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 شاهنامهنقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در 

 

 اسماعيل خيرآبادی

 اندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، رودهن، ایر
 سپيده سپهری

)نویسندة ان هن، رودهن، ایررودواحد یات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، و ادب استادیارگروه زبان

 مسؤول(
 ماندانا هاشمي

 اناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، رودهن، ایر

 10/4/1399تاریخ دریافت:  

 14/7/1400تاریخ پذیرش:  

 چکيده       

طریق به تصویر کشیدن  داری است و ازاز دیدگاه ایرانیان کتاب سیاست و جهان شاهنامه     

دهد و دادگران درس عبرت میسرگذشت پهلوانان و پادشاهان، در واقع به دنیاپرستان و بی

سازد. در این مقاله بر آنیم که چگونگی هایشان آگاه میآنان را از بادافره گناهان و ستم

ت و گردش و انتقال ها را از ابعاد گوناگون نظیر فرّه ایزدی، فرّه شاهی )وراثگیری حکومتشکل

های مؤثّر خون در نسل پادشاهی(، قدرت و داشتن پشتوانه و پایگاه اجتماعی به عنوان نقش

ویژه بررسی تقابل قدرت و وراثت را در بیش از پنجاه پادشاه مورد ها، بهدر ایجاد حکومت

ت آن است. ، قدرت و انواع تجلیّاشاهنامههای حکومت در بررسی قرار دهیم. محور اصلی پایه

بنا به عقاید  شاهنامهداد است. در هاست؛ یعنی نبرد داد و بینبردِ قدرت شاهنامهدیگر، به بیان

عنوان ملکه، گاه پادشاهی و چه بهبعضی از قبایل، بسیار تأکید شده است که زنان، چه در جای

از رسم کهن  هاییاند که رگهرواییناقل وراثت و خون پادشاهی و قدرت در ساختار فرمان

تر در نقش مادر، دختر یا خواهر، توان دید و در این مورد، زن بیشمادرساالری را در آن می
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عامل انتقال وراثت بوده است مانند ازدواج ضحّاک با خواهران جمشید، داستان سیاوش و 

وش داستان مخالفت سرو، پادشاه یمن، با ازدواج دخترانش با پسران فریدون. نگارندگان به ر

های پادشاهی و تقابل قدرت و وراثت به عنوان تحلیلی و تطبیقی به بررسی و تطبیق دوره

 اند.های حکومت آنان پرداختهیکی از پایه

فردوسی، شاهنامه، قدرت، فرّه ایزدی، فرّه شاهی )وراثت(، حکومت پادشاهان و : هاکليدواژه

 تقابل.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  127 پادشاهان در شاهنامه نانيجانش نيينقش قدرت و وراثت در تع
 

 
 
 

 مقدمه

داری است و از طریق نقل سرگذشت دیدگاه ایرانیان، کتاب سیاست و جهان از شاهنامه    

دهد و آنان را از بادافره دادگران درس عبرت میپهلوانان و پادشاهان، به دنیاپرستان و بی

، قدرت و انواع شاهنامههای حکومت در سازد. محور اصلی پایهدادهایشان آگاه میگناهان و بی

از این پژوهش، بررسی تقابل قدرت و وراثت )فرّشاهی( از میان دیگر  تجلیّات آن است. هدف

است. منبع اصلی در این شاهنامه های حکومت، در بیش از پنجاه دورة پادشاهی در پایه

فردوسی بر اساس تصحیح نخست دکتر جالل خالقی شاهنامۀ جلدی  پژوهش، دورة هشت

های حکومت و پادشاهی اثت( به عنوان پایهمطلق است. در بررسی تقابل قدرت و فرّشاهی )ور

آید که: مبانی اساسی ها پیش می، این پرسششاهنامهبیش از پنجاه تن از پادشاهان 

اند؟ عامل قدرت و وراثت )فرّشاهی( فردوسی کدامشاهنامۀ ها در ها و مشروعیّت آنحکومت

ها در اری آغاز حکومتهای حکومت، چه تأثیری داشته است؟ الگوی ساختگیری پایهدر شکل

چگونه بوده است؟ آیا تنها داشتن نژاد و نَسَب شاهی در رسیدن به قدرت و حکومت  شاهنامه

عنوان ناقالن ها و زنان بهاند؟ نقش ملکهتأثیرگذار بوده است یا عواملی دیگر نیز نقش داشته

 خون شاهی در حکومت پادشاهان چقدر مؤثّر بوده است؟ 

ها و مقاالتی دربارة شده، به برخی از کتابهای انجام با توجّه به بررسیش: پيشينة پژوه     

کدام به طور گسترده به شده است که در هیچ نوشته شاهنامهساختار حکومت پادشاهان در 

ها و عامل وراثت پرداخته نشده است؛ حکومت همۀ پادشاهان شاهنامه و بررسی حکومت آن

 کنیم:اختصار اشاره می به
( ؛ محقّق 1396)امامی، « ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامۀ فردوسی»مقالۀ  -الف

سان است، به روش دارای ساختاری یکپارچه و یک شاهنامهبا این فرض که آغاز حکومت در 

 های پادشاهی پرداخته است.تحلیلی و تطبیقی به بررسی و تطبیق دوره

(؛ در این پژوهش با 1396)محمودی، « یساختار سیاسی شاهنامۀ فردوس»مقالۀ  -ب

های اساطیری و ت حاکمه در دورهارشناسی سیاسی، به بررسی قدرت هیأبر ساخت تکیه

 تاریخی پرداخته شده است.

( که در این 1380)زمان دریاباری، « ساختار حاکمیّت در شاهنامۀ فردوسی»مقالۀ  -ج

 خته است.مقاله به بررسی طبقات اجتماعی و هرم حاکمیّت پردا

( 1391از )مالمیر و امامی، « های پادشاهی در شاهنامهساختارشناسی سرسلسله»مقالۀ  -د

دست شاهنامه  های پادشاهیکه در آن، نویسندگان به ساختار مشترکی در میان سرسلسله
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های پادشاهی، در خارج از ایران گذاران سلسلهاند که طبق آن، دوران کودکی همۀ بنیانیافته

 ته است.گذش

( که در آن، نویسنده 1384ر، از )رستگا« مشروعیّت حکومت از دیدگاه فردوسی»مقالۀ  -ه

های پادشاهی را بر پایۀ روایات اساطیری، نیمه نخست موضوع تطوّر جوامع بشری و حکومت

عیارهای بررسی کرده و سپس به انواع حکومت و م شاهنامهاساطیری، نیمه تاریخی و تاریخی 

هایی تابکو هم از دیدگاه خود فردوسی پرداخته است و شاهنامه آن، هم به روایت  مشروعیّت

عنوان هب( که در آن، نویسنده قدرت را 1386از )رحیمی، « تراژدی قدرت در شاهنامه»نظیر 

از « هاشاهِ نامه»های اصلی حکومت از ابعاد مختلف بررسی کرده است. نیز کتاب یکی از پایه

 بررسی شده است. وهای پادشاهان نقد که حکومت( 1397)شمیسا، 

اسمی است مرکّب معنی فرمانروا، حاکم، مسلّط، « پادشاه»واژة (پادشاه. 1ادبيات پژوهش: 

