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پژوهشنامة ادبِ حَماسی ،سالِ هفدهم ،شمارة دوم ،پياپی ،32پایيز و زمستان  ،1400صص57-41

بررسي علل جامعهشناختي فروپاشي حكومت جمشيد بر اساس نظريۀ ابنخلدون
پرنوش

پژوهش

استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رودهن ،رودهن ،ایران
تاریخ دریافت1399/8/28 :
تاریخ پذیرش1400/7/24 :

چکیده
شاهنامه بيانكنندة تاریخ و سرنوشت ایران زمين است .به همين علت ترجمان معتبري از پيشينة
فرهنگی ملت ایران محسوب میشود .از همين روي از مهمترین مباحثی كه میتوان در آن یافت،
نگرش جامعه شناختی فردوسی است .در قسمت اسطورهاي شاهنامه سير زندگی اجتماعی بسيار
شبيه به روندي است كه در نظریات اجتماعی مطرح است ،یكی از نظریههاي مشهور ،متعلق به
ابنخلدون است .ابنخلدون یكی از چهرههاي شاخص در تاریخ نظریة اجتماعی است .از ميان
مفاهيمی كه وي ابداع كرده است مفهوم «عصبيت» و «مراحل پنجگانة سير حكومتها» از
مهمترینها است .در این مقاله برآنيم تا بر مبناي نظریة ابنخلدون به بررسی حكومت جمشيد،
پادشاه پيشدادي و خردمندي كه به همه هنرها دست یافته و بر همه كارها توانا شد ،بپردازیم .هدف
این مقاله بررسی علت سقوط حكومت جمشيد در شاهنامه براساس نظریة جامعهشناسی ابنخلدون
است .پيشفرض اصلی این پژوهش این است كه نظریة ابنخلدون بر تمام ابعاد حكومت جمشيد
قابل تطبيق است .در جهت تحقق این هدف پس از بيان مقدمهاي كوتاه ،جامعهشناسی در ادبيات
بهصورت موجز بيان شده و سپس به بيان مفهوم عصبيت و مراحل پنجگانة سير حكومتها از تأسيس
تا واژگونی پرداخته شده است .آنگاه دوران سلطنت جمشيد براساس مراحل پنجگانه مورد بررسی
قرار گرفته و به این نتيجه میرسيم كه اگرچه در دورة فردوسی علم جامعهشناسی به صورت امروزي
وجود نداشته ولی نظریههاي جامعهشناسی در حماسة او بازسازي شده است.
واژگان كلیدي :فردوسی ،ابنخلدون ،عصبيت ،حكومت ،جمشيد.
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مقدمه
جامعهشناسان بر این باورند كه ادبيات پدیدهاي است اجتماعی و میتوان یك جامعه را با
بررسی محتوا و موضوع ادبيات آن شناخت ،به همين علت ادبيات بستري مناسب براي مطالعات
جامعهشناختی به كار میآید و اطالعاتی ارزنده را دربارة اوضاع اجتماع در اختيار میگذارد
شاعران توانمند میكوشند در بازتاب مسائل اجتماعی با كاوش در پدیدههاي بيرونی و رسيدن
به ادراك عاطفی به صورت مستقيم و غيرمستقيم به انعكاس جهان خارج بپردازند .از سوي
دیگر ،می دانيم كه فردوسی در شاهنامه سير به وجود آمدن تمدن بشري را بيان كرده و به
صورت ناخواسته بسياري از مفاهيم جامعهشناسی را به تصویر درآورده است .از جمله :نهاد
حكومت ،نهاد خانواده ،نهاد اقتصاد ،طبقهبنديهاي اجتماعی ،آداب و رسوم .در حقيقت این
شاعر مسائل تاریخی را با مفاهيم اجتماعی تلفيق كرده و به صورت شعر بيان كرده است .در
داستان جمشيد نيز به بسياري از مفاهيم اجتماعی اشاره كرده كه میتوان آنها را براساس
نظریههاي جامعهشناسی مورد تحليل قرار داد؛ از جملة این نظریهها ،نظریة ابنخلدون است.
ابنخلدون را می توان از نخستين متفكران اسالمی دانست كه با روش علمی به مطالعه و
بررسی پدیدههاي اجتماعی و سياسی پرداخت و سعی كرد تا علل اسباب و قوانين حاكم بر آنها
را كشف كند .ابنخلدون با استفاده از شيوة قدما ،با تشبيه دورههاي حيات جامعه و سياستها
به وجود آدمی و ادوار زندگی او ،نظریة پيري دولتها و حكومتها را مطرح میكند و با استفاده
از جبر تاریخی تحليل میكند كه هر دولتی یك نقطة تولدي دارد و یك نقطة پایان .در این بين
نيز رشد میكند ،به نقطة اوج خود میرسد و سپس بهتدریج دچار فروپاشی میگردد .تفاوت
دولتها و حكومتهاي خوب و بد ،به طول دورة شكوفایی آنها مرتبط است.
این جستار به دنبال بررسی علل سقوط حكومت جمشيد بر پایه نظریة ابنخلدون است.
گفتنی است تاكنون دربارة پادشاهی جمشيد براساس نظریة ابنخلدون تحقيقی ارائه نشده است.
امّا هستند پژوهشهایی كه در آنها به جامعهشناسی شاهنامه پرداخته شده است كه از جمله
آنها میتوان به موارد زیر اشاره كرد.
 -1كتاب جامعهشناسی شاهنامه از مهتا بذرافكن كه در آن پيدایش جوامع انسانی ،تقسيم كار،
پيدایش نهادها و جنبشهاي اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
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 -2جامعهشناسی در شاهنامه از محمد طاهرخانی كه در آن به آداب و رسوم ،جشنها ،فرهنگ
ایرانيان ،هنر و جايگاه خانواده به عنوان اولين نهاد اجتماعی در شاهنامه میپردازد.
« -3تحليلی بر مسائل اجتماعی در نخستين داستانهاي شاهنامه» (كيومرث ،هوشنگ و
طهمورث) از حسين حسينی.
در این تحقيق ابتدا كليتی درباره مراحل پنجگانه حكومتها از نظر ابنخلدون مطرح خواهد شد
و بعد از آن به تطبيق این مراحل با حكومت جمشيد پرداخته میشود.
نگارنده بر آن بوده است كه در این مقاله به این پرسش پاسخ دهد كه آیا نظریة ابنخلدون
در مورد حكومت جمشيد مصداق دارد یا خير؟ و براي نمایاندن آن ابتدا به معرفی جامعهشناسی
در ادبيات پرداخته است .آنگاه از نظریة ابنخلدون درباره مراحل پنجگانة حكومتها به اختصار
سخن گفته و بعد كوشش شده تا این نظریه را در اشعار فردوسی در دوران پادشاهی جمشيد
مورد بررسی قرار دهد.
جامعهشناسي در ادبیات :پژوهشگران ،ادبيات را به عنوان بخش بسيار مهم از شعور
اجتماع و بازتاب درخور توجهی از جامعه و فرهنگها مورد بررسی قرار میدهند و با روش علمی،
جوهر اجتماعی آثار ادبی و شرایط و مقتضيات محيط اجتماعی در برگيرنده و پرورنده شاعر و
نویسنده ،جهان بينی و موضوع فكري و فرهنگی آنان ،مباحث و موضوعات و سفارشهاي
اجتماعی مورد توجه در آثار ادبی را مورد مطالعه قرار میدهند (ترابی.)5: 1382،

