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 خلدونشناختي فروپاشي حكومت جمشيد بر اساس نظريۀ ابنبررسي علل جامعه

 

 ژوهشپرنوش پ

 یراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، رودهن، ااستادیار گروه زبان و ادبيات فارسی، 

 28/8/1399تاریخ دریافت:  

 24/7/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده     

كنندة تاریخ و سرنوشت ایران زمين است. به همين علت ترجمان معتبري از پيشينة شاهنامه بيان    

توان در آن یافت، ترین مباحثی كه میشود. از همين روي از مهموب میفرهنگی ملت ایران محس

اي شاهنامه سير زندگی اجتماعی بسيار نگرش جامعه شناختی فردوسی است. در قسمت اسطوره

هاي مشهور، متعلق به شبيه به روندي است كه در نظریات اجتماعی مطرح است، یكی از نظریه

هاي شاخص در تاریخ نظریة اجتماعی است. از ميان از چهرهخلدون یكی خلدون است. ابنابن

از « هاگانة سير حكومتمراحل پنج»و « عصبيت»مفاهيمی كه وي ابداع كرده است مفهوم 

خلدون به بررسی حكومت جمشيد، ها است. در این مقاله برآنيم تا بر مبناي نظریة ابنترینمهم

ه و بر همه كارها توانا شد، بپردازیم. هدف رها دست یافتدادي و خردمندي كه به همه هنپادشاه پيش

خلدون شناسی ابناین مقاله بررسی علت سقوط حكومت جمشيد در شاهنامه براساس نظریة جامعه

خلدون بر تمام ابعاد حكومت جمشيد فرض اصلی این پژوهش این است كه نظریة ابناست. پيش

شناسی در ادبيات اي كوتاه، جامعهاز بيان مقدمهقابل تطبيق است. در جهت تحقق این هدف پس 

ها از تأسيس گانة سير حكومتصورت موجز بيان شده و سپس به بيان مفهوم عصبيت و مراحل پنجبه

گانه مورد بررسی گاه دوران سلطنت جمشيد براساس مراحل پنجتا واژگونی پرداخته شده است. آن

شناسی به صورت امروزي اگرچه در دورة فردوسی علم جامعهرسيم كه قرار گرفته و به این نتيجه می

 ده است.ششناسی در حماسة او بازسازي هاي جامعهوجود نداشته ولی نظریه

 كومت، جمشيد.حخلدون، عصبيت، فردوسی، ابنواژگان كلیدي: 
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 مقدمه

ك جامعه را با توان یاي است اجتماعی و میشناسان بر این باورند كه ادبيات پدیدهجامعه      

بررسی محتوا و موضوع ادبيات آن شناخت، به همين علت ادبيات بستري مناسب براي مطالعات 

گذارد را دربارة اوضاع اجتماع در اختيار می آید و اطالعاتی ارزندهشناختی به كار میجامعه

ونی و رسيدن هاي بيركوشند در بازتاب مسائل اجتماعی با كاوش در پدیدهمند میشاعران توان

از سوي به ادراك عاطفی به صورت مستقيم و غيرمستقيم به انعكاس جهان خارج بپردازند. 

دیگر، می دانيم كه فردوسی در شاهنامه سير به وجود آمدن تمدن بشري را بيان كرده و به 

شناسی را به تصویر درآورده است. از جمله: نهاد صورت ناخواسته بسياري از مفاهيم جامعه

هاي اجتماعی، آداب و رسوم. در حقيقت این بنديومت، نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، طبقهحك

شاعر مسائل تاریخی را با مفاهيم اجتماعی تلفيق كرده و به صورت شعر بيان كرده است. در 

ها را براساس توان آنداستان جمشيد نيز به بسياري از مفاهيم اجتماعی اشاره كرده كه می

 خلدون است. ها، نظریة ابنشناسی مورد تحليل قرار داد؛ از جملة این نظریهجامعههاي نظریه

توان از نخستين متفكران اسالمی دانست كه با روش علمی به مطالعه و خلدون را میابن    

ها هاي اجتماعی و سياسی پرداخت و سعی كرد تا علل اسباب و قوانين حاكم بر آنبررسی پدیده

ها هاي حيات جامعه و سياستخلدون با استفاده از شيوة قدما، با تشبيه دورهابن را كشف كند.

كند و با استفاده ها را مطرح میها و حكومتبه وجود آدمی و ادوار زندگی او، نظریة پيري دولت

كند كه هر دولتی یك نقطة تولدي دارد و یك نقطة پایان. در این بين از جبر تاریخی تحليل می

گردد. تفاوت تدریج دچار فروپاشی میرسد و سپس بهكند، به نقطة اوج خود میشد مینيز ر

 ها مرتبط است.هاي خوب و بد، به طول دورة شكوفایی آنها و حكومتدولت

خلدون است. این جستار به دنبال بررسی علل سقوط حكومت جمشيد بر پایه نظریة ابن    

خلدون تحقيقی ارائه نشده است. مشيد براساس نظریة ابنگفتنی است تاكنون دربارة پادشاهی ج

شناسی شاهنامه پرداخته شده است كه از جمله ها به جامعههایی كه در آنامّا هستند پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره كرد. ها میآن

ر، از مهتا بذرافكن كه در آن پيدایش جوامع انسانی، تقسيم كا شناسی شاهنامهجامعهكتاب  -1

 هاي اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.پيدایش نهادها و جنبش



  43 ة ...شناختي فروپاشي حکومت جمشید بر اساس نظریبررسي علل جامعه

 

 
 
 

ها، فرهنگ از محمد طاهرخانی كه در آن به آداب و رسوم، جشن شناسی در شاهنامهجامعه -2

 پردازد. گاه خانواده به عنوان اولين نهاد اجتماعی در شاهنامه میایرانيان، هنر و جاي

)كيومرث، هوشنگ و « هاي شاهنامهدر نخستين داستانتحليلی بر مسائل اجتماعی » -3

 طهمورث( از حسين حسينی.