اختیار، محیط، خدا، سلطان، ملک، شهریار، خدیو و خسرو آمده است. نامی است فارسی صاحب

خداوند، داماد و هر چیز که آن به به معنی اصل، « پاد»؛ «شاه»و « پاد»باستانی مرکّب از 

تر باشد، پس معنی اسم بر این تقدیر از چهار سیرت و صورت از امثال و اقران بهتر و بزرگ

اند. دوم، همیشه داماد اهللوجه بیرون نتواند بود: اوّل، پاسبان بزرگ؛ چه سالطین، پاسبان خلق

نسبت به سایر مردم، اصل و خداوند اند؛ سیم، چون پادشاه چون ملک را به عروس تشبیه کرده

باشد و پایندگی و دارندگی به حال او انسب است و چهارم، خداوند تخت و اورنگ، اوست و 

(کاربرد واژة پادشاه در 2 .(348 /1: 1362، برهان قاطع)این معنی از جمیع معانی اولی باشد 

پادشاه، خدای، خداوندگار،  های شاه،را با نام« پادشاه»واژة  شاهنامهفردوسی در شاهنامه: 

ها برای مشروعیّت و دار، کِی، شهریار، خسرو، خدیو و کدخدای آورده که گاهی این واژهجهان

های با واژه شاهنامهگاهی برای عدم مشروعیّت به کار رفته است. مشروعیّت پادشاهان خوب در 

اب چون ضّحاک، افراسی عدالت، دادگری، دینداری )داد و دهش( آمده و مشروعیّت پادشاهانی

 شاهنامه،، شرارت و جادوگری استوار گشته است. در و ارجاسپ تورانی، بر پایۀ زور، ستم

 اند.گری و برخی نماد صلح و آرامش و آبادانیروزی، ستمبرخی پادشاهان نماد تیره

روایی کردن، سلطنت کردن ، مصدر عربی و به معنای فرمانhokūmatحکومت (حکومت. 3

شود و در دانش سیاست، حکومت این گونه تعریف می (1: ج1375)معین، وری کردن است و دا

 1«هیأت حاکمه»شود که قدرت سیاسی در هر کشور به دست فرد یا افرادی سپرده می»که: 

کند و شود. ولی در هر کشور، هیأت حاکمه، قدرت را به نوعی خاص اعمال مینامیده می
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« نامندک کشور مفروض را رژیم سیاسی خاصّ آن کشور میهمین طرز متد هیأت حاکمۀ ی
  (.1: 1381)عاملی، 

 شاهنامهروایي در رسي ساختار قدرت و فرمانبر  -1      

بدان پرداخته شاهنامه های جامعۀ ایرانی، در چون دیگر پدیدهیکی از موضوعاتی که هم

هرگز تنها در بُعد صوری آن » شاهنامهروایی است. پدیدة قدرت در شده است، قدرت و فرمان

های معنوی و مندیای از توانگیرد؛ بلکه قدرت مادی، همیشه پشتوانهمورد توجّه قرار نمی

زاد ، دانایی و توانایی، دو همشاهنامهروحانی دارد و به همین جهت است که در 

 (.325: 1381)رستگار فسایی، « ناپذیرندجدایی

های باستانی و چگونگی توان ساختار انواع حکومت، میشاهنامههای براساس داستان

ویژه در رابطه تر در آغاز هر حکومت، بهترین این مطالب، بیشها را دریافت. مهممشروعیّت آن

گیر و های پرشماری که از دید سیاسی چشمبا کسب قدرت پادشاه و نیز در خالل داستان

 اند، آمده است.تاریخی و تاریخیهاساطیری، نیمهای اساطیری، نیمهمربوط به دوره

 شاهنامهانواع حکومت در ایران باستان )پيش از اسالم( به روایت  -2     

فردوسی در به نظم کشیدن و به نمایش درآوردن ساختار حکومت ها در شاهنامه نه تنها 

ز به ساختار حکومت و پادشاهی در ایران باستان توجه داشته است بلکه از دیدگاه خود نی

ها های حکومتی، همواره به کارکرد آنا را ارزیابی کرده است؛ وی در داوری نمونههحکومت

ای، بیش از پنجاه شاه را به آزمون کشانده و عملکرد آنان نظر داشته و چون معلّم و پژوهنده

ایات توان بر پایۀ روارزیابی کرده است. بنابراین می« بسیار بد»تا « بسیار خوب»را در طیفی از 

ها و نیز از نظر خود های باستانی و چگونگی مشروعیّت آن، از ساختار انواع حکومتشاهنامه

 (.11-10: 1384)رستگار، آگاه شد  شاهنامهفردوسی در 

 شاهنامهروایي در شناسي فرماننوع -3     

سان یکروایی و پادشاهی چه در ایران و چه در جهان، و با وجود تقریباً فرمانشاهنامه در 

 شود:بودن جامعه، به چند بخش عمده تقسیم می

 این حکومت خود سه شکل عمده دارد: حکومت مطلقة شاه: -1-3    

 حکومت عادالنة خدامحور -1-1-3  

راندند و از چهار شاه اساطیری، کیومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشید بر جهان فرمان می

یا « شاهنشاه»، «زمینشاه ایران»، «خدیو جهان»، «کدخدایجهان»ایشان با عناوین 

 (.18: 1384)رستگار، شد یاد می« شهریارجهان»
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 کیوووومرث شووود برجهوووان کدخووودای

 

 نخستین به کووه انودرون سواخت جوای 
 (1/21: 1386)فردوسی،                   

 ز هُووورّای درّنووودگان چنوووگ دیوووو
 

 سووت از خشووم کیهووان خوودیوسشووده  
 ( 1/25مان: )فردوسی، ه                   

 ز هوور جووای کوتووه کوونم دسووت دیووو
 

 کووه موون بووود خووواهم جهووان را خوودیو 
  (1/35)همان:                                

 اگوور شوود فریوودون جهووان شووهریار
 

 نووووه مووووا بنوووودگانیم بووووا گوشوووووار 

    (1/96)همان:                            

مانند  –اند؛ زیرا داوند دریافت کردهچهار شاه مذکور، مشروعیّت حکومت خویش را از خ

فرّ ایزدی بر آنان تابیده و یزدان پاک، یاور آنان است و از طریق سروش با  -سایر پادشاهان

فرمان کند. قدرت مطلقۀ مذهبی و سیاسی در دست آنان است و به آنان ارتباط برقرار می

 اره با بدی و اهریمن درستیزند. گسترند و هموکنند و در کشور داد میروایی مییزدان فرمان

 داند:هوشنگ پادشاهی خویش را از سوی پروردگار می
 بووووه فرمووووان یووووزدان پیروزگوووور

 

 بووه داد و دهووش تنووگ بسووتش کموور  

  (1/29)همان: 

گاه شاهی و داند و جایروایی خویش را بخشش الهی و فرّه ایزدی میجمشید نیز فرمان

 رد:پذیموبدی را هم زمان برای خویش می
 موووونم گفووووت بووووا فوووورّه ایووووزدی

 

 همووووم شووووهریاری، همووووم موبوووودی  

(1/41)همان:   