ادبيات از دیدگاه جامعهشناختی ،واق عيتی است اجتماعی ،فرهنگی ،نه شناختی صرف،
جامعهشناسی ادبيات شاخه اي از علوم اجتماعی است كه از رابطة ميان ادبيات و جامعهشناسی
را بيان میكند.
ادبيات به عنوان «هنر كالمی» توليدي هنري و پدیدهاي اجتماعی است و جامعهشناسان
ادبيات میكوشند پيوندي ميان جامعهشناسی از یكسو و ادبيات از سوي دیگر برقرار سازند و
تصویري از تحول و تكامل جامعه بدست دهند (ترابی.)4-6: 1382 ،

از ميان فنون ادبی ،شعر حماسی و دینی را از جهت ماهيّت ،بيش از سایر فنون داراي جنبه
اجتماعی دانستهاند .زیرا آن را مولود زندگی اجتماعی میدانند (زرینكوب.)43 :1361 ،

هنرمندانی كه اثرشان ملی است ،از ماندگاري برخوردار هستند .هنر ملی ،هنري است كه
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عناصر آن از زندگی مردم گرفته شده است و به همين دليل براي همه جامعه دلپذیر است و
به وحدت اجتماعی یا مليّت كمك میكند.
شاهنامه نمونهاي از هنر م لی است رواج آن نشانة این است كه فردوسی به مواریث كهن
مردم ایران وفادار بوده و صرفاً به نظم داستانهاي پراكنده اكتفا نورزیده بلكه اینها وسيلهاي
بوده براي برانگيختن مردم براي به دست آوردن عظمت از كفرفتة ایران (آریانپور-6 /1 :1354 ،
.)4

نظریة ابنخلدون :ایوالگوست دربارة نظریة ابنخلدون میگوید« :شيوة بدیعی كه ابنخلدون
در تاریخنگاري ایجاد كرده ،تاریخ را از حالت وقایعنگاري محض و عبارتپردازي فراتر بوده و
مورخ را به جستوجو و كاوش در مورد علل بروز حوادث وامیدارد .او بيان میكند كه مورخ باید
به سالح علو م گوناگون مسلح باشد و بر منابع جذبی تسلط كامل داشته باشد تا بتواند به نگارش
تاریخ بپردازد ،وگرنه اخبار و اطالعات بدون محك عقل و اندیشه ارزش و اعتبار چندانی نخواهد
داشت» (الگوست.)177 :1363 ،

بر اساس نگرش ابنخلدون تاریخ از دو جنبه مورد بررسی قرار میگيرد -1 :جنبة ظاهري
تاریخ كه عبارت است از یك سلسله حوادثی كه در خالل قرنها براساس توالی مبهم و سطحی
جریان دارند و این حوادث به مرور زمان به صورت مرده درمیآیند و مورخ در این مورد میكوشد
اخبار را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد بدون آنكه به صحت و سقم خبر توجه داشته باشد.
از جنبه هاي دیگر غافل است؛ مثالً به ذكر اخبار پادشاهان میپردازد ولی به اوضاع اجتماع و
فرهنگی توجهی ندارد )2 .جنبه باطنی :آن است كه مورخ باید با در نظر گرفتن رخدادهاي
تاریخی و تدبر و اندیشه در مورد آنها به جستوجوي علل و عوامل پيدایی این رخدادها بپردازد
و اندیشههاي نهفته پشت روي دادها را شناسایی كند تا بتواند با مطابقت عقل به تحليل آنها
بپردازد (نصار.)100 :1366 ،