خلدون مطرح خواهد شد ها از نظر ابنگانه حكومتدر این تحقيق ابتدا كليتی درباره مراحل پنج

 شود. و بعد از آن به تطبيق این مراحل با حكومت جمشيد پرداخته می

خلدون ن مقاله به این پرسش پاسخ دهد كه آیا نظریة ابننگارنده بر آن بوده است كه در ای    

شناسی در مورد حكومت جمشيد مصداق دارد یا خير؟ و براي نمایاندن آن ابتدا به معرفی جامعه

ها به اختصار گانة حكومتخلدون درباره مراحل پنجگاه از نظریة ابندر ادبيات پرداخته است. آن

ن نظریه را در اشعار فردوسی در دوران پادشاهی جمشيد سخن گفته و بعد كوشش شده تا ای

 مورد بررسی قرار دهد. 

گران، ادبيات را به عنوان بخش بسيار مهم از شعور پژوهششناسي در ادبیات: جامعه     

دهند و با روش علمی، ها مورد بررسی قرار میاجتماع و بازتاب درخور توجهی از جامعه و فرهنگ

ر ادبی و شرایط و مقتضيات محيط اجتماعی در برگيرنده و پرورنده شاعر و جوهر اجتماعی آثا

هاي بينی و موضوع فكري و فرهنگی آنان، مباحث و موضوعات و سفارشنویسنده، جهان

 (.5: 1382)ترابی، دهنداجتماعی مورد توجه در آثار ادبی را مورد مطالعه قرار می

عيتی است اجتماعی، فرهنگی، نه شناختی صرف، شناختی، واقادبيات از دیدگاه جامعه    

شناسی اي از علوم اجتماعی است كه از رابطة ميان ادبيات و جامعهشناسی ادبيات شاخهجامعه

 كند. را بيان می

شناسان اي اجتماعی است و جامعهتوليدي هنري و پدیده« هنر كالمی»ادبيات به عنوان     

سو و ادبيات از سوي دیگر برقرار سازند و شناسی از یكعهكوشند پيوندي ميان جامادبيات می

 (.4-6: 1382)ترابی،  تصویري از تحول و تكامل جامعه بدست دهند

از ميان فنون ادبی، شعر حماسی و دینی را از جهت ماهيّت، بيش از سایر فنون داراي جنبه     

  (.43: 1361كوب، )زرینند داناند. زیرا آن را مولود زندگی اجتماعی میاجتماعی دانسته

هنرمندانی كه اثرشان ملی است، از ماندگاري برخوردار هستند. هنر ملی، هنري است كه     
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پذیر است و عناصر آن از زندگی مردم گرفته شده است و به همين دليل براي همه جامعه دل

 كند. به وحدت اجتماعی یا مليّت كمك می

لی است رواج آن نشانة این است كه فردوسی به مواریث كهن اي از هنر مشاهنامه نمونه    

اي ها وسيلههاي پراكنده اكتفا نورزیده بلكه اینمردم ایران وفادار بوده و صرفاً به نظم داستان

-6 /1: 1354پور، )آریانرفتة ایران بوده براي برانگيختن مردم براي به دست آوردن عظمت از كف

4 .) 

خلدون شيوة بدیعی كه ابن»گوید: خلدون میایوالگوست دربارة نظریة ابن: خلدوننظریة ابن   

پردازي فراتر بوده و نگاري محض و عبارتنگاري ایجاد كرده، تاریخ را از حالت وقایعدر تاریخ

كند كه مورخ باید دارد. او بيان میوجو و كاوش در مورد علل بروز حوادث وامیمورخ را به جست

م گوناگون مسلح باشد و بر منابع جذبی تسلط كامل داشته باشد تا بتواند به نگارش به سالح علو

تاریخ بپردازد، وگرنه اخبار و اطالعات بدون محك عقل و اندیشه ارزش و اعتبار چندانی نخواهد 

 (.177 :1363)الگوست، « داشت

جنبة ظاهري  -1رد: گيخلدون تاریخ از دو جنبه مورد بررسی قرار میبر اساس نگرش ابن    

ها براساس توالی مبهم و سطحی تاریخ كه عبارت است از یك سلسله حوادثی كه در خالل قرن

كوشد آیند و مورخ در این مورد میجریان دارند و این حوادث به مرور زمان به صورت مرده درمی

وجه داشته باشد. كه به صحت و سقم خبر تاخبار را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد بدون آن

پردازد ولی به اوضاع اجتماع و هاي دیگر غافل است؛ مثالً به ذكر اخبار پادشاهان میاز جنبه

دادهاي ( جنبه باطنی: آن است كه مورخ باید با در نظر گرفتن رخ2فرهنگی توجهی ندارد. 

دادها بپردازد رخوجوي علل و عوامل پيدایی این ها به جستتاریخی و تدبر و اندیشه در مورد آن

ها دادها را شناسایی كند تا بتواند با مطابقت عقل به تحليل آنهاي نهفته پشت رويو اندیشه

  (.100: 1366)نصار، بپردازد 

را به اختصار توضيح دهيم. چرا « عصبيت»ند باید مفهوم هاي این اندیشمبل از بيان اندیشهق   

 نقش محوري است.  خلدون داراي یككه عصبيت در اندیشة ابن

خلدون است، عصبيت مفهوم و اصطالح مهمی در درك اندیشة سياسی ابن نظریة عصبیت:    

به طوري كه او معتقد است كه یك حكومت بدون عصبيت غير ممكن است. زیرا فقط با توجه 
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ی توان بر دیگران تسلط پيدا كرد و رو در روي تجاوز ایستادگبه وجود همين احساس است كه می

خلدون تعریف دقيقی از اصطالح عصبيت ارائه نكرده ولی از زوایاي .  ابن(201: 1388)اطهري، كرد 

پيوند خویشاوندي به جز در مواردي اندك، در بشر طبيعی است »گوناگون به آن پرداخته است. 

