزمندی     

 گوید:بوذرجعهر می     
 چنههیگ داد پاسهه  بهه  کسههری کهه  آز

 نبیننهههد خشهههنود   ایهههچ کههه   او   را  

 

 کاره  دیوی  بود   دیرسازستم 

 هع  در  فزونیش  باشد بسیج

 (290/  7: 1386)فردوسی،                       

 بدگهری     

ن، بزرگا نی  انسانی است ک  خدادادی و غیر قابل حصول است. بدِی طینتِ گوهر      

نجام اسطۀ اافراسیاب، سلم و تور ب  و شود. ضحاک،گیر تعامی مردمان ی  کشور میدامگ

ا بو سلم  تور اععال قبیح، بدگوهر هستند. الزم ب  ذکر است ک  گوهر با نژاد متیاوت است

 نی  وجود ندارد:وجود نژاد باال در آن دو سرشت 
 هعههه  دل پهههر از درد  و دیهههده پهههر آب

 

 گهههوهر     افراسهههیابز  کهههردار    بهههد 
 (2/362 )هعان:                                     

 تندی    

 بدی در پی دارد:خردی است و عواقب گرفت  از بیتندی نشات    
 کهه   تنههدی   نهه   کههار   سههپهبد  بههود

 

 سپهبد  ک   تندی  کند   بد  بود 
 (59 /3ن: )هعا                                     

شود ییت  مگ گاهانان، نام دیوی است. درخشم ب  معنی شتاب»مهرداد بهار:  ب  گیتۀ     

 شعگ د. او دکوشنبردن وی میمیانآورند و پرهیزگاران ب  ازک  بدکرداران بدو روی می

 (.96: 1375)بهار، « آور اهریعگ استتازه او دشعگ اش  و پیام اوستایهاست. در رم 
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 دادبي    

ند. اگزیدهستی براند و راهی جز رافت داد صیت شهریارانی است ک  از خرد روی برتابی     

 شود:داد جز غم و اندوه نصیبشان نعیرفتار و اهل باطلند و از بیآنان کج
 داد   جویهد  نبهردک   هر کهو  به   بهی

 

 زردخست     بازآید   و    رویجگر 
 (274 /3)هعان:                                

ندگی اساس ز یز دردادِ آنان نطبیعت تاثیر مثبت دارد، بی گون  ک  دادِ شاهان برهعان     

 مردم و طبیعت تاثیر منیی دارد:
 دار  شههاهدادگههر  شههد  جهههانچههو   بههی

 ههها  در شههود  شههیر  خشهه بهه   پسههتان

 زیهههان    در  جههههان   آشهههکارا   شهههود

 

 ز  گردون  نتابد  ب   بایست  ماه 

 درون  بوی  مش نبوید  ب   ناف 

 ون  سنگ  خارا  شوددل  نرم  چ

  (473 /6 )هعان:                                  

 دروغ     

تاری   شت وزان دور و چهرۀ او را هزدی را از انسهاز دیدگاه فردوسی دروغ فروغ ای    

 کند:می
 رـ  پادشهههههههاه  تیهههههههره  دارد دروغ

 

 بلندیش    هرگز     نگیرد    فروغ 
 (6/232)هعان:                                  

 زبههههان را مگههههردان بهههه  گههههرد دروغ
 

 چو خواهی ک  ت ت از تو گیرد فروغ 
 (7/406: )هعان                                   

 شاهنامهشناسيِ حکومتِ شاهانِ آسيب -5      
ریف ایگ اصطالف هده است. درتعهشمیهوم آسیب در اندیشۀ ایرانی، آشنا و شناخت      