قبل از بيان اندیشههاي این اندیشمند باید مفهوم «عصبيت» را به اختصار توضيح دهيم .چرا
كه عصبيت در اندیشة ابنخلدون داراي یك نقش محوري است.
نظریة عصبیت :عصبيت مفهوم و اصطالح مهمی در درك اندیشة سياسی ابنخلدون است،
به طوري كه او معتقد است كه یك حكومت بدون عصبيت غير ممكن است .زیرا فقط با توجه
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به وجود همين احساس است كه میتوان بر دیگران تسلط پيدا كرد و رو در روي تجاوز ایستادگی
كرد (اطهري .)201 :1388 ،ابنخلدون تعریف دقيقی از اصطالح عصبيت ارائه نكرده ولی از زوایاي
گوناگون به آن پرداخته است« .پيوند خویشاوندي به جز در مواردي اندك ،در بشر طبيعی است
و از موارد آن نشان دادن غرور قومی نسبت به نزدیكان و خویشاوندان است ،در مواقعی كه
ستمی به آنان میرسد یا در معرض خطر واقع میشوند و « »...عصبيت از راه پيوند نسبی و
وابستگی خاندانها به یكدیگر و با مفاهيمی مشابه آن حاصل میشود» (ابنخلدون.)1369:242 ،

عصبيت میتواند مبناهاي مختلفی داشته باشد .از آنجمله میتوان به خویشاوندي ،همپيمانی
و هم سوگندي ،حسب و نسب ،محيط و دین اشاره كرد .همچنين میتواند اهداف مختلفی چون
بنا كردن دولت ،رسيدن به ریاست ،حمایت از حقوق و دفاع از قبيله ،دفاع از شرف و حميّت،
مقابله با زور ،پاگرفتن دعوت هاي دینی ،كنترل و نظارت اجتماعی ،گسترش تمدن را دنبال كند.
عصبيت در منظر ابن خلدون چنان با دولت در آميخته است كه زوال و ترقی یكی ،در واقع زوال
و ترقی دیگري است (صادقی.)98 :1379 ،

ابنخلدون براساس نظریة عصبيت ،الگویی را مطرح كرد كه میتوان با بهرهگيري از آن نظریه،
نحوة شكلگيري و سقوط حكومتها را مورد بررسی قرار داد.
روند حکومتها از شکلگیري تا فروپاشي :ابنخلدون وجود یك دوره كمابيش یكصد
و بيست ساله (یا سه نسل  40ساله) براي حكومتها در نظر گرفته (گرچه ممكن است بنابر
دالیلی عمر حكومتها كوتاهتر یا طوالنیتر شود) .این دورهها به ترتيب عبارتند از :دوران غلبه
و شكوفایی ،دوران خودكامگی و ادعاي خدایی ،دوران تجملگرایی و تنآسانی دوران ركود و
انحطاط ،دوران واژگونی.
 -1دوران ریاست و شكوفایی« :ریاست جز به وسيله قدرت و غلبه بدست نمیآید و غلبه هم
تنها از راه عصبيت حاصل میشود ،ناچار باید ریاست بر یك قوم از عصبيتی برخيزد كه بر یكایك
عصبيتهاي دیگر همان قوم مسلط باشد .زیرا همين كه دیگر عصبيتهاي آن خاندان قدرت،
عصبيت خاندان آن رئيس را احساس كنند سر تسليم فرود میآورند» (ابنخلدون.)249 :1369 ،

خداوندان قدرت و عصبيت در راه انجام دادن كارهاي نيك و كسب خصال پسندیدة شيفتگی و
دلبستگی بسيار نشان میدهند (همان .)274 :1369 ،هرگاه قبيلهاي به نيروي عصبيت خویش به
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پيروزي نائل شود از گشایش و رفاهی كه خداوند به ایشان ارزانی میدارد متنعم و برخوردار
میشود و در مسير شكوفایی قرار میگيرد (همان.)268 :1369 ،

 -2دوران خودكامگی و ادعاي خدایی :هنگامی كه ریاست بر فردي مسلم میشود ،به دليل
خوي خودپسندي و غرور و سرافرازي از شركت دادن دیگران در امور فرمانروایی و سلطنت سر
باز میزند و خوي خدامنشی كه در طبایع بشر یافته میشود در او به وجود میآید و به هيچكس
اجازه نمیدهد كه كوچكترین دخالتی در امور فرمانروایی از خود نشان دهد و قدرت و بزرگی
یكسره به وي تعلق میگيرد (همان .)317 :1369 ،كنار زدن عصبيتها و افرادي كه تا دیروز در
پيروزي حاكم شریك بودند ،در درازمدت به ضعيف شدن عصبيت حاكم میانجامد.
 -3دوران تجملگرایی و تنآسانی :غایت براي پادشاه حصول غلبه و قدرت و مملكتداري
است .هرگاه غایت حاصل شود ،كوشش به سوي آن سپري میشود و دیگر از دشواريها دست
میكشد و آسایش و تنآسانی را برمیگزیند و به ساختن كاخها و بناها میپردازد و از آنجا كه
از مقتضيات طبيعی كشورداري ناز و نعمت و تجملخواهی است به ساختن كاخها و تاج و تخت
و بوستانها و سراها میپردازند و به اشيا ظریف و آرایش و تجمل میگرایند (همان.)319 :1369 ،