 حکومت خودکامه و استبدادی -2-1-3     

خودکامگی در »خوی را نکوهیده است. گر اهریمنفردوسی، پادشاهان خودکامه و ستم

ای از ای تاریخی و کهن دارد. خودکامگی خاورانه، گونههای خاورزمین، پیشینهسرزمین

گیرد و مرز و کران ای آن را فرو نمیروایی بی چند و چون است که هیچ بند و بازدارندهفرمان

شده است: به چند صورت ارائه شاهنامهاین ساخت حکومتی در  (.3: 1383)کزّازی، « نهدنمی

پیمان شود که با اهریمن همدر بخش اساطیری، حکومت جّبارانه و مسبتدّانۀ ضّحاک دیده می

المقدّس( قدرت را در دست و با کمک او پس از قتل پدر، ابتدا در گنگ دژ هوخت )بیتاست 

 راند. گیرد و سپس بر جهان حکومت میمی
 دادگوووووورفرومایووووووه ضووووووحّاک بی

 بووووه سوووور برنهوووواد افسوووور تازیووووان

 

 بووودین چووواره بگرفوووت جوووای پووودر 

 بووور ایشوووان ببخشوووید سوووود و زیوووان
(1/48: 1386)فردوسی،   
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با تقسيم قدرت به صورت ایالتي یا  « شاهنشاهي»نة حکومت عادال -3-1-3

 فدرالي

روایی بر ایران و کشورهای همسایۀ آن به صورت در حکومت عادالنۀ شاهنشاهی که فرمان

شاه در رأس هرم قدرتِ کشوری و ایالتی قرار دارد. شاهان ایالتی ایرانی و »ایالتی است، 

ۀ حکومتی خود از نوع خودمختاری و آزادی چنین متّحدان غیرایرانی شاه هرچند در حیطهم

تبارند، چون عمل برخوردارند، امّا تحت فرمان شاهنشاه هستند. شاهان ایالتی اغلب ایرانی

سام، زال یا رستم )شاه سیستان(، گودرز )شاه اصفهان(، گرگین )شاه خوزستان( و مهراب 

شاهنشاه ایران هستند، چون )شاه کابل(. از سوی دیگر، شاهان چند کشور مجاور نیز متّحد 

رای، مهراج و شنگل )شاهان هند و دیگر رایان هند(، سرو، نعمان، مُنذر )شاهان یمن(، ساوه 

)خاقان چین و چندین خاقان دیگر(، شاهان ارمنستان، ترکستان، هپتال و قیصر روم. بعضی 

و بزرگان و آزادگان  از شاهان ایالتی و پهلوانان ایرانی و همچنین شماری از موبدان و بخردان

کنند و وظایف و حقوق خاصّی دارند؛ از آن جمله باید در به عنوان مشاور به شاه خدمت  می

گذاری شاه حضور داشته باشند تا پادشاهیِ او را به رسمیّت مراسم بر تخت نشستن و تاج

ک و دادی(، به جز مستبدّانی چون ضّحا)دورة پیششاهنامه  بشناسند. در بخش اساطیری

افراسیاب، بقیۀ شاهان هرچند قدرت مرکزی را به طور مطلق در دست دارند، امّا با داد و 

کنند. شاهنشاه معتقد به پروردگار است و اشاعۀ دین و دادگستری، بخش دهش حکومت می

دهد؛ با این حال، از زمان جمشید به بعد، موبدان تشکیالتی مهمی از حکومت او را تشکیل می

: 1384)رستگار، کومت دارند که در رأس آن، موبدِ موبدان و گاهی هم شاه قراردارد مستقل از ح

19-21.) 

 الّطوایفي )ایالتي(حکومت ملوک -2-3     

های برخالف حکومت مطلقۀ شاه و انواع آن که قدرت شاه مرکزیّت داشت و همۀ حکومت

الطّوایفی که با سلسلۀ کداخلی و کشورهای مجاور تحت لوای یک شاه بودند، در حکومت ملو

روایی حاکمان ای بود. با توجّه به فرماناشکانیان ظاهر شد، حکومت به شکل ایالتی و طایفه

ای توان آن را نمونهحکومتِ شاه محور رواج داشته که می»این خاندان در هر یک از آن ایاالت، 

: 1384)رستگار، « دداد کرکوچک از حکومت پادشاهی با تقسیم قدرت به صورت شهری قلم

فردوسی به دلیل اطّالعات محدودی که از سلسله و خاندان اشکانی دارد، چیزی بیش از (. 21

 (.139-6/138: 1386)فردوسی، چند نام نیاورده است 
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 حکومت مزدک و مزدکيان -3-3     

تنها منبعی  شاهنامهدر عهد پادشاهی قباد ظهور پیداکرد؛  شاهنامه حکومت مزدک در

ست که چگونگی ورود مزدک به دربار قباد را با طول و تفصیل آورده است و منابع تاریخی ا

ماقبل شاهنامه این قضیه را مسکوت گذارده اند. بنابر متن شاهنامه، قباد با شنیدن استدالالت 

منطقی مزدک در باب مشکالت تودة مردم و لزوم اصالحات در دیانت زرتشتی ، با او همداستان 

به استناد (. 455-451 /6: 1386)فردوسی، گاه موبد موبدان را بدو می سپارد و جای می شود

شاهنامه، قباد که در مقابل سخنان مزدک پاسخی نداشت ابتدا به باز شدن انبارهای آذوقه به 

روی عوام گرسنه رضایت داد و سپس به باال گرفتن نفوذ مزدک، به تدریج سایر تعلیمات 

تر مورخان معاصر اعتقاد دارند که قباد با پذیرش این آیین در شد. بیش مذهبی او را پذیرا

: شاهنامهطلبی چون زرمهر )در دار و قدرتوجوی راهی برای سرکوب بزرگان داعیهجست

 (.340: 1382)دیاکونوف، سوفزای( بود 

  شاهنامه مشروعيّتِ حکومت در -4     

است. « سزاواری»و « حقّانیّت»م مترادف های پیش از اسالدربارة حکومت لفظ مشروعیّت

غیر از حکومت مزدک، در سه نوع حکومت عادالنۀ خدامحور، شاهنامه مشروعیّت حکومت در 

الطّوایفی، عمدتًا بر پایۀ حکومت عادالنه با تقسیم قدرت به صورت ایالتی و حکومت ملوک

 های زیر است:معیار اّولیه دارای ویژگی

 ، یعنی بزرگان و آزادگان «ترانبر»تعلق به گروه  -الف

 داشتن فرّ کیانی، ایزدی یا موبدی   -ب

 دانش )رای و خرد(   -ج

 برخورداری از افسون  -د

 شاهنامهها در آیين و مراسم آغاز حکومت -5      

، چندین الگو وجود داشته که شاهنامهپادشاه در  50در مراسم آغاز حکومت بیش از 

)خطابۀ شاهی(، گوهرافشانی، داشتن  گذاری، صدور منشورستن، تاجاند از: بر تخت نشعبارت

کمربند و مُهر پادشاهی، اهدای خلعت شاهانه، داشتن فرّه ایزدی و تعیین روز پادشاهی. 