گوییم ک  حاکی از تالش فکری برای شناخت مجعوع  عواملی است ک  بر کعیت و یم

گاارد و کارکرد آن را ویژه چگونگی اععال آن تاثیر نامطلوب میکیییت قدرت سیاسی ب 

شناسی شهریاری، فرایند شناخت و کشف سازد. ب  عبارت دیگر آسیببا اخالل مواج  می

شهری، شی قدرت است. پادشاه در اندیشۀ سیاسی ایرانناکارآمدی، اخالل و فروپاعلت 

گاه هعیگ جای شود، ب  دلیلقدرت تلقی می گاهپیوند سیاست با جامع  و گرانی نقطۀ

شهری، آسیب هعیش  متوجۀ اوست. اما با وجود اهعیت و مهم شهریاری در اندیشۀ ایران

هایی مانند موبد، وزیر، پهلوان رهنقش شاه، او تنها کارگزار نظام نیست. ب  جز خاندان، چه
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: 1388وندی، الف، )رستمها نیز هست آن نیز از عناصر سیاسی هستند ک  آسیب نیز متوجۀ

184-185.) 

رایند ف...در روایی در ایران استشناسی فرماندر حقیقت، پژوهشی در آسیب شاهنام      

فراد ا و اهال قدرت ب  گروهشناسی علل یا عوامل تضعیف شهریار و در نهایت انتقآسیب

لیل های قدرت، تحشناسی شهریاری، ضعگ بررسی شالودهدیگر سرکار دارد. در آسیب

ای ای از الگوههای کسب و اععال قدرت، وضعیت موجود با مجعوع چگونگی و شیوه

طلوب و میابی ب  الگوهای شود و عواملی ک  مانع دستزده میمطلوب یا ارزشی مح  

 (.6-1: 1388)هعو،ب، گردد رسان شناسایی میست ب  عنوان عناصر آسیبآرمانی ا

ی شهریار آور درکارکردتریگ عامل م َل و انحطاطدهد ک  بزرگفردوسی نشان می     

. است بینیعامل تراکم قدرت و گرایش پادشاهان ب  استبداد و خودکامگی و خودمطلق

نده و کنزوازات رشد قدرت نهادهای متعایفردوسی ب  ایگ حقیقت آگاه است ک  اگر ب  م

دگی گیری و مشارکت در امر ععومی و آزادی در هعۀ سطوف زنکنندۀ تصعیممتعادل

ور راکم زتروایی چیزی جز گاه فرماناجتعاعی در کار نباشد، تراکم محض قدرت در دست

و با  طورهن واهد بود ک  اسباب سرکشی و آزمندی خواهد شد. از ایگ رو با تکی  بر اس

اد ر از فسا مگاندیشد تاستعداد از خرد اخالقی، تدابیری در سازمان آرمانی شهریارَیش می

 (.107: 1373)پرهام،قدرت جلوگیری کند 

 گی و نیرومندیِ زند و اقتدار شاهان نعودارِ بزرحرف اول را می« قدرت» شاهنام در       

 ت. وظییۀمشروح و زمانی نامشروح اسآوردن قدرت زمانی ست. کوشش برای ب  دستهاآن

مشروح رت ناکردن سرزمیگ است. قدقدرت مشروح، دادگری و رهایی ایران از پلیدی و آباد

  در ست کزاییدۀ اهریعگ است و ابزار دست او. خرابی جهان  ناشی از قدرت نامشروح ا

 ت.گون  قدرت افراسیاب و ضحاک اسیابد. نعونۀ ایگدادگر تجلی میشاهان بی

 ورسالت  ، حاکم با توج  ب شاهنام در «. اهورامزداست»منبع اصلی قدرت مشروح      

ر آن واند بتمند میشأن و منزلتی برخوردار است ک  تنها انسان فرهمسؤولیتش از چنان 

نها ردوسی تگاه حکومت از دیدگاه فای و جایمای تکی  بزند ن  هر انسان مستبد و کم

 ها ب  خداست.گ انسانتریشایستۀ نزدی 

تگ از پادشاهان پیش از اسالم از کیومرث تا یزدگرد نام  از پنجاه و دو شاهنام در      

  بر زیردستان خود ستم هاهانی کهشوند: شدست  تقسیم می است ک  ب  س برده شده 

کنند و محرک بیگانگان برای حعل  ب  کشورند  شاهانی ک  کارکردشان بر محور می
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لت اجتعاعی و خرد سیاسی است و آسایش ملت خویش را بر آسایش خود ترجیح عدا

