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برع را آن مياجراي موبد و پهلوان شهريار، شامل دارند، بـاهده اينـان شـوند.
هسـتند. ايرانشـهر در آرماني سياسي سامان تحقق پي در مفاهيم، آن بر ابتناي
بـه مطلـق قـدرت اعطـاي و كيهان فراز بر قادر يزدان دادن قرار با سامان اين

مي شكل وي بر ايزدي فره تابانيدن و زمين روي بر امـشهريار شـهريارگيرد. ا
دادگـري و برانـد حكم داد و خرد بر كيهان در يزدان همچو بتواند آنكه براي
در فره كند چنين اگر جويد. بهره موبدان و پهلوانان راي و مشاوره از بايد كند
او از فـره نشـنود، داننـدگان پنـد اگر اما بماند. قدرت سرير بر و مستدام وي

برمي سقوطرخت قدرت سرير از و بهميبندد بازگشت فردوسي باور به كند.
چـاره سياسي سامان اسـتيالياين از ايـران رهـايي و ايرانـي هويـت بحـران

است. بيگانگان
انديشه:كليديگانواژ سـامانفردوسي، كارگزاران، مفاهيم، شاهنامه، سياسي،

سياسي
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مقدمه
فردوسي ابوالقاسم سالوسيطحكيم حدود شـاهناه.365در سرايش آغـازق را مه

عمر، صرف با و حدودمالكرد در خويش دارايي و35و انجـام بـه موفق بعد سال
آن نهايي (ترابي،تدوين دوران16-1388:25شد صـرف از شـاهنامه در خـود او .(

سي رنج و مسـتمنديجواني و خـواري بهاي به نظم از كاخي افكندن پي براي ساله
اسـت.در كرده ياد سالخوردگي سـقوطدوران از پـس قـرن سـه حـدود فردوسـي

ورزيد. اهتمام شاهنامه نگارش به ايـرانساسانيان قـرن سه اين دسـتخوشدر زمـين
سلسله سقوط و غيرظهور و ايراني مختلف امـاهاي بـود. وضـعيتايراني بـرخالف

بهـسياسي شاعران و پررونق پارسي شعر دربارويژهاجتماعي، غزنـويدر ،محمود
م سرايش شكسـتبه از پـس دوران، ايـن در بودند. اعـراب،شغول از نظـامي هـاي

بود.،ايرانيانرسالتترينمهم فارسي زبان داشتن نگاه زنده و پاسداشت
سـلطهشاهنامه با ايرانيان دائمي پيكار و بنيادين تعارض محصول سياسـيفردوسي

كـه شـد نوشـته شـرايطي در شـاهنامه اسـت. غيرايرانـي سالطين و سياسـيخلفا نظـم
مهمبيگانه بود. حاكم ايران بر ايناي پيامد وترين هويـت فروپاشـي و تهديـد وضـعيت،

روان و جـان و ايـران فرهنـگ دسـتاوردهاي عباسـي و اموي خلفاي بود. ايران فرهنگ
به را (احمدونـد،ايران بودنـد كشـيده چـالش به سيصدسال بنـابراين1389:138مدت .(

هويت احياي سـرزمينيچگونگي وحدت و پيشين شكوهمند سياسي سامان آن تبع به و
بـود.ازدست فردوسـي دغدغه نخستين فردوسـيمـيبـرتلسرفته، از«گويـد: الهـام بـا

گذشـتهآرمان عظمت و مجد تجديد آرزوي در بزرگ بـيهاي كـه بـود ازاي بازگشـت
بود رفته ح1369:28(برتلس،»دست احيـاگري، براي فردوسي ابزار بـاماسـه). سـرايي

داستان بود. باستان ايران پادشاهي سنت و سيره به بـراياستناد باستان ايران حماسي هاي
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چنان زيرا داشتند كافي غناي منظور مـولكـهاين افسـانهژول بـه نـه اسـت وگفتـه هـا
بهاسطوره بلكه ايران«ها امپراتوري قدرت (مول،»ساختار داشتند ).5-1369:6اتكا

ايـنشاهنامه از است؛ ايرانيان ملي فرهنگ و هويت زبان، سند زوايـايفردوسي از رو
گرفتـه قـرار تعمـق و بررسي مورد و شده نگريسته آن به اجتماعي و سياسي ادبي، مختلف
و داد شـرح را ايرانـي اسـاطير شـاهنامه، نگـارش و سـرايش بـا طوسـي فردوسـي است.

داستانگونهروايت و پهها از زيبا رشادتلوانيهايي و ايـنها در او كرد. عرضه ايرانيان هاي
همـان از كـرد. بيـان خـويش عصـر زبان با را ساسانيان سقوط تا باستان ايران تاريخ اشعار،

داستان و ابيات نخستين سرايش سرودهآغاز انتشاِر شاهد فردوسي اسـتقبالها، و خـود هاي
آنجا تا بود؛ مجلسي هر در آنها از شـد.كهمردمان شـهره وي نـاِم اثر، كامل تدوين از پيش

بي نيز امروز به تا ارزش و شهرت چشـمهكـماين چونـان را خـود راه دروكاسـت زالل اي
آداب و فرهنگ پايداري و غنا براي شاهدي تا است پيموده ايران باشد.تاريخ ايراني ورسوم

فصــل و شــهرياري و پادشــاهي بيــان در شــاهنامه ابيــات از وبســياري بنــدي
دوره براساس نيز آن حكومتچارچوب است.هاي پادشاهي بيانهاي براي فردوسي

منظومه شرح داستانو بهخويش را بسياري تفصـيلهاي و شرح به و گرفته خدمت
داستانآن است. پرداخته دربارهها قدرتهايي شاهان، سقوط و پهلـوانيطلبـيظهور ،

عاشق مضاميني با حتي دالوري، منظومـهو ايـن او حكيمانه. اندرزهاي با همراه يا انه
داستان اساطيريو بخش سه در و كتاب پنجاه در را آن بخـش13تا1(كتابهاي ،(

تاريخي19تا14تاريخي/پهلواني(كتابنيمه بخش و اسـت50تا20(كتاب) آورده (
دسته.)1384:11(رستگار، سلسـلهاين سـه بـا پيشـدادي،بندي وپادشـاهي كيـاني

دارد. مطابقت بـاساساني شاهنامه متن دارد. مهمي بسيار جايگاه اثر اين در حكومت
درباره ميپرسش آغاز حكمراني پيدايش بنيادينچگونگي محور اساس اين بر شود.

است آن سقوط و ظهور چگونگي و حكومت .)1389:45(منشادي،شاهنامه،
نخست گويد چه دهقان بزسخنگوي نام جستكه كه گيتي به رگي
نهاد سر بر ديهيم آنكه بــود يــادكــه به روزگاران آن كس ندارد
پسـر دارد يــاد پــــدر كـز درمـگر به در يك به يك را تو بگويد

پيش آورد كـه بــزرگي نــام پيشكــه پايه برتران آن از بود را كه
پهلبـاسـتاننـامــهپــژوهــنـده از داســتانكـه زنــد وانـان

كـ گفت كالهآهچـنين و تـخت شـــاهيين بــود او و آورد كـيومرث
ج 1،1387:13فردوسي،
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رايج پنداشت خالف و،بر ايـران تـاريخ اسـاطير بيـان بـه تنها شاهنامه در فردوسي
داستان سرايش و تراژدينگارش و اثـرها باطن و ضمير در بلكه نپرداخته، ادبي هاي

انديشه يك مفـاهيمخود، بـا شـاهنامه در فردوسـي اسـت. پرورده آرماني و سياسي
و بيـداد، و داد خـَرد، ايزدي، َفَره يزدان، مانند شـهرياري،كـارگزارانيمبنايي ماننـد

بـي حكومتي براي آرماني سياسي سامان يك ايجاد در سعي موبدي، و زوالپهلواني
برقراري هدف با كه حكومتي شكلدارد. شـخصداد آن اساسـي ركن و شده بندي

فره بهپادشاه است.مند داد مجرِي عنوان
يك نه سياسي«فردوسي مقتضـاي»سياسيحكيم«بلكه»فيلسوف بـه او است.