پهلوانان و گاه موبدان طّی تر شاهان درآغاز حکومت در انجمنی با حضور بزرگان، جهانبیش

گویی حضّار به رسمیّت اند و با آفرینگذاشتهر سر مینشسته و تاج بمراسمی خاص بر تخت می

 گذاری تصویر می شودند. برای نمونه هوشنگ که آغاز حکومتش با تاجارسیدهمی
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 دار هوشووونووگ بووا رای و دادجهووان

 

نهوواد  بر سوووور  نیووا توواج   بووه جووای 
(29 /1: 1386)فردوسی،   

 گوید:ها سخن میآن و با خواندفرامیو یا تهمورث در آغاز حکومتش موبدان را 

 منوودپسوور بُوود مووراو را یکووی هوووش

 بیامووود بوووه تخوووتِ پووودر برنشسوووت

 هموووه موبووودان را ز لشوووکر بخوانووود

 

مایووووه تهمووووورث دیوبنوووودگووووران   

 بووه شوواهی کموور بوور میووان بوور ببسووت

  بووه خوووبی چووه مایووه سووخنها برانوود
(35 /1: 1391)فردوسی،   

 :(5/471)همان: دهد ن تشکیل میکومت، انجمنی از بخردابهمنِ اسفندیار نیز در آغاز ح

توان در را می شاهنامهطور کلّی تعداد و درصد الگوهای آیین و مراسم آغاز پادشاهی در به

 جدول زیر نشان داد:

 درصد تعداد پادشاهان آیين و مراسم

 % 100 51 بر تخت نشستن

 % 75 35 گذاریتاج

 % 84 40 صدور منشور)خطابه(

 % 8 4 گوهرافشانی

 % 2 1 تن کمربند شاهیبس

 % 2 1 مُهر پادشاهی

 % 4 2 اهدای هدیه و خلعت شاهانه

 % 50 24 داشتن فّره ایزدی

 % 4 2 تعیین روز پادشاهی

 شاهنامهیابي شاهان در الگوهای قدرت -6      

های ایران باستان، نماینده و سایۀ خدا بر روی زمین بود و مردم مطیع شاه در حکومت

راه با داد و خسرو که رفتاری همدند. مردم، حامی پادشاهانی چون کیومرث و کیمحض او بو

 کردند، بودند:داد پرهیز میدهش داشتند و از ستم و بی
 کیووومرث شوود بووور جهووان کدخووودای

 از او اندرآموووووود همووووووی پوووووورورش

 بووه گیتووی درون سووال سووی شوواه بووود

 شووودندی بووور تخوووت اودو توووا موووی

 بوووه رسوووم نمووواز آمدنووودیش پووویش

 

تین به کووه انودرون سواخت جواینخس   

 کووه پوشوویدنی نووو بُوود و نووو خووورش

 بووه خوووبی چووو خورشووید بوور گوواه بووود

 از آن بوووور شووووده فوووورّه و بخووووت او

 وزو برگرفتنووووود آیوووووین خوووووویش
(1/21: 1386)فردوسی،   

 



 

 134  1400پایيز و  زمستان ، 32پياپي هفدهم، شماره دوم، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

دادگری چون ضحّاک قیام کردند و پادشاهی بهرام گور را، به دلیل در برابر شاهان بی

فتند ؛ امّا بهرام به سران و بزرگان ایران که از پادشاهی او بیمناک دادگری پدرش، نپذیربی

بودند، پیشنهاد کرد که تاج شاهی را میان دو شیر بگذارند و هر که بتواند آن را بردارد، به 

 .(405 /6)همان: پادشاهی برسد و سران گفتند این، کار فرّه ایزدی است 

پهلوانان و موبدان در به قدرت رسیدن ان: رابطه و نقش پهلوانان و موبدان با شاه -7

ویژه در دوران پهلوانی، ازجمله در پادشاهی زوطهماسپ، کی شاهان حضوری مؤثر داشتند، به

آوری چون زال و رستم نقشی مهم و پهلوانان خردمند و نامخسرو، جهانکاووس، کیقباد، کی

 بسزا داشتند.

اسیاب، با خواست زال بر تخت نشست؛ هماسپ پس از کشته شدن نوذر به دست افرطزو

 زاده بود و هم از نژاد شاهان و هم صاحب خرد.زیرا زو هم نجیب
 ز تخووووم فریوووودون بجسووووتند چنوووود

 ندیدنوووووود جووووووز پورتهماسووووووپ زو

 بوووه شووواهی بووور او آفووورین خوانووود زال

 

 یکوووی شوووواه زیبووووای تخووووت بلنوووود 

 کووه زور کیووان داشووت و فرهنووگ گووو

 نشسوووت از بووورِ تخوووت زو پووونج سوووال
(1/323)همان:   

امّا در پادشاهی لهراسپ و گشتاسپ، مخالفت خود را اعالم کردند. بهرام گور نیز با  

دادگری به سلطنت رسید؛ زیرا مردم به دلیل بی« مُنذر»راهنمایی و حمایت موبدی به نام 

 (.6/401)همان: پدرش، با پادشاهی او مخالف بودند 

 اهنامهشها و لوازم حکومت پادشاهان در پایه -8    

اند از: قدرت، فرّ ایزدی، هایی که در ایجاد حکومت پادشاهان نقش داشته، عبارتعناصر و پایه

ها فرّ شاهی )وراثت(، ثروت، سیاست و داشتن پشتوانه و پایگاه اجتماعی که به اجمال به آن

 پردازیم:می

ا امروز بوده است. داری از گذشته تترین ابزارهای حکومتقدرت یکی از مهمقدرت:  -1-8    

شروع جلوه دهد. همۀ انواع خواهد قدرت خود را به نحوی توجیه کند و مگر همیشه میسلطه

پیوسته درصددند که اعتقاد به مشروعیّت خود را در ذهن پیروان خود برانگیزند. » قدرت

گر معتقد است که فرّه شناسیم، توسّل به سایۀ خداست. سلطهترین توجیهی که میکهن

رانی، حقّ اوست. بدیهی است که شرط دوام فرّه ایزدی در فرمانروا، ایزدی دارد و ازاین رو حکم

نهاد سلطنت به این علت  اصوالً» (.36و  20-11: 1376)رحیمی، « تبعیّت او از قانون ایزدی است

قدرت دو هزار و پانصد سال در ایران به حیات سیاسی خود ادامه داد که مؤثرترین ابزار تمرکز 

را در اختیار داشت و نوع حکومت عموماً فردی، مطلقه، استبدادی، و خودمحور بود و نظام 
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مراتب زنجیرة درازمدت بود که از سرحلقۀ اصلی آن، شاه نشأت حکومتی نیز متکی بر سلسله

  (.142: 1371)شعبانی، « گرفتمی

رّه ایزدی است و بر اساس دومین پایۀ به حکومت رسیدن پادشاهان، ففرّه ایزدی:  -2-8    

ها، نخستین پایۀ حکومت خود را فرّه ایزدی اکثر آن شاهنامه،دیدگاه بسیاری از پادشاهان 

دانند. فرّه ایزدی، شکوه و جالل شاهی و حمایت معنوی و باطنی است که در پادشاهان می

 وند. شگردد و از همگان برتری یافته و شایستۀ تاج و تخت میدادگستر متجلّی می
به عنوان فروغی نیرومند، آفریدة اهورامزدا که واالتر از همۀ آفریدگان  هدر زامیادیشت از فرّ