و از موارد آن نشان دادن غرور قومی نسبت به نزدیكان و خویشاوندان است، در مواقعی كه 

عصبيت از راه پيوند نسبی و »...« شوند و رسد یا در معرض خطر واقع میتمی به آنان میس

 (.1369:242خلدون، )ابن« شوددیگر و با مفاهيمی مشابه آن حاصل میها به یكوابستگی خاندان

پيمانی توان به خویشاوندي، همجمله میتواند مبناهاي مختلفی داشته باشد. از آنعصبيت می

تواند اهداف مختلفی چون چنين میهم سوگندي، حسب و نسب، محيط و دین اشاره كرد. همو 

بنا كردن دولت، رسيدن به ریاست، حمایت از حقوق و دفاع از قبيله، دفاع از شرف و حميّت، 

هاي دینی، كنترل و نظارت اجتماعی، گسترش تمدن را دنبال كند. مقابله با زور، پاگرفتن دعوت

خلدون چنان با دولت در آميخته است كه زوال  و ترقی یكی، در واقع زوال منظر ابنعصبيت در 

  (.98: 1379)صادقی، و ترقی دیگري است 

گيري از آن نظریه، توان با بهرهخلدون براساس نظریة عصبيت، الگویی را مطرح كرد كه میابن    

  ها را مورد بررسی قرار داد.گيري و سقوط حكومتنحوة شكل

صد خلدون وجود یك دوره كمابيش یكابن گیري تا فروپاشي:ها از شکلروند حکومت    

ها در نظر گرفته )گرچه ممكن است بنابر ساله( براي حكومت 40و  بيست ساله )یا سه نسل 

ها به ترتيب عبارتند از: دوران غلبه تر شود(. این دورهتر یا طوالنیها كوتاهدالیلی عمر حكومت

آسانی دوران ركود و گرایی و تنكوفایی، دوران خودكامگی و ادعاي خدایی، دوران تجملو ش

 انحطاط، دوران واژگونی. 

آید و غلبه هم ریاست جز به وسيله قدرت و غلبه بدست نمی»دوران ریاست و شكوفایی:  -1    

برخيزد كه بر یكایك شود، ناچار باید ریاست بر یك قوم از عصبيتی تنها از راه عصبيت حاصل می

هاي آن خاندان قدرت، هاي دیگر همان قوم مسلط باشد. زیرا همين كه دیگر عصبيتعصبيت

 (.249: 1369خلدون، )ابن« آورندعصبيت خاندان آن رئيس را احساس كنند سر تسليم فرود می

ی و خداوندان قدرت و عصبيت در راه انجام دادن كارهاي نيك و كسب خصال پسندیدة شيفتگ

اي به نيروي عصبيت خویش به هرگاه قبيله(. 274: 1369)همان، دهند بستگی بسيار نشان میدل
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دارد متنعم و برخوردار پيروزي نائل شود از گشایش و رفاهی كه خداوند به ایشان ارزانی می

 (. 268: 1369)همان، گيرد شود و در مسير شكوفایی قرار میمی

شود، به دليل و ادعاي خدایی: هنگامی كه ریاست بر فردي مسلم میدوران خودكامگی  -2      

روایی و سلطنت سر خوي خودپسندي و غرور و سرافرازي از شركت دادن دیگران در امور فرمان

كس آید و به هيچشود در او به وجود میزند و خوي خدامنشی كه در طبایع بشر یافته میباز می

روایی از خود نشان دهد و قدرت و بزرگی دخالتی در امور فرمانترین دهد كه كوچكاجازه نمی

ها و افرادي كه تا دیروز در كنار زدن عصبيت(. 317: 1369)همان، گيرد سره به وي تعلق مییك

 انجامد. پيروزي حاكم شریك بودند، در درازمدت به ضعيف شدن عصبيت حاكم می

داري براي پادشاه حصول غلبه و  قدرت و مملكت آسانی: غایتگرایی و تندوران تجمل -3     

ها دست شود و دیگر از دشوارياست. هرگاه غایت حاصل شود، كوشش به سوي آن سپري می

جا كه پردازد و از آنها و بناها میگزیند و به ساختن كاخآسانی را برمیكشد و آسایش و تنمی

ها و تاج و تخت واهی است به ساختن كاخخاز مقتضيات طبيعی كشورداري ناز و نعمت و تجمل

 (. 319: 1369)همان، گرایند پردازند و به اشيا ظریف و آرایش و تجمل میها و سراها میو  بوستان

خواهی در حكومتی فزونی یابد، در نتيجه آن دورة ركود و انحطاط: هنگامی كه تجمل -4     

ها فزونی ها در برابر مستمريیابد و هزینهمیعادات و رسوم بسياري در ميان اعضاي دولت رواج 

ميرد نوایی میدست از بیكند. بدین ترتيب تهییابد و دخل و خرج مردم با هم برابري نمیمی

جا كه كند تا آنگذرانی میو آن كه در ناز و نعمت است، تمام مستمري خویش را صرف خوش

شوند و در ها میگاه گرفتار عقوبتنیابند. آرود و راهی براي خروج نمیمخارج بسيار باال می

در این مرحله رئيس دولت (. 321: 1369)همان، یابد ها، به پادشاه هم ضعف راه مینتيجة زبونی آن