دغدغه و بهرهتعلقات با امـرهايش تدبير و عملي حكمت به نظري حكمت از جويي
عالقهايران و التفات داردزمين ايـن؛ويژه تفلسـفاز انتظـار فردوسـي از نبايـد رو

ارائه براي سياسي تأمالت به او داشت. بديلسياسي سياسي سامان تـايك پرداخت
باشـد. ايرانـي روان و روح دردهـاي براي انديشـهدرماني چـارچوب در فردوسـي

خـويش مطلـوب سياسـي سـامان طراحـي و مفـاهيم طـرح بـه ايرانشـهري سياسي
ايرانشه است. حوزهپرداخته يك اكنون اينـفرهنگير بر افزون گذشته در اما تمدني

جغرافيايي سرحدات با قلمرو يك قامت سياسـيدر سامان و مضامين از برخودار و
برقـراريمضامين،اينرائهابود.شاهنشاهي بـراي تـالش و البتـهدوبـارهسامان آن

پاره طرح مهمنيازمند آن از و سياسي مفاهيم از ماي اينكهتر بود. آن كارگزاران عرفي
اساسـًا سياسـت بـه فردوسـي رويكـرد شـده و»كـارگزارمحور«گفته (قـوام اسـت

سياسـي)166-1388:170نژاد،فاطمي سـامان يـك ارائه كه دارد او هدف در ريشه
است. مياينبهبديل ساختار به كارگزار از او مقالـهرسد؛ترتيب اين هدف رو اين از

مف شناخت طريـقنيز ايـن از تـا اسـت شاهنامه در سياسي سامان و كارگزاران اهيم،
باشد. شده فردوسي آرماني سياسي سازمان و انديشه شناخت به كمكي

پيشينه1 پژوهش.
هر شاهنامه زاويهپژوهشگران از ابعـاديك كـردن روشـن و نماياندن در سعي متفاوت اي

كرده پژوهشآن اين ااند. كلـي منظـر سه از سياسـيها و تـاريخي زيباشـناختي، و دبـي
گرفته توجـهصورت حكـومتي و سياسـي مسائل يعني سوم منظر بر حاضر، پژوهش اند.
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به زمينه اين در تـوجهيدارد. خور در آثار آن، نخست نيمه در بيشتر و اخير سده در ويژه
است. شده اعتمادمنتشر دهـهمقدمعليقلي در او دارد. تقـدم فضـل ميان اين و1340در

كتـاب1350 در را وليعهدي و سپاه پادشاهي، شهرياري، آيين مسائِل نظيـِرشمسي هـايي
شاهنامه« بنياد بر باستان ايران در شهرياري (آيين ديـده«)،1350» از پادشاهان و پادشاهي

شاهنامه بنياد بر (ايرانيان و1346» شـاهنامه«)، بنياد بر باستان ايران در (وليعهدي «1348(
داد. قرار بررسي پرهاممورد خود1377(باقر اثر در نيز فردوسي«) نگاه سياسـي»با خرد

شاهنامه است. كرده بررسي را شاهنامه ماننـددر سرشناسـي مسـكوبپژوهـان شـاهرخ
زريــن)،1384( و1381(ندوشــناســالمي)،1381(كــوبعبدالحســين جعفــرمحمــد)،

شيوه1388(ياحقي به نيز گونا) پرداختـههاي شـاهنامه بررسـي به خود آثار در .انـدگون
نام با مسكوب شاهرخ مـور«اثر دربـاره»ارمغان اسـت بنيـادينجسـتاري مفهـوم چنـد

اسـت. شـده تنظـيم سـخن و جهانداري تاريخ، آفرينش، زمان، فصِل پنج در كه شاهنامه
زرين»نامورنامه« حماسهعبدالحسين بيان و شرح نيز شاهنامكوب درهاي آن بررسـي و ه

با اديسه«مقايسه و زمانـهاندئيدوهومر«ايلياد و فردوسـي احـوال شـرح بررسـي، و او
بي اثر اين در اخالق و حكمت و عدالت و داد و نيـزصلح ندوشـن اسـالمي همتاسـت.

به مهم و اصلي درمفاهيم را و...، ادب مهـر، ايـران، آز، خـرد، قبيل از شاهنامه در كاررفته
شاهنامها« نگاه از جهان و كـرده»يران بررسـي را آن محتـواي و قـرارداده واكـاوي مورد

افزون داستاناست. برخي بر نيز شرحي اين اسـت.بر نگاشـته شـاهنامه مهم پـاژ«هاي از
دروازه ارزنده»رزانتا انديشـهپژوهش و زنـدگي در اسـت تـأملي ياحقي، محمدجعفر

نحوه و پرداخت نظـرسـرافردوسي، شـاهنامه بـه درون از هـم اثـر، ايـن شـاهنامه. يش
ميمي آن به برون از هم و مـيافكند را شاهنامه محتويات هم ونگرد، آثـار هـم و كـاود

انجامپژوهش منظومههاي مورد در را.شده طوس حكيم
پژوهش قلمروي دربـادر سياسي پيشـقدمشـاهنامه،رههاي كـاوه محمـدكاظم

ب1372( تحقيقي در عنوان) شـاهنامهانديشه«ا در سياسـي در»فردوسـيهاي سـعي
انديشه اليـهبررسي بـه توجه با نويسنده است. كرده شاهنامه در سياسي مسـتترهاي

انديشهانديشه بررسي و استعاره قالب در سياسي فـرههاي و خردگرايـي به شعوبيه،
به است. پرداخته شاهنامه در انديشهايزدي وي مطلقـهفردونظر قدرت قالب در سي

نمونـه دارد. قـرار الهي فره مشروعيت از برخوردار و داد و خرد با ازآميخته ديگـر



زار
ارگ

،ك
يم

فاه
م

ان
امه

اهن
ش

در
سي

سيا
ان

سام
و

سي
ردو

ف

81

سياسيپژوهش موردهاي ماننـددر مقـاالتي آن، در حكمرانـي مباحـث و :شاهنامه
شاهنامه« در فرمانروا كيستي و سياست چيستي درآمدي«)،1391(منشادي،»بررسي

)،1389(احمدونـد،»فردوسـيشـاهنامهمبنايبرباستان؛ايرانشاهيشاهننظريهبر
ساختارها« و مباني فردوسي؛ شاهنامه در سياسي شريف»خرد باقري و آباد،(احمدي

و1389 آنارشي«) دووجهي نقد آنارشي؛ و جنگ مبنـايسلسلهـارتباط بـر مراتـب
فاطمي»شاهنامه و هريك1388نژاد،(قوام كه هستند زاويه) شاهنامهاز به پژوهـياي
هدفپرداخته ازآنجاكه حاضر پژوهش شـاهنامهفردوسـيسياسياند. سـرايش رااز

مي بديل سياسي سامان يك و،داندطراحي كـارگزاران مفـاهيم، شناخت بر را تمركز
است. داده قرار شاهنامه ابيات در نهفته و آنها بر مبتني سياسي سامان

فر2 سياسي انديشه دوسي.
حكايـت متفـاوت بيـان سطح و اليه سه وجود از شاهنامه متن در جستجو و كاوش

اليهاليه؛كندمي عمومي، يا اليهبيروني و اليهمياني هماندروني. عمومي و بيروني
منظومه عام باور در كه داسـتاناست حـاوي دانسـتههايي تراژيـك و پهلـواني هـاي

اليهمي بشود. مياني يا افسانهدوم اساطير، ظهـوريان و سقوط و ايرانشهر تاريخ و ها
سلســله ســه ــه الي ايــن اســت. راشــاهان ساســاني و كيــاني پيشــدادي، پادشــاهي

ميميدربر پايان يزدگرد سقوط با كه اليهيابگيرد اما هستهد. يا دردروني كه مركزي
انديش بيان است، درك قابل شاهنامه جامعيت و كليت وهنهانگاه، فردوسـي سياسـي

است وي آرماني حكومت پايهجايي؛توضيح بر بـهكه ايرانشـهري پادشـاهِي عناصر
منظومهپي نهانگاه در خود آرماني حكومت تفصيل و شرح و شـاهنامهريزي بـزرگ
ميمي را دروني و پنهان سطوح وجود استنباطپردازد. نيز فردوسي سرودگان از توان
ميكر كه آنجا يد:سراد،

مدان فسانه و دروغ را اين مدانتو زمانه رِوشِن يكسان به
خرد با خورد اندر هرچه او برداز معـني و رمـز ره بر دگر

1،1387:7ج،فردوسي
اليه بررسي سوداي حاضر شـمارهپژوهش (نمودار دارد را شاهنامه در نهفته و سوم

1(.
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) شماره د1نمودار متفاوت باين سطح سه شاهنامه). ر

سياسي.1-2 مفاهيم
مـي را سياسي انديشه بنيان سياسي مفاهيم و تفكر مبناي كـهمفاهيم، مفهـوم سـازند.