از خورنه به عنوان آتش سوزان یاد شده و نیز چنین تفسیر »است، یاد شده است. در مهریشت 

ودات گونه است که تخمۀ زندگی را در موجچون مایع سیّال با طبیعتی آتشاند که فرّ همکرده

 (.33: 1374)آموزگار، « کندبارور می

 و اندیشة فردوسي شاهنامهو انواع آن در  هفرّ  -9     

استفاده شده است. فردوسی معنای واحدی برای این واژه به  شاهنامهاز واژة فرّ بارها در 

 کرد:  توان به این موارد اشارهکار نبرده است؛ بلکه معانی گوناگونی از آن استنباط شده که می

 بخشد؛ فروغ، نور یا موهبتی که اهورامزدا به کسی که شایسته باشد، می -الف

 بزرگی، شکوه، فرهنگ و هوش؛ -ب

 زیبایی، شادابی و شکفتگی؛  -ج

 (.28-26: 1394)اسالمی و بهرامی، دانش و آبرو  -د

ل فرّه کیانی یا تر یافته است و شامبا انواع آن در اوستا، انشعابی بیش شاهنامهانواع فرّ در 

شود که بری، فرّه پهلوانی، فرّه سخن، فرّه ایرانی و ... میشاهی، فرّه ایزدی، فرّه موبدی یا پیام

 شود:ها اشاره میبه برخی از آن

شاهی که همان نژاد و نَسَب است، در ساختار  هفرّفرّه کياني یا شاهي )وراثت(:  -1-9

کلیدی دارد و  به صورت موروثی از پدر به پسر ، نقش شاهنامهحکومتی باستان، به ویژه 

گردند، این ادّعای شاهی مّدعی حکومت می هزادگانی که با استناد به فرّشاه»یابد. انتقال می

کنند که فرزند ارشد شاه و یا از نسل یک شاه هستند؛ حّتی خود را یا بر این پایه استوار می

وعیّت پادشاهی خود را اوّاًل بر اساس نَسَب حکّام مستبدّی چون ضحّاک و افراسیاب، مشر

کنند و ثانیاً با اِعمال زور و ایجاد خفقان در جامعه، حکومت را به دست شاهی خود توجیه می

زادگان شده که شاهی به مفهوم موروثی بودن حکومت، شامل حال کلیّۀ شاه هگیرند. فرّمی

تنها شرط کافی برای مقبولیّت و ادّعای  کند؛ امّاتعلّق آنان را به گروه بزرگان تضمین می

 (.23: 1384)رستگار، « شاهی نیست
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 برد.خوانیم که وی عالوه بر پادشاهی، فرّه شاهی را نیز به ارث میدر داستان گشتاسپ می
 چو گشوووتاسوووپ بر شووود به تخت پدر

 

 داشووووت و بخووت پوودر پوودر فرّ کووه 
 (5/77: 1386)فردوسی،                    

تر مختّص پادشاهان مرد بوده است؛ امّا گاهی در ی )وراثت( برای پادشاهی بیششاه هفرّ

توان به پادشاهی آزرمیدخت که مشروعیّت شود برای نمونه مین نیز مطرح میپادشاهی زنا

 گوید:شاهی و موروثی و داد و دهش بود اشاره کرد که می هحکومتش بر پایۀ فرّ

 یکوووی دخوووت دیگووور بُووود آزرم نوووام

 بوووه تخوووت کیوووان برنشسوووتبیامووود 

 

 زتووواج بزرگوووان رسووویده بوووه کوووام 

 گرفت ایون جِهوان جَهوان را بوه دسوت
(8/399)همان:  

 فرّه ایزدی -2-9

ترین لوازم مشروعیت بخش قدرت در تاریخ ایران بوده است که نه تنها فرّه ایزدی از مهم

مختلف حیات های در دورة ایران باستان  حتی پس از آن و تا دوران اسالمی نیز به شکل

محوری فرّ ایزدی به عنوان عامل مشروعیت بخش پادشاهی  مؤلفۀبرای مثال یابد. می

: 1380)قاضی مرادی،  اهلل بودن شاهان در پس از اسالم تبدیل شدمؤلفۀ ظلساسانیان به عنوان 

آنان شود و به بر اساس فرمان اهورامزدا، فقط به شاهان داده می»، فرّه ایزدی شاهنامهدر  (.77

جمشید پس از پادشاهی، خود را شایستۀ  (.27: 1394)اسالمی و بهرامی، « بخشدمشروعیّت می

 داند:رانی جهانی میحکم
 مایووووه جمشووووید فرزنوووود او    گووووران

 کمووور بسوووت بوووا فووورّ شاهنشوووهی    

 موووونم گفووووت بووووا فوووورّه ایووووزدی

 

 کمووور بسوووت یکووودل پووور از پنووودِ او  

 جهووووان گشووووت سرتاسوووور او را رهووووی

، همووووم موبوووودیهمووووم شووووهریاری  

(1/41)همان:   

ویژه فرّه ایزدی از بُعد زیباشناختی نیز برخوردار است. فردوسی چهرة پادشاهان، به

پادشاهان اساطیری را که دارای پرتو فرّ ایزدی هستند، به خورشید تابان و با زیبایی ماهِ تابنده 

د. دربارة کیومرث چنین کند. مثل فریدون ، کی قباد و شاهانی که از نسل او هستنتشبیه می

 سروده:

 بووه گیتووی درون شوواه سووی سووال بووود

 همووووی تافووووت زو فوووورّ شاهنشووووهی

 

 بووه خوووبی چووو خورشووید، بوور گوواه بووود 

 چوووو مووواه دو هفتوووه ز سووورو سوووهی

(1/21: 1386)فردوسی،   
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 بریفرّه موبدی یا پيام -3-9 

را گسترش  پرستانجنگند و سرزمین یزدانکسانی که برای دین و سرزمین خویش می

(. منوچهر در حملۀ سپاه 27:1394)اسالمی و بهرامی،« شوند دارای فرّه موبدی می»دهند، می

نام و گوید: کسانی که خون لشکر چین و روم را بریزند، تا ابد نیکتور به رزمندگان ایرانی می

 باشند.با فرّه موبدان می
 کووس کووه از لشووکر چووین و روم  هوور آن

 جوووواودان نامنوووود توووواهمووووه نیووووک

 

 بریزنووووود خوووووون و بگیرنووووود بووووووم 

 بماننوووووود بووووووا فوووووورّه موبوووووودان
(1/140)همان:   

 فرّه پهلواني -4-9

پهلوانان است که به کمک ، خاصّۀ رزمندگان و سرداران سپاه و جهانشاهنامهاین فرّ در 

دارند که از معروّف ترین آن، شاه را یاری نموده و ایرانشهر را از گزند دشمنان مصون می

خسرو برای پیدا کردن توان نام برد. هنگامی که کیمی دگان آن، از سام، زال، رستم رادارن

 کند:مبارز با اکواِن دیو، پهلوانان خود را این چنین خطاب می
 دیووده بووود و دیگوور کووه خسوورو جهووان

 ای بُوود کووه اکوووانِ دیوووکووه آن چشوومه

وز آن پووس بووه گُووردان چنووین گفووت 

  ژیوانشاه  گَوی باید اکنوون چوو شویرِ

 