 زند. به وضعيت به جاي مانده از گذشته قانع است و دست به اقدام جدیدي نمی

كند و راهان نابكاري انتخاب مین و همدوران واژگونی: در این مرحله ریيس دولت، یارا -5     

سپارد و نسبت به ها میآیند به آنها برنمیكارهایی بزرگ و مهم را كه از عهدة انجام دادن آن

راهی گيرند و همكه كينة او را در دل میدارد؛ چنانبزرگان و عناصر شایستة قوم بدي روا می

 (. 336 :1369)همان، كنند خود را دریغ می

شود بر ميزان خواهی فزونی یابد سلطان ناچار میاز سویی هنگامی كه ناز و نعمت و تجمل    
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ها ها بر مستمريها بيفزاید. ميزان خراج هم مشخص است. در این صورت اگر خراجمستمري

 بگيران و مرفه كردن آنان بر هر یك نيز مبلغیتقسيم شود و به اندازه جبران مخارج حقوق

یابد تا تعداد یابد و این روند ادامه میلشكریان تقليل می ، در این هنگام شمارِ افزوده گردد

گاه شود. آنكند و این امر سبب ضعف نيروي مدافع كشور میترین عدد تنزل میلشكریان به كم

 (. 322: 1369)همان كنند همسایگان دولت گستاخ شده و به راحتی دولت را  واژگون می

 بحث و بررسي    

 خلدونادوار سلطنت جمشید بر اساس  نظریة ابن -1    

جمشيد تنها یكی از پهلوانان اساطيري و ملی ایرانيان نيست بلكه متعلق به قوم هند و ایرانی      

است. جمشيد در ميان « بوسونت»و نام پدرش « یم»است. در ادبيات سانسكریت نام جمشيد 

دیم نام و نشانی داشته است و قدمت زمان او به حدي هاي بسيار قنژاد هند و ایرانی از زمان

رسد و او را جاودان اي نزدیك به الوهيت میاست كه اندك اندك در نظر این نژاد، به مرتبه

هاي اوستا و بنا بر تحقيق بسياري از محققان اثر ترین قسمتكه قدیمی گاتاهاشمرند. در می

از جمشيد  وندیداددر (. 425-422: 1333)صفا، ت مده اسآبار شخص زرتشت است، نام جمشيد یك

بيش از هر نسك دیگر اوستا سخن رفته و فرگرد دوم از این نسك، تنها قسمتی است كه به 

 (. 430)همان: تمامی وقف بر جمشيد شده است.  

روایی آرمانی و با شكوه و اي از فرماندادي و نشانهترین شاه پيشجمشيد در ایران مهم    

سال دانسته شده و در  700شاهنامه مدت زندگی جمشيد ي از دوران طالیی جهان است. در نماد

 (. 1504: 1386)انوري، سال است  300وندیداد این مدت 

ها كننده با بديرسد و خود را مبارزهجمشيد پس از طهمورث با فرهّ ایزدي به پادشاهی می    

او اول نيروهاي نظامی و (. 42 /1)شاهنامه: دهد ها نشان میدهندة افراد به سوي روشنیو سوق

ها مهارت جنگ كند و مردم را در چهار گروه تقسيم كرده به آنجنگ افزارها را تجهيز می

شود. او بر دریاها و آموزد. در این دوره است كه قوم ایرانی به مرحلة شهرنشينی وارد میمی

كند. با وجود این رسی پيدا میهم دست شود و به كمك دیوان به آسمانها مسلط میخشكی

داستان جمشيد در شاهنامه شامل دو بخش است. بخش نخست دوران پویایی و سازندگی است 

بخشد و بخش دوم كه با ادعاي خدایی جمشيد و جمشيد به همة مردم آرامش و آسایش می
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 شود. ر او غالب میآورد و ضحاك بچارگی و بدبختی بدو روي میشود و بعد از آن بیآغاز می

 جواني و بلوغ حکومت جمشید: دوران ریاست و شکوفایي -1-1     

كنندة شود و تأمينخلدون دوران ریاست و شكوفایی از عصبيت حاصل میدر فلسفه ابن     

عزت و افتخار جامعه است و در به دست آوردن مجدد سروري، مقتداي مردم خویش است. 

خت شاهی نشست، عصبيت دیگران را سركوب كرد و همه بندة او جمشيد پس از طهمورث بر ت

شهري كه در شاهنامه مطرح شدند. عامل به وجود آوردندة این عصبيت از دیدگاه نظریة ایران

 شده است، همان فرهّ ایزدي است كه از جانب ایزدان به جمشيد رسيده است:

 كمررر بسررت بررا فرررّ شاهنشررهی

 زمانرررررره برآسررررررود از داوري
 

 (5)گشرت سرتاسرر او را رهری جهان  

 (6)برره فرمرران او دیررو و مررر  و پررري 
 

پردازد و مردم ایران را به ها به ساخت و ساز شهرها میاو با پيروزي بر دیوان و تسخير آن    

صد سال نخست شهریاري وي، در هر پنجاه سال تحولی سازد. در سیدورة شهرنشينی وارد می

ر پنجاه سال اول، نخست به ساخت آالت جنگی پرداخت. آهن آید. دجدید در جامعه پدید می

 را ذوب كرد و از آن ساخت سالح و وسایل جنگی را به مردم آموخت:

 بررره فررررّ كيررری نررررم كررررد آهنرررا

 تيرغ و برگسرتوانچرون چو خفتران و 

 

 (11)چررو خررود و زره كرررد و چررو جوشررنا  

 (12)روان روشررنهمرره كرررد پيرردا برره 

 

 آموزد:سيدن، بافتن و دوختن جامه را به مردم میدر پنجاه سال دوم ر    

 دگررر پنجرره اندیشررة جامرره كرررد

 ز كتّررران و ابریشرررم و مررروي قرررز

 