 -4دورة ركود و انحطاط :هنگامی كه تجملخواهی در حكومتی فزونی یابد ،در نتيجه آن
عادات و رسوم بسياري در ميان اعضاي دولت رواج مییابد و هزینهها در برابر مستمريها فزونی
مییابد و دخل و خرج مردم با هم برابري نمیكند .بدین ترتيب تهیدست از بینوایی میميرد
و آن كه در ناز و نعمت است ،تمام مستمري خویش را صرف خوشگذرانی میكند تا آنجا كه
مخارج بسيار باال میرود و راهی براي خروج نمییابند .آنگاه گرفتار عقوبتها میشوند و در
نتيجة زبونی آنها ،به پادشاه هم ضعف راه مییابد (همان .)321 :1369 ،در این مرحله رئيس دولت
به وضعيت به جاي مانده از گذشته قانع است و دست به اقدام جدیدي نمیزند.
 -5دوران واژگونی :در این مرحله ریيس دولت ،یاران و همراهان نابكاري انتخاب میكند و
كارهایی بزرگ و مهم را كه از عهدة انجام دادن آنها برنمیآیند به آنها میسپارد و نسبت به
بزرگان و عناصر شایستة قوم بدي روا میدارد؛ چنانكه كينة او را در دل میگيرند و همراهی
خود را دریغ میكنند (همان.)336 :1369 ،

از سویی هنگامی كه ناز و نعمت و تجملخواهی فزونی یابد سلطان ناچار میشود بر ميزان
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مستمري ها بيفزاید .ميزان خراج هم مشخص است .در این صورت اگر خراجها بر مستمريها
تقسيم شود و به اندازه جبران مخارج حقوق بگيران و مرفه كردن آنان بر هر یك نيز مبلغی
افزوده گردد ،در این هنگام شما ِر لشكریان تقليل مییابد و این روند ادامه مییابد تا تعداد
لشكریان به كمترین عدد تنزل میكند و این امر سبب ضعف نيروي مدافع كشور میشود .آنگاه
همسایگان دولت گستاخ شده و به راحتی دولت را واژگون میكنند (همان .)322 :1369

بحث و بررسي
 -1ادوار سلطنت جمشید بر اساس نظریة ابنخلدون
جمشيد تنها یكی از پهلوانان اساطيري و ملی ایرانيان نيست بلكه متعلق به قوم هند و ایرانی
است .در ادبيات سانسكریت نام جمشيد «یم» و نام پدرش «بوسونت» است .جمشيد در ميان
نژاد هند و ایرانی از زمانهاي بسيار ق دیم نام و نشانی داشته است و قدمت زمان او به حدي
است كه اندك اندك در نظر این نژاد ،به مرتبهاي نزدیك به الوهيت میرسد و او را جاودان
میشمرند .در گاتاها كه قدیمیترین قسمتهاي اوستا و بنا بر تحقيق بسياري از محققان اثر
شخص زرتشت است ،نام جمشيد یكبار آمده است (صفا .)425-422 :1333 ،در وندیداد از جمشيد
بيش از هر نسك دیگر اوستا سخن رفته و فرگرد دوم از این نسك ،تنها قسمتی است كه به
تمامی وقف بر جمشيد شده است( .همان.)430 :

جمشيد در ایران مهمترین شاه پيشدادي و نشانهاي از فرمانروایی آرمانی و با شكوه و
نمادي از دوران طالیی جهان است .در شاهنامه مدت زندگی جمشيد  700سال دانسته شده و در
وندیداد این مدت  300سال است (انوري.)1504 :1386 ،

جمشيد پس از طهمورث با فرهّ ایزدي به پادشاهی میرسد و خود را مبارزهكننده با بديها
و سوقدهندة افراد به سوي روشنیها نشان میدهد (شاهنامه .)42 /1 :او اول نيروهاي نظامی و
جنگ افزارها را تجهيز می كند و مردم را در چهار گروه تقسيم كرده به آنها مهارت جنگ
می آموزد .در این دوره است كه قوم ایرانی به مرحلة شهرنشينی وارد میشود .او بر دریاها و
خشكیها مسلط میشود و به كمك دیوان به آسمان هم دسترسی پيدا میكند .با وجود این
داستان جمشيد در شاهنامه شامل دو بخش است .بخش نخست دوران پویایی و سازندگی است
و جمشيد به همة مردم آرامش و آسایش میبخشد و بخش دوم كه با ادعاي خدایی جمشيد
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آغاز میشود و بعد از آن بیچارگی و بدبختی بدو روي میآورد و ضحاك بر او غالب میشود.
 -1-1جواني و بلوغ حکومت جمشید :دوران ریاست و شکوفایي
در فلسفه ابنخلدون دوران ریاست و شكوفایی از عصبيت حاصل میشود و تأمينكنندة
عزت و افتخار جامعه است و در به دست آوردن مجدد سروري ،مقتداي مردم خویش است.
جمشيد پس از طهمورث بر تخت شاهی نشست ،عصبيت دیگران را سركوب كرد و همه بندة او
شدند .عامل به وجود آوردندة این عصبيت از دیدگاه نظریة ایرانشهري كه در شاهنامه مطرح
شده است ،همان فرهّ ایزدي است كه از جانب ایزدان به جمشيد رسيده است:
كمررر بسررت بررا فرررّ شاهنشررهی

جهان گشرت سرتاسرر او را رهری ()5

زمانرررررره برآسررررررود از داوري

و پررري ()6

برره فرمرران او دیررو و مررر

او با پيروزي بر دیوان و تسخير آنها به ساخت و ساز شهرها میپردازد و مردم ایران را به
دورة شهرنشينی وارد میسازد .در سیصد سال نخست شهریاري وي ،در هر پنجاه سال تحولی
جدید در جامعه پدید میآید .د ر پنجاه سال اول ،نخست به ساخت آالت جنگی پرداخت .آهن
را ذوب كرد و از آن ساخت سالح و وسایل جنگی را به مردم آموخت:
بررره فررررّ كيررری نررررم كررررد آهنرررا