گور و ... قباد، بهرامخسرو، کیگیرد. کیدهند. با آمدن آنان شادی کشور را در برمیمی

خردی و خودخواهی گر نیستند، اما بینعاد چنیگ پادشاهانی هستند  شاهانی ک  ستم

ب  کشور و ملت خویش آسیب وارد کنند ک  آن را شود عالوه بر خود اعث میهان بهآن

مستقیم تلقی کرد. جعشید، کاووس و ... نعاد چنیگ شاهانی توان نوعی ستم غیر می

 هستند.

ند و در کناستیاده میمندان از قدرت خویش سوء بسیاری از قدرت شاهنام در      

ست. کاووس ایکگون  شاهان ایگی زنند. نعون حق سرباز می بسیاری از موارد از پایرفتگ

و سوسۀ دیت با وزند. ن سبار مغروران  از فرّ خویش، ب  اقدامات ناب ردان  دست میاو هر 

 دهد ویشتگ مککند و بسیاری از پهلوانان و سربازان را ب ب  سرزمیگ مازندران حعل  می

عان ا ب  آسریبد تفرا می آید. بار دوم دوباره دیو اومیخود در جنگ ب  اسارت دیو سپید در

دهد. ز دست میابار برای هعیش  فرّهِ خویش را کند و ایگکند. در نتیج  سقوط میپرواز 

 د.گردانبازی خویش میخردی و خودخواهی و هوسبار سوم فرزندش سیاوش را قربانی بی

 اهانیش شاهنام در «. آور نیستقدرت مطلق فساد»ک  ایگ شاهنام مهم در  نکتۀ

.. ان و .گور، انوشیروخسرو، بهرامکنند. کیهستند ک  در عیگ قدرت مطلق  فساد نعی

ا ب قدرت خوردنِ  اندیشند. گاهی گرهچنیگ شاهانی هستند. اینان فقط ب  داد می نعونۀ

 ز دادشوند ک  سر اشود. جعشید و کاووس نعونۀ بارز آن محسوب میفساد مشاهده می

 پیاند. می

ده وءاستیایابد ک  از قدرت سآزادی سیاسی، زمانی واقعیت می»: لقوانیگروف ادر     

 ب  آن دارد قدرتی گرایشانسان صاحبدهد ک  هر جاودان نشان می اینشود، ولی تجرب 

 (.457تا: )مونتسکیو، بی «ک  از قدرت سوءاستیاده کند

 شود شاه از قدرت خویش سواستیاده نکند:عواملی ک  باعث می

ادگر ادشاهاِن دراه باشد تا استیاده از آن توجی  شود. پخرد: قدرت باید با خرد هم     

 برند. بنابرایگ پیوند قدرت با خرد جاودان  است:هعواره از خرد بهره می

 نعههههای      خههههرد بههههاد جههههان تههههو را ره
 

 ب  پاکی بعاناد مغزت ب  جای 
 (4/344)هعان:                                 

 رس باشد:تخدا باور ماهبی شاه و اعتقاد ب  جهان مینو و ایگ ک  شاه باید خداشناس و     

 نشیند:هنگامی ک  لهراسپ بر ت ت شاهی می
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 ...چنههیگ گیههت کههز داور داد  و  پههاک

 ...ازیههگ   تههاجِ  شههاهی   و  ت ههتِ بلنههد

 مههان  زیههگ  سههرای سههپنج... مگههر بهههره

 

 باک بر اومید  باشید و  با  ترس  و  

 نجوییم    جز   داد  و  آرام  و   پند

 هعی  کیگ  و   نیریگ  و  رنجنیاید 

 (5-5/4: )هعان                                    

ه دید م شاهناک  ایگ سنت در سراسر  سنت مشورت با پهلوانان، موبدان و خردمندان

 شود:می
 جهههان پهلههوان پههیش نههوذر بهه  پههای

 