 ز کارآگهووووان نیووووز بشوووونیده بووووود 

 جهووان گشووت ازو پوور فغووان و غریووو

 کوووه ای نامووودارانِ بوووا فووورّ و جووواه

ز گُووردان کووه بنوودد کموور بوور میووان   

(3/290)همان:   

شود و جنبۀ نمادین و با اشکال متناسب با آن دوره ظاهر میشاهنامه فرّ در هر دوره از »

گاهی از گفتار و کردارها. در دورة اساطیری به صورت  بازنمایی دارد: گاهی از چهره و قیافه و

ای که حتّی اطراف خود را روشن شد، به گونهای نورانی گرداگرد شاهان متجّلی میهاله

ای از چهرة شخص قابل گردانید. گاهی در دوران پهلوانی و تاریخی نیز فرّه به صورت هالهمی

خرین پادشاه ساسانی در دورة تاریخی در شود. همچنین فرّه و فروغ یزدگرد، آرؤیت می

کننده است که آسیاب را روشن کرده و آسیابان در وصف روی تابان و شاهنامه چنان خیره

 (30: 1394)اسالمی و بهرامی، گوید: پرفروغ یزدگرد می

 چووو خورشووید گشووته اسووت زو آسوویا  

 کووس کووه او فوورّ یووزدان ندیوودهوور آن

 

 خووورش نووان خشووک و نشسووتن گیووا 

ایوووون آسوووویابان ببایوووود شوووونیداز   

(8/456: 1391)فردوسی،   
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 شاهنامهمشروعيّت حکومت پادشاهان چهار سلسلة پادشاهيِ  -10   

های دادی، کیانی، اشکانی و ساسانی(، عالوه بر دارا بودن آیینپادشاهان چهار سلسلۀ )پیش   

ه در جداول زیر و هایی استوار بوده است کپادشاهی، دالیل مشروعیّت حکومتشان بر پایه

 شود:جداگانه اشاره می

 دادیها و دالیل مشروعيّت حکومتي پادشاهان پيشآیين
 دالیل مشروعیّت حکومتی های پادشاهیآیین پادشاهان

گذاری، پناه بر تخت نشستن، تاج کیومرث

 بردن به کوه، جشن سده و نوروز

: 1386،قدرت مثبت، فّره شاهی، فّر ایزدی و داد و دهش. )فردوسی

1/21) 

گذاری و بر تخت نشستن، تاج هوشنگ

 صدور منشور

فرّ ایزدی، فرّ شاهی )وراثت(، فّر کیانی، داد و دهش و آبادانی.)همان: 

1/29) 

فرّشاهی، فرّایزدی که آن را در حین حکومت با زهد و سلوک و  // تهمورث

 (1/35تزکیۀ نفس دریافت نمود و داد و دهش)همان: 

 (1/41ایزدی، فرّ شاهی )وراثت( و آبادانی. )همان: فرّ // جمشید

 (1/55دادگری ، جادو و افسونگری )همان:قدرت منفی، بی _______ ضّحاک

فرّ شاهی، فرّ ایزدی که در حین سلطنت دریافت نمود و داد و دهش.  گذاریبر تخت نشستن و تاج فریدون

 (1/89)همان:

گذاری و بر تخت نشستن، تاج منوچهر

 ور منشورصد

 (163و1/161فرّ شاهی )وراثت(، فّر ایزدی و فرّ موبدی. )همان:

گذاری و بر تخت نشستن، تاج نوذر

اهدای شادباش به بزرگان حاضر 

 در مراسم پادشاهی

 (285 /1فرّ شاهی و فرّ ایزدی)همان: 

 (1/327فرّ شاهی )وراثت(، داد و دهش. )همان:  بر تخت نشستن زوتهماسپ

 دالیل مشروعيّت حکومتي پادشاهان کيانيها و آیين
 دالیل مشروعیّت حکومتی های پادشاهیآیین پادشاهان

 (1/345فرّ ایزدی، فرّ کیانی، فرّ شاهی. )همان:  گذاریبر تخت نشستن و تاج قبادکی

گذاری و بر تخت نشستن، تاج کاووسکی

 صدور منشور

اثر غرور از او کسب  فرّ شاهی )وراثت(، ابتدا فرّ ایزدی داشت که بر

 (2/4شد. )همان:

 (521 /3فرّ شاهی)وراثت(، فرّ ایزدی، فرّ موبدی و داد و دهش)همان:  گذاریبر تخت نشستن و تاج خسروکی

گذاری و بر تخت نشستن، تاج لهراسپ

 صدور منشور

فرّ شاهی)وراثت( و فرّ ایزدی )به دلیل شایستگی او برای سلطنت( 

 (5و4 /5: 1391)فردوسی، 

  گشتاسپ

// 
دادگری از او سلب فرّ شاهی و فرّ ایزدی )که به دلیل تمایل به بی

 (78و77 /5: 1391شد( )فردوسی،

بهمنِ 

 اسفندیار

 (5/471دادگری، فرّ شاهی )همان: قدرت منفی و بی //
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همای چهر 

 آزاد

 (488و487 /5دادگری، فرّ شاهی )همان: قدرت منفی و بی //

 (516اهی )وراثت(، فّر ایزدی و داد و دهش )همان:  / فرّ ش // داراب

دارایِ 

 داراب

 (530و529دادگری )همان:فرّ شاهی، قدرت منفی و بی //

 (630 /5فرّ شاهی و موروثی و فرّ ایزدی)همان:  // اسکندر

 ها و دالیل مشروعيّت حکومتي پادشاهان اشکانيآیين
 ت حکومتیدالیل مشروعیّ های پادشاهیآیین پادشاهان

 (138 /6فرّ شاهی)همان:  گذاریبر تخت نشستن، تاج اشک )از نژاد کی قباد(

 (6/138)همان:  // شاپور

 (138 /6)همان:  // گودرز

 (138 /6)همان:  // بیژن

 (138 /6)همان:  // نرسی

 (138 /6)همان:  // اورمزد

 (138 /6)همان:  // آرش

 (138 /6هی، داد و دهش )همان: فرّ شا // اردوان بزرگ )بهرام(

 ها و دالیل مشروعيّت حکومتي سلسلة ساسانيآیين
 دالیل مشروعیّت حکومتی های پادشاهیآیین پادشاهان

فرّ ایزدی و فرّ شاهی و داد و دهش. )همان:  گذاری و صدور منشوربر تخت نشستن، تاج اردشیر بابکان

 (194و6/193

داد و دهش، فرّ ایزدی )همان: فرّ شاهی و  // شاپوِر اردشیر

 (244و6/243

 /6فرّ شاهی، فرّ ایزدی، داد و دهش. )همان:  بر تخت نشستن و صدور منشور اورمزد

 (256و255

 (265و263 /6فرّ شاهی، داد و دهش)همان:  بر تخت نشستن بهرامِ اورمزد

 (271و269 /6)همان:  گذاری و صدور منشوربرتخت نشستن،تاج بهرامِ بهرام

 (275 /6)همان:  // بهرامِ بهرامیان

 (283 /6)همان:  // نرسِی بهرام

 (286و285 /6)همان:  // اورمزدِ نرسی

شاپور 

 ذواالکتاف

 (6/287فرّ شاهی، فرّ ایزدی، داد و دهش )همان:  //

 (346و6/345فرّ شاهی، داد و دهش)همان:  // اردشیر نکوکار

 (350و349 /6)همان:  // شاپور سوم

 (356و6/355)همان:  // بهرامِ شاپور
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دادگری فرّ شاهی، داد و دهش و سپس متمایل به بی // یزدگرد بزهکار