چررو خررود و زره كرررد و چررو جوشررنا ()11

چو خفتران و چرون تيرغ و برگسرتوان

همرره كرررد پيرردا برره روشررنروان ()12

در پنجاه سال دوم رسيدن ،بافتن و دوختن جامه را به مردم میآموزد:
دگررر پنجرره اندیشررة جامرره كرررد

كررره پوشرررند هنگرررام ننرررگ و نبررررد ()14

ز كتّررران و ابریشرررم و مررروي قرررز

قصرررب كررررد پرمایررره دیبرررا و خرررز ()15

در پنجاه سال سوم مردم را به ردههاي مختلف تقسيم كرد و هركس را فراخور استعدادش
حرفه و جايگاهی داد:
كرره تررا هررركس انرردازة خررویش را

ببينررررد بررررد انرررردكم و برررريش را ()34

جمشيد به منظور تعيين جايگاه و پایگاه هركس و سامانبخشی به الیههاي اجتماعی ،پنجاه
سال وقت صرف كرد تا مردم را بر اساس صنوف و مشاغل آبا و اجدادي در گروهایی منظم قرار
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دهد .افراد ناگزیر به فراگيري مشاغل پدران خود بودند .از سال صدم تا صد و پنجاهمِ پادشاهی
جمشيد ،مردمان به چهار طبقه تقسيم شدند و هر گروهی را گفت كه هيچكس مبادا به جز كار
خویش كند (طبري.)118 :1352 ،

طبقات چهارگانه به قول فردوسی عبارتند از :آثوربان كه همان موبدان بودند كه آنها را به
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
صنعتگرانند.
گروهررری كررره آثوربررران خررروانيش

بررره رسررررم پرسرررتندگان دانرررريش ()20

صرررفی برررر دگرررر دسرررت بنشررراندند

همرررری نررررام نيسرررراریان خواندنررررد ()22

كجرررا شررريرمردان جنرررگ آورنرررد

فروزنررررردة لشررررركر و كشرررررورند ()23

بسررودي سرره دیگررر گررره را شررناس

كجررا نيسررت از كررس بریشرران سررپاس ()25

بكارنرررد و ورزنرررد و خرررود بدرونرررد

برره گرراه خررورش سرررزنش نشررنوند ()26

چهرررارم كررره خواننرررد اهتوخشررری

همررران دسرررتورزان ابرررا سركشررری ()30

كجررا كارشرران همگنرران پيشرره بررود

روانشرران هميشرره پررر اندیشرره بررود ()31

جمشيد هم چنين بعد از ایجاد نظام طبقاتی و جامعة مدنی ،مردم را با مشاغل شهري مانند
نساجی ،خياطی ،معماري ،پزشكی ،صنعتگري ،كشتيرانی و استخراج سنگهاي قيمتی آشنا
كرد و جامعه را به اوج شكوفایی رساند.
جمشيد گویی كه سازمانهاي سياسی و دینی میسازد و مردم را به كار میگمارد و میگوید
اگر می خواهيد آزاد باشيد و خوب زندگی كنيد و از كسی سرزنش نشنوید ،باید تن به كاري
بسپارید .اگر نظریة ابنخلدون را به مثابة یك انسان در نظر بگيریم كه دورة جوانی ،ميان سالی
و پيري دارد ،این دوره دورة جوانی و بالندگی حكومت جمشيد است .چرا كه همة اعمال و
قوانين او در راستاي بالندگی یك حكومت است و به پيشرفت و رفاه مردمان ختم شده است.
این همه پيشرفت در این دوره ،حاصل عصبيتی است كه ابنخلدون به آن اشاره كرده است.
زیرا عصبيت نهتنها محرك یك دولت است ،بلكه موجب میشود كه یك دولت در سایة آن
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
آن بيش از  150سال بوده است .این در حالی است كه ابنخلدون سه دورة مهم (دورة شكوفایی،
خودكامگی و در نهایت فروپاشی) را  120سال و هر دوره را  40سال در نظر میگيرد (برزگر،
.)68 :1383

 -2-1دوران خودكامگي و ادعاي خدایي
رشد و پيش رفت حكومت اگرچه حاصل عصبيت و موجب افتخار و عزت یك جامعه و
مردمان آن است ،در بطن همين حكومت ،انهدام و سقوط نيز نهفته است كه دقيقاً از همين
عصبيت نشأت می گيرد .جمشيد در طليعة حكومتش ،غرق در بندگی پروردگار بود .آنجا كه
به تعبير اوستا به جز زرتشت ،جمشيد تنها كسی بود كه با اهورامزدا رو در رو شد و با وي سخن

گفت .به روایت وندیداد

اهورامزدا پيش از زرتشت ،جمشيد را به پيامبري برگزید( .كزازي:1385 ،

 .)285این سرسپردگی در برابر ایزد ،یكی از همان آموزههایی است كه جمشيد در دوران شكوفایی
حكومتش از طریق موبدان در جامعه رواج میداده است .به عبارت بهتر،گویی بين دین و حكومت
رابطهاي برقرار بوده كه جمشيد به نيكی از آن آگاه بوده است .با این حال او پا فراتر مینهد و
از این اصولی كه خود مبلغ آن بوده ،پشت میكند .هنگامی كه او پا فراتر نهاده و بندگی خود
را فراموش میكند ،زمينههاي سقوط خود را فراهم میسازد .بدین طریق عصبيتی كه زمانی
موجب رشد و شكوفایی حكومت میشد ،اكنون موجب سقوط آن میگردد .در نظریّة ابنخلدون،
خودكامگی گرچه برآیند عصبيت است ،ولی زمينه انهدام و سقوط حكومت را پدید میآورد.
كامیابیها و سرفرازيهاي پياپی جمشيد در طول سالهاي متمادي سبب شد در وي غرور
و تكبر به وجود آید .جمشيدِ خداپرست ،نابخردانه از ستایش یزدان سرپيچی و ادعاي خدایی
كرد .فردوسی در شاهنامه در اینباره میگوید:
ز گيتررری سرررر شررراه یزدانشرررناس

