
  

  

  

  

  

  1مشروعيت حكومت از ديدگاه فردوسي

  )كسب قدرت شاهان ايران باستان به روايت شاهنامه(

  

  اهللا رستگار نصرت

  شناسي آكادمي علوم اتريش ت علمي دانشگاه وين و انستيتوي ايرانئعضو هي

  
  

 به شود كه آيا فردوسي در روايات باستاني كه نگاشته و در شاهنامه در ابتدا اين سؤال مطرح مي
در ايران پيش از اسالم » پادشاهي«يا » حكومت«نظم كشيده است، با يك تئوري موجود دربارة 

اي را ارائه داده است؟ پاسخ به اين پرسش هم منفي و  روبرو بوده يا خود در شاهنامه چنين نظريه
كه در هاي شاهنامه، نه در رواياتي  يك از قسمت هم مثبت است؛ منفي به اين جهت كه ما در هيچ

آن منعكس شده و نه در ابياتي كه حاوي نظرات شخصي فردوسي است، مطلبي با اين عنوان يا 
كنيم؛ و مثبت به اين دليل كه فردوسي ضمن نقل  متن مستقلي براي اين موضوع پيدا نمي

) و حتي غيرايراني(هاي ايراني  هايي را كه از يك طرف مبين ساختار حكومت ها، بخش داستان
شود، از  اسالم است و از طرف ديگر مربوط به ضوابط مشروعيت هر يك از آنها ميقبل از 

هاي حكومتي، همواره به  فردوسي در داوري نمونه. ديدگاه خود نيز مورد ارزيابي قرار داده است
 شاه را به آزمون تاريخ كشانده و عملكرد آنان را در ٥٠سان يك معلم  كاركرد آنها نظر داشته و به

توان بر پاية روايات شاهنامه  بنابراين مي. ارزيابي كرده است» بسيار بد«تا » بسيار خوب«از طيفي 
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ساختار انواع حكومتهاي باستاني و چگونگي مشروعيت آنها را دريافت و نيز از نظر خود 
هاي ديگري نيز وجود دارد كه با مقايسة آنها  در شاهنامه نمونه. فردوسي در شاهنامه آگاه شد

همة اين موارد نشانگر . گردد ميسر مي» شاِه بيدادگر«از » شاِه با داد و دهش«يص وجوه تمايز تشخ
آل و ضوابط  اين است كه در ذهن فردوسي تصوري روشن و جامع از يك حكومت ايده

  . مشروعيت آن وجود داشته كه بر پاية آن به ارزيابي انواع حكومتهاي باستاني پرداخته است
هاي پادشاهي پيش از اسالم و  تي را كه در مورد ساختارهاي كلي حكومتفردوسي روايا  

صورت پراكنده آورده   كتاب شاهنامه به٥٠آوري كرده بوده، در  معيارهاي مشروعيت آنها جمع
اهم اين مطالب اغلب در ابتداي هر كتاب، جايي كه موضوع كسب قدرت يك پادشاه در . است

و نيز در بطن داستانهاي متعددي كه به ) گذاري تخت نشستن و تاجمثالً در مراسم بر (ميان است 
 كتاب ١٣در اين زمينه، بيشترين اطالعات در .  نقل شده است باشند، لحاظ سياسي حائز اهميت مي

اين اطالعات در اين بخش و در كتابهاي . تعلق دارد» اساطيري«شود كه به بخش  اول مشاهده مي
) ب(تارهاي جوامع اوليه و انواع حكومتهاي پيش از اسالم و ساخ) الف: (بعدي مربوط به

 تا ١كتاب (» اساطيري«به همين دليل اكثر شواهد را از بخش . باشد مشروعيت هر يك از آنان مي
مانده   كتاب باقي٣٧كند، شواهدي نيز از  و در مواردي كه به روشن شدن مطلب كمك مي) ١٣

ذكر ) ٥٠ تا ٢٠كتاب (» تاريخي«و ) ١٩ تا ١٤كتاب (»  تاريخينيمه«ام كه با عناوين  انتخاب كرده
  ٢.گردد مي

هاي پادشاهي برپاية روايات   جوامع بشري و حكومت(evolution)ابتدا به چگونگي تطّور   
اي شود و پس از بحث كوتاهي دربارة  شاهنامه اشاره» تاريخي«و » نيمه تاريخي«، »اساطيري«

در جوامع و » بزرگان و آزادگان«آن، به ويژه قشر » اقشار«اسي ساختار جوامع اوليه و نقش سي
 و معيارهاي مشروعيت آن، (typology)هاي پيش از اسالم، به بررسي انواع حكومت  حكومت

هم به روايت شاهنامه و هم از ديدگاِه خود فردوسي، بپردازيم، موضوعاتي كه تاكنون در تحقيقات 
 اميدوارم با ٣.اند صورت خاص مورد پژوهش واقع نگرديده يا بهطور وضوح و  به» شناسي شاهنامه«

  . طرح اين موضوع، راه بحث و مطالعة بيشتري در اين زمينه باز شود
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  هاي قبل از اسالم ساختار جوامع و حكومت) الف(

   تطور جهان و جوامع بشري-1

صور كلي » ياساطير« يكي از مظاهر جالب در شاهنامه اين است كه فردوسي در بخش -١-١
هاي پادشاهي، مشروعيت هر يك از آنان و همچنين ساختار جامعة مربوطه را برپاية  حكومت

، از روايات »تطور تاريخي«دهد، بلكه از ديدگاه  نشان نمي) نُرماتيو(» هنجارهاي هميشه ثابت«
اينجا و صورت پراكنده  ايراني مربوط به دوران پيش از اسالم كه در قرن چهارم هجري هنوز به

آنجا در دسترس بود، به نحوي در شاهنامه مرتب كرده و ارائه داده كه اتفاقات با تطور رو به 
» نيمه تاريخي«شروع شده و از دوران ) ١٣ تا ١كتابهاي (ماقبل تاريخ » اساطيري«رشدي از دورة 

اين ). ٥٠ تا ٢٠كتابهاي . (گردند ختم مي» تاريخي«گذشته و سرانجام به دورة ) ١٩ تا ١٤كتابهاي (
هاي پادشاهي به  خصوص در زمينة مراحل تكويني و تطوري جوامع انساني و حكومت ويژگي به
 ١كتابهاي (خورد كه در بخش اساطيري شامل اشكال اولية زندگي انسان در عصر حجر  چشم مي

و و تحول جوامع روستائي به شهري و كشوري، ) ٤ تا ٢هاي  كتاب(و رشد آن درعصر فلز ) ٢و 
  ) به بعد٦از كتاب . (باشد هاي ايالتي به ملي و نهايتاً به چند مليتي مي نيز تطور حكومت

تشكيل » خوبي مطلق« جهان اساطيري كه محدودة حكومت كيومرث است، ابتدا فقط از -١-٢
شده و در آن صحبتي از يك سرزمين يا يك مليت خاص در ميان نيست و از اقشار و طبقات 

طور كلي موضوع جامعة انساني و حكومت  شود، بلكه به  نيز مطلبي بيان نميمختلف يك جامعه
. گردد تقسيم مي» بد« و  »خوب« اما اين جهان خوب به زودي به دو جناح ٤.جهاني مطرح است

جهان خوب تحت رهبري كيومرث قرار دارد و يزدان از طريق سروش او را در اجراي حكومتش 
كه به ياري » ريمن اهرمنا«باشد  فرمان اهريمن فريبكار ميدنياي بد تحت . كند هدايت مي

بدين ترتيب در . دهد و دستيارانش حكومت مطلقة كيومرث را مورد ترديد قرار مي» ديويچگان«
اش به  گردد، ساختاري كه ريشه همان نخستين كتاب شاهنامه ساختار دوگانة جهان ترسيم مي

بيني و آئين پادشاهي كيهان   به عبارت ديگر به جهانگردد، ايدئولوژي پادشاهي هخامنشيان برمي
هاي  كتاب. (كند  اين امر در مورد پادشاهي هوشنگ و تهمورث نيز صدق مي٥.شمول ايران باستان
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با اين تفاوت كه تهمورث به نيروي افسون، اهريمن و ديوان تحت فرمان او را به بند ) ٣ و ٢
  . كند ، استفاده ميكشد و از نيروي آنان به نفع جهان خوب مي
كتاب (ويژه از زمان جم به بعد   پس از تهمورث و در مراحل بعدي تكوين جامعة انساني، به-١-٣
) يا نبرد ايزد عليه اهريمن(» بدي«عليه » خوبي« نبرد  خوبي و بدي در دست انسان نهاده شده،) ٤

ر جامعه هم كه ناشي از ساختا. دهد در باطن انسان و در طبيعتي كه گوئي انساني شده، رخ مي
. گردد  به شكل نهايي اساطيري خود نزديك مي٤ساختار دوگانة جهان است، به تدريج در كتاب 

دهي  صورت يك نظام اجتماعي با ساختار اقشاري كه براي اولين بار توسط جم سازمان يعني به
  )٢. الف. ( يابد اين نظام و ساختار اجتماعي تدريجاً توسعه مي. شود مي
  

   حكومت جهاني و مشروعيت آن -2

و » ايران خداي«كند و ايرج را   فريدون، جهان را بين سه پسرش به سه بخش تقسيم مي-٢-١
و به » شاه چين«يا » ساالر تركان و چين«و تور را » خاور خداي«يا » شاه روم و خاور«سلم را 
هاي اجتماعي در دورة جم و  يهمزمان با دگرگون). ٣,٢ و ٢٩٥,٦(خواند  مي» توران شاه«اختصار 

هاي مطلقة جديدي نيز روبرو  ضحاك و از زمان فريدون به بعد است كه ما با انواع حكومت
حدود كشور ايران كه از مليتهاي مختلف تشكيل شده در زمان فريدون رسماً معين . شويم مي
ن، يمن، روم، خاور، ايرا: گردد و ما با اسامي هفت كشور با مليتهاي مختلف روبرو هستيم مي

 - با چند استثناء-باختر، چين و هند كه تا هفت كتاب بعدي، يعني تا اواخر حكومت كيخسرو
  ٦.هنوز به كشور ايران تعلق دارند

خورد، اين است كه  نويسي فردوسي به چشم مي  نكتة جالب ديگري كه در روش تاريخ-٢-٢
كند كه شكل حكومت  سي را طرح ميوي در همان شش بيت اول كتاب كيومرث اين سؤال اسا

   :و مشروعيت آن پيش از كيومرث چگونه بوده است
   تاج بزرگي به گيتي كه جستكه  گوي دهقان چه گويد نخست  سخن١،١
ـود آنكـه ديهيــم بر ســر نهــاد ٢   ٧ندارد كــس آن روزگاران به يـاد  كه ـب
٨ يك به يك، در به دربگويــد ترا   مــگــر كــز پــدر يــاد دارد پـســر٣
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ـزرگــي كــه آورد پيــش٢ ـام ـب ٩كه را بود از آن مهتــران مايه بيش   كـه ـن
 

 

١٠داستــان زنــد   پهلــوانــان   از كه   پــژوهــنــدة نــامــة بــاســتــان١،١
 

١١كـيومــرث آورد و او بــود شــاه   چنيــن گفت كاييــن تخــت و كـاله٢
  

  

ال در همان اول شاهنامه و قبل از پرداختن به روايات مربوط به شاهان ايران طرح اين سؤ  
دهندة آگاهي فردوسي نسبت به اهميت موضوع حكومت و  در دوران پيش از اسالم، نشان