 و  هم رهنعایپرستنده او  بود  
 (1/288)هعان:                                

جای بندی در جایهای جامع  ک  ایگ پایبندی ب  آداب و رسوم، عرف و سنتپای  

 نیز مشاهده می شود. شاهنام 

 شاهنامه کاری جمشيد درتقابلِ خویش -6    
او یکی از  نی تعلق دارد.جعشید، ش صیتی است بسیار کهگ ک  ب  دوران هند و ایرا     

شیند. در ندادی است ک  بعد از پدرش طهعورث بر ت ت شاهی میتریگ شاهان پیشمهم

 بررمانفایگ هع  مند است، بنابرآرمانی و فرهروایی، او نعونۀ پادشاهی ب ش ن ستِ فرمان

 ر است:موبدی( برخورداـ قطبی )شاه کاری دواو هستند. او نیز از خویش

 کعههههر بستههه   بههها فهههرّ  شاهنشههههی

 آسههههوده    از    داوریزمانهههه     بههههر

 ... منهههم   گیههت   بهها   فهههرّه  ایهههزدی

 بهههدان را ز بهههد دسههت  کوتههه  کنهههم

 

 جهان گشت  سهرتا سهر او را رهی 

 ب   فرمان او  دیهو و مهرغ و پهری

 ههعم  شهریهاری  و  هم  موبهدی

 روشنهی  ره  کنهمروان را  سهوی  

 (1/41: 1386)فردوسی،                        

یابد و جعشید ب  عنوان شاه ه پریستار، از طریق فرّه ب  جهان مینوی ارتباط می»    

پریستار از  ـ کاری شاهشود. جعشید فرّ را نیز، ب  مانند خویشصاحب هویت شاه الهی می

« گیردا اقوام ارزانی دارد و یا از آنان بازپس میایزد مهر فرا گرفت  است: ب  شاهان ی

روی از خرد و غلب  بر آز، دادگری را پیش  با پی»رو اش  بود: چون پی (.63: 1388)قائعی، 

مند شد و رعایای او از پیری، کرد و جامع  از برکت و فراوانی و رفاه و سعادت بهره

عالوه بر آن، او (.  331: 1386)بیرونی، « دبیعاری، حسد، فنا، غم و مصائب دیگر رهایی یافتن

با برخورداری از فرّه ب  جهان انتظام ب شید و تعدن را ب  جهان بشری عرض  کرد. مردِم 
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طبق  تقسیم کرد: آشوربان )روحانیان(  نیساران )جنگاوران(  کشاورزان اجتعاح را ب  چهار 

بندی اجتعاعی در ایران   گران(. جعشید اولیگ طبقوران و صنعتو اهتوخشی )پیش 

بافی، برافراشتگ بنا، است راج گهر، باستان را بنیاد نهاد و ساختگ سالف، رشتگ ن ، پارچ 

سازی و... را ب  مردم آموزش داد و روز آغاز بهار را جشگ نوروز پزشکی، صنعت کشتی

وی او و تسلط جم بر دیوان، نشانی از برتری معن (.41-42-43 /1: 1386)فردوسی، نامید 

 پرهیزگاری در جهت خواست پروردگار است.