ميبه بيان كوتاه عبارتي يا واژه كـهعقيده،شودصورت اسـت امـري دربـاره كلي اي
اسـت مفـاهيم ساختن نيازمند جهان شناخت كه آنجا از داريم. را آن شناخت ،قصد

نيـزاساسي،سازيمفهوم سياست عرصه در است. انديشه و تعقل فرايند در گام ترين
به مفاهيم پااليش و تدوين طريق از ميشناخت مفاهيم).1387:5(هيوود،آيددست
انديشه از برگرفته شاهنامه در موجود ايرانشهريسياسي ايناست؛سياسي دراز رو

اشاره مفاهيم اين جايگتوضيح به هم انديشهاي در آنها داشت.اه خواهيم ايرانشهري

يزدان/ايزد1-1-2 .
انديشه در پيونـدسياست در را قـدرت مبنـاي كه سياستي دارد. قدسي مبنايي ايرانشهري

مي قرار خدا يا ايزد يزدان، با برخـيشهريار بـر آنكـه از پـيش قدرت اساس اين بر دهد.
اينشاخص و مادي باشد،هاي استوار حوزهجهاني داردبر تكيـه معنـوي و غيرمـادي اي

هسـته خدا/يزدان مفهوم (رسـتمكه اسـت آن ايرانشـهر،1388:189ونـدي،اصـلي در .(
بـر و اسـاس ايـن بر نيز فردوسي بود. مردمان دين يكتاپرستي و جهان حاكم پاك يزدان

زمانـه در اسالمي و زرتشتي يكتاپرستي تداوم امبناي را مطلـق حكومـت آنخـويش، ز
مي مـييزدان/خدا متجلي پادشاه در زمين بر حكومت اين تداوم كه خسـروشـد.دانست

ميپرويز بيان چنين را پادشاه به خدا سوي از حكومت كند:اعطاي
شاهنشهي داد ايزدم مهيكنون كاله و تخت و بزرگي

)4،1387:1994ج،فردوسي
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مانند مفاهيمي با كيومرث داستان از شاهنامه نامدر و قبيـليزدان از آن مترادف هاي
كيهان كردگار، جهـانداور، روبـخـديو، آن ماننـد و دادار مـيهآفـرين، از.شـويمرو

بهمقام شاهنامه در خدا ميهاي ياد منظم خطبـهطور هنگـام در يـاد نخسـتين شـود.
مي ياد خدا از خطبه اين آغاز در معموًال شهرياران است. شاهان اجلوس و راكنند و

واژه ميبا صفاتي و بهها كه همهستايند در (تقريب است همانند شاهنامه پرهام،جاي
مـذهبي)1373:169-168 مـردان حضـور و يـاد و نـام با خدا ياد و نام »موبـدان«.

داستان در شاهنامه آغاز از كه است دارند.همراه حضور ها

ايزدي2-1-2 فره .
يزدان از درترينمهم،پس انديشـهمـوردمفهوم در حكومـت و سياسـيحكمرانـي

فره عنصر شاهنامه و بهاستايرانشهري ايرانـيكه كهـن متـون و شـاهنامه در تكرار
بـه اوستا در َفَروهر است. بـهآمده هخامنشـي فـرس در َفَروشـي، صـورتصـورت

و ايمـان و باليـدن نيـروي آن، سـنتي معناي است. آمده َفَروهر پهلوي در و فرورتي
از متشـكل كلمـه اين جديدتر معناي در است. پـيش،بـه»َفـر«اعتقاد مقـدم/ معنـي

حمايـتبه»ور«اضافهبه و پنـاه و دادن پوشش گرويدن، دركـرمعني كـه اسـت دن
پيش معناي آن از پناهمجموع مـيدهندهحامي/ اسـتنباط نيرويـيمقدم فروهـر شـود.

انسان نگاهبان كه استاست نيك .)1389:65،(جعفريهاي
واژهواژه« از جديد، فارسي وXvarnahكهـنفره اسـت.Xvarrahاوسـتايي »پهلـوي

و133-1375:134(طباطبايي، پادشـاهان«) مشـروعيت و حقانيـت مبنـاي معموًال را آن
دانســته باســتان ــران ــداي ــان،»ان «1387:73(كاتوزي مشــروعيت). ــه ك ــاملي وع ــده دهن

شاهكنندهتوجيه به1375:79(كاتوزيان،»استقدرت شاهنامه سراسر در كه فره چشـم).
مهممي بهخورد شاه مشروعيت عامل ميترين بـرشمار خـدا جانـب از ايـزدي فـره آيد.

مي حلول پروردگـارشهريار از اطاعـت و زمـين در دادگـري بـه پادشـاه كه مادام و كند
ن شاه، سقوط اما است. وي حكومت بقاي سبب ويشـانهبپردازد، از فـره خـروج بـر اي

مي رو اين از زمانياست؛ تا شاه گفت امـاتوان برخوردار فره از است قدرت سرير بر كه
نشانه وي، در تزلزل آثار شدن نشـانهآشكار سقوط، و فره، زوال فرايند فـرهآغاز هبـوط

مي تأكيد همواره شاهنامه در نمااست. و شـگفت كـار پادشـاهي، از اگـر كـه يـانيشـود
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بهره بركت به مانده، برجاي ماندگاري رسِم يا فـرهسرزده بـا هوشنگ است. فره از مندي
را آهـن توانست فره با جمشيد و شد نائل حيوانات كردن اهلي و آهن استخراج به خود

(اكرمي، كند آبادان را جهان و ).1389:16نرم
كـــرد نـرم كـئـي فّر وآهـنـابـه كرد زره و خود جوشناچو چون

برگستوان و درع چون و خفتان روانچو روشـن به پيـدا كــرد هـمه
1،1387:23ج،فردوسي

مي كسب روش دو به (احمدونـد،فره اكتسـابي و مـوروثي فـره1389:156شود: .(
فـره ايرانـي، شـاهي/كياني، ايـزدي، فـره كـه اسـت گوناگوني انواع داراي همچنين

از پهلوانان و جملهموبدان، امااآن است.ترينمهمند. ايزدي فره همان آنها برترين و
از تنهـا فره ايراني، فره در كه هستند مهم فره دو هم كياني و ايراني فره حال عين در

مي دانسته ايرانيان بهآِن آن اجزاي از كياني فره و ميشود آيد.شمار
آريـايي كشـورهاي به تعفر مقـدس زرتشـت بـه و هـيچ(ايرانـي) و دارد لـق

انيراني نميفرمانرواي مـي[غيرايراني] طباطبايي جواد يابد. دست بدان نويسـد:تواند
به بايد را آريايي كشورهاي به فر انحصاري تعلق اصـلاين يـك بـه فـر تعلق معناي

مكـاني بـه وابسـتگي نـه و اسـت راسـتي و دادگـري ايرانـي اصـل همان كه فهميد
به قومي به و (طباطبايي،مجغرافيايي آن نژادي شـكل1387:87عناي در فـره هـايي).