پيش » بزرگي و تخت و كاله«وي شكي ندارد كه رسم و آئين . باشد معيارهاي مشروعيت آن مي
اما آنچه از روايات سينه به سينه به ياد مانده، . ديگري بوده باشدتواند به گونة  از كيومرث مي

  . اينست كه آئين پادشاهي را نخستين بار كيومرث در جهان بنياد نهاده است
فردوسي در ابيات فوق و اصوالً در بخش اساطيري تنها دو معيار بنيادين را براي مشروعيت   

صالحيت «و دوم دارا بودن » ن به جمع بزرگانتعلق داشت«اول : كند حكومت پادشاهي ذكر مي
فرِض مشروعيِت  بنابراين، پيش» كه را بود از آن مهتران مايه بيش«: در ميان آنان است» بيشتر

در شاهنامه اطالعات . بيشتر است» ماية«حكومِت يك شاه، تعلق وي به جمع بزرگان و داشتن 
عيارهاي مشروعيت حكومت، متأسفانه مربوط به جمع بزرگان و نقششان در حكومت و نيز م

از آنجا كه بحث دربارة مشروعيت حكومت از يك طرف با ساختار . طور پراكنده آمده است به
باشد، لذا بخش عمدة اطالعاتي كه مربوط به  جامعه و از طرف ديگر با نوع حكومت مربوط مي

و نيز آنچه را كه ) زادگانمنجمله جمع بزرگان و آ(ساختار جامعه و نقش سياسي اقشار آن است 
ام كه ذيالً به طور خالصه ذكر  جمع و مرتب كرده.) ٤نك الف (به انواع حكومت ربط دارد 

  :گردد مي
  
   ساختار و نقش سياسي جامعه و اقشار آن به روايت شاهنامه-3

 جامعة اساطيري عهد كيومرث، هوشنگ و تهمورث، براي اولين بار توسط جم نظام -٣-١
ها و قشرهاي متعددي  ها را برحسب پيشه و كارشان به گروه وي انسان. كند ا ميجديدي پيد
با توجه به روايت . يابد هاي بعد تدريجاً شكل تاريخي خود را مي اين نظام در دوره. كند تقسيم مي

  : توان ساختار جامعة اقشاري ايران باستان را تقريباً به شكل زير ترسيم كرد شاهنامه، مي



 

  

  ادبيات ايران282

  درباري قشر -٣-٢
، شهزادگان و پادشاه در رأس قدرت مركزي قرار )بانوي بانوان( شاه يا شاهنشاه، شهبانو -٣-٢-١

منصبان و كارداران كه به فرمان شاه براي انجام خدمات درباري و دولتي  تعدادي از صاحب. دارند
وران، پهلوانان و شوند، نيز به دربار تعلق دارند، مثل وزيران يا دست از قشرهاي ديگر برگزيده مي

بران،  ساالران لشكر، موبدان، دانايان و بخردان، گنجوران، نويسندگان و دبيران، فرستادگان و پيام
كارداران كشوري، پزشكان، رامشگران، خواليگران، پرستاران و پرستندگان، بندگان و كنيزان، 

  .چوپانان و اسپداران
بانان و مرزداران كه همگي هرچند در واليت و ايالتها، دژ) خدايان و ساالران( شاهان -٣-٢-٢

منطقة حكمراني خود از استقالل عمل برخوردارند، از نظر سياسي و نظامي تحت فرمان شاهنشاه 
  . بوده، هر يك درباري كوچك با ساختار مشابه دربار شاهنشاه دارند

ان، گردان، ردان و جهان پهلوانان، سپهبدان، ساالران سپاه، پهلوان:  لشكريان و سپاهيان-٣-٣
ارتش . ر و سپاه قرار داردشاه در رأس لشك: كشان و كارآگاهان سواران، سپاهي و جنگي، سليح

 به عهده دارد و در تمام شاهنامه، به جز در وظيفة دفاع از كشور در مقابل تهاجمات بيگانه را
در اواخر دورة ويژه  هاي مذهبي و بحرانهاي سياسي، به مواردي معدود آنهم در دورة جنگ

گاه عليه مردم وارد عمل نشده، برعكس در مواردي كه شاه مستبدانه حكومت   ساساني، هيچ
 . نمايند شورند و از او خلع يد مي كند، با مردم بر شاه مي مي

و گاهي هم (موبد موبدان : گران و جادوگران شناسان؛ افسون شماران و ستاره  موبدان؛ ستاره-٣-٤
دان جاي دارد؛ موبدان در كنار فعاليتها و وظائف مذهبي خود از جملة مشاورين در رأس موب) شاه

مثالً در مورد (شاه بوده، گاهي هم براي تعبير خواب ويا تربيت شاهزادگان در خدمت دربارند 
و به هنگام بحران و يا خالء قدرت در كشور، به خصوص در بخش )  به بعد٥٤,٢٢شاپور اردشير 

جمله نيابت حكومت شهزادگان صغير، مثالً  من. شوند دار وظائف مهمي مي عهده» ساسانيان«
شناسان  شماران و ستاره  ستاره١٢) به بعد٦٢٥؛ ٤٠ تا ٢,٢٩(شاهپور ذواالكتاف و شاپور شاپور 

گران و  طور افسون كنند و همين شان در جامعه، به شاه هم خدمت مي ضمن خدمات عادي
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به شاه خدمت )مثالً جنگ(ن در جامعه، در موارد خاصي جادوگران عالوه بر انجام شغلشا
  . كنند مي
اين افراد در دربار و در جامعه نقش مشورتي، آموزشي و :  دانايان و بخردان و فرهنگيان-٣-٤

  . تربيتي دارند
. پزشكان، استادان و مهندسان، هنرمندان، رامشگران و نوازندگان: پژوهان  دانشيان و دانش-٣-٥

هنرمندان و . باشند  در جامعه شاغل هستند و بهترين آنان در خدمت شاه ميايشان همگي
 جامعه سهم مهمي دارند  ها و شادماني دانان در مراسم جشن و سرور دربار و نيز در آئين موسيقي

  . كنند و بعضي از نوازندگان در دستة موزيك لشكر خدمت مي
 اما  كنند، سياست و امور مملكتي نقشي ايفا ميهردو گروه به ندرت در :  دهقانان، بازرگانان-٣-٦

به لحاظ اينكه منبع توليدي و بازرگاني مهمي هستند، در افزايش گنج شاه و پويايي اقتصاد كشور 
  . اي دارند سهم عمده

كاران، كارگران، شهروندان، روستاييان،  وران، پيشه  مردم و زيردستان، برزيگران، پيشه-٣-٧
اي تعدادي را  ا حد معيني در امور كشوري سهم دارند؛ شاه از هر پيشهكارگران و مزدوران ت
مثالً به عنوان سپاهي و لشكري يا جنگي؛ و يا به سمت كارداري، . گمارد انتخاب و به كار مي
و يا به شغل بندگي و خربندگي و چوپاني ) پرستنده و پرستار و پيشكار(گري  خواليگري، خدمت

  . توانند يك نقش سياسي داشته باشند ام شورش و قيام است كه مردم ميو اسپداري؛ تنها به هنگ
دهندة گروه  بلندپايگان و نامدارترين افرادي كه به شش قشر اول تعلق دارند، تشكيل  

  . بزرگانند كه پادشاه در رأس آن قرار دارد
  
   بزرگان و آزادگان-4

 گروه بزرگان شرط اوليه براي  تعلق به طور كه گفته شد،  به روايت شاهنامه، همان-٤-١
بزرگان، پايبند اصول و منش خاصي هستند كه مبتني بر سنت . مشروعيت ادعاي حكومت است

صورت يك منشور  فردوسي هرچند اين اصول را به. باشد آزادگان و آيين شاهنشاهي ايران مي
هايي از رفتار آزادگان و   و با ارائة نمونه١٣طور پراكنده مستقل تعريف و تبيين نكرده است، اما به
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پهلواناني مثل سام، زال، رستم، فرامرز، زواره، گودرز، گيو، بيژن، زنگه، بهرام گودرز و نيز با نشان 
 كيقباد، كيخسرو و همچنين بر مثال  دادن رفتار كدخدايانة جهان شهرياراني چون فريدون، منوچهر،

عضويت در . كند ين اصول و مرام اشاره ميفرزانگي شاهزادگاني مانند سياوش و اسفنديار، به ا
گروه آزادگان منوط به اعتقاد راسخ به ايدئولوژي و اصول پهلواني و جوانمردي ايراني و عمل 

در صورت تخلف از اين مرام و منش حتي شاهزادة نامداري مانند طوس مورد . كردن به آن است
 كه شايستگي تعلق به جرگة آزادگان را شود عتاب شاه ايران كيخسرو واقع شده و به او اخطار مي

  ).١٣,٢-١٣(ندارد 
 بزرگان و آزادگان ايراني، به ويژه در نوع حكومت شاهنشاهي با ساختار كشوري و ايالتي -٤-٢
جمله بايد در مراسم بر تخت  من. از وظائف و حقوق خاصي برخوردارند) ٣,١,٤نك الف (

بزرگان بر او «: پادشاهي او را به رسميت بشناسندنشستن و تاجگذاري شاه حضور داشته باشند تا 
اي را رد كنند و يا مشروعيت  توانند دعوي پادشاهي شاهزاده و نيز در شرايطي مي» آفرين خواندند

آزادگان به تبعيت از مرامشان، اين را از . حكومت يك شاه را زير سؤال ببرند و از او خلع يد كنند
از حكومت وي و از استقالل ايران زمين، و .  به شاه وفادار باشنددانند كه وظائف اولية خود مي

تر از همه از جامعة چند مليتي ايران پاسداري كرده و از مردم در قبال حمالت دشمنان  مهم
ها شاه را همراهي كنند و يا به فرمان او عليه كشورهاي  خارجي دفاع كنند و در لشكركشي

 قحطي و بالياي طبيعي و گاهي هم براي دفع حملة حيوانات آزادگان به هنگام. متخاصم بجنگند
اما، . كنند ها مبارزه مي تتبع مانند اژدها و شير و ببر، به حمايت از مردم شتافته و عليه اين پديده

تر از وظيفة وفاداري و ياري رساندن به شاه، تعهد و احساس مسئوليت ايشان در قبال ايران  مهم
ايستند، ولو  فظ حقوق مردم در مقابل حكومت ناعادالنة يك شاه مياست تا حدي كه براي ح

الزمة اينكار كنار گذاردن وفاداريشان به شاه باشد، بزرگان و آزادگان به خصوص در شرايط 
پردازند تا مثالً راهي پيدا كنند كه چگونه  بحراني يا خالء قدرت در كشور، با هم به شور مي

رود چگونه   يا شاهي را كه به خطا مي اه يا كشور خدمت كرد،توان در چنين شرايطي به ش مي
صورت به جستجوي شاه جديدي  توان دوباره به راه راست هدايت كرد، در غير اين مي
توان در چهارچوب ايدئولوژي حكومتي ايران  اين وظائف و حقوق بزرگان را مي. خيزند برمي
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نحوة » دهش«و » داد«تلقي كرد كه از موضع در كشور » ارگان كنترل«طور كلي به مثابة يك  به
حكومت شاه را ارزيابي كرده و در صورت لزوم مشروعيت حكومت او را مورد ترديد قرار داده، 