 (14)كررره پوشرررند هنگرررام ننرررگ و نبررررد  

 (15)قصرررب كررررد پرمایررره دیبرررا و خرررز 

 

هاي مختلف تقسيم كرد و هركس را فراخور استعدادش در پنجاه سال سوم مردم را به رده    

 اهی داد:گحرفه و جاي

 كرره تررا هررركس انرردازة خررویش را

 

 (34)ببينررررد بررررد انرررردكم و برررريش را  

 

هاي اجتماعی، پنجاه بخشی به الیهگاه و پایگاه هركس و سامانجمشيد به منظور تعيين جاي

سال وقت صرف كرد تا مردم را بر اساس صنوف و مشاغل آبا و اجدادي در گروهایی منظم قرار 
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اگيري مشاغل پدران خود بودند. از سال صدم تا صد و پنجاهمِ پادشاهی دهد. افراد ناگزیر به فر

كس مبادا به جز كار جمشيد، مردمان به چهار طبقه تقسيم شدند و هر گروهی را گفت كه هيچ

 (.118: 1352)طبري، خویش كند 

را به  هاطبقات چهارگانه به قول فردوسی عبارتند از: آثوربان كه همان موبدان بودند كه آن    

كوه فرستاد و به پرستش و نيایش واداشت. نيساریان كه شيرمردان جنگاور بودند كه حافظ 

تخت پادشاهی بودند. كشاورزان كه مسؤول كاشتن و ورزیدن بودند. اهتوخشيان كه گروه 

 گرانند.صنعت

 گروهررری كررره آثوربررران خررروانيش

 صرررفی برررر دگرررر دسرررت بنشررراندند

 كجرررا شررريرمردان جنرررگ آورنرررد 

 ه دیگررر گررره را شررناسبسررودي سرر

 بكارنرررد و ورزنرررد و خرررود بدرونرررد

 چهرررارم كررره خواننرررد اهتوخشررری

 كجررا كارشرران همگنرران پيشرره بررود

 

 (20)بررره رسررررم پرسرررتندگان دانرررريش  

 (22) همرررری نررررام نيسرررراریان خواندنررررد

 (23) فروزنررررردة لشررررركر و كشرررررورند

 (25)كجررا نيسررت از كررس بریشرران سررپاس 

 (26)برره گرراه خررورش سرررزنش نشررنوند 

 (30)ورزان ابرررا سركشررری همررران دسرررت

 (31)روانشرران هميشرره پررر اندیشرره بررود 

 

چنين بعد از ایجاد نظام طبقاتی و جامعة مدنی، مردم را با مشاغل شهري مانند جمشيد هم     

هاي قيمتی آشنا گري، كشتيرانی و استخراج سنگنساجی، خياطی، معماري، پزشكی، صنعت

 كرد و جامعه را به اوج شكوفایی رساند. 

گوید گمارد و میسازد و مردم را به كار میهاي سياسی و دینی میجمشيد گویی كه سازمان    

خواهيد آزاد باشيد و خوب زندگی كنيد و از كسی سرزنش نشنوید، باید تن به كاري اگر می

 خلدون را به مثابة یك انسان در نظر بگيریم كه دورة جوانی، ميان سالیبسپارید. اگر نظریة ابن

و پيري دارد، این دوره دورة جوانی و بالندگی حكومت جمشيد است. چرا كه همة اعمال و 

 رفت و رفاه مردمان ختم شده است.قوانين او در راستاي بالندگی یك حكومت است و به پيش

خلدون به آن  اشاره كرده است. رفت در این دوره، حاصل عصبيتی است كه ابناین همه پيش    

شود كه یك دولت در سایة آن تنها محرك یك دولت است، بلكه موجب مینه زیرا عصبيت

داراي سياست نظامی و كيفيت تمدنی بوده نيروهاي خود را تجدید كند و در نهایت بر عمر 
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حكومت خود بيفزاید؛ چيزي كه در بارة حكومت جمشيد اتفاق افتاده است. زیرا دورة شكوفایی 

خلدون سه دورة مهم )دورة شكوفایی، این در حالی است كه ابن سال بوده است. 150آن بيش از 

)برزگر، گيرد سال در نظر می 40سال و هر دوره را  120خودكامگی و در نهایت فروپاشی( را 

1383 :68.) 

 دوران خودكامگي و ادعاي خدایي -2-1     

امعه و رفت حكومت اگرچه حاصل عصبيت و موجب افتخار و عزت یك جرشد و پيش     

مردمان آن است، در بطن همين حكومت، انهدام و سقوط نيز نهفته است كه دقيقاً از همين 

جا كه گيرد. جمشيد در طليعة حكومتش، غرق در بندگی پروردگار بود. آنعصبيت نشأت می

به تعبير اوستا به جز زرتشت، جمشيد تنها كسی بود كه با اهورامزدا رو در رو شد و با وي سخن 

: 1385)كزازي، گزید. بري براهورامزدا پيش از زرتشت، جمشيد را به پيام وندیداد. به روایت گفت

هایی است كه جمشيد در دوران شكوفایی این سرسپردگی در برابر ایزد، یكی از همان آموزه(. 285

ت داده است. به عبارت بهتر،گویی بين دین و حكومحكومتش از طریق موبدان در جامعه رواج می

نهد و آگاه بوده است. با این حال او پا فراتر می اي برقرار بوده كه جمشيد به نيكی از آنرابطه

كند. هنگامی كه او پا فراتر نهاده و بندگی خود از این اصولی كه خود مبلغ آن بوده، پشت می