دعای اد و شوسرانجام جعشید بعد از خدماتی شایان ب  آفریدگان، گرفتار غرور می     

ی، یت پهلوآفریگ ب وانند. در رواخواهد تا او را جهانکند و از مردمش میخدایی می

وید گدروغ می تر از هع و مهمپردازد شود، ب  ظلم و ستم میراه و مغرور میگم»جعشید: 

: 1367ی،  )روایت پهلو« کنددهد و ادعای خدایی میو آفرینش جهان را ب  خود نسبت می

282 .) 
 و ی اایی او ن ستیگ الگوی انحراف و فروپاشی در دورۀ اساطیری است... ادعای خد    

  کغینی مِگ درودهد غرور است و هعان دروغ است و تصویر کاذبی ک  از خود ارائ  می

دروغ یا دروج را »در آییگ زرتشت (. 7-6: 1388)رستم وندی، ب: شود عامل سرنگونی او می

رت  عار از اشود و در روز شدانند ک  موجب آزار و زیان میتریگ دیوان میاز سهعگیگ

روج دو ه  دیهوط بهسعت دوزـ را مربهریگ قهتان پستهورد. آنهخ)راستی( شکست می

انیان تا چهرگی دیو دروغ در میان ایرزشتی و زشت (.45: 1369)یاحقی، « اندست دانمی

ی هَیئنمچهره( و تِ چیثرا )زشترا با صیت دُشحدی بوده است ک  در یشت نوزدهم آن 

گی با بیم و ، دانا زندمینوی خرددر  (.18: 2535سگ، )کریستگاند )تاری  و ظلعانی( آورده

ود خیو دروج داند ک  با دتریگ مردان را کسی میداند و شجاحمیدروغ را بدتر از مرگ 

 (.18،40: 1364، مینوی خرد)بتواند ستیزه کند 

 بل ی ۀنام فارساسدی و بسیاری از کتب تاری ی اسالمی از جعل   نامۀگرشاسپدر     

گ ای سال برصدچون سی»...اند: دانست « ادعای خدایی»گناه جعشید را  شاهنام ،چون هم

ت ن را گییافت...جعل  مردمان را جعع گردانید و ایشاسال گاشت، شیطان بر وی راه 

 «ید...ردانگ  مرا پرستید و معبود خویش هد کهایهمگ دادار و پروردگار شعا هستم ب»...
 (.29-34: 1313بل ی، )ابگ

 گران مایگهان   را   ز   لشهکر   ب وانهد

 انچُنیگ   گیت  با  سال خهورده   مِهه

 چ   مای  س گ  پیش ایشان براند 

 ک  جز خویشتگ  را   ندانم  جهان
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 هنر در   جهان  از مگ آمهد     پدیهد  

 }جز از مگ ک  برداشت مرگ از کسهی

 گر   ایدون    دانید  مگ   کردم   ایهگ

 

 چو مگ نامور ت ت  شاهی ندید...

 و  گر  بر زمیگ  شاه  باشد  بسی...

 آفریگجهان    مرا    خواند   باید

 (1/45)هعان:                                      

ر روردگالتش ب  پهر مهویش بهخ حعیل ارادۀهاسنجیده و تهس گ نا ایگ هجعشید ب     

ات کند و در حقیقت موجبات تسلط سیاست بر دیگ را فراهم و صدماحترامی میبی

ست. ا« ناهگ»تۀ اصلی داستان جعشید ناپایری بر سیاست وارد آورد. بنابرایگ هسجبران

 دد و درشود تا جعشید از مسیر اش  یعنی خرد و دادگری دور گرنکت  باعث میهعیگ 

را از دست  نتیج  برتریگ شاخصۀ اصلی حکومتی یعنی فرّهِ ایزدی، موهبت و تأیید الهی،

 ر مسیرد جویی دارد،کاری خویش ک  ریش  در آز و برتریدهد و در تقابل با خویشمی

 گردد:نهد و از مسیر راستی منحرف میدروج گام می
 شهههناسز گیتهههی  سهههر شهههاه یههههزدان

 

 ز یزدان  بپیاید و شد  نهاسپاس 
 (1/44 )هعان:                                 

 و سرانجام :    
 ....بهههر او تیههههره شهههد فهههرهِ  ایههههزدی

 

 ب   کهژی گرایهیهد و  ناب هردی 
 (1/51)هعان:                                 