شواهد چنين عملكردي در شاهنامه زياد است، مثالً در مورد . كنند او را از حكومت بركنار مي
يا ) ٨كتاب (يا تعيين جانشين براي نوذر ) بعد به ٥٠,١٢(رفتار نابخردانه و ماجراجويانة كيكاووس 

به لحاظ اهميتي كه . وامثالهم) ٤٤كتاب (يا مسموم ساختن شيروي ) ٤٠كتاب (خلع يد از قباد 
عنوان نمونه  نقش سياسي بزرگان و آزادگان در سنت پادشاهي ايران باستان داشته است، به

عصبانيت از كيكاووس، عدم صالحيت شود كه در حين  برداشت جهان پهلوان رستم بازگو مي
  )٥٣٤ تا ٥٣١ و ٥٢٢ س، ١٢: (كند وي را با تحقير چنين بيان مي

  ١٤اي به كينه چرا دل بياكنده  اي تو اندر جهان خود زمن زنده
]...[  

 ام يكــي بنــدة آفــريننــده  ام ام نه مــن بنــده كه آزاد زاده

  افسر بياراستنــدهمان گاه و   ي مرا خواستندــدليران به شاه
 نگه داشتم رسم و آيين و گاه  سوي تخت شاهي نكردم نگاه

  نبودي ترا اين بزرگــي و گاه  ي تاج و گاهــن پذيرفتمـاگر م
 س، ١٤(بالد  مي» بخش تاج«كه به كاووس پشت نموده، به لقب خود يعني  و سپس در حالي  
٥٢٥:(  

  بخش وژن تاجمنم، گفت، شير ا  به در شد بخشم، اندر آمد به رخش
چيزي كه به سنت آزادگان ايران شباهت ) ٢,١,٤نك (در حكومتهاي استبدادي غيرايراني   

  . يابيم، اغريرث و پيران در توران افراسيابي استثنا هستند داشته باشد، نمي
  
  شناسي يا تيپولوژي حكومت به روايت شاهنامه   نوع-5

ان يا بر جهان، با آنكه ساختار جامعه كم و بيش  حكومت پادشاهي، اعم از فرمانروايي بر اير-٥-١
  : طور خالصه عبارتند از ماند، داراي انواع مختلفي است كه به يكسان مي

  :  حكومت مطلقة شاه كه اين حكومت مطلقه خود به سه شكل كلي مطرح شده-١
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   حكومت عادالنة خدامحور،-١-١
   حكومت خودكامه و استبدادي،-١-٢
  ،)فدرالي( با تقسيم قدرت به صورت ايالتي  حكومت عادالنه-١-٣
   حكومت ملوك الطوايفي؛-٢
  .مزدك» كمونيستي« حكومت به اصطالح -٣
   حكومت مطلقة شاه -2-5

  15 حكومت عادالنة خدامحور-1-2-5

بر جهان فرمان ) ٤ تا ١هاي  كتاب(كيومرث، هوشنگ، طهمورث و جم : چهار شاه اساطيري
 به بعد با ٤شود و از كتاب  ياد مي» خدير جهان«يا » جهان كدخداي«وين رانند و از ايشان با عنا مي

 ٤اين ) ١١١٥,٦(» جهان شهريار«يا ) ٤٥,٥(» شاهنشاه«، )١٩٦ و ٤(» شاه ايران زمين«عناويني مانند 
يزدان، يار و ياور آنانست و از . اند شهريار مشروعيت حكومت خود را از خداوند دريافت كرده

شاه به . قدرت مذهبي و سياسي در دست شاه است. كند آنان ارتباط برقرار ميطريق سروش با 
اين . جنگد گسترد و عليه بدي مي كند، در سرزمين خود عدالت را مي فرمان يزدان حكومت مي

كوشند كه فرهنگ ابتدايي عصر حجر را ارتقاء  چهار جهان كدخداي اساطيري بيش از هر چيز مي
فرايندي كه بعد توسط . ن انسان را به سوي خدا و تمدن رهنمون كنندبخشيده و همچون پيامبرا
  . يابد چند شاه ديگر تداوم مي

   حكومت خودكامه و استبدادي-2-2-5

در اين نوع حكومت، ميل و ارادة شاه قانون است، وي خود را نه در مقابل خداوند و نه در قبال 
در : هنامه به چند صورت ارائه شده استاين شكل حكومتي در شا. داند زيردستانش مسئول نمي

كه با ) ٥كتاب (بينيم  بخش اساطيري نمونة اول آن را در حكومت جبارانه و مستبدانة ضحاك مي
. »المقدس بيت«(پيمان است و با كمك او پس از قتل پدر ابتدا در گنگ در هوخت  ابليس هم
نمونة ديگر را در . راند ومت ميگيرد و سپس بر جهان حك قدرت را در دست مي)  به بعد٣٤١,٥

و در بخش نيمه تاريخي در ) ١٣ تا ٨هاي  كتاب(كنيم  پادشاهي افراسياب، شاه توران، مشاهده مي
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اين دو با ديوان همدستند و جادوگر ). ١٥كتاب (پادشاهي استبدادي ارجاسپ، نوادة افراسياب 
  ).»ادو و ارجاسپج«: ٥٢، ١٥؛ »جادو افراسياب«: ٢٤٨٦ و ٢١٢٣ گ، ١٣؛ ١٢٣,١٣(

انديشي كه در اختيار دارند، گهگاهي  هرچند اين سه حاكم مستبد به وساطت مشاوران نيك  
 در اين نوع ١٦.كنند، اما خود شخصيتي متزلزل و ناپايدار دارند در كشورشان عادالنه رفتار مي

ام مواجه اي عليه شاه مستبد با مجازات اعد حكومت هرگونه مخالفت يا انتقاد خيرخواهانه
شود؛ اغريرث به برادرش افراسياب به خاطر حكومت جبارانه و غيرعادالنة وي، هشدار  مي
داند و اغريرث را كه همواره به او وفادار بوده، با  معني مي اما افراسياب اين هشدار را بي. دهد مي

مي از گونه قيا بنابراين جاي تعجبي نيست كه در اين نوع حكومت، هيچ. كشد دست خود مي
هر سه شاه مستبد بايد . خورد جانب مردم و يا خلع يد حاكم توسط بزرگان و مردم به چشم نمي

  ١٧.وسيلة يك قدرت خارجي، يعني ايراني بركنار گردند به
جمله شاهاني كه  كنيم، من تري از استبداد شاهي نيز برخورد مي در شاهنامه به انواع ضعيف  

گيرند و جبارانه  كنند، اما گاه به گاه راه خودكامگي را در پيش مي معموالً عادالنه فرمانروايي مي
در اين موارد اغلب امكان خلع يد و يا اصالح شاه بر اثر وساطت و خيرخواهي . كنند عمل مي

جم ابتدا كامالً عادالنه و براي سعادت مردم ). ٢,٣نك الف (بزرگان و آزادگان وجود دارد 
 را خدا دانست و مستبدانه رفتار كرد و سرانجام بر اثر طغيان مردم و كرد، اما بعد خود حكومت مي

كه توسط ديو و ابليس از ) ١٢كتاب (مثال ديگر شاهنشاهي كيكاووس است . لشكريان بركنار شد
كند و باز به راه راست  راه راست منحرف شده، اما با وساطت سردار آزادة خود گودرز، توبه مي

هاي ديگر استبداد موقت را  نمونه). ١٥كتاب (و گشتاسب ) ٨كتاب (ذر طور نو گردد، همين برمي
كتاب (كار  و در بخش تاريخي شاهنامه در پادشاهي يزدگرد بزه) ١٦كتاب (در حكومت بهمن 

  . بينيم مي) ٤٤كتاب (و شيروي ) ٤٢كتاب (، هرمزد نوشيروان )٤٠كتاب (، قباد )٣٤
  »فدرالي«صورت ايالتي يا به اصطالح  يم قدرت بهبا تقس» شاهنشاهي « حكومت عادالنة-3-2-5

باشد، شاهنشاه در  در اين نوع حكومت كه شامل فرمانروايي بر ايران و چند كشور مجاور آن مي
شاهان ايالتي ايراني و نيز متحدان غيرايراني شاه . رأس هرم قدرت كشوري و ايالتي قرار دارد

ري و آزادي عمل برخوردارند، اما تحت فرمان هرچند در حيطة حكومتي خود از نوعي خودمختا
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، گودرز )شاه سيستان(تبارند، مثل سام، زال يا رستم  شاهان ايالتي اغلب ايراني. باشند شاهنشاه مي
 در عهد  برد، كه از طرف پدر به ضحاك نسب مي(، مهراب )شاه خوزستان(، گرگين )شاه اصفهان(

 طرف ديگر شاهان چند كشور مجاور نيز متحد از). منوچهر، شاه كابل ولي تابع سام است
، سرو؛ نعمان )شاهان هند و نيز ديگر اديان هند(باشند، مثل راي، مهراج و شنگل  شاهنشاه ايران مي

، شاهان ارمنستان، تركستان، هيتال )خاقان چين و چندين خاقان ديگر(، ساوه )شاهان يمن(و منذر 
كنند، از خودمختاري  ه در كشورشان عادالنه حكومت ميو ندرتاً قيصر روم، اينان همگي مادام ك

برخوردارند، در غير اين صورت شاهنشاه ايران به درخواست مردم آنجا، در حكومت ايالتي 
كند، ولو با اعمال قدرت نظامي، شاهان ايالتي و متحدان غير ايراني ساالنه يا از روي  دخالت مي

در مواردي كه ايجاب كند، با سپاهيان . گزارند يا باجرغبت هدايايي را براي وي ارسال داشته و 
ايشان در قبال تعهدات خود، هر زمان كه نياز باشد، از . گيرند خود در خدمت شاهنشاه قرار مي

هاي طبيعي و يا هنگامي  مثالً در ايام قحطي يا فاجعه. گردند حمايت شاهنشاه ايران برخوردار مي
بعضي از شاهان ايالتي و پهلوانان ايراني و همچنين تعدادي . دگيرن كه مورد تجاوز دشمن قرار مي

كنند و وي به آنها وظائفي در امور كشوري  از موبدان و بخردان به عنوان مشاور به شاه خدمت مي
در اين نوع حكومت، بزرگان و آزادگان ايراني از وظائف و حقوق خاصي . كند محول مي
  )٢,٣نك الف . (برخوردارند

جز مستبداني چون ضحاك و افراسياب، بقية شاهان هرچند  ساطيري شاهنامه، بهدر بخش ا  
شاهنشاه معتقد . كنند طور مطلق در دست دارند، اما با داد و دهش حكومت مي قدرت مركزي را به

. دهد به پروردگار است و اشاعة دين و گسترش عدالت بخش مهمي از حكومت او را تشكيل مي
جم به بعد، موبدان تشكيالتي مستقل از حكومت شاه دارند كه در رأس آن با اين حال از زمان 

در بخش نيمة تاريخي، گشتاسب و اسفنديار براي . قرار دارد) و گاهي هم شاه(موبد موبدان 
در ايران و ) آيين ميترايي(هاي مذهبي زده و عليه مهركيشان  اشاعة دين زردشت دست به جنگ