مانی سازد. بدین طریق عصبيتی كه زهاي سقوط خود را فراهم میكند، زمينهرا فراموش می

خلدون، گردد. در نظریّة ابنشد، اكنون موجب سقوط آن میموجب رشد و شكوفایی حكومت می

 آورد.خودكامگی گرچه برآیند عصبيت است، ولی زمينه انهدام و سقوط حكومت را پدید می

هاي متمادي سبب شد در وي غرور هاي پياپی جمشيد در طول سالها و سرفرازيیابیكام    

وجود آید. جمشيدِ خداپرست، نابخردانه از ستایش یزدان سرپيچی و ادعاي خدایی  و تكبر به

 گوید:باره میكرد. فردوسی در شاهنامه در این

 شرررناسز گيتررری سرررر شررراه یزدان

 

 (62) ز یرررزدان بپيچيرررد و شرررد ناسرررپاس 

 

م و این ها گفت كه من خداوندگار جهانمایگان را دعوت كرد و به آنجمشيد بزرگان و گران    

 من هستم كه دنيا را به زیبایی آراستم و آرامش و آسایش مردمان را من به وجود آوردم: 

 جهرران را برره خرروبی مررن آراسررتم

 خررور و خررواب و آرامترران از منسررت

 (66)چنانسرررت گيتررری كجرررا خواسرررتم  

 (67) همرران كوشررش و كامترران از منسررت
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داده، اكنون به خود نسبت خداوند نسبت می به عبارت دیگر، او كارهایی را كه پيش از این به   

ها به ها، او به كمك آنهاي جمشيد بر دیوان و تسخير آندهد. در حقيقت پس از پيروزيمی

اي اهریمنی است. باري، به آسمان رفتن مقدمه -رود و این عمل  از رفتارهاي اهوراییآسمان می

و از دیوان خواست كه آن را به آسمان براي ادعاي خدایی او است. جمشيد تختی فراهم كرد 

 ببرند تا او در آسمان مانند خورشيد بدرخشد و مردم او را در آسمان ببينند:

 كرره چررون خواسررتی دیررو  برداشررتی 

 چرررو خورشررريد تابررران ميررران هررروا

 برره جمشررريد برررر گررروهر افشررراندند

 

 ز هررامون برره گررردون برافراشرررتی 

 روانشسرررته برررر او شررراه فرمررران

 نررررو خواندنررررد مررررر آن روز را روز

  ( 52-49 /44 /1)شاهنامه:           

 گوید:كمال خودخواهی میورزد و در او غرور می    

 بزرگررری و دیهررريم شررراهی مراسرررت

 

 كه گوید كه جرز مرن كسری پادشاسرت؟ 

 

 پس از این، فرّه ایزدي از وي دور شد:     

 هنرررر چرررون بپيوسرررت برررا كردگرررار

 گررون گشررت روزبرره جمشرريد بررر تيره

 

 (71)ت انرردر آورد و برگشررت كررار شكسرر 

 (75) فرررروزهمررری كاسرررت آن فررررّ گيتی

 

 آسانيگرایي و تنتجمل-3-1    

 مسأله نیا. است هاي سياسینظام يهاآفت نیترمهم از ،كارگزاران ییگراتجمل و تياشراف    

یرا از ز .است بوده یاجتماع يهاآشوب و هافتنه نیتربزرگ سازنهيزم خیتار طول در همواره

 ةكنند و از دیگر سو به دليل فاصلبه طور شایسته به وظایف خویش عمل نمی رانانحكمسو یك

عدالتی موجبات بدبينی مردم جامعه نسبت به مبانی نظام را فراهم طبقاتی و گسترش بی

اي كه در دوران بعد از خودكامگی دولت ترین قاعدهخلدون، مهمبر اساس نظریة ابنآورد. می

گرایی در دولت است. این پدیده، علت اصلی زوال دولت است. این بل بحث است بروز تجملقا

 كنيم. قاعده را در دوران سلطنت جمشيد هم مشاهده می

ها هم توجّه جمشيد بعد از آن كه نيازهاي زیستی مردم را فراهم كرد، به نيازهاي ثانوي آن    

ها داد تا سنگ خارا را بشكافند و از دل آن سنگ داشت و به آراستن زندگی پرداخت. او دستور
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 قيمت استخراج كنند:و جواهرات گران

 ز خررارا گهررر جسررت یررك روزگررار

 برره چنررگ آمرردش چنررد گونرره گهررر

 

 (39)همررری كررررد ازو روشرررنی خواسرررتار  

 (40)چررو یرراقوت و بيجرراده و سرريم و زر 

 

 در آن به كار برند: چنين دستور داد تختی بسازند و همه انواع گوهرها رااو هم   

 به فررّ كيرانی یكری تخرت سراخت
 

 (47)چه مایه بردو گروهر انردر نشراخت  
 

 و سپس به بوهاي خوش و عطریات روي آورد: 

 هرررراي خرررروش آورد بررررازدگررررر بوي

 كرافور و چرون مشرك نراب و چو بان چو

 

 (41)كررره دارنرررد مرررردم بررره برررویش نيررراز 

 (42)چو عود و چو عنبرر چرو روشرن گرالب 

 

زمان حكومت وي قصرهاي با شكوهی ساخته شد كه همه نشان از روي آوردن وي به در     

 تجمالت بود:

 برره سررنگ و برره گررچ دیررو دیرروار كرررد

 هرررراي بلنرررردچررررو گرمابرررره و كاخ

 

 (37)نخسررت از برررش هندسرری كررار كرررد  

 (38)چررون ایرروان كرره باشررد پنرراه از گزنررد 

 

 و یپادشاه ثمرات آوردندستبه يبرا جمشيد آرامش و یآسودگ دوران مرحله نیا    

 دست در امور تمركز با مطلق قدرت كسب به جمشيد شهوت كهنيهم. هاستآن از يبرخوردار

 خود گرید شهوات ها و برطرف كردن لذت يبرا خود قدرت اعمال به شروع د،یگرد اقناع او

 بایز يبناها ردنبرآوامور غير ضروري و  متوجهِ را خود تهم تمام حاكم مرحله، نیا در. كندیم