مي كهمجسم بودترينمهمشد گوسفند و قوچ مرغ، نور، ).1389:67(جعفري،آن
خويشفره به تمام و تام بستگي خود، بنياد در پهلوانان يا شهرياران كاريمندي

پايـه بـر رفتـار و فرمـانروايي كه دارد مـردمآنان و راسـتي و راسـتايداد در داري،
آزادگـيسامان از پاسداري و آن پيشرفت و آباداني در كوشش و جهان كار به بخشي

اسـ آن نمودهـاي چشـمگيرترين از دشـمنان تـازش برابر در ايرانيان سربلندي تو
.)1384:94(دوستخواه،

خرد3-1-2 .
باستان ايران حكومتي آيين برخوردا،در بسياري اهميت از راي و لـذاخَرد اسـت. ر

وظيفـه يك ِبخردي، اصوًال و هنر و دانش كسب براي مردم و شاه وآموزش فـردي
مي تلقي ملي ضرورت يك يا معيار.)1384:29(رستگار،دشوجمعي خرد اوستا در

جاي در همچنين است. بدي از نيكي خـردتشخيص اهميـت به ايراني اساطير جاي
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(غالمرضايي،مي برد پي و.)1376:47توان ويـژه توجـه شـاهنامه در نيـز فردوسي
مقوله به داردخاصي ميچنان.خرد بيت اين با را شاهنامه آغازد:كه
و جان خـداوند نـام برنگذردخردبه انديشه برتر كزين

1،1387:1ج،فردوسي
آغاز، همان از خـرداو سـتايش بـه گفتاري دادن اختصاص دادنبا نشـان در سـعي

خرد دادهاهميت برترين را خرد و دارد خردورزي ميو داند:ايزد
بدادخَرد ايزد هرچه از دادبهتـر راه از به را خَرد سـتايش

1،1387:1ج،فردوسي
است: پروردگار آفرينش نخستين خرد فردوسي نظر )88-1360:89(جوانشير،در

آفرينش شناسخردنخست را
1،1387:1ج،فردوسي

هديهخرد شاهنامه تميدر ضمن كه است پروردگار جانب از الهي بـد،ياي و نيـك ز
به را ميآدمي راهنمايي خداوند همـهسوي عامـل و خـدا مخلـوق برترين خرد كند.

ستودنينيكي و (رستمها .)1-1387:19وندي،هاست
از جهردـخفـزون اندر مهروزندهــــفـانـنيست و انــكهتران
3،1387:1642ج،يفردوس

است: جهان هردو در انسان دلگشاي و راهنما خرد
دلگشاي خرد و رهنماي سرايخرد هردو به گيرد دست خرد

1،1378:2ج،فردوسي
كارويژه از هم كه دارد عام مفهومي شاهنامه در محسـوبخرد شهرياران خاص هاي

اطمي موبدان و اخترشناسان كردار و گفتار به هم و ميشود همـهشوالق اينكـه با د.
هستندانسان خرد داراي انسـان،ها در آن ميزان دراما فردوسـي اسـت. متفـاوت هـا

مي تقسيم بخش چهار به را خرد موبدان از يكي زبان از خسروپرويز كـهداستان كند
به خرد از نيمي آن ميدر پارسا مردم به ديگر بخشي است. پادشاه آن از رسد،تنهايي

پـارهبخش سـرانجام و پادشـاه پرستندگان به آنديگر ميـزان كمتـرين كـه آن از اي
(احمدي،است دارد اختصاص دهقانان شريفبه باقري .)30-1389:31،آبادو

دهر گردنده راز اين شد پيدا بهرچو چهـار بر ببخـشيد را خرد
بهره او از نيمي سزاستپادشاستچو را پادشا خرد و فّر كه

مـردمدگــ بـهـره پرسـتندهپـارســار ديـگر پادشـاسه
پاره خرد از مانكنون ُخردـاي دانـد شمردـكه دهقان بهر ورا ا

1985-4،1387:1986ج،فردوسي
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به ميفردوسي داور همواره را خرد حكومتي نظام و شاهان مورد در نظـامويژه گيرد.
مي را ميبخردانه حمايت و نپسندد و بـركند و طرد را نابخردانه مـيظام شـورد.آن

بدترين و است دادگري و خردمندي دستوران، و پهلوانان و شهرياران صفت بهترين
(جوانشـير، بيـداد و ديوانگي آنان شـاهنامه1360:89صفت ابيـات بـه توجـه بـا .(

مي مشورت پادشاه به كه بودند پهلواناني يا موبدان رادستوران، شـاه آنـان بـهدادند.
مي رهنمون دين و شدند.داد
پاي به پيشش دستور پاك رهنماييكي را شاه بدين و بداد

1،1387:10ج،فردوسي
جاي در فردوسي ترتيب ميبدين اشاره آن معناي و خرد به شاهنامه گـاهجاي كنـد؛

به را نتيجهآن ميعنوان كار به ميهنر فرض آن معناي را هوشياري گاه دربرد، كنـد،
را خرد نيز ديگر ميمثابهبهجايي تن در ميانهروان و دانش همچنين نيزداند. را روي

اسـت دانش از اعم خرد هرچند است، دانسته خرد همراه گاه و و(احمـديمترادف
شريف ).31-1389:32آباد،باقري

بود بـرادر را خـرد بودمـدارا افسر چو جان سر بر خرد
4،1387:1757ج،فردوسي

داد4-1-2 .
خواسـته از يكـي ايرانشهر تاريخ طول در هميشه عدالت و آرمـاندادگستري و هـايهـا

انديشه در رو اين از است؛ بوده ايراني هميشـهاصيل دادگسـتري ايرانيـان سياسـي هـاي
انديشه جهان در بود. پادشاه شرايط از پايـهيكي از يكـي داد وفردوسي، سـعادت هـاي

جامعه وسالمت خوشـبختي و سـعادت بـا همـراه شـاه دادگـرِي انديشه، اين در است.
مايه او ويژگـيبيدادگري از يكـي فردوسـي رو اين از است؛ نگونساري و هـايبدبختي

مي دادگري و داد به احترام را مقتدر فرمانرواي (قربانپور،يك ).1383:74داند.
تخت كه برادر اي اين، گفتم مگـربدان بختمنيــابد پـيروز ـرد
نـــژاد و فـر و راد كـف دارد روشنــخـردمنكـه و دادد ِز پر دلي

4،1387:2002ج،فردوسي
پادشـاهان سرگذشـت بـه اشـاره بـا و دانسـته پادشاهي بنياد را خرد و داد فردوسي

اجتناب اجزاي را دادگري و خردمندي ايران، فرهباستاني پادشاهي ميناپذيِر نـددامند
شيوه).1389:162(احمدوند، خـردداد سـتون دادگـري و اسـت خـرد به دستيابي
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فاطمي و مي).1388:176نژاد،(قوام ناگسستني پيوندي شاهنامه در دو داداين يابند.
خردمندان مـيةنظم محسـوب دادگـري1360:105(جوانشـير،شـودحكومـت و (

همان است. خرد حكم بيدادگريمقتضاي كه بهگونه هوس فرمان و آيين شـمارجزء
صالحي،رودمي استوار.)52-1384:57(ديلم داد بر شاهي بنياد شاهنامه در درواقع

.)1388:156(عزيزي،است
ِزـجهان شاهي آفريدـدگآفريدداددار نژاد وز هنر از ر

سزاوارتر كو دهد كس همبدان آزارتـربيخـرددارتر
4،1387:1994ج،فردوسي

جنگ، با دادگري فردوسي نگاه ناراستي«در و و»كژي نداشـته مطابقت و همخواني
مي آن مانع مردمحتي امري شاهنامه در دادگري نوعشود. خـردپسند، عين و دوستانه

مـي دادگـر موفقيـت موجب بلكه نيست ايثار مستلزم دادگري و»شـوداست. (قـوام
مقا).1388:176نژاد،فاطمي در مـيداد معني بيداد وبل خردمندانـه«شـود نظـم داد

به است نهطوريحكومت دادگري، با ميكه سامان جامعه نيـز،يابدتنها طبيعـت بلكه
مي شاهابسامان بيداد با ولي بيشود. مـين گسـترش كاسـتي و (ديلـم»يابـدنظمـي