در بخش تاريخي شاهنامه هم تعدادي از شاهان خود را حامي و ) ١٥كتاب . (جنگند توران مي
  . دانند پاسبان دين مي
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شود و فردوسي  در شاهنامه اين نوع حكومت، يعني شاهنشاهي ديندار، بيشتر مشاهده مي  
كتاب (، منوچهر )٦كتاب (مثالً شاهنشاهي فريدون . هاي متعددي از آن را نقل كرده است نمونه

كتاب (، كيكاووس )١١كتاب (، كيقباد )١٠كتاب (، گرشاسپ )٩كتاب (، زو )٨كتاب (، نوذر )٧
هاي  كتاب(، بهمن تا دارا )١٥كتاب (، گشتاسپ )١٤كتاب (، لهراسپ )١٣كتاب (، كيخسرو )١٢
كتاب (، شاپور ذواالكتاف )٢٨ تا ٢٣هاي  كتاب(و اعقاب وي ) ٢٢كتاب (، اردشير بابكان)١٩ تا ١٦
) ٣٩ تا ٣٥هاي  كتاب(هاي او  ، بهرام گور و فرزندان و نواده)٣٣ تا ٣٠هاي  كتاب(و اعقاب او ) ٢٩

 تا ٤٤كتابهاي (و با دينداري محدودتري، پادشاهي بقية شاهان ساساني ) ٤١كتاب (انوشيروان 
٥٠.(  
   ي حكومت ملوك الطوائف-3-5

در حكومت گيرد،  برخالف صور حكومتي ذكر شده كه در آنها اعمال قدرت از مركز صورت مي
اي دارد، يعني  اشكانيان اين مركزيت وجود ندارد و حكومت فقط جنبة ايالتي و طايفه

و شكل حكومتي هر » طوائف«روايت شاهنامه درخصوص تعداد اين . است» الطوايفي ملوك«
فردوسي دربارة اشكانيان چيزي بيش ). ٦١ تا ٤٢،٢١( بيت ٢٠ بيت از ١٥: منطقه بسيار كوتاه است

  : نام پيدا نكرده بوده استاز چند 
 ام نه در نامة خسروان ديده  ام از ايشان بجز نام نشنيده: ٦١، ٣٦

فقط روايت مربوط به اردوان، حاكم شيراز و اصفهان و نيز داستان فرماندارش بابك در   
توان  بر پاية اين دو روايت مي). ٤٣٠ تا ٥٩,٣١( بيت ٣٧١فارس مشروح نقل شده است، جمعاً 

توان آن را   كرد كه در هر يك از اين ايالتها، يك نوع حكومت شاه محور رايج بوده كه مياستنتاج
  .نمونة كوچكي از حكومت پادشاهي با تقسيم قدرت به صورت شهري قلمداد كرد

  مزدك» كمونيستي« حكومت به اصطالح -4-5

ينياتوري از حكومت به در شاهنامه، در مقابل انواع حكومتي كه قبالً عنوان گرديد، تنها يك مدل م
فردوسي هرچند داستان مزدك و . به سبك مزدك قرار داده شده است» كمونيستي«اصطالح 

بار يك چنين  ولي نتايج فاجعه)  به بعد٢  ٩,٤٠(طريقت وي را در عهد پادشاهي قباد آورده، 
نشان نداده، ) ٤١ و ٤٠كتاب (اي را نه در زمان قباد و نه در دوران انوشيروان »طبقه اجتماع بي«



 

  

  ادبيات ايران290

و آنهم برمبناي تشكيالت اداري ) ٤٥٠ تا ٣٥٤ ب، ٣٥(بلكه پيش از آنها، يعني در كتاب بهرام گور 
بهرام : خالصة داستان چنين است. اي بكند آنكه به مزدك و آيين او اشاره يك روستا آورده بي

برند و  ل به سر ميضمن گردش به دور كشورش براي تنبيه اهالي يك روستاي آباد كه در رفاه كام
اند، به توصية يكي از مشاورانش دستور  به شاه توجه الزم را معطوف نداشته) شايد به همين دليل(

سازد،  براساس اين فرمان كه در آغاز همه را شاد مي. دهد كه نظام اداري روستا را تغيير دهند مي
، و نيز مالكيت )پير، دانا يا نادانحال چه جوان يا (گردند  اهالي روستا از هر نظر برابر اعالم مي

خصوصي، ازدواج و هرگونه برتري فردي و اجتماعي و صالحيت بيشتر و حتي مشروعيت 
 هرج و  :انگيز است نتايج اين نظام جديد در روستا فاجعه. شود اداري كدخدا از ميان برداشته مي

ن گرديده و از سكنه خالي دست اهاليش ويرا پايد كه روستا به ديري نمي. مرج، دزدي و قتل
واضح است كه فردوسي اين نوع نظام اداري . يابد بدين ترتيب مجازات شاهانه تحقق مي. شود مي

  . داند و اجتماعي را مطلقاً مردود مي
  
  مشروعيت حكومت) ب(

كند،  مزدك كه هر نوع حكومت شاهي را رد مي» كمونيستي« به استثناء مدل به اصطالح -١
. وع ديگر عمدتاً براساس همان معيار اوليه كه قبالً ذكر شد، تبيين شده استمشروعيت سه ن

» برتران«شرايط تعلق به گروه . »ماية بيشتر در بين برتران«يعني براساس ) ٢,٤ ‚ ٣,١,٤ ‚ ١,١,٤(
براساس يك يا چند معيار كيفي » مايه«يا » پايه«اما برتري . يعني بزرگان و آزادگان قبالً عنوان شد

  :شود هاي خاصي كه دارند، ذكر مي گردد كه ذيالً با ويژگي بيين ميت
   فر؛-١-١
  ؛)راي و خرد( آموزش و دانش -١-٢
  . افسون و جادو-١-٣
١-١- ١٨)خوِرنَه: در فرس باستان، فرتّه، به زبان اوستائي( فر  

توأماً موجب تقويت توانند به تنهايي يا  فردوسي در شاهنامه بين سه نوع فر تمايز قائل است كه مي
  :ادعاي حكومت يا باعث مشروعيت آن گردند، بدين ترتيب
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 .موبدان) ٣(؛ فر شاهنشاهي؛ فر ايزدي/ فر شاهي / فر كياني ) ١(
   فرّ شاهي-1-1-1

نسب شاهي داشتن يا اصل موروثي بودن پادشاهي در سنت حكومتي ايران قبل از اسالم و به 
مدعي » فر شاهي«شاهزادگاني كه با استناد به .  نقش محوري داردهمين ترتيب در روايت شاهنامه

كنند كه فرزند ارشد شاه و يا از  گردند، اين ادعاي خود را يا بر اين پايه استوار مي  حكومت مي
حتي حكّام مستبدي مثل ضحاك و . برند نسل يك شاه هستند و بنا بر اين حكومت را به ارث مي

اهي خود را اوالً براساس نسب شاهي خود توجيه كرده و ثانياً با اعمال افراسياب مشروعيت پادش
  . گيرند دست مي زور و ايجاد خفقان در جامعه، حكومت را به

 فر شاهي به مفهوم موروثي بودن حكومت، شامل حال كلية شاهزادگان شده و در واقع -١-١-١
تواند شرط كافي براي  نهايي نميولي به ت. كند تعلق شاهزاده را به گروه بزرگان تضمين مي

، مثالً ماجراي سلم و تور كه اولي بر اين تأكيد دارد كه پسر ارشد ١٩مقبوليت ادعاي شاهي باشد
داند، اما پدرشان فريدون  آوري اليق وليعهدي مي دليل برتري در رزم است و ديگري خود را به
جع دانسته و بر وليعهدي ايرج رأي اللحاظ بودن صالحيت را مر انتخاب بر پاية اصل جامع

لزوم صالحيت بيشتر در مورد جانشيني نوذر نيز . دهد كه صالحيتش از هر لحاظ بيشتر است مي
بزرگان، ادعاي طوس و گستهم فرزندان نوذر را با آنكه از فر شاهي برخوردارند، : شود مطرح مي

رسد، به  ا كه نسبش به فريدون ميكنند و زو طهماسب ر به دليل عدم كفايت صالحيتشان رد مي
زال آزاده در . »زور كياني داشت و فرهنگ گو بود«گزينند، چون مضاف بر فر شاهي  شاهي برمي

جمع بزرگان، دالئل مربوط به رد ادعاي طوس و گستهم و نيز معيارهاي انتخاب شاه نو را به اين 
  ):كتاب زو(دارد  شرح بيان مي

   دارد گذشته سخنها بيادكه  بيابد يكي شاه خسرونژاد
]...[  

 سپاهست و گردان بسيار مر   اگر داردي طوس و گستهم فر٦

 بتخت بزرگـي نباشد سزاي   هر آن نامور كو نباشدش راي٧

 بيايد يكي شـاه پيروز بخت   نزيبد بريشان هم تاج و تخت٨
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 بتابد زگفتــار او بخــردي   كه باشد بــدو فــره ايــزدي٩

 يكي شاه، زيباي دخت بلند   بجستند چند ز تخم فريدون١٠

بزرگان و لشكريان براي جانشيني گرشاسپ زو كه فاقد پسر است، بار ديگر : هاي ديگر مثال  
جويند و تخت  وجود آمده، كيقباد را كه از نژاد فريدون است، مي در خأل قدرتي كه به اين علت به

كومت قباد ساساني كه از روي حسادت و در دوران ح).  به بعد١٥٤,١٠(سپارند  شاهي را بدو مي
المله و وفادار خود سوفراي را ناجوانمردانه دستگير و به قتل  ترس، سردار توانمند و استاندار وجيه

  ): ١٢٢ -١٠٥,٤٠(كنند  شوند و عليه قباد قيام مي رسانده است، مردم، غمگين و خشمناك مي
 رد ساز نبردك هر كسي همي   برآشفت ايران و برخاست گرد١١٤، ٤٠

كشند و برادرش جاماسپ  سپس لشكريان، با ناديده گرفتن فر شاهي قباد، او را به زنجير مي  
  :گزينند را به شاهي برمي

 قبادش همــي پروريــده بناز     كه كهتر برادر بد و سر فراز١٢٠، ٤٠

 خواندند به شاهي بر اوآفـرين     ورا برگــزيدــند و بنشــاندند١٢١

ـژادش نكردند ياد    ـن ببستنــد پــاي قبــاد به آهـ١٢٢  ز فــر و ـن

  . بنابراين، فر شاهي به تنهايي براي مشروعيت حكومت كافي نيست
 در چهارچوب اصل موروثي بودن حكومت، تملك اسباب و نمادهاي قدرت شاهي، -١-١-١-٢

 تنها موجب تقويت  اين نمادهاي شاهي، نه٢٠.كند در تأكيد ادعاي حكومت نقش مهمي ايفا مي
گذاري  تواند اين مشروعيت را پايه گردند، بلكه يكي يا تعدادي از آن مي مشروعيت حكومت مي

ترين اين اسباب و نمادها عبارتند از تخت شاهي،  مهم).  به بعد١٢,١٣ به بعد ٢٦٦,١٠نك به (كند 
يا درفش كاوياني، )  به بعد١١٦٦,٧(فش فريدون ، در) به بعد١١٢١ ‚ ٣٠٠,٦(تاج، انگشتري و مهر 

  .و گنج) ١١٦٥,٧ به بعد؛ ٨٣؛ ٥،٣گرزة گاوسر (گرز فريدون، 
در كنار فر شاهي و اسباب و نمادهاي شاهي، احراز حكومت به فرمان يزدان، يعني داشتن   
ت حكومت نقش تعيين فراي دارد كننده  ايزدي، در مشروعي:  
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  : فرّ ايزدي-2-1-1