اخت و ب  خود ک  ب  خودستایی پردپس از آن»...است:  نیز آمدهنام  جاماسپدر     

در  (.324: 1385سگ، )کریستگ« آفریگ کرد، عاری از پیروزی و درخشندگی فرِّه خود شد

وری دز وی د، اوهعاشت  بهر امور او گهفرشتگانی ک  خدا ب  تدبی»راهی مهنتیجۀ ایگ گ

 (. 119 /1: 1325)طبری، « کردندمی

کردار و در تعامل با جعشید دارای دو ش صیت است: در ابتدا پادشاهی نی     

 تقابلاهورامزداست و بعد از آن پادشاهی بدکردار در تقابل با اهورامزدا است. هعیگ عامل 

نکت   روایی جعشید ایگفرمان است. دو دورۀای در حکومت جعشید ب  وجود آورده دوگان 

کند ک  ویرانی و آبادانی مل  از جانب پادشاه است. در حقیقت خروج را بر ما روشگ می

خرد است، زیرا جعشید با وجود سرگردانی و  جعشید از اش ، ب  معنی خارج شدن از دایرۀ

د در کند. شاید گناه جعشیدادن شکوه و هیبت، از پروردگار طلب ب شش نعیاز دست
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زدن ب  قدر بزرگ بود ک  جایی برای ب شش نداشت، زیرا عالوه بر صدم آفریدگار آن نزد

 رسانی ب  کشور و ملت شد.خود باعث آسیب

رگاه دها، از پشیعانی جعشید و پایرفت  نشدن پوزش وی ب  در برخی از روایت    

 18بند  ،39، فصلن دینیگدادستادر (. 39: 1318، مجعل التواری )پروردگار گیت  شده است 

ود... ان خاو )جعشید( ب شودگی خویش را از آفریدگار مطلق ب  دست آورد و با جانشین»

: 1385گ، سکریستگ)« کنند، هشدار دادمیدر مورد مکافات آنانی ک  بندگی آفریدگار را رها 

ت هدس زادشاه آرمانی را اهپهای ی ژگیهادشاهی، ویهجعشید در ب ش دوم از پ(. 315

یرد و از گمی اشود، مرگ، بیعاری و پیری مردم را فردهد. در نتیج  کشور نابسامان میمی

    یهکند. زیرا وقتی ککشد و علی  جعشید طغیان میگوش  سرداری سر برمیهر

 ود،هری و خرد است منحرف شهارکرد اصلهی خویش ک  هعان دادگهروا از کفرمان

تباری دهد و در نزد مردم دیگر هیبت و اعاز دست می های اهورایی خویش راویژگی

ی درت مرکزقهای پیرامونی و تجزی  و فروپاشی داشت. در نتیج  ب  بروز قدرت ن واهد

 انجامد:می
 از آن پهههس بهههر آمهههد از ایهههران خهههروش

 سیهههه  گشهههت رخشنههههده روز  سپیههههد

 ...پدیهههد آمهههد از ههههر سهههویی خسهههروی

 سهههپ  کهههرده  و  جنهههگ   را  سهههاخت 

 

 پدید آمد از هر سویی جنگ و  جوش 

 گسستنهد   پیونهد     بها     جعّشیهد

 یکهی  نهام جویهی   به   ههر  پههلهوی

 دل    از   مهر     جعشید    پرداخت 

 (1/51)هعان:                                  

ج و وب و هرآششود و مردم ک  از اجتعاح دچار آشوب و هرج و مرج می»... در نتیج      

  بکزیَند ار مری  اقتد اند و ب  دنبال امنیت در سایۀمرج و ناامنی در کشور ب  تنگ آمده

ر ک  ایگ تقابل دتر ایگمهم(. 101: 1379)طالع، « کنندسوی ضحاک کشش پیدا می

جای   خردی گردند. چراک  بشود مردم هم دچار نوعی بیکاری جعشید باعث میخویش

و را اشوند و رستی را برگزینند، دست ب  دامان اهریعنی چون ضحاک میک  راه دآن

جعشید   تنها  کاری، نروا در خویشخوانند. بنابرایگ تقابل فرمانزمیگ میپادشاه ایران

تم ر بند سدنحوی ک  هزار سال شود. ب نعون میبلک  ملتی را ب  سوی تباهی و رنج ره

 شوند:است اسیر میضحاک ک  خود سرچشعۀ آز و فریب 
 جهههویسهههواران ایهههران هعهه   شهههاه