اين؛)1384:54صالحي، شاملاز مادي بعد دارد: اصلي شاخص دو داد آبـادانيرو
خرابي احياي و آرامـش،زمين و امنيـت احسـاس كـه معنـوي بعد و وها شـادي و

ميبي شامل را .)201-1388:202،وندي(رستمشودغمي
اشاره به توجه بيبا اسـت،هاي پراكنـده شـاهنامه سراسر در كه بيداد و داد به شمار

آراست كنيم بيان را داد كامل و غايي معناي بخواهيم افـراداگر گزيـدن لشكر، نواختن و ن
اداره در كـردنشايسته آبـاد لشكري، و كشوري بزرگان كار بر دقيق نظارت كشور، امور

(كاتوزيان، است رعايا به پادشاه شخص نكردن ستم و ).1387:91كشور،
پاك و باشي دادگــر آفرينديناگر از جز نيابي زهركس

كنش بد و باشي بدنهان بوگر چرخ سـرزنشز آيدت لند
باشـدي دادگر اگر باشديجهانـدار گذر كي او فرمان ز

ج 1،1387:270فردوسي،

كارگزاران.2-2
برنامه يك عمومي، معناي در خطسياست يا شـخص،عملي يـك كـه اسـت مشـي

مـي تنظـيم را آن حكومت يا حرفه (هيـوود،گروه، بهتـر1387:39كنـد بيـان بـه .(
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م به بيشتر پـسسياست اسـت. جامعه كل براي آن اجراي و تصميم اخذ عمل فهوم
مقامـات، سياسـت، عمـل عامل دارد. وجود عمل موضوع و عامل عمل، سياست در

تصميم نهادهاي يا عمـلحكومت موضـوع هسـتند. دولـت اجرايي و افـراد،،گيري
بخشگروه و هستندها كشور يا سرزمين يك جمعيت مختلف :1382(بشـيريه،هاي

ارائه29 توصيف با مي). يـاشده فـرد يعنـي اسـت؛ عامـل همان كارگزار گفت توان
عهده را سياسي عمل كه شدهواحدي بهودار را ميآن رساند.اجرا

ميكارگزارازفردوسي سياسي سامان اينرسد؛به اصـلياز نقش كارگزاران رو
داررا عهـده بـر سياسـي سامان تحقق و مفاهيم كردن عملياتي شـاهنامهنـد.در ،در

اهميت وجود با در،شهريار نيـز پهلوانـان و موبـدان نيسـت. حكومت كارگزار تنها
ترتيب اين به هستند. نظام كارگزاران زيرمجموعـهشمار در يـا جـوار در فردوسـي

دو ميكارگزارپادشاه، قرار وظيفهديگر كه مـورددهد عناصر تعادل حفظ آنها اصلي
فره شهنياز در آگـاهمندي را وي شـد بيـداد يا غرور دچار شهريار اگر تا است. ريار

دو، اين شوند. وي بيداد مانع نقادي، با و موبدانساخته و هستند.پهلوانان

شهريار1-2-2 .
انديشه در نقطهشهريار ايرانشهري ثقـلسياسي مركـز و جامعـه بـا سياسـت پيونـد

نقطه و وقدرت تلقكمال سياسي امر هر مـيآرمان براسـاسشـود.ي نيـز شـاهنامه
دسـت و گرفتـه شكل ايرانشهري شهرياري نخسـت،منطق نگـاه و صـورت در كـم

است كتاب تمام اصلي محور شـاهنامه،.)184-1388:185ونـدي،(رستمپادشاه در
داهمه ازيـزدانِ بعـد و دارنـد بلنـد نـژادي ايرانـي، وشـاهزادگانِ دگـر،شـهرياران

نگاهبانبزرگ (غالمرضايي،مملكتترين فردوسـي.)1376:47اند رابطـه همين در
مي ارائه شاهان از متفاوتي والگوهاي تباهكـار، و بيـدادگر اهـورايي، و خـوب كند:

وظيفه.)1388:185وندي،(رستمآزمند و كاركرد اطاعـتدو از: عبارتند شاه اصلي
ايزد زمين.واز روي بر خسروپدادگري را وظيفه دو بهاين بهـرامرويز با نبرد هنگام

مي بيان چنين ايزد با نيايش دارد:در
مراستور پادشاهي اين كه وايدون داد با باشيم رايپـرستنده

4،1387:1992ج،فردوسي
مـي خـارج وي از فـره كنـد، الوهيت ادعاي و تمرد خدا برابر در شهريار ،شـوداگر
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آمـد جـم جمشـيد سر بر آنچه كـ.مانند بـهآنجـا جمشـيد ازه شـدن مغـرور دليـل
گفت:آبادگري خويش هاي

اين كـردم من دانيد كه ايـدون جهــانگـر بـايــــد خــواند آفـرينمـرا
اوي از يزدان فر شد، گفته اين گفتچـو از پر شد جهان و وگويگسست

ج 1،1387:26فردوسي،
رويگردان دادگري از شاه پيشـهاگر بيـدادگري و خـارجشـود او از فـره بـاز كنـد

فـراهممي شاه سرنگوني و شورش براي شرايط فره، خروج و شاه بيدادگرِي با شود.
نمونهمي نيزشود. اسـتهرمزآن پرويـز پـدر و انوشيروان پسر :1387(كاتوزيـان،،
ميپسهرمز.)95 دادگري به نخستين بيدادگرِي يك بـياز بـا بـاز و خـرديگرايد

بيدادگري ميخود اينكه:پيشه تا كند
آگهي رفت گستهم و بندوي شاهنشهيبه تخت آن شد تيره كه
شـدند آگـه چـو زمـانه كــار بيز و بگشتند فـرمان شدندز ره
شاهنشهي ايـوان انـدر فـّرهيشــدند با شـــاه آن نـزديك بـه
برداشتند شـاه سر از تاج كاشــتندچــو بر نگونســار تختش ِز
شاه چشم بر داغ پس سياهنــهادند رخشان شمع آن آنگاه شد

4،1387:1979ج،فردوسي
مطـرحبدين را حكومـت مشروعيت كسب لوازم ايزدي فره طرح با فردوسي ترتيب

ايـنمي اسـت. لـوازمي نيازمنـد شـاه شخص در بقا و حضور براي فره اين اما كند.
چنين عناصر و اند:لوازم

بايدـالف باشدشاه ايراني شهرياران نژاد و كياني تخم صـاحب؛از هركه يعني
به كيانيان معنوي تبار از شود، ميفر صالحي،آيدشمار كيـاني«.)1384:65(ديلم فر

دايره در محاط نمـيكه است، ايراني برسـدفر تركـان و تورانيـان بـه (ديلـم»توانـد
).1384:67صالحي،

زرتاجسرشبركيانرسمبهپدرفرختختبرآنبرآمد
رهيرااوسرتاسرگشتجهانشاهنشهيفرباتـبسكمر

ج 1،1387:23فردوسي،
به نژاد نميالبته ممكن را فرد در فره حلول كسـبتنهايي الزم شـرط يعني نژاد، سازد.