مشروعيت مذهبي حكومت «طور كه گرگور آن در پژوهش خود در مورد   همان-١-١-٢-١
عنوان نموده است، حكومت براساس فرمان اهورا مزدا، از زمان داريوش بزرگ » شاهان هخامنشي
 بازتاب ادبي اين مطلب را ٢١.ترين منشورهاي حكومتي ايران باستان بوده است به بعد يكي از مهم
  : مثالً در داستان هوشنگ. كنيم مشاهده مي» فر ايزدي« شاهنامه به صورت در بخش اساطيري
  به داد و دهش تنگ بسته كمر  رــبه فرمان يزدان پيروزگ ٥، ٢

تابش «كنند و همين امر موجب  در بخش اساطيري، چندين شاه به فرمان يزدان حكومت مي  
نك (باشد  شروعيت حكومتشان نيز ميگردد كه درعين حال دال بر م از چهرة آنان مي» نور ايزدي

  ). حكومت عادالنة خدا محور١,١,٤الف 
  : شود، عبارت است از شرايطي كه موجب دريافت فر ايزدي مي

  ؛)دينداري( ايمان به يزدان نيك و ستايش او -
  ؛)ظلم و استبداد( مبارزه عليه بدي-
  ).داد و دهش(تماعي بندي به اصل دادگري و نيكي و حكومت بر پاية عدالت اج  پاي-

هوشنگ، جم و منوچهر به . كيومرث، اولين شهريار جهان، فقط از فر ايزدي برخوردار است  
تهمورث و فريدون، كه . دست گرفتن قدرت هم داراي فر شاهي و هم فر ايزدي هستند هنگام به

 آن را پس از تهمورث. كنند از فر شاهي برخوردارند، فر ايزدي را در حين حكومت دريافت مي
  :كند  زهد و سلوك و تزكية كامل نفس كسب مي گذراندن يك دورة
  كه تابيد از او فــره ايـــزدي  چنان شاه پالوده گشت از بدي ٢٦، ٣

 شاپور ذواالكتاف، شاه ساساني نيز، هرچند از فر  اش، دليل حكومت عادالنه و فريدون به  
تابد كه گويا فر ايزدي  مت، آنچنان فري از او ميايزدي برخوردار نيست، به هنگام احراز حكو

  :است
  بخردي است بر او ساية رايت و  تو گفتي همي فره ايزديست ١٠، ٢٩

تواند بر اثر استبداد و يا حكومت غيرعادالنه خاموش و تيره گردد، مثالً در  فر ايزدي مي  
  : مورد جم
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  جوش و  جنگ   هر سوئي  آمد از پديد   از آن پس برآمد ز ايران خروش ١٨٧، ٤
]...[  

  بكژي گرائيد و نابخردي  ره ايزديـبر او تيره شد ف ١٩٠
يعني نشان .  جالب اينكه در شاهنامه در مقابل فر ايزدي، ضد آن نيز ارائه شده است-١-١-٢-٢

بينيم كه  اين خصلت را در شاهاني مي. پليدي و خباثت در چهره يا روي اعضاي بدن شاه بيدادگر
در ميان شاهان اساطيري كه حكومتي مستبدانه و جبارانه دارند، شاهاني داريم . اهريمن همدستندبا 

هاي خبيث، چهرة شاهان  فردوسي در مقابل اين چهره. مانند ضحاك ماردوش و افراسياب هولناك
كند،   مياساطيري را كه از پرتو فر ايزدي برخوردارند، به خورشيد تابان و زيبائي ماه تابنده تشبيه

؛ ١٨٢,١٠(اش مانند ماه تابان است و همينطور شاهاني كه از نسل او هستند  مثل كيقباد كه چهره
فردوسي در . ترتيب فر ايزدي از يك بعد زيباشناختي نيز برخوردار است بدين).  به بعد٣٣٤,١٣

  : گويد مورد كيومرث چنين مي
  خورشيد، برگاه بود چو خوبي به  اه سي سال بودــبه گيتي درون ش ١٢، ١
  :طور دربارة جم و همين

  نشسته بر او شاه فرمانروا  چو خورشيد تابان ميان هوا ٥١، ٤
باشند كه خاص شاهان با داد و  فاقد پرتوي زيبا يا نيك مي) ٢,١,٤نك الف (حكام مستبد   

ض طور كه گفته شد، زيبائي شاه دادگر به مح اما همان) ٣,١,٤ و ١,١,٤نك الف (دهش است 
آنكه از راه راست منحرف گردد و بدانديشي را در پيش گيرد و يا به دروغ متوسل شود، به تيرگي 

  .گرايد مي
  :؛ اين را از زبان شاپور اردشير بشنويم)٥١,٤(

  بدانديش هرگز نگيرد فروغ  رخ پادشاه تيره دارد دروغ ٥٧٤، ٣٢
و نيكان نگيرد آنكه بنيادش بد است پرت: داند  بگذريم از اينكه سعدي بدي را ذاتي و موروثي مي-
. ...  
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پرستي شاه   بنا به شواهد متعددي كه در شاهنامه آمده است، فردوسي براي يزدان-١-١-٢-٣
توان به عدالت اجتماعي  ارزش زيادي قائل شده، زيرا به عقيدة وي از راه دينداري است كه مي

  : براي همگان رسيد
  است دين داد  مغز  بنگري  چون  كه  ينآفر گوي با آن سخن  چه گفت ٥٦٩، ٣٢

در ) داد و دهش(» عدالت اجتماعي«چه در روايت شاهنامه و چه از ديدگاه فردوسي، معيار   
كند، يعني بعد سياسي،  يك نقش محوري در سه بعد پيدا مي» فر ايزدي«و » فر شاهي«رابطه با 

ت اجتماعي يا به عبارت وي بر پاية اخالقي و زيباشناختي، فردوسي حكومتي را كه بر پاية عدال
كند و از نظر او فقط شاه دادگر، زيباي تخت بلند و در  استوار است، ستايش مي» داد و دهش«

  ٢٢)١٠,٩. (خور تاج و گاه است
 مشروعيت حكومت به شاهاني كه به هنگام احراز حكومت داراي فر ايزدي هستند، -١-١-٢-٤

شود كه ديندار و عادل بوده، به  ديگر، فر ايزدي به شاهي عطا ميدر موارد . از قبل اعطا شده است
در شاهنامه نه » دينداري و عدالت«. داد و دهش پرداخته و عدالت اجتماعي را برقرار كرده باشد

تنها زيربناي مشروعيت پادشاهي خدا محور و شاهنشاهي عادالنه فدرالي را تشكيل داده، بلكه 
 به بعد و ٤,٦(، فريدون ) به بعد٢,٤(مثالً پادشاهي جم : كومت استخود محور اصلي اين نوع ح

، ) به بعد٢٠٩,١١(، كيقباد ) به بعد١٩,٩(، زو ) به بعد١٦ به بعد و ٩,٧(، منوچهر ) به بعد٣٦
، اردشير بابكان ) به بعد٣٢,٢٠(، اسكندر ) به بعد٢٥,١٥(، گشتاسب ) به بعد٢١,١٣(كيخسرو 

و اعقاب او، شاپور )  به بعد٥,٣٤(، اورمزد شاپور ) به بعد٨,٢٢(شير ، شاپور ارد) به بعد٥,٢٢(
فردوسي از شاهان عادل به نيكي ياد . ، انوشيروان و ديگران) به بعد٦٤١ و ١٠,٣٩(ذواالكتاف 

و نيز » شاه با داد وبخشش«يا » شاه با داد و دهش«، »پرست شاه با داد و يزدان«كند و آنان را  مي
  . خواند مي» امشاه با داد و آر«
: گيرد هاي مهم ديگري را نيز در برمي جنبه» داد و آرام« اين آخرين عنوان، يعني شاه با -١-١-٢-٥
شاه دادگستر به همان اندازه كه به عدالت اجتماعي توجه . »شادي«و » )صلح(آرامش «، »ايمني«

فردوسي به كرات به .  كندو خوشي را براي همة افراد جامعه فراهم» آرامش«، »امنيت«دارد، بايد 
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 ٥,٢٢مقايسه شود با : (كند، مثالً در گزارش اردشير بابكان به بزرگان كشورش ها اشاره مي اين جنبه
  )به بعد

  نـهــان كــردن كيــش اهــرمني   شما را خوشي جستـم و ايمني٤٥٧، ٢٢
  دتـن زيــردستــان به رنــج آور   اگــر پادشــاه آز گـنــج آورد٥٧٦، ٢٢
ـج او   كجــا گنـج دهقــان بود، گنــج او٥٧٧ ـر كوشش رـن   وگــر چند ـب
ـود شــاه گـنــج ورا٥٧٨ ـرآورد نــيــــز رنــج ورا   نــگهبــان ـب ـه ـب  ـب

   فرّ موبدي-3-1-1

 دين در عهد اولين چهار شاه اساطيري هنوز سامان و تشكيالتي ندارد، اين چهار شاه -١-١-٣-١
در مراحل بعد كه از لحاظ . سازند پرستي رهنمون مي ا همچون پيامبران به يزدانزيردستان خود ر

تاريخ تكوين اديان اهميت دارد، اين جم است كه به هنگام بر تخت نشستن، خود را نه تنها 
  :نامد پادشاه جهان بلكه موبد نيز مي

 جهان سر به سر گشت او را رهي   كمر بست با فر شاهنشهي٣، ٤

 همم شهــرياري و هـم مــوبدي  گفت با فـره ايــزدي منــم، ٦

   :گويد گيرد، مي وقتي قدرت را در دست مي. منوچهر نيز از هر سه فر برخوردار است
  بدي است و دست  نيكي  بخت  همم   رة ايزدي استــن و هم فـهمم دي ٧، ٧

  : شناسند  ميو بزرگان كشور متعاقباً حكومت جهاني وي را با كلمات زير به رسميت
  همان تاج و هم فرة موبدان  ترا باد جاويد تخت ردان ٢٨، ٧

كنندة مشروعيت حكومت نيست، همانند فر شاهي موجب  فر موبدي، هرچند خود تعيين  
هرچند دينداري يك شاه الزاماً موجب اعطاي فر ايزدي بدو نيست، موجب . گردد تقويت آن مي

 شاهنامه شاهان زيادي حكومت خود را بر پاية دينداري و دين در. گردد مقبوليتش در جامعه مي
مثل كيومرث، هوشنگ، تهمورث، جم، فريدون، منوچهر، كيخسرو، . اند گستري استوار كرده

لهراسپ، گشتاسپ، داراب، اردشير بابكان، شاپور، اورمزد، بهرام اورمزد، شاپور ذواالكتاف، 
  .انوشيروان و تعدادي ديگر
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خورد، در  پيامبرانة شاه آنطور كه در عهد اولين چهار شاه اساطيري به چشم مي نقش -١-١-٣-٢
پيمان است و خود را مقيد به دين  او با ابليس هم. شود واقع با حكومت ضحاك دگرگون مي

لذا نقش رهبري مذهبي كه در كتاب چهارم در دست موبدان ). ٤٢,٥مقايسه شود (داند  ايزدي نمي
 با جدايي دين ٢٣. كتاب ضحاك به بعد عمالً به موبدان تفويض گرديده استو جم قرار داشت، از

شود و اين امر تا پايان شاهنامه پابرجا  از حكومت، دين از تشكيالت خاص خود برخوردار مي
  . ماند مي

الف (هاي حكومت شاهنشاهي فدرال است  جدايي دين از حكومت درواقع يكي از ويژگي  
يك شاه كه دينداري و عدالت را محور برنامة حكومت خود قرار داده است، اينكه گاهي ) ٣,١,٤...