ز یرررزدان بپيچيرررد و شرررد ناسرررپاس ()62

جمشيد بزرگان و گرانمایگان را دعوت كرد و به آنها گفت كه من خداوندگار جهانم و این
من هستم كه دنيا را به زیبایی آراستم و آرامش و آسایش مردمان را من به وجود آوردم:
جهرران را برره خرروبی مررن آراسررتم

چنانسرررت گيتررری كجرررا خواسرررتم ()66

خررور و خررواب و آرامترران از منسررت

همرران كوشررش و كامترران از منسررت ()67
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به عبارت دیگر ،او كارهایی را كه پيش از این به خداوند نسبت میداده ،اكنون به خود نسبت
میدهد .در حقيقت پس از پيروزيهاي جمشيد بر دیوان و تسخير آنها ،او به كمك آنها به
آسمان میرود و این عمل از رفتارهاي اهورایی -اهریمنی است .باري ،به آسمان رفتن مقدمهاي
براي ادعاي خدایی او است .جمشيد تختی فراهم كرد و از دیوان خواست كه آن را به آسمان
ببرند تا او در آسمان مانند خورشيد بدرخشد و مردم او را در آسمان ببينند:
كرره چررون خواسررتی دیررو برداشررتی

ز هررامون برره گررردون برافراشرررتی

چرررو خورشررريد تابررران ميررران هررروا

نشسرررته برررر او شررراه فرمرررانروا

برره جمشررريد برررر گررروهر افشررراندند

مررررر آن روز را روز نررررو خواندنررررد
(شاهنامه)52-49 /44 /1 :

او غرور میورزد و در كمال خودخواهی میگوید:
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

شكسررت انرردر آورد و برگشررت كررار ()71

برره جمشرريد بررر تيرهگررون گشررت روز

همررری كاسرررت آن فررررّ گيتیفرررروز ()75

-3-1تجملگرایي و تنآساني
اشرافيت و تجملگرایی كارگزاران ،از مهمترین آفتهاي نظامهاي سياسی است .این مسأله
همواره در طول تاریخ زمينهساز بزرگترین فتنهها و آشوبهاي اجتماعی بوده است .زیرا از
یكسو حكمرانان به طور شایسته به وظایف خویش عمل نمیكنند و از دیگر سو به دليل فاصلة
طبقاتی و گسترش بی عدالتی موجبات بدبينی مردم جامعه نسبت به مبانی نظام را فراهم
میآورد .بر اساس نظریة ابنخلدون ،مهمترین قاعدهاي كه در دوران بعد از خودكامگی دولت
قابل بحث است بروز تجملگرایی در دولت است .این پدیده ،علت اصلی زوال دولت است .این
قاعده را در دوران سلطنت جمشيد هم مشاهده میكنيم.
جمشيد بعد از آن كه نيازهاي زیستی مردم را فراهم كرد ،به نيازهاي ثانوي آنها هم توجّه
داشت و به آراستن زندگی پرداخت .او دستور داد تا سنگ خارا را بشكافند و از دل آن سنگها
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و جواهرات گرانقيمت استخراج كنند:
ز خررارا گهررر جسررت یررك روزگررار

همررری كررررد ازو روشرررنی خواسرررتار ()39

برره چنررگ آمرردش چنررد گونرره گهررر

چررو یرراقوت و بيجرراده و سرريم و زر ()40

او همچنين دستور داد تختی بسازند و همه انواع گوهرها را در آن به كار برند:
به فررّ كيرانی یكری تخرت سراخت

چه مایه بردو گروهر انردر نشراخت ()47

و سپس به بوهاي خوش و عطریات روي آورد:
دگررررر بويهرررراي خرررروش آورد برررراز

كررره دارنرررد مرررردم بررره برررویش نيررراز()41

چو بان و چو كرافور و چرون مشرك نراب

چو عود و چو عنبرر چرو روشرن گرالب ()42

در زمان حكومت وي قصرهاي با شكوهی ساخته شد كه همه نشان از روي آوردن وي به
تجمالت بود:
برره سررنگ و برره گررچ دیررو دیرروار كرررد