همان نيست. كافي اما است، كهفره ميمنشاديگونه يكـيبيان بـه تنها ايزدي فره كند،
مي تعلق شهريار فرزندان شايسـتهاز همگي او فرزندان و بـهفرمـانگيرد عنـوانرانـدن

شايسـته كنـد همراهـي او بـا فـره كـه فرزنـدي تنها نيستند. اسـتپادشاه حكمرانـي
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اين1391:133(منشادي، كه ممكـن)؛ فـره كسـب عناصـر سـاير بـودن فـراهم با هم
شـهريمي فره تعلق پاية و مبنا اما بـهشود. ايرانـي شـاهي نـژاد واري، نخسـتين عنـوان

نيـزاصلي ايراني پهلوانان حتي كه است چنان اهميت اين است. فره كسب عنصر ترين
چناننمي زنند. تكيه شهرياري مسند بر كشـورتوانند بزرگـان پيشنهاد مقابل در سام كه

مخ خود، نشستن تخت بر و شده خارج او از فره كه نوذر بركناري كرد.براي الفت
سوار سام گفت چنين كردگاربـديشان ما ز پسنــدد كي اين كه
كيـــان نژاد از نوذري چون ميــانكه بر كمر بر كئــي تخت به
بســـــود بايد تاج مرا شاهي شنودبه نيارد كس اين و است محال

1،1387:190ج،فردوسي
اسـب خردمندي دوم باشـدت.عنصر خردمنـد بايد رفتـارشـيوه.شاه و برخـورد

الزم خرد اين است. آنان خرد از بارزي نمود مسائل قبال در وظايفةشاهان اجراي
است.،شاهان دادگري و ايزد از اطاعت يعني

درسـترايوكيانيفــــربهنجستكشتيوكردگذرجيحونبه
فرودنيـامدكشتيبهوگذشتــدرودــارونـــكـزفريدونبســان

ج 1،1387:548فردوسي،
پرهيزكاري ــدارــتاجباپرهيزنيكوستچهشهريــاركندچـو

ُگـنداوريداوريگـهبـترسديــزدانز و بلنــدي نـجويـــد
كند را پادشــاآوردخشــمكهبدانگههــوابرپادشاخـــرد

جــزشهريـارانـديشهكهنبايــد كردگــارپسنديدهبـود
بهشتبـجويدنيكـيپاداشبــهزشتوخوبهمهشناسديـزدانز

4،1387:1766ج،فردوسي
هور و بهرام و كيوان زورخداوند خداوند و فّر خداونـــــد

كيــان فّر و اورنــگ داد ژيمـرا شير چنگال و پيـــل انـتن
رهي شــد مرا سراسر فّرهيـمجهاني هم و هست روشني را

1،1387:551ج،يفردوس
ـ فـرهج حفـظ لـوازم از دادگـري زيـرا باشد؛ دادگر بايد شاه است؛ داد سوم عنصر

مي رخ خرد پي از كه دادگري اين امـوراست. سـامان و حكومت امور تنظيم نمايد،
به را ميدنيا كشور امنيت و حكومت دوام اسباب آباداني، به منجر و دارد شود.دنبال

ب دادگـــر سرفــــرازاگــر و درازاشي بمانـد نامـــت و نمـــاني
بيدادگر شـــــاه را خويـــش سـرتـن به نيارد نفرين و گور از جز
راستي دلـت دارد پيشـــه كاگـــــر دان بياراستـچنـــان گيتي يـه
تو مرگ از پس ستايش خواهي توچه ترگ اين و تاج اين بايد خرد

4،1387:1782ج،فردوسي
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دادگـــر مگر باشي كه نگـرنبايـــد پيشيـن شاهـــان كـردار به
مخواه نفرين و مپسند داد جز شاهتو بيــداد بهر بــــود نفرين كـه

4،1387:1873ج،فردوسي
چهل پادشاهي وسالهدر خـرد پـي از امور سامان و دنيا آبادي شدن فراهم هوشنگ،

فردوسي انديشه در شاه، شدهدادگري داده است:نشان
داد و راي با هوشنـگ نهادجهانـدار سـر بر تـــاج نيا جاي به
چهل سالي چرخ بَرش از دلبگشت داد از پر و مغز هوش از پر

1،1387:17ج،فردوسي
نشانه بايد شاه ـ داشـتهد را خـود با بخت بودن همراه و رشادت و دالوري قبيل از هايي

حلول امكان تا نمونهباشد شود. فراهم وي در ازفره اسـب با كيخسرو گذر داستان اين،
بهمن فتح و داشـتهجيحون نشاِن را اينها فردوسي است. توانـاييدژ و شخصـيهـا هـاي

مي پادشاهي نتيجه در و فره حلول براي يككيخسرو امر اين بـهداند. گيـو سخنان در بار
ترغ و فرهمند شاه صفات برشمردن در ديـدهكيخسرو جيحـون از گـذر به كيخسرو يب

آب.مي از كيخسرو كردن گذر سالم در ديگربار و شود
كيخسروي تو ار گيو گفت شه ايبه از نيـكويـيـنبيني جز آب ن
ارونـدرود از بگذشت كه درودفريـدون را مهي تخـــت داد همي
رهي را او شـــــد سراسر فّرهيجهاني با و بــود روشـني با كـه
تويي ايـران شــاه ار انديشي تويچه شيران و دليــران يـپنـــاه
راه تو بـا بــود كي را آب بـد زيبـايبه و بـرزي و فـّر با گاهكه

...
باژگاهتارانــدهميكشتيوـچسيــاهخسروافگندانـدرآببه

رـشيآبزانوجيحونزنترسددليــرگيــووفرنگيـساوپس
بشستتنسروخسروجهانجويدرسـتسههرگذشتندسوانبد

تـگرفستايـشراآفـرينجهانگرفتنيـــايشدرنيستانبدان
538-1،1387:539ج،فردوسي

پهلوانان2-2-2 .
رشـادت شرح در شاهنامه اشعار از زيادي داسـتانبخش پهلوانـانهـا، احـوال و هـا

آغـا نريمـان سـاِم از كه است سـهراب،ايرانشهر دسـتان، رسـتم جـوان، زاِل بـا و ز
مي ادامه و... گودرز گيو، آغـازاسفنديار، و فريـدون پادشـاهي پايان از واقع در يابد.

مـي پديد شاهان سيماي كنار در پهلوانان سيماي شاهنامه، در منوچهر آيـد.شهرياري
ميزماني شاهي به منوچهر صـحنهكه وارد را نريمـان سام فردوسي كنـدمـينشيند،

ميانترينمعروف،سام«.)1360:146(جوانشير، در اماانپهلوانفرد است، دوره اين
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چهـره و اسـت فرعـي نقشـي نريمان سام نقش و پهلوانان اين خـاللنقش از آنـان
گاه كه است ميحوادث نشان خودي درحاليگاه بعـددهد؛ بـه كيقبـاد روزگار از كه

نيست اي».چنين مقدمات پهلـواننقشنفردوسي تـازه زمـان[نهـاد] از درواقـع را
مي فراهم بهمنوچهر تا زمانكند و كيقباد دوران به پادشـاهيةسرعت در برسد. رستم
هنگامي ميمنوچهر، تخت بر وي بهكه سام مينشيند، بـهپاي خطاب گفتاري و خيزد

مي شاهمنوچهر كه استراند چنين آن .)97-1373:98(پرهام،بيت
بـــادزم تو پاي خـاك زمان و بـادـين تو جـاي پـيروزه تـخت همـان

زمين هندي شمشير به شستي بـنـشينچو آرام گــزينبـه رامـش و
ه پـس اين رزماز ماست نوبت بزممه و شادي و است تخت جاي را تو

1،1387:106ج،فردوسي
مي ترتيب اينبدين از گفت ايجادتوان با فردوسي پارهپس جديد نهادي و اينقش

وامـي پهلوانـان بـه را رزم و جنـگ در حضـور ازجملـه شهريار وظايف گـذارد.از
را ايرانشـهر از دفـاع وظيفـه و هسـتند رزم و جنگ فرماندهان شاهنامه، در پهلوانان

رشادت با آنها دارند. ايسـتادگيبرعهده ايـران به بيگانگان تجاوز مقابل در خود هاي
بهكنند.مي پهلوانان اين از هسـتند.نوبههريك ايرانشـهر ايـاالت از يكي حاكم خود

دسـت ايـن از خوزسـتان بـر گرگين و اصفهان، بر گودرز سيستان، بر زال حكومت
ميبه مطيـعهمهاما.)9-1384:40(رستگار،آيدشمار و تـابع شـهريار برابر در آنان

فره داراي نيز ايراني پهلوانان فـرههسـتخـودخـاصهستند. نـوع از كـه ايرانـيند
مي بهمحسوب خردمند افرادي آنها ميشود. مـي،آيندشمار نصـيحت را وشاه كننـد

مي بهحتي است كياني و ايراني فر داراي كه را ديگري شهريار نشانند.توانند او جاي
به كيخسرو نشاندن تخت اسـتبه قبيـل ايـن از رسـتم سـوي از كيكـاووس جـاي