 خود اهل انيم در احسان پراكندن و بلند معابد و پهناور يهایآبادان و ميعظ يدژها و هاكاخ و

یابد و مردم نيز به تجملّات روي طلبی در سطح جامعه نيز رواج میاین تجمل و آسایش .كندمی

 آورند.می

 آغاز فروپاشي  -4 -1     

آورد، خوي حكومتی به تجمالت و فراخی نعمت روي میخلدون هنگامی كه به نظر ابن    

شود و ها به سستی مبدل میجویی آندهد و نيرومندي و غلبهجنگاوري خود را از دست می

شود كه دولت رو به ضعف و فرسودگی بگذارد. از نظر او اطرافيان حاكم تباهی عصبيت سبب می

شود كه دیگر نيرومند نيست نسلی تربيت می شوند وخوگير می و پادشاه نيز به خواري و بندگی
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تواند حاكم را یاري كند. جمشيد نيز هنگامی كه رو به تجمل و آسایش آورد دیگر به فكر و نمی

بع او نيز مردم روح جنگاوري را از دست دادند و به آسایش و تكشورگشایی و اقتدار نبود و به 

« بزرگان»اطرافيان كه در شاهنامه با عنوان  خوشی و جشن و شادي روي آوردند. از این گروه از

 بينيم:شود، دیگر فقط شادخواري مییاد می

 بزرگرررررران بشررررررادي بياراسررررررتند

 چنرررين جشرررن فررررّخ از آن روزگرررار

 صرد همری رفرت كرارچنين سرال سی

 ز رنررررج و ز بدشرررران نبررررد آگهرررری

 

 (54) مررری و جرررام و رامشرررگران خواسرررتند 

 (55)بمانرررررده از آن خسرررررروان یادگرررررار 

 (56)د مرررررگ انرررردر آن روزگررررار ندیدنرررر

 (57)بسرررته دیررروان بررره سررران رهررری ميان

 

شود همه از خودكامگی او و ميل وافر به از سوي دیگر، گناهانی كه جمشيد مرتكب آن می    

تجمالت و لهو و لعب به جاي توجه به مسائل مهم سياسی و نظامی نشأت گرفته است. یكی از 

اعمالِ جنسیِ غيرعادي، یعنی نامنطبق با طرز عمل »ست. زیرا ها گناهان، آميزش او با پري ااین

. گناه دیگر ادّعاي آفریدگاري و نتيجة (72: 1383)استنو، « شودگروه غالب، موجب طرد فرد می

گرایی است. گناه دیگر او كه نتيجة مستقيم تجملخوردن و پيروي او از دیوان بوده غرور و فریب

 (.14، بند 32ي )یسناخواري است است، گوشت

 واژگوني  -5-1     

خلدون، هنگامی كه تضعيف عصبيت در دولت و مردم رخ داد، دیگر آثاري از اهداف از نظر ابن    

ترتيب ناگزیر شود و بدیندلی یا پيوند مستحكم ميان مردم و حكومت مشاهده نمیجمعی، یك

 باید طعم تلخ شكست را تجربه كرد. 

گرایی و نازپروري غرق شد و راه و رسم قدیم را فراموش كرد يد در تجملبعد از آن كه جمش    

سامانی رسيد. غرور و به خودكامگی گرایيد، فرّه ایزدي از او رخت بست و كار پادشاهی او به نابه

و خودكامگی شاه سبب شد كه یاران وي از او ناخشنود شوند و پيوند خود را از او بگسلند و به 

مایگان لشكر از گرد او ر مردم ضعيف شد. فرهيختگان و مهان كشور و گرانبع آن عصبيت دت

 پراكنده شدند و در عوض افراد پست و دون پایه او را احاطه كردند:

 خررروش رانیررا ز برآمررد پررس آن از

 روز سرررپيدسررريه گشرررت رخشرررنده

 (161) جروش و جنرگ ییسرو هرر از آمد دیپد 

 (167)گسسررررتند پيونررررد بررررا جمشرررريد 
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جو براي خود سپاهی فراهم كرد و براي جنگ عليه جمشيد آماده از هر طرف خسروي نام    

 شد:

 پدیررد آمررد از هررر سرروي خسررروي

 سرررپه كررررده و جنرررگ را سررراخته

 

 (170)جویی ز هرررر پهلررروي یكررری نرررام 

 (171) دل از مهررررر جمشرررريد پرداخترررره

 

جا بود، نابخردانه به آنسرررانجام سررپاهيانی از ایران سرروي تازیان رفتند و ضررحاك را كه در    

 شاهی انتخاب كردند و به ایران آوردند:

 جويسرررواران ایرررران همررره شررراه

 بررره شررراهی بررررو آفررررین خواندنرررد

 

 (174)سرررر بررره ضرررحاك روي نهادنرررد یك 

 (175)زمين خواندنررررد و را شرررراه ایررررران

 

يز ضحاك در نهایت بر جمشيد تاخت و جمشيد گریخت و صد سال پنهان شد و سرانجام ن    

 به دست ضحاك كشته شد:

 چررو جمشرريد را بخررت شررد كنرردرو

 برفرررت و بررردو داد تخرررت و كرررراله

 چو صد سالش انردر جهران كرس ندیرد

 چررو ضررحاكش آورد ناگرره برره چنررگ

 ش سراسررر برره دو نرريم كررردبرره ارّه

 

 (179)بررره تنرررگ انررردر آمرررد سرررپهدار نرررو  

 (180)بزرگررری و دیهررريم و گرررنج و سرررپاه 

 (182) برررررو نررررام شرررراهی و او ناپدیررررد

 (185)یكایرررك نررردادش سرررخن را درنرررگ 

 (186)جهررران را از او پررراك پرررر بررريم كررررد 

 