 (362و6/361)همان: 

 (417و6/416فرّ ایزدی، فرّ شاهی، داد و دهش )همان:  // بهرامِ گور

دوم یزدگرد 

 ساسانی

 (4و3 /7فرّ شاهی، موروثی )همان:  //

هرمز سوم 

 ساسانی

 (9و 7/ 7فرّ شاهی، شایستگی او برای پادشاهی )همان:  گذاریتخت نشستن، تاجبر 

 (16و15/ 7فرّ شاهی، موروثی)همان:  گذاری و صدور منشوربر تخت نشستن،تاج پیروز

 (32و31/ 7فرّ شاهی، داد و دهش)همان:  // بالِش پیروز

 7دادگری )همان: فرّ شاهی بود و متمایل به بی // قُباد

 (52و51/

کسری 

 انوشیروان

فرّ شاهی، فرّ ایزدی، داد و دهش و قدرت  //

 (92و88/ 7مشروع)همان: 

فرّ شاهی، داد و دهش، اّما بعداً متمایل به  بر تخت نشستن و صدور منشور هرمز

 (469و467/ 7دادگری)همان: بی

 (4 و3/ 8)همان:  گذاری و صدور منشوربر تخت نشستن،تاج خسروپرویز

 (324 و323/ 8)همان:  // شیرویه

اردشیر 

 شیروی

 (377/ 8فرّ شاهی، داد و دهش)همان:  //

 (385/ 8خویی )همان: دادگری و اهریمنبی // فرایین )گراز(

 (393/ 8فرّ شاهی، داد و دهش)همان:  // پوران دخت

 (400و399، 8)همان:  // آزرم دخت

 (404و403/ 8خویی)همان: دادگری و اهریمنبی // فرّخ زاد

یزدگرد سوم 

 ساسانی

 8فرّ ایزدی، فرّ شاهی)وراثت(، داد و دهش)همان:  //

 (411و410/

 

 بررسي تقابل قدرت و فرّ شاهي )وراثت( -11 

هاست؛ یعنی نبرد اهورامزدا و اهریمن، باید دید که در ، نبردِ قدرتشاهنامهجا که از آن

گونه تر و تأثیرگذارتر است. همانعامل پررنگ بررسی تقابل قدرت و فّر شاهی )وراثت(، کدام

شود: قدرت مثبت و مشروع در دو جهت ظاهر میشاهنامه تر گفته شد، قدرت در که پیش

قباد و قدرت منفی خسرو وکیکه مختصّ پادشاهان دیندار و دادگر است، چون فریدون، کی

است، چون ضحّاک و افراسیاب. گر دادگر و افسونو نامشروع که مختصّ پادشاهان سّفاک و بی

دادگر برای به دست آوردن تخت و تاج شاهی از هیچ ستم و ناحقّی فروگذار پادشاهان بی

بر اساس فرّ ایزدی، فرّ شاهی )وراثت( و شاهنامه، نبودند. مشروعیّت حکومت پادشاهان خوب 
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جمشید پس از که  گاهبینیم : آنداد و دهش گذاشته شده است که در داستان جمشید، می

مرگ و شادان بودند، روزی در حضور مهان بی گذشت و مردمسال که از حکومتش می 300

اش شکست افکند و فّر و موبدان از سر غرور، خود را کردگار خواند و یزدان پاک در پادشاهی

ایزدی از او دورگشت و مردم ایران علیه او برخاستند. ضّحاک در این میان از فرصت استفاده 

داد و جادو و افسون بر تخت سلطنت ایران نشست و بدین گونه نگذاشت که کرد و با بی

 اش برسد.جانشینی و سلطنت که حقّ مسلّم فرزند جمشید بود، به ورثه

در سیرت »، ناپایدار است  و پایداری آن مشروط دانسته شده است چنان که هفرّ اساساً

پادشاهان ناپایدار  هید هم  تأکید گردیده که فرّپادشاهان، مکرر ذکر شده و در داستان جمش

« رانی از راه راست منحرف شود و به کژی گراید، آن را از دست می دهداست و چون حکم
  (.48: 1383)سودآور، 

اصل فّر شاهی )موروثی بودن( به تنهایی شرط کافی نیست؛ بلکه گاهی صالحیّت و 

سیدن اوست. در داستان جانشینی فریدون دو ای، دلیل بر به حکومت رزادهشایستگی شاه

آوری، اش در رزمفرزندش، سلم و تور، سلم به دلیل فرزند ارشد بودن و تور به دلیل برتری

دانستند. فریدون، که جهان را به سه بخش کرده بود، روم را به خود را شایستۀ جانشینی می

اش برای جانشینی و حیّت و شایستگیبخشد و ایرج را به دلیل صالسلم و توران را به تور می

گزیند. مورد دیگر، طوس و گستهم، فرزندان نوذر هستند که شایستۀ حکومت بر ایران برمی

 شاهی شناخته نشدند و بر تخت ننشستند.

همتراز او و  -اگر نه برتر-رستم، دارای فرّه پهلوانی است و خود را نه گماشتۀ شاه، بلکه 

مند دیگری رستمِ دارای فرّه پهلوانی را از داند و هرگاه که فرهار میبرگزیدة بی واسطۀ آفریدگ

پایگاهی که الزمۀ فّر و خویشکاری اوست فروتر بینگارد، بانگ خشم رستم بلند می شود که 

 (.373: 1380)دوستخواه، « نه من بنده ام»آزاد زادم و 

یعنی از پدر به پسر تر موروثی است، بیش شاهنامهمقام پادشاهی در نژاد و نَسَب: 

رسند. ازجمله هوشنگ، گردد؛ امّا گاهی نوة پسری یا دختری به پادشاهی میمنتقل می

 خسرو و بهمن که نوادگان شاهان پیش از خود هستند.منوچهر و کی

فریدون و نوة ایرج و ماه آفرید است که پس از  دادی، نوادةمنوچهر هفتمین پادشاه پیش

 نیا بر تخت نشست: کشته شدن ایرج، به جای
 منووووچهر یوووک هفتوووه بوووا درد بوووود

 بوووه هشوووتم بیامووود منووووچهر شووواه

 

 دوچشوومش پووور آب و رُخووش زرد بوووود 

 بوووه سووور بووور نهووواد آن کیوووانی کووواله
(1/161)همان:   
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چون لهراسپ که با معرّفی کی شود. همگاهی پادشاهی با معّرفی پادشاه پیشین شاه می

 (.4/358)همان:رسد خسرو به پادشاهی می

سر کنند: مانند سیندخت، هممدارانی دانا و آگاه را بازی مینقش سیاست شاهنامهگاه زنان 

مهراب کابلی؛ گاه بزرگ پهلوانانی هستند که در لباس رزم و مردانه مانند قهرمانی دلیر از 

هیچ چون گردآفرید و ُگردیه و گاه مظلومانه بیکنند: همکیان و مرز و بوم خویش دفاع می

های حماسه گردند تا پایههایی پاک در حماسۀ مّلی میو نشان، زایندة دلیر مردان و انساننام 