.)228-1386:229،(كسرايي
انديشهبه در ترتيب جايياين از بهفردوسي، ميكه سامان حكومت يابـد،تدريج

مي قرار شهريار كنار در پهلواني پـارهنهاد انجـام ضـمن بايـد كـه نهادي ازگيرد. اي
نگـاه پايـدار را پادشاه دادگري و خرد حفظ طريق از شاهي امور توازن شاه، وظايف

پهل؛دارد بهيعني در ياري بر افزون فـرهوانان تـداوم حافظ و نگاهبان نشاندن، تخت
چنان هستند. نيز شهريار بزرگـاندر درخواست رد از پس سام نوذر، پادشاهي در كه

عامـل را خـود كيـان، نـژاد پادشـاهي اهميت بر تأكيد ضمن تخت، بر نشستن براي
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مي نوذر به فره شناساند:بازگرداندن
ايـ ايـن آورمزديـمن باز آورمفّره نيــاز مهرش به را جهان

است من گاه منوچهر خاك استكه مــن كاله نوذر اسب پي
دهيم پـندش و بسيـار دهيمبگوييم سودمندش اختر پند به

1،1387:191ج،فردوسي

موبدان3-2-2 .
برجسته طبقات از همواره روحانيون باستان، ايران بـهدر وجامعه آمـده دربـارشـمار در

فوق نفوذي ديگـران،شاهان و (دلپذير داشتند شـريعت1390:61العاده حافظـان آنـان .(
همه در بايد شاه كه زرتشت؛ بهي/دين دين قوانين پاسبان و توجـهبودند آنها نظر به امور

به موبدان ترتيب اين به مـيكند. قـرار شـاهنامه در حكومت اجزاي از يكي گيرنـدعنوان
فعاليت1386:228(كسرايي، كنار در آنها جملة). از خود مذهبي وظايف و مشـاورينها

به شاهزادگان تربيت يا و خواب تعبير براي گاه بوده، ميشاه گمارده (رسـتگار،كار شدند
ديني1384:15 پيشوايان موبدان نيز شاهنامه در افـزون). كـه وانـد علـوم بـه آگـاهي بـر
ازدانش يكي خويش، عصر مـيهاي محسوب حكومت اصلي شـاهنامهاركان در شـوند.

مي موبدان براي را كارويژه داد:چهار تمييز توان
موبـد زيـادي تعـداد هميشـه شـهرياران دربار در كشور: مهم امور تدبير ـ الف

همه در آنها نظر و دارند تخـتحضور بر موبدان حضور با شاهان است. معتبر امور
مشورمي آنها با مينشينند، انتخاب را وليعهد و كنند:ت

مــوبدان با گشتاسب روز اسپهبداندگـر و بزرگـان و ردان
پر گنج در آن جـمگـشاد درمكرده ساله دو را سپه آن بداد

2،1387:1119ج،فردوسي
انديشه در موبدان با نشانهمشورت از يكي كه است مهم چندان داليلفردوسي يا ها

سر بيداد، نـوذرطلوع نشسـتن تخـت بـر در اسـت. موبدان با مشورت از شاه تافتن
است:لحظه موبدان از شاه تافتن روي با همراه فره خروج و بيدادگري

روزگــار بسي برنيامــد شــهرياربـرين دل شــد بيدادگر كه
غو هرجاي ز برآمــد گيتي نوبه شاه از سر شد كهن را جهان

رسم او درنوكه پـدر درشتشـتهاي شـد ردان و موبــدان ابا
شـد خـوار او نــزد مردمي بـندهره شددلش ديـنار و گنج

1،1387:189ج،فردوسي
خـوابب و نجـوم علـم بـه آشـنايان موبدان علمي: مرجعيت شـهريارـ گـذار
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مي شوند.محسوب
وردان موبــدان تا بـخـردانستـارهبفرمــود هم و شناسان

كنندپژوهشسپهريكــاربـهبلندتختپيشانجمنكنند
1،1387:162ج،فردوسي

ردان و موبــدان تا بخـــردانبفرمود با خرامند ايــوان به
ج 4،1387:1766فردوسي،

مـي دانا موبدان به را خود فرزندان شهرياران شاهنامه در تربيت: و تعليم ـ سـپرندج
بزم و رزم آيين ا[تا دربـاري برتخـتمراسم قبيـل بياموزنـد.ز و...] شـكار نشسـتن،

كـهخواهديمكند،ميتشويقشاهشبستانبهرفتنبرايرااوكهكاووسازسياوش
:بسپاردباتجربهردانوموبدانبهآموزشبرايراپسر
آزمـودهوبـزرگانبخـردانباسازموبــدانمـرا ردانكـار

1،1387:385ج،فردوسي
كاروي ـ (دلپـذير،ژهد اسـت ديني امور اجراي هـا،آتشـكدهاداره.)1390:69چهارم

جشن برپايي و ديني خاص مراسم زمرهانجام اين در اعياد و اند.ها
انـن آتشكدهــهاد مرز آن سدهـهمدر جشن و نوروز جاي ان

4،1387:1700ج،فردوسي
ردانــچغ بلخي و چگلي و مـباني غرچگان از و دانـوبخاري

ب دسـبرفتند به برسم و باژ آتشنيايشتـا پيش تـپرسكنان
3،1387:1629ج،فردوسي

سياسي.3 سامان
مهم و پايدارترين سـامانقدرت، مفهـوم اسـتتـرين سياسـي دانـش و سياسـت بخـش

مي1382:34(بشيريه، را سياسي سامان كـردن). اجرايـي براي توانمند و پايدار نظم توان
عرصـهارزش دو در سياسـي نظـام يـك در سياسـي خـارجيهاي و داخلـي حاكميـت

اكنون كرد. شـاهنامهتعريف در سياسـي كـارگزاران و اساسـي مفهـوم چهـار به توجه با
كنـيم. ارائـه شـاهنامه آرماني حكومت در سياسي سامان از طرحي داريم قصد فردوسي،

كاربه و يادشده مفاهيم طرح با فردوسي ديگر بـهعبارت حكومت، اصلي صـورتگزاران
مي ارائه را سياسي سامان شاهنامه، سراسر در ازپراكنده هريـك گـرفتن قـرار بـا كه دهد

مي فراهم حكومت يك استمرار و تداوم تأسيس، لوازم خود جاي در آن شود.اجزاي
مطلـِق را وي قـدرت جهـان، و كيهـان فراز بر يزدان/خدا قراردادن با فردوسي
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دانست ميهستي معرفي او از ناشي را قدرتي هر و زمـينكنه بر مطلق قدرت تجلي د.
مي ديده شاه شخص پروردگـاردر امـور انجـام مسـئول سامان اين در شهريار شود.

ارتبـاطاست، حكـومتي نظـام به فردوسي حكمت اينجا از است. دادگري همان كه
تودهمي خدمت در بايد حكومت انسانيابد. و باشـدخردهايمردم (جوانشـير،منـد

شـخص؛)1360:99 در حكومـت ايـن باشـد. دادگـر بايـد حكومت واقع در يعني
مي بازنمايانده شود.شهريار

جستوستـبدانزدانـــيپاكدرتــنخسزـكاوخـپاسدادچنين
ماهوهوروشبوروزدــخداوناهـپنـتــبدويوسپاسكزويت

آشكارـشـخويدل انـجهشـاهرمانــفـبهپردنـــسانـــنهورا
4،1387:1761ج،فردوسي

دستهيچدــبـكـرداربهازدـنيـپرستيزدانوپاكودـبكوكسي
4،1387:1782ج،فردوسي

هر فـرهشخصياما تـابش طريق از تنها شهرياري نيست. پادشاهي و شهرياري اليق
بر ميفردايزدي برمحقق نيز فره اين نميهرشود. تابيده بـركسي فـره حلول شود.