جم، .  تداخل تشكيالت ديني و حكومتي نيست گيرد، به منزلة خود در رأس هرم مذهبي قرار مي
گستري خود در واقع از رسالت موبدان  فريدون، منوچهر، گشتاسپ و يا اردشير بابكان با دين

هاي اخالقي و سياسي   نيز بقية شاهان اغلب از موبدان خود راهنمايي اينان و٢٤.كنند حمايت مي
، )٢٦,٢٢(كنند، به خصوص در بخش تاريخي شاهنامه، مثل شاپور اردشير  الزم را دريافت مي

، قباد و انوشيروان ) به بعد٥٩٢ به بعد و ١٠,٢٩(، شاپور ذواالكتاف ) به بعد٤,٢٥(بهرام بهرام 
  .و تعدادي ديگر) ٣٣٣,٤٠(

فردوسي موضوع جدايي دين از حكومت را در نصايح اردشير بابكان به پسرش شاپور به   
كند كه دين و حكومت بايد همچون دو برادر نسبت به يكديگر نقش  روشني بيان ولي تأكيد مي

  :كننده داشته باشند حمايت
 برادر شـود پادشاهــي و ديــن   چو بر دين كند شهـريار آفرين٥٥٩، ٢٢

  بود شهرياري به جاي دين  بي نه   ي بود دين به پايــتخت شاه بينه  ٥٦٠
ـرآورده پيــش خــرد تافتــه  هــافتــر يــر دگــاد يك بــدو بني ٥٦١   ـب
  ديــن بود شـاه را آفــرين ه بين  نــاز است ديــني اه بيــ نه از پادش٥٦٢
  يك چادرنـد گوئي كه در زير  وت  دــرنــديگــانان يكــن پاسبــچني ٥٦٣
 دو انبــاز ديدمشــان نيك ســاز  نياز  نه آن زيــن نه ايــن زان بود بي٥٦٤
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  )راي و خرد( آموزش و دانش -2

خرد و «، )٣,١,٤ و ١,١,٢الف (ويژه در دو نوع حكومت عادالنه   در آيين حكومتي ايران، به-٢-١
براي كسب دانش و هنر و اصوالً لذا آموزش شاه و مردم . از اهميت بسياري برخوردار است» راي

 نظر فردوسي نيز ٢٥.گردد بخردي، يك نوع وظيفة فردي و جمعي و يا يك ضرورت ملي تلقي مي
آموزش نه . هاي متعددي را كه دال بر اين ضرورت است، ارائه داده است وي مثال. چنين است

مند است، ضروري اعالم  تنها براي قشر درباري كه در هر حال از امتيازات مادي فراواني بهره
اندرز اردشير بابكان به مردم . گرديده بلكه براي تمام اقشار جامعه از پير و جوان نيز واجب است

  : شاهد اين مطلب است
  اگر زيردستيد، اگر شهريار  وارــدگر آنكه دانش مگيريد خ ٤٦٨، ٢٢

]...[  
  اگر جان همي خواهي افروختن  زماني مياساي از آموختن ٤٨٧

  : از زبان شاپور ذواالكتافو يا 
  هم آموزش مرد برنا و پير   ببايد خرد شاه را ناگزير٦٤٧، ٤٩

   آموزش الزم براي شاه-2-2

شود كه با دانش زمان خود مجهز و از خرد و  در آموزش شاهزاده يا شاه به اين امر كامالً توجه مي
گاهي يابد، موضوعي كه راي برخوردار شود و بر سنن و تاريخ گذشتة ايران نيز به خوبي آ

  : كند، مثالً در كتاب زو فردوسي اغلب بدان اشاره مي
  ها بياد كه دارد گذشته سخن  بيايد يكي شاه خسرونژاد ٦، ٩

فردوسي، همانطور كه . شود به روايت شاهنامه، آموزش شاه در سطوح مختلفي انجام مي  
لذا . داند مي» صالحيت بيشتر«و » برتري«قبالً ذكر شد، باالترين مالك مشروعيت حكومت را در 

فقط اولين شاه اساطيري است كه در . كند ميبه آموزش همه جانبة شاه با نظري بسيار مثبت نگاه 
 شاهان بايد صالحيت ةبقي. اي برخوردار است پرتو فر ايزدي از حكمت و فرهيختگي پيامبرگونه

به عبارت ديگر . ب كرده باشندرهبري و برتري سياسي و نظامي خود را از طريق آموزش كس
توان برتري اخالقي،   شاهي است كه ميةفقط از طريق آموزش همه جانبه و مخصوص رتب
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قبل از .  منسجم ارائه داداي  براي حكومت برنامه،صادي و نظامي را احراز كردهتسياسي، اق
ل تربيت شاه در پرداختن به اين موارد، به جنبة مهم ديگري از آموزش شاهي توجه كنيم كه شام

  .استدوران كودكي و نوجواني 
   تربيت-1-2-2

 تشريفات درباري و همچنين مهارت و كارآمدي در امور ،هاي حكومت، وظايف شاه بايد آيين
اخالقي، سياسي، اقتصادي و نظامي را در سنين كودكي و نوجواني هم در خانواده و هم نزد 

ويژه نقش پدر در آموزش و  ه ب،مه نقش آموزگاراندر شاهنا. بهترين آموزگاران جامعه فراگيرد
اش  كيومرث راه و روش حكومت را خود به نوه. اي برخوردار است تربيت از اهميت ويژه

وسيله دستورش  ه؛ تهمورث ب)٦١ تا ٥٦، ١(كند   جانشيني خود ميةآموزد و او را آماد هوشنگ مي
مند  پسرش را كه از تربيتي كامل بهره، فريدون شخصاً سه )٢٥، ٣(بيند  آموزش مي» شيداسپ«

كه از هر نظر داراي صالحيت بيشتري است، به را س ايرج پكشد و س اند، به آزمون مي شده
 ةپس از قتل ايرج به دست برادرانش، فريدون نو). ٣٢٠ تا ٢٠٢، ٦(گزيند  جانشيني خود برمي

دهد و پس از آنكه بر  ا به او ميهاي الزم ر كند و آموزش خود منوچهر را براي جانشيني تربيت مي
 به ١١٢٥ به بعد، ٦٢٠، ٦(كند  گردد، تخت شاهي را به او واگذار مي دو عموي بدكنش پيروز مي

؛ رستم منش پهلواني و آزادگي، آيين بار و نيز فنون و بزم را به شاهزاده سياوش همچون )بعد
ن آموزش را هم نزد نيا و هم پيش  بابكان بهتريراردشي). ٩٥ تا ٨١، ٥١٢(آموزد  فرزند خود مي

  ). به بعد١١٧، ٢٠(گيرد  آموزگارش فرا مي
مورد كه ممكن است هر پدري صالحيت تربيت اين فردوسي مثالهاي بارزي را در   

 جوان بهرام گور را ة بزرگان كشور، شاهزادةبه خواست: فرزندش را نداشته باشد، ارائه داده است
كار را تجربه نكند و سرمشق خود قرار ندهد، از  پدرش يزدگرد بزه ةبراي آنكه خوي بد و مستبدان

به جهت ). ٢٢٨ تا ٤٥، ٣٤(سپارد  كند و براي تربيت به منذر شاه يمن مي  پدري دور ميةخان
 تعليم و تربيتي را كه ةاهميت زيادي كه امر آموزش و پرورش براي شاهان دارد، فردوسي برنام

 تربيتي و ةبرنام).  بيت٨٠(كند   نقل مي مشروحطور  بهرفته است، منذر براي بهرام گور در نظر گ
 شامل دايگان و مربيان و آموزگاران برگزيده ،المللي تي بينئ چندين سال توسط هيطيآموزشي كه 
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 بخشهاي علوم، ة تقريباً تمام مراحل رشد بدني و معنوي شاهزاده و نيز هم،از كشورهاي مختلف
هاي خارجي و نيز آموختن راه و رسم زناشويي   حتي آموزش زبانوار  آن روزگ هنر و مهارتهاي
  ).١٦٧ تا ٨٧، ٣٤(گيرد  را دربرميو كنيزپروري 

  :سپارد قباد براي تربيت پسرش انوشيروان، او را به فرهنگيان مي
  يكي كودكي شد دلير و سترگ  برين گونه تا گشت كسري بزرگ ١٩٨، ٤٠

  ج        ج      
  چنان تازه شاخ برومند را  فرزند راان داد ـبه فرهنگي ١٩٩

  ج        ج      
هاي درباري؛ سنن و   ويژه عبارتند از مراسم و آيينيترين مواد آموزش طور كلي مهم هب  
 تن به تن و ةآوري و مبارز آوري و شهسواري، كين هاي مذهبي؛ لشكرآرايي و فنون رزم آيين

هاي  ؛ مراسم جشن و شادي در آيين)همجمله جنگ عليه اژدها، شير و امثال من(پهلواني در جنگ 
شناسي و  حكمت، تاريخ، طب، ستاره: آوري فن  دانش و؛ مراسم سوگ مثلها ملي و ديگر مناسبت

. چوگان، تيرزني؛ افسون و غيره: هاي دانشمندي؛ هنرها؛ سواركاري، شكار؛ ورزش ديگر زمينه
ي، ضامن برتري شاه خ دانش تاريهاي حاصله از تجربيات فردي و تسلط بر اين مواد و نيز آگاهي

  ٢٦.و مشروعيت حكومت وي خواهد شد
بخش مهمي از تعليم و تربيت شاهي به كسب برتري در امور كشوري و نظامي تخصيص   

  :پردازيم دارد، كه اينك بدان مي
   برتري سياسي و نظامي-2-2-2

شرح آبادانيها، . دارندشاهاني كه داراي چنين خصلتي هستند، در شاهنامه از ارج فراواني برخور
هاي  دهند و نيز شرح لشكركشي اندرزها و آموزشهايي كه به زيردستان خويش مي

در بخش اساطيري . آميزشان، بخشهاي وسيعي از متن را به خود اختصاص داده است موفقيت
ة شود، اما كارنام طور خالصه بازگو مي آوري اولين چهار شاه اساطيري به هرچند كاركردها و جنگ

ي، پادشاهي بهمن خشاهنشاهي مانند فريدون، منوچهر، كيكاووس، كيخسرو، و در بخش نيمه تاري
نوشيروان و اكتاف، بهرام گور، و در بخش تاريحي داستان اسكندر و اردشير بابكان، شاپور ذواال



 

  

301   )كسب قدرت شاهان ايران باستان به روايت شاهنامه(مت از ديدگاه فردوسي مشروعيت حكو
  

ر طو به پهلوانان و قهرمانان اصلي شاهنامه ةطور كارنام همين. تعدادي ديگر بسيار مشروح است
خصوص  هاي سام، زال، قارن، و به قهرمان: طور مثال هيات فراوان نقل گرديده، بئو با جز مفصل

هاي شاهزادگاني مثل طوس،  آوريهاي گودرز و گيو و بهرام چوبين يا لشكركشي رستم، و رزم
  .گستهم، فريبرز و اسفنديار