ریزی کنند: مانند مادر سیاوش که اسطورة پاکی و راستگویی را به دنیا آورد و را محکم پی

 هیچ چشم داشتی از دنیا رفت و نیز تهمینه و جریره. بی

اند. تعداد پادشاهانی که از فر زن و بقیه مرد بودهن 3، شاهنامهاز پنجاه وچهار پادشاه در 

اند، پنجاه نفر و آنان که غیر موروثی سلطنت را به طریق فرّ شاهی و وراثت به حکومت رسیده

اند. در جدول زیر، تعداد و درصد پادشاهان مرد و زن و موروثی اند، چهار نفر بودهدست آورده

 و غیرموروثی آمده است:

 درصد پادشاهان مرد و زن و موروثي و غير موروثيجدول تعداد و 

 درصد تعداد فراوانی پادشاهان

 % 95 51 پادشاهان مرد

 % 6 3 پادشاهان زن

 % 95 50 پادشاهان موروثی

 % 8 4 پادشاهان غیر موروثی

 گيرینتيجه

جهانهای شاه، پادشاه، خدای، خداوندگار، را با نام« پادشاه»واژة  شاهنامهحکیم توس در 

دار، کِی، شهریار، خسرو، خدیو و کدخدای آورده که گاهی این واژه برای مشروعیّت و گاهی 

، قدرت و انواع شاهنامههای حکومت در برای عدم مشروعیّت به کاررفته است. محور اصلی پایه

. استها در شاهنامه، فرّه ایزدی، فرّه شاهی )وراثت( گیری حکومتتجلیّات آن و عوامل شکل

های دادگری، دینداری )داد و دهش( آمده و شروعیّت پادشاهان خوب در شاهنامه با واژهم

مشروعیّت پادشاهانی چون ضّحاک، افراسیاب و ارجاسپ تورانی بر پایۀ زور و ستم و شرارت 

های های مطلقه، قدرت پادشاه مرکزیّت داشته و همۀ حکومتاستوار گشته است. در حکومت

اند. در حکومت کردهروایی میجاور تحت لوای یک پادشاه فرمانداخلی و کشورهای م

روایی حاکمان ای بود. با توجّه به فرمانالطّوایف )اشکانیان(، حکومت ایالتی و طایفهملوک
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توان آن را رواج داشته است که می« محورشاه»ها حکومت اشکانی، در هر یک از آن ایالت

با تقسیم قدرت به صورت شهری قلمداد کرد. در حکومت  ای کوچک از حکومت پادشاهینمونه

عادالنۀ شاهنشاهی با تقسیم قدرت به صورت ایالتی )فدرالی(، بعضی از شاهان ایالتی و 

پهلوانان ایرانی و همچنین شماری از موبدان و بخردان و بزرگان و آزادگان به عنوان مشاور به 

برخوردار بودند. از جمله: حضور در مراسم  کردند و از وظایف و حقوق خاّصیشاه خدمت می

، شاهنامهها. در بخش اساطیری گذاری شاهان و به رسمیّت شناختن آنبر تخت نشستن و تاج

به جز مستبدّانی چون ضحّاک و افراسیاب، بقیۀ شاهان هرچند قدرت مرکزی را به طور مطلق 

 کردند. در دست نداشتند، اّما با داد و دهش حکومت می

 خوب از نظر فردوسی، گوش به فرمان سروش دارد و فرّ ایزدی با اوست و در دادگری شاهِ

سپارد و کوشد. شاِه بد، گوش به فرمان اهرمن و جادو میو آبادی کشور و آسایش مردم می

خوی را نکوهیده گر اهریمن، پادشاهان خودکامه و ستمشاهنامهشود. فرّ ایزدی از او دور می

خودکامه، میل و ارادة شاه قانون است. این ساخت حکومتی به چند صورت است. در حکومت 

به جز مستبدّانی چون ضحّاک و افراسیاب، بقیۀ  شاهنامه ارائه شده است: در بخش اساطیری

طور مطلق در دست دارند، امّا با داد و دهش حکومت شاهان هرچند قدرت مرکزی را به

است و اشاعۀ دین و دادگستری، بخش مهمی از حکومت کنند. شاهنشاه معتقد به پروردگار می

حال از زمان جمشید به بعد، موبدان تشکیالتی مستقل از حکومت دهد؛ با ایناو را تشکیل می

تاریخی، شاه دارند که در رأس آن، موبدِ موبدان و گاهی هم شاه قرار دارد. در بخش نیمه

های مذهبی زده و علیه ه جنگگشتاسپ و اسفندیار برای اشاعۀ دین زرتشت دست ب

جنگند. در بخش تاریخی هم شماری از شاهان خود را حامی مهرکیشان در ایران و توران می

شود مثل: فریدون، منوچهر، تر دیده میپادشاهی دیندار بیش شاهنامه،دانند. در دین می

 خسرو، گشتاسپ، اردشیر بابکان و اعقابش، انوشیروان و غیره.قباد، کیکی

فرّ شاهی به مفهوم موروثی بودن حکومت، شامل حال کلیّۀ شاهزادگان شده که تعلّق آنان 

کند، امّا تنها شرط کافی برای مقبولیّت و اّدعای شاهی نیست. را به گروه بزرگان تضمین می

تر مختصّ پادشاهان مرد بوده است؛ امّا گاهی در پادشاهی زنان فرّ شاهی برای پادشاهی، بیش

دخت و آزرمیدخت در چون پادشاهی همای دورة نیمه تاریخی و پورانشود. همرح مینیز مط

آمده که پادشاهان گاهی عاشق دختران معمولی شاهنامه دورة تاریخی. در برخی موارد در 

 اند که نمونۀ آن در داستان بهرام گور و دختران آسیابان آمده است.شده

؛ در بررسی تقابل قدرت و فرّ شاهی )وراثت(، گاهی هاست، نبردِ قدرتشاهنامهجا که از آن

چون پادشاهی تر و مؤثرتر است. همدادگری( پررنگنقش قدرت در مفهوم نامشروع )بی
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دادگری به حکومت رسیدند. گاه نقش وراثت و فرّ ضحّاک و افراسیاب که بر پایۀ قدرت و بی

دلیل بر به حکومت رسیدن اوست. ای زادهشاه مؤثرتر است. گاهی صالحّیت و شایستگی شاه

 در داستان جانشینی فریدون، پسر کوچکش به دلیل صالحیّتش به جانشینی پدر رسید. 

تر است و تعداد پادشاهان غیر تعداد پادشاهان مرد و موروثی از تعداد پادشاهان زن بیش

و متنوع  موروثی فقط چهار تن است. نقش زنان در حماسۀ مّلی ایران، نقش طبیعی، فراگیر

چون نقش مردان است؛ زیرا نسبت به حضور مردان در حماسه، زنان قهرمان و شاخص نیز هم

کند. زنان شاهنامه از طریق وراثت، ناقل خون شان برابری میبه نسبت نقش و حضور کمّی

خسرو در دامان بزرگ اند و پهلوانان و بزرگان و پادشاهانی چون رستم، سهراب و کیپادشاهی

 اند.پرورش یافته زنان
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