خاص شرايط احمدوندهماندارد.يشخص كه «نويسدميگونه سياسـي: گفتمـان در
بهره فره از بايد حاكم ازفردوسي مسـئوليتش و رسـالت به توجه با حاكم باشد. مند

فره انسان تنها و تنها كه است برخوردار منزلتي و شأن ميچنان مسندمند بر آنتواند
كـم و نـامنزه مسـتبد، انسـان هر آنكه نه زند، ومايـهتكيه فـره صـاحب را خـود اي

بداندشايسته را).1389:131(احمدوند،»حكومت شـاهي شـرط فردوسـي درواقع
ايزدي مشروعيتداندميفره مبناي شـاهكه حكومت سقوط يا دوام و شهريار بخش

به است. وابسته آن وجود تابه ديگر ويعبارت در فـره اسـت قـدرت سرير بر شاه
فره خروج نشان پادشاهي مسند از وي سقوط و .استبرقرار

هراسآرمانــدرروانبروشـنناسپـاسزمانيكشومبيزدان
ـديـبـراهوبكـژيآيــمگــرايــزديفـرهبـگســلـدمـنز

مافسروسردــآيـانــدربخاكبگـذرمتيرگيبـرانپـسازان
بدسرانجامزدانـــيپيشهمانبـدنـاممنزبمانــــدبگيتي

2،1387:1037ج،فردوسي
بـهانديشهمنظومهدر ايزد فردوسي بـاسياسي را زمـين امـور مطلـق، حـاكم عنـوان

شخصي بر فره نيكبختـيكهتابانيدن و دالوري دادگري، خرد، قبيل از صفاتي داراي
او به مياست ترتيب.كندواگذار اين شاهيبه نهاد يا ميمقام فردوسـيگيردشكل .
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مي زمين به را كيهاني بهتاآوردقدرت را منظومـهمحورعنوانپادشاه فكـرياصـلي
قرار مشـروعمنظومه.دهدخود كه پادشاهي و است استوار داد بر كه رااي خـود يت

مي ايزدي فره آسـمانيستاند.از و زمينـي جنبه دو فره واين خـدا از اطاعـت دارد؛
الهيدادگري. و قدسي امري شاهنامه در داد تلقـيازآنجاكه يـزدان] از ناشـي [يعني

ميمي ناميده داد خداي خداوند، و ؛شودشود
راي خداوند و داد پايخـداوند به سراسر گيتي كزويست

3،1387:1563ج،فردوسي
الهـ داد از پيـروي و داد اجـراي بـه موظف (رسـتمشهريار اسـت ).1387:13ونـدي،ي

شيوه با ارتباط در مفهومي شاهنامه در داد (جوانشـير،بنابراين اسـت :1360كشـورداري
منظومـه105 به اخالق كردن وارد با فردوسي درواقع ارائـه). در سـعي خـويش فكـري

فردوسـي ترتيـب ايـن بـه نيابـد. راه آن در ناپايـداري و زوال كـه دارد مطلـوب الگويي
برعهده را زمين در ميدادگري مـيشهريار شناخته ايزدي فره با كه شهرياري شـود،نهد.

وظيفه و طلبد رهنمون خرد از مسـيربايد در حركت است. بيداد از پرهيز و دادگري وي
به نيز دادگري موبـدانوسيلهاين و پهلوانـان يعني شاه، همراه نهاد دو و ايزدي فره وجود

مي ميگيردصورت سبب را امر دو دادگري اين و. ايرانشـهر بـراي شادي و آباداني شود:
منظومه اين شمارهايرانيان. نمودار قالب در است.2(فكري شده ارائه (

) شماره شاهنامه2نمودار در فردوسي فكري منظومه .(
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مسـتقرميبنابراين زمـاني داد فردوسـي، سياسـي بينش در گفت كـهمـيتوان شـود
شاهانقدر عملت ودر بزرگـان و پهلوانـان انجمن در اساسي تصميمات و محدود

(جوانشير، شود گرفته وزيران مشورت تنهـا؛)1360:145با داد حكومت رو اين از
مي استوار بـازماني مشـورت به متكي كه باشـدماند خردمنـد دسـتوران و پهلوانـان

سـر.)1360:159(جوانشير، جمشيد كه آنجا برمـيفردوسي طغيـان گنـاهبـه دارد،
به را ميةعهداصلي ميموبدان انتقاد باد به را آنان و درگذارد كه بـارويـاروييگيرد

(رستم نكوشيدند در1387:7وندي،جمشيد وي بـه دادن مشاوره و راهنمايي از و (
پرهيز حكومت دند:كرامر

نگون سرفگنده موبدان چونهمه نه گفتن نيارست كس چرا،
1،1387:26جفردوسي،

گيرينتيجه
خلفاي كه سرود زماني در ساسانيان برافتادن از پس سال سيصد را شاهنامه فردوسي
سـرايش از او هـدف داشـتند. حكومـت ايـران بـر تركـان شمشير بر تكيه با عباسي
و فارسي زبان نثر و نظم از كاخي برافراشتن با نخست ايراني، هويت احياي شاهنامه

بهسپس آرماني سياسي سامان حكومتارائه بديل نظام قالـبانيرانمثابه در او بـود.
داستان و اسطورهابيات و باستاني تاريخ از برگرفته كه شاهنامه بههاي است ايران اي

آرمـاني سياسـي سـامان و كـارگزاران مفاهيم، دورانشرح معـرف كـه پرداخـت اي
ازدست و پيشين ايرانشكوهمند بود؛زميرفته هدففردوسين اين سياسيانديشهبا

را اليهخود شاهنامهدر مستور سطوح و ساختها شـاهنامهمطرح در سياسـي نظام .
بـه موبـد و پهلـوان شـهريار، و داد، ايـزدي،خـرد، فـره ايزد، مفهومِ چهار عنـواناز

مي تركيب حكومت وكارگزاران خـود آرمـاني شـاهي مبـاني طرح با فردوسي شود.
حكومتكروارد و شاهان زوال روند بررسي با آن، به اخالق بيـانآناندن درصـدد

نكـردن رعايـت و حكومـت پايداري و استحكام سبب آنها رعايت كه است اصولي
مي موجب را حكومت فروپاشي ميانآنها اين در واصـل،تـرينمهمشود. دادگـري
پايه از يكي داد است. بيداد از وپرهيز سـعادت وهاي شـده تلقـي جامعـه سـالمت

به را نگونساري و بدبختي او بيدادگري و خوشبختي، و سعادت شاه، دنبـالدادگرِي
روشن و رأي به آن از آنچه دارد. قرار خرد دو، اين كنار در شـدهدارد. ياد نيز رواني
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را بـد و نيك تمييز كه خداست مخلوق برترين خرد است. شهريار دادگري مكمل و
مي منظومهممكن اگر خيمهحكومتيسازد. بسان را ايزدفردوسي بگيريم، نظر در اي

همه وراي ودر آفريـده را خـرد وي است. مطلق قدرت صاحب و آفريننده عناصر،
مـي داد و دادگـري بـه حكم خود اقتضاي به بنا خرد نگاهدارنـدهاين او دادنمايـد.

عمود خيمهاست. اين است،برپادارنده مدشهريار به نگـاهكه برپا را آن ايزدي فره د
پادشـاهيدارد.مي مسـند بر تكيه براي شهريار شخص شايستگي از نشان ايزدي فره

اداره دادگرانهو و ايرانيخردمندانه كيهاِن نگـاه.داردامور افراشته خيمـهاما داشـتن
به موبدي و پهلواني نهاد دو همراهي حاميانيازمند و ياوران شـاهعنوان مشاوران و ن

به دو اين داداست. حفـظ به موظف مسير اين در خرد، دارندگان مشـاورهبـاعنوان
هستند. شهريار به دادن
شـادكـام ـِهتر م كاي گفـت نـامبدو كار اندرين كني ُگم همي

ديد بسيار تو چون كيان تخت آرميـخواهدنـكه كسي با دـهمي
جايهر به رسـيدم گويي كه گيـتيآنگه ِز رهنمنـبايد ايــــمرا

نادان كه دان ـُويچنان ب كس نشترين دانندگان پنــد نوياگــــر
ج *.3،1387:1312فردوسي،
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