 شاه در حكومت فردوسي با توجه به اهميتي كه به صالحيت سياسي و برتري نظامي يك  
هاي   حكومت كاووس را در زمينهةطور نمونه جزئيات زيادي از زندگي خصوصي و نحو هدارد، ب

دهد كه حكومت شاهاني مانند كاووس كه از صالحيت سياسي و  متفاوت نقل كرده و نشان مي
ان فردوسي به كرات نش. آورد  برخوردارند، چه فجايعي را براي مملكت به بار ميينظامي كمتر

دهد كه كاووس، شاهي دمدمي مزاج، از لحاظ رهبري كشور، چه از نظر سياسي و چه از نظر   مي
، تا )مثالً جنگ مازندران، جنگ هاماوران، سهراب(لياقت و ضعيف و ناتوان است  نظامي، بي

آورد و او از  كاووس بر رستم خشم مي: خوانند مي» ديوانه«حدي كه بزرگان كشورش او را حتي 
  :گويند گري كند و به او مي دو ميانجي خواهند كه بين اين بزرگان از گودرز مي. رنجد س ميكاوو

  وزين در سخن ياد كن نو به نو  وـبنزديك اين شاه ديوانه ش ٥٤٧ث، ١٢
  :كوشد رستم را با اين سخنان آرام كند سپس گودرز مي

  نيستسخن گفتنش نغز  به تندي  تو داني كه كاووس را مغز نيست ٥٨٣ث، ١٢
  :گويد كند و مي حتي سهراب چهارده ساله كاووس را متهم به عدم صالحيت نظامي مي

  نداري تو پي  جنگ شيران  كه در  اي نام كاووس كي چرا كرده ٨٦٦ث، ١٢
اي از صالحيت يك شاه براي احراز   يك برنامة حكومتي منسجم، نشانهةاز ديدگاه فردوسي ارائ

  .قدرت است
  ي حكومتة برنام-3-2-2

 داده، طي مراسمي بر جدر شاهنامه بسياري از شاهان به مناسبت احراز قدرت به بزرگان كشور با
 حكومتي خود را  كنند و ضمن آنكه اغلب برنامه گذاري مي دست خود تاج هنشينند، ب تخت مي
سميت گويي به ر دهند، بزرگان كشور هم متعاقباً و متقابالً حكومت شاه جديد را با آفرين ارائه مي
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 به ١٩، ١٣؛ ٢٦ تا ٧،٤ به بعد؛ مقايسه شود با ١٥، ٩(» بزرگان بر او آفرين خواندند«: شناسند مي
  .شود اغلب آييني دارد برپا مي) و گاهي هم كهان(اين مراسم كه در جمع مهان ). بعد

ي ا  ويژهگاهدر برنامة حكومتي شاهان اساطيري كه داراي فر ايزدي هستند، آباداني جهان جاي  
رسند، نيز تعهد راسخ بر  در برنامة حكومتي اكثر شاهاني كه پس از ضحاك به قدرت مي. دارد

فردوسي كه مراسم احراز . گستري و پافشاري در مبارزه عليه بدي گنجانده شده است عدالت
٢٧ هر كتاب منعكس كردهابتداي حكومت شاهان را اغلب در ة برنامةقدرت و ارائ

 ضمن نقل ،
 داده،  وعدهنهايت دقت مواظب است كه آيا شاه آنچه را به هنگام تاجگذاري به مردمروايت، با 

 حكومتي ةوي شاهاني را كه فاقد برنام. متحقق نموده و با داد و دهش حكومت كرده است يا نه
مثل نوذر، قباد، كيكاووس، يزدگرد : كند هستند، آلت دست درباريان و يا لشكريان قلمداد مي

  .رد نوشيروان، خسرو پرويز، شيروي و تعدادي ديگربزهكار، يزدگ
 از طريق آموزش كسب  وهاي برتري سياسي و نظامي و مشروعيت شاه يكي ديگر از جنبه  
كند كه اين قابليت  اما فردوسي در شاهنامه ذكر نمي. ودن قواي فوق طبيعي استبشود دارا  مي

  .شود چگونه كسب مي
   افسون و جادو-3

ي كه فر ايزدي دارند، از نيروي افسون نيز برخوردارند و از آن در مبارزه عليه  اكثر شاهان-١-٣
ه ب. (گيرد اين نوع افسون دانش فني شاه را نيز دربرمي. كنند بدي و نيروهاي اهريمني استفاده مي

 آهن را از سنگ ،هوشنگ به افسون) قول آلمانب زبانها، افسون سفيد در مقابل افسون سياه
كند، از اهريمن  تهمورث با افسون اهريمن و ديوان را مهار مي).  به بعد٢٠، ٤(كند  استخراج مي
فريدون براي آهنگران ).  به بعد٢٧، ٣(آموزد  كشد و خط مي گيرد و از ديوان كار مي سواري مي

 برادرانش را كه قصد جانش را كرده بودند، ةو نيز نقش) ٢٨٦، ٥(كند  گرزة گاو سر را طراحي مي
  ). به بعد٣١٩، ٥(سازد  روي افسون خنثي ميبه ني

وگري شاهان مستبد و ساحرين دفردوسي ضمن نقل افسونگري شاهان نيك، جا  
، ١٢(و شاه مازندران ) ٢٣، ١٢(آورد، مثالً ضحاك و افراسياب  همدستشان را نيز به نمايش درمي

گيرند  سپاه يا جادو بهره ميبعضي از شاهان نسبتاً فرهيخته مانند سرو شاه يمن، از افسون ). ١٢٢
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زند،  سرو در مراسم خواستگاري پسران فريدون از دخترانش، دست به جادو مي).  به بعد٢٠٨، ٦(
افسون «اند، از آن به عنوان ضد جادو يا  اما سه پسر فريدون كه افسونگري را از پدرشان آموخته

ثل بازور با جادوگري خويش به همچنين لشكرياني م). ٢١٥ تا ٢٠٢، ٦(كنند  استفاده مي» گشاي
، و يا زن جادويي كه به )٣٨٤ به بعد و ٣٥٥ب، ١٣(د نكن افراسياب در جنگ عليه ايران كمك مي

 ةيا ساحر)  به بعد٤١٥، ١٢(كند در هفت خوان، رستم را بفريبد  دستور شاه مازندران سعي مي
  .و تعدادي ديگر)  به بعد٤١٩، ٥١٢(ديگري كه دستيار سودابه است 

 قابليت ديگري كه در كنار افسون و جادو قرار دارد، قدرت پيشگويي بعضي از شاهان، -٣-٢
شناسان و موبدان و دانايان است كه از وقايعي كه در آينده اتفاق خواهد افتاد و براي سياست  ستاره

شاهاني مثل كيومرث، هوشنگ، تهمورث، جم، . دهند مملكت حائز اهميت است، از قبل خبر مي
يدون، كيخسرو و تعدادي ديگر از شاهان ديندار در مواقع بحراني به خواست يزدان از آنچه كه فر

اتفاق خواهد افتاد و يا از آنچه كه بايد در چنان شرايطي انجام دهند، توسط سروش مطلع 
 گشتاسپ از طريق پيشگويان يا  وشوند؛ شاهان ديگر مثل ضحاك، گرشاسپ، كيكاووس مي

، اعتقاد ايرانيان به اين باور است »پيشگويي« مبناي اصلي .يابند از وقايع اطالع مي موبدان درباري
اين اعتقاد در زمان فردوسي هم رايج . شود كه سرنوشت و اتفاقات توسط چرخ گردان مقدر مي

  :هاي آن در شاهنامه فراوانند بوده و خود او نيز كم و بيش به آن اعتقاد داشته است، مثال
حال براي مشروعيت حكومت ذكر شد، فردوسي به صراحت ه  ضوابطي كه تا ببا توجه به  

شود، از زبان اردشير  سه علت اصلي را كه موجب از بين رفتن هرگونه مشروعيت حكومت مي
  :شمرد بابكان برمي
 وزين در سخن ياد كن نو به نو  سر تخت شاهان بپيچيد سه كار ٥٧٠، ٢٤

  دــر كنــد برتــرد هنرمنــز م  دــركشه را بــايــم ر آن كه بيــدگ ٥٧١
  ي كندــد كه بيشـبه دينار كوش  ي كندــ خويشــجسه ديگر كه با گن ٥٧٢
  ذردـو برنگـچ تا بر تــدروغ اي  ردــاز و داد و خــي نــبه بخشندگ ٥٧٣
  رد فروغـز نگيــبد انديش هرگ  ره دارد دروغـــيــاه تــادشــرخ پ ٥٧٤
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  نتيجه

ان دادگستري را كه هدفشان رفاه، آسايش و خوشي زيردستانشان است، مورد  شاهةفردوسي هم
محكوم ) ٢-١-٤الف، (دهد و برعكس تمام شاهان مستبد و بيدادگر را  تمجيد و ستايش قرار مي

وي حتي بعضي از شاهان دادگر را به محض آنكه به خودكامگي بگرايند، ولو براي مدتي . كند مي
كند، مثل نوذر و كيكاووس، گشتاسپ، بهمن، يزدگرد، قباد و بعضي  يكوتاه، به سختي نكوهش م

  .ديگر
فردوسي مرام و آيين پهلواني و آزادگي را بسان آزادگان و پهلواناني مانند سام، زال، رستم و   
ار يا ساالراني مانند گودرز و گيو سرمشق خود قرار داده و اغلب تكرار و تأكيد دارد كه ياسفند

باشد زيرا اين ) داد و دهش(ت بايد در دينداري و عدالت اجتماعي هدف اصلي حكوم
شود، حال  عيت و خشنودي مردم و نتيجتاً مقبوليت و دوام حكومت ميوخصوصيت موجب مشر

-٤ يا ٣-١-٤ يا ١-١-٤نك (خواهد مطرح بوده باشد  هركدام از سه نوع حكومت ذكر شده مي
 ها، برخورداري از فر  به برترين و بهترينوي معيارهاي مشروعيت حكومت، يعني تعلق). ٣

ايزدي، فر شاهي، فر موبدي، تملك اسباب و نمادهاي شاهي، برتري سياسي و نظامي و غيره را 
 آموزش، خرد و دانش، فرزانگي و دينداري كسب شده ةداند كه همگي بر پاي وقتي محق مي

ي مشروعيت حكومت را بايد از نقطه  معيارهاةاز اين گذشته، فردوسي معتقد است كه هم. باشند
نظر عملي و نتايج عيني آن براي جامعه بررسي و ارزيابي كرد و نه صرفاً از ديدگاه تئوريك يا 

عمل خطاكار   خرد و دانش است در وجهان شهرياري مانند جم كه صاحب فر ايزدي. نظري
  .دهد شود و مشروعيت حكومتش را از دست مي  مي

 ،منوچهر، كيخسرو، اردشير بابكان، شاپور اردشير، بهرام گور و انوشيروانبا وجود فريدون،   
 اساطيري و تاريخي شاهنشاهي ايران همگي نمونه ةكه در روايات مربوط به دورنيز تعدادي ديگر 

فردوسي نظر شخصي خود را در مورد مشروعيت . و شاهدي از يك شاه خوب و دادگسترند
 بيان فكتاال چه به طور ذهني يا مشخصاً، از زبان شاپور ذواالحكومت به لحني كامالً روشن، ح