نخسررت از برررش هندسرری كررار كرررد ()37

چررررو گرمابرررره و كاخهرررراي بلنررررد

چررون ایرروان كرره باشررد پنرراه از گزنررد ()38

این مرحله دوران آسودگی و آرامش جمشيد براي بهدستآوردن ثمرات پادشاهی و
برخورداري از آنهاست .همينكه شهوت جمشيد به كسب قدرت مطلق با تمركز امور در دست
او اقناع گردید ،شروع به اعمال قدرت خود براي برطرف كردن لذتها و شهوات دیگر خود
میكند .در این مرحله ،حاكم تمام همت خود را متوجهِ امور غير ضروري و برآوردن بناهاي زیبا
و كاخها و دژهاي عظيم و آبادانیهاي پهناور و معابد بلند و پراكندن احسان در ميان اهل خود
میكند .این تجمل و آسایشطلبی در سطح جامعه نيز رواج مییابد و مردم نيز به تجملّات روي
میآورند.
 -4 -1آغاز فروپاشي
به نظر ابنخلدون هنگامی كه حكومتی به تجمالت و فراخی نعمت روي میآورد ،خوي
جنگاوري خود را از دست میدهد و نيرومندي و غلبهجویی آنها به سستی مبدل میشود و
تباهی عصبيت سبب می شود كه دولت رو به ضعف و فرسودگی بگذارد .از نظر او اطرافيان حاكم
و پادشاه نيز به خواري و بندگی خوگير میشوند و نسلی تربيت میشود كه دیگر نيرومند نيست
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و نمیتواند حاكم را یاري كند .جمشيد نيز هنگامی كه رو به تجمل و آسایش آورد دیگر به فكر
كشورگشایی و اقتدار نبود و به تبع او نيز مردم روح جنگاوري را از دست دادند و به آسایش و
خوشی و جشن و شادي روي آوردند .از این گروه از اطرافيان كه در شاهنامه با عنوان «بزرگان»
یاد میشود ،دیگر فقط شادخواري میبينيم:
بزرگرررررران بشررررررادي بياراسررررررتند

مررری و جرررام و رامشرررگران خواسرررتند ()54

چنرررين جشرررن فررررّخ از آن روزگرررار

بمانرررررده از آن خسرررررروان یادگرررررار ()55

چنين سرال سیصرد همری رفرت كرار

ندیدنررررد مرررررگ انرررردر آن روزگررررار ()56

ز رنررررج و ز بدشرررران نبررررد آگهرررری

ميانبسرررته دیررروان بررره سررران رهررری ()57

از سوي دیگر ،گناهانی كه جمشيد مرتكب آن میشود همه از خودكامگی او و ميل وافر به
تجمالت و لهو و لعب به جاي توجه به مسائل مهم سياسی و نظامی نشأت گرفته است .یكی از
ی غيرعادي ،یعنی نامنطبق با طرز عمل
ل جنس ِ
اینها گناهان ،آميزش او با پري است .زیرا «اعما ِ
گروه غالب ،موجب طرد فرد میشود» (استنو .)72 :1383 ،گناه دیگر ادّعاي آفریدگاري و نتيجة
غرور و فریب خوردن و پيروي او از دیوان بودهاست .گناه دیگر او كه نتيجة مستقيم تجملگرایی
است ،گوشتخواري است (یسناي  ،32بند .)14

 -5-1واژگوني
از نظر ابنخلدون ،هنگامی كه تضعيف عصبيت در دولت و مردم رخ داد ،دیگر آثاري از اهداف
جمعی ،یكدلی یا پيوند مستحكم ميان مردم و حكومت مشاهده نمیشود و بدینترتيب ناگزیر
باید طعم تلخ شكست را تجربه كرد.
بعد از آن كه جمشيد در تجملگرایی و نازپروري غرق شد و راه و رسم قدیم را فراموش كرد
و به خودكامگی گرایيد ،فرّه ایزدي از او رخت بست و كار پادشاهی او به نابهسامانی رسيد .غرور
و خودكامگی شاه سبب شد كه یاران وي از او ناخشنود شوند و پيوند خود را از او بگسلند و به
تبع آن عصبيت د ر مردم ضعيف شد .فرهيختگان و مهان كشور و گرانمایگان لشكر از گرد او
پراكنده شدند و در عوض افراد پست و دون پایه او را احاطه كردند:
از آن پررس برآمررد ز ایررران خررروش

پدید آمد از هرر سرویی جنرگ و جروش ()161

سررريه گشرررت رخشرررندهروز سرررپيد

گسسررررتند پيونررررد بررررا جمشرررريد ()167
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از هر طرف خسروي نام جو براي خود سپاهی فراهم كرد و براي جنگ عليه جمشيد آماده
شد:
پدیررد آمررد از هررر سرروي خسررروي

یكررری نرررامجویی ز هرررر پهلررروي ()170

سرررپه كررررده و جنرررگ را سررراخته

دل از مهررررر جمشرررريد پرداخترررره ()171

سرررانجام سررپاهيانی از ایران سرروي تازیان رفتند و ضررحاك را كه در آنجا بود ،نابخردانه به
شاهی انتخاب كردند و به ایران آوردند:
سرررواران ایرررران همررره شررراهجوي

نهادنرررد یكسرررر بررره ضرررحاك روي ()174

بررره شررراهی بررررو آفررررین خواندنرررد

و را شرررراه ایرررررانزمين خواندنررررد ()175

ضحاك در نهایت بر جمشيد تاخت و جمشيد گریخت و صد سال پنهان شد و سرانجام نيز
به دست ضحاك كشته شد:
چررو جمشرريد را بخررت شررد كنرردرو