 بهه  شاههههی بههر او آفهههریگ  خواندنههد

 سهر  ب  ضحّهاک روینهادند ی  

 زمیگ خوانهدنهدورا  شهاه ایهران
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 (1/51)هعان:                                     

 گردد.یتوارسال از ایران مشود جعشید ب  مدت صدضحاک در صحن  باعث میآمدن    

ایان ل  او پصد و شانزده ساشده و ب  زندگی شش تا سرانجام نزدی  دریای چیگ مشاهده»

 لیل تقابل دردجعشید از جاودانان و نامیرایان است، اما ب  (. 151: 1386)بیرونی، « دهدمی

ون و چ  پیداست ک  اورمزد، جعشید و فرید»شود. کاری، میرا و فناپایر میخویش

 مینوی)« مرگ آفرید و اهریعگ چنان آنان را تغییر داد ک  معروف استرا بیکاووس 

دارد. او است ک : جعشید پس از مرگ آرامش و قرار ن. در دیگرجای آمده (32: 1364خرد،

برد یسر ماست در سرای دیگر، در وضعیت بدی در برزـ ب  ب  سبب دروغی ک  گیت  
 (.283: 1367،روایت پهلوی)

 گيری جهنتي     

بهدیل در ادب فارسهی اسهت، از کارکردههای کار بهیعالوه برایگ ک  ی  شاه شاهنام       

دینی، اخالقی، اجتعاعی و سیاسی نیز برخوردار است و فردوسی از معدود شهاعرانی اسهت 

بردهای حکومتی و اصالحات اجتعاعی، سیستم اندیشگی و اصول آن، ب  تعبیر ک  برای راه

ههای دهد و نسبت مردم و حکومت و دالیل زوال ی  حکومهت و راهر ارائ  میکاامروز، راه

شههری، شهعار بنیهادی کنهد. در اندیشهۀ سیاسهی ایهرانگیهری از آن را تبیهیگ مهیپیش

ردورزی از هری، خههداری، دادگهگهپادشاهان، مبتنی بر خهرد سیاسهی اسهت. راسهتی، دیه

نی ک  نبرد میان خیر و شر اسهت، ههر های اساسی ایگ اندیشۀ سیاسی است. در جهامؤلی 

ب  انجهام برسهاند. از  انسانی با توج  ب  مسؤولیتش وظاییی دارد ک  باید ب  نحوی شایست 

بنهد به  اصهولی از قبیهل راسهتی، ایهاید پهک  پادشاه در رمس هرم قدرت است، بجاییآن

ههای نش و از مؤلّیه داری، دادگری، خردورزی باشد ک  برگرفت  از الگوی پادشاه آفهریدیگ

های ناپسهند و ، خصلتشاهنام های است. در داستان شاهنام کاری شاهان اساسی خویش

چون دیوانی بدسرشت هعهواره در خردی و ... همداد، دروغ، آزمندی، بیاهریعنی چون بی

 دار کنند.روایان هستند تا صیات نی  و شایستگی آنان را نابود و خدش پی نیوذ در فرمان

تواند در سرنوشت مهردم ک  میکاری سردمداران حکومتی، عالوه بر ایگناخویشنتیجۀ ایگ

ها سقوط و نهابودی دادن فرّه و سرانجامِ آنو کشور، تأثیر منیی داشت  باشد، باعث از دست

دههد. لیدی مهیه  سهیاهی و پههها جهای خهود را بهور، پرتو نیکیهاست. زیرا روشنایی و ن
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ههای شهاخص جهدال خیهر و شهرّ اسهت. یکهی از داسهتانشاهنام  های انمایۀ داستدرون