  :كند مي
  گاهــي ندارد نــاهــپي پادش  بدان اي برادر كه بيداد شاه ٦٣٩، ٢٩
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  رازان بودــر سرفــبه زفتي س  ودـاران بــج يــدن گنــبه آكن ٦٤٠
  ر دستــكزو شاد باشد دل زي  خنك شاه باد داد يزدان پرست ٦٤١
  ي كندــجهان را بدين رهنمون  ي كندـاد و به بخشش فزونبه د ٦٤٢

زبان   طوس، شهري كه از عواقب جنگها و كشتارهاي خونين شهربانان تركةاين حكيم آزاد  
 ةنگار دور  ساماني بركنار نمانده بود، اين ايراني كه يك دانشمند و تاريخةو تركمن در اواخر دور

شاعر قرن چهارم هجري كه با خرد و هنر و دانش و اين : ، سخن كوتاه بودساماني و غزنوي
 شاهان و حكام جبار و خودكامه را، حال ةسخن خود زبان و هويت ايران عجم را زنده كرد، هم

خواهد تعلق داشته  با هر نسبي كه دارند و به هر دوره و عصري، به هر سرزمين و قومي كه مي
  :كند بار به زبان نمادي و زيبا چنين بيان مي ينوي اين مطلب را مكرر و ا. كند باشند، محكوم مي
  بود شير درنده در مرغزار  ريارــچنان دان كه بيدادگر شه ٣٢، ٥٠٤

آورد كه هنگام تعيين جانشين خود، اصل انتخاب    فرود ميرفردوسي در مقابل شاهي س  
د ارشدش، مبني بر صالحيت را بر موروثي بودن حكومت ترجيح داد، در پاسخ به ظلم دو فرزن

 مباني ديني داشتن نهاد و بر نابودي آن صحه گذاشت، شاهي كه با گرامي يمهر پدري را به كنار
 اصل تقسيم قدرت و جدايي دين از حكومت، در ة چند مليتي ايران را بر پايةو اجتماعي، جامع

ر ميان فردوسي د: سخن كوتاه. ناپذير عليه بدي هدايت كرد صلح و آرامش و در مبارزه خستگي
را   فريدون را بر همه رجحان داده و آنةشهرياراني كه بيدادگر نيستند، منش دادگسترانه و بخشند

هر انساني در زندگي خود بايد : كند  ابناء بشر توصيه ميةعنوان يك الگوي اخالقي به هم به
  :همچون فريدون با داد و دهش باشد

  ه نبودــر سرشتـز مشك و ز عنب  رخ فرشته نبودــفريدون ف ٥، ٥٣٢
  تو داد و دهش كن، فريدون تويي  بداد و دهش يافت آن نيكويي ٥٣٣

  
  ها نوشت پي
عنوان معادلي براي مفهوم  كار رفته، به هاي قبل از اسالم به كه در مورد حكومت» مشروعيت«در اين مقاله لفظ . ۱

legitimacy يا legitimationنظر است ت« ديگري مانند هاي توان از واژه البته مي.  مدت«يا » قانونينيز بهره » حقاني
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معني اولية آن، كه در مقابل مشروطيت مطرح شده بود منظور نيست،  به» مشروعيت«گرفت؛ به هرحال كاربرد لفظ 
  .  رايج استlegitimacyعنوان معادل  هاي سياسي به معني امروزي آن، كه در بحث بلكه به

و ) v-x: ۱۹۳۵(گذاري فريتس ولف  شماري داستانهاي شاهنامه از شماره يتها و ب در مورد شمارة كتاب. ۲
جز در  به. ام تبعيت كرده، ابيات نقل شده را از متن فارسي ژول مول آورده) ۱۸۷۸-۱۸۳۸(شماري ژول مول  بيت

  . است) ۱۹۹۷-۱۹۸۸(مواردي كه همانجا اشاره شده و از چاپ انتقادي جالل خالقي مطلق 
اند چند عنوان انتخاب و در كتابشناسي ذكر  طور جنبي به ترجمة اين موضوع ارتباط داشته طالعاتي كه بهاز ميان م. ۳

  . شده است
، عنوان »پادشاهي كيومرث سي سال بود«تر را برگزيده است؛   عنوان كوتاهكيومرث بحقخالقي مطلق براي كتاب . ۴

تواند از  كننده است و نمي گمراه» ل ملوك عجم سي سال بودپادشاهي كيومرث او«: عمدتاً عربي كه مول آورده يعني
  . فردوسي بوده باشد

۵ .Ann: 1992:278 ff به بعد۱۴۲ به بعد و ۱۲۸ص : ۱۹۹۰( در مورد ساختار دوگانة جهان تك رستگار .(  
 به ۱۳۹و  به بعد ۸۶ابيات  (۴به ميان آمده و در كتاب » هفت كشور«، بيت چهارم، سخن از ۲هرچند در كتاب . ۶
در كنار پادشاهي جم، از سرزمين مرداس پدر ضحاك تازي و نيز از كشور هند نامبرده شده است، اما اين ) بعد

كه براي اولين بار جهان را به سه بخش تقسيم و هر بخشي را به يكي از سه پسرش واگذار ) ۶كتاب (فريدون است 
  ). به بعد۲۸۹،۶(ماند  كرده و خود در رأس حكومت جهاني باقي مي

  .»آن روزگاران بياد«: آمده است كه در اينجا ضبط خالقي مطلق را آوردم» از روزگار آن بياد«در متن مول . ۷
  . اما اينجا طبق متن خالقي نقل شده است» يك بيك از پدر«مول . ۸
  . را بهتر دانسته است» مايه« خالقي مطلق ضبط  آمده است؛» پايه«در متن مول . ۹
  . يت در چاپ خالقي مطلق نيستاين ب. ۱۰
  . را ترجيح داده است» كيومرث«تر  خالقي مطلق همه جا ضبط صحيح. ۱۱
و نيز با عنايت به نفوذ زياد موبدان به ) ۳,۱,۲الف (با توجه به نقش سياسي آزادگان و موبدان در امور كشوري . ۱۲

ادگان به طور جداگانه و مشروح مورد بررسي واقع كند كه قشر موبدان و آز ويژه در دربار شاهان ساساني، ايجاب مي
  .شود، كه اينجا بيش از اين مقدور نيست و بايد بررسي مفصل را به بعد موكول كنيم

تحت ) ۱۱ص : ۱۹۳۵(» فرهنگ شاهنامة فردوسي«: فريتس ولف در كتاب ماندگارش. ۱۲نك، پانويس . ۱۳
 در آنها به اين قشر و نقششان اشاره شده، مشخص نموده شمارة كتاب و ابياتي كه» آزادگان/ آزاده«هاي  شاخص
  . است
  . آورده، در چاپ خالقي مطلق سه بيت آخر در پانويس آمده است» اي پراكنده«مول . ۱۴
۱۵ .Ahn 1992: 194ff: vgl. 20 ff.ان.جمله توسط گ  اين نوع حكومت در مطالعاتي كه انجام شده، من .
  .ستناميده شده ا» پادشاهي خداوند«

در ) ۲۴۹ تا ۱۹۷,۵ به بعد؛ ۱۶,۵(و نيز دو خواليگر او ارمائل و گرمائل ) ۹۱,۵(نام زيرل  مثالً پيشگوي ضحاك به. ۱۶
  .انديش است كه سعي در اصالح برادرش افراسياب دارد مورد افراسياب پيران و بيش از همه، اغريرث نيك

م توسط فريدون به ياري يزدان كشته، در دماوند مدفون ولي سرانجا. ناپذير است ضحاك از نظر نظامي شكست. ۱۷
 به ۱۲۷۹ به بعد، ۱۱۹۱ گ، ۱۴(باشد  ناپذير مي پيمان و جادوگرست؛ او نيز شكست افراسياب با ديوان هم. شود مي

 ۱۳(دست كيخسرو كه يزدان و هوم پرهيزكار را در كنار دارد  ، ولي به) به بعد۱۲۴۳ به بعد و ۱۴۱۷بعد، مقايسه شود 
به ).  به بعد۲۳۸ به بعد و ۱۱۲ گ، ۱۴(گردد  مقهور مي)  به بعد۲۴۲۴ به بعد، ۲۲۶۶ به بعد، ۱۳۳۱.  به بعد۱۲۹۳گ، 



 

  

307   )كسب قدرت شاهان ايران باستان به روايت شاهنامه(مت از ديدگاه فردوسي مشروعيت حكو
  

شود ارجاسپ را كه از نظر نظامي بسيار قدرتمند است، در دژش فريفته و به قتل  همين ترتيب اسفنديار هم موفق مي
  ).۱۵كتاب (برساند 

18. Mayrhofer1979: 1/94 Nr.365 & 11/28. Nr. 57: Ahn 1992: 199ff.; Lommel 1927: 169ff. 
 آبتين، – جم يا تهمورث -ويژه از تيرة تهمورث شاهزادگاني كه از نسل تهمورث هستند، به. در بخش اساطيري. ۱۹

مثل . فريدون، از مقام باالتري برخوردارند تا شاهزادگاني كه نسب شاهي آنان از وجه كمتري برخوردار است
كار است، و  لهراسب كه نسب شاهي وي توسط گودرزيان مورد ترديد است و يا بهرام گور كه پدرش شاه ولي بزه

  . رساند ميالد مي» فرهين«يا بهرام چوبينه كه نسب خود را به 
۲۰ .Ehlers 2001: 16ff ت اين نمادها و اسباب شاهي رايورگن اهلرز در كتاب خود براساس روايت شاهنامه اهمي 

نويسي و نقش دبيران و  نامه ويژه آيين بر مثال مهر طالئي و نگين شاهي و امثالهم مشروحاً توضيح داده است، به
  . رسانان درباري را نامه

21. Ahn 1992: 194ff: vgl. 20ff. 
  .۱۷شمارة » گاو«، تحت شاخص ۶۸۴ و ۱۵شمارة » تخت« تحت شاخص ۲۳۷:۱۹۳۵نك ولف . ۲۲
خورد ولي موبدان اينطور كه در بيت سوم آمده   به چشم مي» تهمورث«اولين بار در كتاب سوم براي » موبد«واژة . ۲۳

نياز  جالب اينكه ضحاك اهريمني نيز از موبدان بي. جزئي از لشكر هستند و هنوز تشكيالت مذهبي خود را ندارند
  .آورد تا مثالً خواب او را تعبير كنند نيست و هر از گاهي به آنان روي مي

 به بعد، ۲۲،۲۹۹(، اردشير بابكان )۳۰ تا ۱۶ به بعد ۹,۴(، منوچهر ) به بعد۳۴ و ۸,۶(فريدون )  به بعد۶,۴(جم . ۲۴
  ). به بعد۵۵۹ به بعد، ۲۵۶ و ۴۳۵ به بعد، ۳۳۰

25. Bayat – Sarnadi 1970: 53ff. 154ff., 168ff,. 178ff,. Knaurh/Nadjmabadi 1975:93-119. 
26. Bayar-Samadi 1970 & Knauth/Nadjmabadi 1975. 

 تا ۱۷؛ ۱۵ تا ۱۳؛ ۲۵ تا ۱,۴ به بعد، ۳۳ به بعد، ۱,۶ به بعد؛ ۴۸۹ به بعد و ۱,۵، مقايسه شود با ۴ و ۲مثالً كتابهاي . ۲۷
  . و غيره۳۹ تا ۳۵، ۳۳ تا ۲۲؛ ۲۰