بررره تنرررگ انررردر آمرررد سرررپهدار نرررو ()179

برفرررت و بررردو داد تخرررت و كرررراله

بزرگررری و دیهررريم و گرررنج و سرررپاه ()180

چو صد سالش انردر جهران كرس ندیرد

برررررو نررررام شرررراهی و او ناپدیررررد ()182

چررو ضررحاكش آورد ناگرره برره چنررگ

یكایرررك نررردادش سرررخن را درنرررگ ()185

برره ارّهش سراسررر برره دو نرريم كرررد

جهررران را از او پررراك پرررر بررريم كررررد ()186

جمشيد نيز وقتی می بيند هيچ یار و یاوري ندارد ،تخت و دیهيم سلطنت و پادشاهی را به
ضحاك میدهد و اینگونه حكومت جمشيد با ظهور ضحاك به پایان خود میرسد.
نتیجهگیري
جامعهشناسی اد بيات ساخت و كاركرد اجتماعی ادبيات و رابطه ميان جامعه و قوانين حاكم
ت در
و ادبيات را بررسی میكند .ادبيات یك پدیدة اجتماعی است كه میتوان جامعه و حكوم ِ
آن را با بررسی محتوا و موضوع ادبيات شناخت ،رويدادهاي اجتماعی را دانست و سير تحولی
پدیدههاي اجتماعی را ردیابی كرد .هرچه تعهد شاعر بيشتر باشد ،مسائل و موضوعات اجتماعی
فضایی بيشتر در آثار او می یابد .ادبيات یك نهاد اجتماعی است كه ریشه در زندگی اجتماعی
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انسان دارد.
شاهنامه یك اثر ملی است كه عناصر آن از زندگی مردم گرفته شده است و به همين علت
براي همة جامعه دلپذیر است و به وحدت اجتماعی یا مليّت كمك میكند .به همين سبب
مدخل مناسبی براي مطالعات جامعهشناسی است.
ابنخلدون جامعه شناسِ مشهور با تشبيه كردن حيات جامعه به پيكرة آدمی ،نظریة پيري
حكومتها را مطرح كرد كه در درون آن جبر تاریخی حرف آخر را میزد .وي علل دیگري را
هم براي مرگ حكومتها بيان كرد كه عبارتند از حاكميت هواي نفس حاكم ،تجملخواهی او،
از دست دادن خوي مقاومت در برابر بيگانه .او این عوامل را فرا زمانی دانسته و معتقد است كه
هر حكومتی كه در معرض این علل و بيماريها قرار گيرد اگر نتواند آن را درمان كند طعم
شكست را تجربه میكند .ابنخلدون معتقد است كه تاریخ تكرار میشود .امّا با این حال نردبانی
است كه به جلو حركت می كند .او مشخصات این حركت را چنين بيان میكند :ریاست،
خودكامگی ،تجمل ،انحطاط و واژگونی.
در شاهنامه ،حكومت جمشيد در آغاز ،نظامی منسجم و رو به پيشرفت است .جمشيد از
فرّه ایزدي برخوردار بود .از همين روي ،به امور مملكت سر و سامان داد و امنيت و آرامش را در
سایة سپاهی مقتدر حاكم كرد و به اوج قدرت رسيد .به همين علت ،دیگر عصبيتها هنگامی
كه قدرت عصبيت جمشيد را احساس كردند سر تسليم فرود آوردند .آنگاه در پرتو نظم اجتماعی
كه پی افكنده بود به سازندگی و آبادانی پرداخت و ایران به اوج شكوفایی رسيد و اسباب بزرگی
آریاییها به وسيلة جمشيد فراهم شد .با این حال ،بر اساس آنچه در نظریة ابنخلدون به جبر
تاریخی مشهور است ،قدرت و اقتدار جمشيد او را گرفتار نخوت و غرور كرد و جز ذات ملوكانة
خود را نمی دید و دچار خودكامگی شد .او ادعاي خدایی كرد و سر از بارگاه خدا برتافت .به
همين سبب از تودة مردم جدا شد .این خُلق او برخالف عصبيت بود .شاه پيشدادي به ترویج
صنعت جواهرسازي و استفاده از سنگهاي تزیينی و قيمتی پرداخت و به تنعم و تجمالت
اهميت فراوان داد .كاخهاي بلند بنا كرد و به تجمل روي آورد .بعد از آن ،تمایل به آسایش و
تنآسانی در جامعه رونق رفت و نيروي جنگاوري و نگهبانی كاسته و عصبيت ضعيف شد.
تجملخواهی در حكومت جمشيد فزونی گرفت و هزینهها فزونی یافت و مملكت به جاي رشد و
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پيشرفت دچار ركود و انحطاط شد .جمشيد دیگر قدرت سابق را نداشت .به همين علت مردم تابع
قدرت مركزي نماندند و عصبيت ضعيفتر گشت و حلقة اتحاد مملكت از هم گسيخت و هرج و مرج
و شورش ایران را فرا گرفت و مردم نابخردانه ضحاك را برگزیدند و حكومت جمشيد واژگون شد.
مراحل پنجگانه حکومت و فرمانروایي جمشید بر اساس نظریة ابنخلدون
شماره

كنشهاي جمشید

ادوارن پنجگانة نظریة
ابنخلدون

1

ریاست و شكوفایی

2

خودكامگی

3

تجمل و تنآسانی

4

ركود و انحطاط

5

واژگونی

شرررهرنشرررينی ،تجهيز نيروهاي نظامی و جنگافزارها،
تقسيم جامعه به  4گروه ،شكوفایی صنعتی
تسررخير دریا ،پرواز ،ناسررپاسرری در برابر خداوند و ادعاي
خدایی
قصرسازي ،گوشتخواري ،شهوت رانی ،ساختن تخت،
توجه به عطرها و گوهرها ،فاصلة طبقاتی ،گسترش
بیعدالتی ،تنآسانی مردم و سستی و زبونی جامعه
خررو گرررفتن جامعرره برره خررواري و بنرردگی ،قرردرت
گرفتن ضحاك ،گرویدن بزرگان به ضحاك
حملة ضحاك به تاج و تخت و كشتن جمشيد
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