کار اسهت و کشهورش در ، غرور و دروغ جعشید است. او در ابتدا پادشاهی خویششاهنام 

دههد. کاری عامل مشروعیّت خویش را از دست میآرامش و امنیت. اما بعد در اثر ناخویش

کشهاند. او روغ او را ب  میدان جهدال مهیحعلۀ نیروهای اهریعنی در قالب غرور و ستم و د

شود عامل مشروعیت یعنی فرّه را از دست بدهد و ک  پادشاه آرمانی است گناه او باعث می

گیرد و اهریعنی چون ضحاک، هزار سال بهر در نتیج  آشوب و فتن  سراسر ایران را فرامی

کاری و ایگ است ک  خویشکند، نظر میچ  در ایگ داستان جلبِ گردد. آنایران حاکم می

 کاری شاه موجب آبادانی و ویرانی مل  است.ناخویش
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سياسي در   درآمدی فلسفي بر تاریخ اندیشة(. 1368طباطبایی، سیدجواد. ) -

 .، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمیایران

اول،  جلد ،تاریخ طبری یا تاریخ الرّسل والملوک(. 1325طبری، محعد بگ جریر. ) -

 ابوالقاسم پاینده، تهران، بنیاد فرهنگ. ترجعۀ

هعایی،  الدیگ، ب  تصحیح جاللنصيحه الملوک(. 1367غزالی، امام ابوحامد محعد. ) -

 تهران: هعا. 

: مرکز خالقی مطلق، تهرانب  کوشش جالل  ،شاهنامه(، 1386فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 الععارف بزرگ اسالمی.دائره

 ن نیروی فرّهسرِ شاهنام  نعوداری از مشروط بودشاهان خیره»(. 1388قائعی، فرزاد. ) -

 .  7، شعارۀ پاژ ،«باستانر فرهنگ اساطیری ایران د

احعد  ترجعۀ ،نخستين انسان و نخستين شهریار(. 1385)سگ، آرتور. کریستگ -

   آموزگار، تهران: چشع .تیضلی و ژال
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حعد ترجعۀ ا ،کار در روایات ایرانيآفرینش زیان(. 2535سگ، آرتور. )کریستگ -

 طباطبایی، تبریز: موسسۀ تاری  و فرهنگ ایران. 

 محعود جعیری، تهران: فروهر.  (. ترجعۀ1365. )ماتيکان یوشت فریان  -

ن رماني در ایراشهر زیبای افالطون و شاهي آ(. 1353اهلل. )مجتبایی، فتح -

 ، تهران: انجعگ فرهنگ ایران باستان.باستان

 الشعرا بهار، تهران: کالل  خاور. (. تصحیح مل 1318). مجمل التواریخ -

، «مند ب  روایت فردوسی و سهروردیخسرو فرّهکی(. »1382مدرسی، فاطع . ) -

 .37، شعارۀ فلسفه و کالم )شناخت(

تهران:  ،در مرگ و رستاخيز(سوگ سياوش )(، 1350کوب، شاهرـ. )مس -

 خوارزمی.

 شعارۀ ،نامهایران ،«داری و پادشاهی در شاهنام جهان»(. 1382کوب، شاهرـ. )مس -

83 . 

 گاه تهران.، تهران: دانشمزدیسنا و ادب فارسي(. 1363معیگ، محعد. ) -

 ترجعۀ علی اکبر مهتدی.  ،روح القوانين مونتسکیو. )بی تا(. -

 جعۀ احعد تیضلی، تهران: توس. (. تر1364). مينوی خرد -

ی وگوگیت العللی، تهران: مرکز بیگمعمای شاهنامه(. 1384وکیلی، سیام . ) -

 ها.نتعد

فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات (. 1369یاحقی، محعدجعیر. ) -

 تهران: انتشارات صدا و سیعا )سروش(. ،فارسي