بيند هيچ یار و یاوري ندارد، تخت و دیهيم سلطنت و پادشاهی را به جمشيد نيز وقتی می    

 رسد.گونه حكومت جمشيد با ظهور ضحاك به پایان خود میدهد و  اینضحاك می

 گیرينتیجه    

بيات ساخت و كاركرد اجتماعی ادبيات و رابطه ميان جامعه و قوانين حاكم شناسی ادجامعه    

ِت در توان جامعه و حكومكند. ادبيات یك پدیدة اجتماعی است كه میو ادبيات را بررسی می

دادهاي اجتماعی را دانست و سير تحولی آن را با بررسی محتوا و موضوع ادبيات شناخت، روي

تر باشد، مسائل و موضوعات اجتماعی دیابی كرد. هرچه تعهد شاعر بيشهاي اجتماعی را رپدیده

یابد. ادبيات یك نهاد اجتماعی است كه ریشه در زندگی اجتماعی تر در آثار او میفضایی بيش
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 انسان دارد.

شاهنامه یك اثر ملی است كه عناصر آن از زندگی مردم گرفته شده است و به همين علت     

كند. به همين سبب پذیر است و به وحدت اجتماعی یا مليّت كمك میدلبراي همة جامعه 

 شناسی است. مدخل مناسبی براي مطالعات جامعه

شناسِ مشهور با تشبيه كردن حيات جامعه به پيكرة آدمی، نظریة پيري خلدون جامعهابن    

علل دیگري را زد. وي ها را مطرح كرد كه در درون آن جبر تاریخی حرف آخر را میحكومت

خواهی او، ها بيان كرد كه عبارتند از حاكميت هواي نفس حاكم، تجملهم براي مرگ حكومت

از دست دادن خوي مقاومت در برابر بيگانه. او این عوامل را فرا زمانی دانسته و معتقد است كه 

كند طعم ها قرار گيرد اگر نتواند آن را درمان هر حكومتی كه در معرض این علل و بيماري

شود. اّما با این حال نردبانی خلدون معتقد است كه تاریخ تكرار میكند. ابنشكست را تجربه می

كند: ریاست، كند. او مشخصات این حركت را چنين بيان میاست كه به جلو حركت می

 خودكامگی، تجمل، انحطاط و واژگونی.     

رفت است. جمشيد از سجم و رو به پيشدر شاهنامه، حكومت جمشيد در آغاز، نظامی من     

فرّه ایزدي برخوردار بود. از همين روي، به امور مملكت سر و سامان داد و امنيت و آرامش را در 

ها هنگامی سایة سپاهی مقتدر حاكم كرد و به اوج قدرت رسيد. به همين علت، دیگر عصبيت

گاه در پرتو نظم اجتماعی ند. آنكه قدرت عصبيت جمشيد را احساس كردند سر تسليم فرود آورد

كه پی افكنده بود به سازندگی و آبادانی پرداخت و ایران به اوج شكوفایی رسيد و اسباب بزرگی 

خلدون به جبر چه در نظریة ابنها به وسيلة جمشيد فراهم شد. با این حال، بر اساس آنآریایی

نخوت و غرور كرد و جز ذات ملوكانة تاریخی مشهور است، قدرت و اقتدار جمشيد او را گرفتار 

دید و دچار خودكامگی شد. او ادعاي خدایی كرد و سر از بارگاه خدا برتافت. به خود را نمی

دادي به ترویج همين سبب از تودة مردم جدا شد. این خُلق او برخالف عصبيت بود. شاه پيش

و به تنعم و تجمالت  هاي تزیينی و قيمتی پرداختصنعت جواهرسازي و استفاده از سنگ

رد و به تجمل روي آورد. بعد از آن، تمایل به آسایش و كهاي بلند بنا اهميت فراوان داد. كاخ

 بانی كاسته و عصبيت ضعيف شد. آسانی در جامعه رونق رفت و نيروي جنگاوري و نگهتن

به جاي رشد و ها فزونی یافت و مملكت خواهی در حكومت جمشيد فزونی گرفت و هزینهتجمل    
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رفت دچار ركود و انحطاط شد.  جمشيد دیگر قدرت سابق را نداشت. به همين علت مردم تابع پيش

تر گشت و حلقة اتحاد مملكت از هم گسيخت و هرج و مرج قدرت مركزي نماندند و عصبيت ضعيف

 گون شد. اك را برگزیدند و حكومت جمشيد واژرا فرا گرفت و مردم نابخردانه ضح و شورش ایران

 خلدون روایي جمشید بر اساس نظریة ابنگانه حکومت و فرمانمراحل پنج       

 شماره
گانة نظریة ادوارن پنج

 خلدونابن

 هاي جمشیدكنش

 ریاست و شكوفایی 1
افزارها، شرررهرنشرررينی، تجهيز نيروهاي نظامی و جنگ

 گروه، شكوفایی صنعتی 4تقسيم جامعه به 

 خودكامگی 2
ا، پرواز، ناسررپاسرری در برابر خداوند و ادعاي تسررخير دری

 خدایی

 آسانیتجمل و تن 3

خواري، شهوت رانی، ساختن تخت، قصرسازي، گوشت

توجه به عطرها و گوهرها، فاصلة طبقاتی، گسترش 

 آسانی مردم و سستی و زبونی جامعهعدالتی، تنبی

 ركود و انحطاط 4
خررو گرررفتن جامعرره برره خررواري و بنرردگی، قرردرت 

 رفتن ضحاك، گرویدن بزرگان به ضحاكگ

 حملة ضحاك به تاج و تخت و كشتن جمشيد واژگونی 5
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