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ABSTRACT
BACKGROUND AND PURPOSE: One of the most important concerns of 
political thinkers is to determine the end of political affairs. This process is 
very important because it provides a basis for identifying institutions and is 
providing a benchmark for evaluating political institutions and discovering 
legitimate ways of exercising power. The main importance of this article is 
that the analysis of the text of Shahname as one of the ancient Iranians along 
with its comparison with modern political theories, can localize political 
knowledge in areas related to end of political affairs in Iran will help a lot. For 
this purpose, in this study, we seek to answer the question that what are the 
similarities between the Shahname as one of the first-hand sources of the 
political affairs in the way of governing and how were they implemented? 
METHODOLOGY: In order to study and realize this matter and understand 
what is the end of political affairs in Shahname and its intellectual system, the 
method of reading the text and interpretation is used to study and explore the 
ends of political affairs in Shahname. 
FINDINGS: In this area, the history of reflection on the end of political affairs 
in Iran dates back to the time of Zarathustra and Avesta and then the political 
thought about the aforementioned in ancient Iran is expressed in the form of 
Andars-naameh and Khodaay-naameh. Meanwhile Ferdovsi’s Shahname, as 
one of the ancient Iranian Khodaay-naameh   that turned from prose to 
poetry after Islam, expresses the political thought of Iranians about the end of 
politics. 
CONCLUSION: In Shahname’s system of political thought, several political 
ends have been drawn in line with new theories of political science in the 
religion of governance, such as security, welfare and prosperity, education 
and improvement of citizens, freedom and democracy, justice and protection 
of class bases which all very systematically are depicted in Shahname 
propositions for the efficiency of leading the country and the well-being of 
citizens and by implementing those, the excellence and happiness of the 
society will be achieved. 
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 چکیده:
های اندیشمندان سیاسی، مشخص كزردن غایزت امزر    یکی از مهمترین دغدغه زمینه و هدف:

ای بزرای شناسزایی   سیاست است. این فرایند از اهمیت باالیی برخزوردار میباشزد؛ چراكزه پایزه    
های مشروع اعمزال قزدرت   شف شیوهنهادها و تدارک معیاری برای ارزیابی نهادهای سیاسی و ك

است. اهمیت اصلی این نوشتار نیز از این جهت میباشد كه تحلیل متن شاهنامه بعنوان یکزی از  
حکمرانی ایرانیان باستان در كنار مقایسۀ آن با تئوریهای سیاسزی   كتابهای كهن و بررسی شیوۀ

ه غایت امر سیاسزی در ایزران   های مربوط بنوین، میتواند به بومی كردن دان  سیاسی در حوزه
كمک شایانی كند. بدین منظور در این پژوه  بدنبال پاسخ به این پرس  هستیم كه شاهنامه 

اول سنت سیاسی ایران باستان، چه تشابهاتی با تئوریهای نزوین علزم   بعنوان یکی از منابع دست
گونزه بزه اجزرا    سیاست دارد  و غایت امر سیاسی در شیوۀ كشزورداری چزه مزواردی بزوده و چ    

 آمدند  درمی
برای بررسی و تحقق این امر و فهم چیستی غایت امزر سیاسزی در شزاهنامه در    روش مطالعه: 

نظام فکری شاهنامه، از روش تفسیر و خوان  متن استفاده میشود تا بواسطۀ آن غایتهزای امزر   
 شود.سیاسی در شاهنامه بررسی و كنکاش 

مل در باب غایت امر سیاسی در ایران به زمان زرتشت و اوسزتا  در این حوزه پیشینۀ تأ ها:یافته
بازمیگردد و پس از آن فکر سیاسی در باب غایت امر سیاسی در ایران باستان بصورت اندرزنامزه  

هزای كهزن   و خداینامه بیان شده است. در این میان شاهنامۀ فردوسی بعنوان یکی از خداینامزه 
نظم درآمزد، گویزای اندیشزۀ سیاسزی ایرانیزان در بزاب غایزت        ایرانی كه پس از اسالم از نثر به 

 سیاست است.
در منظومۀ فکر سیاسی شاهنامه، غایتهای سیاسی متعددی همراستا با تئوریهای گیری: نتیجه

نوین علم سیاست در آیین كشورداری ترسیم شده است، همچون امنیت، رفاه و آبادانی، تربیزت  
های طبقاتی، كه همه بزه نحزوی   داری، عدالت و حفظ پایگاهو پرورش شهروندان، آزادی و مردم

های شاهنامه درجهت كارمدی هدایت كشزور و بهزروزی شزهروندان    بسیار سیستمیک در گزاره
 آمدنی میشود.  ترسیم شده كه با اجرای آن تعالی و سعادت جامعه بدست
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 مقدمه
ت است. این فرایند از اهمیزت  ایت امر سیاسهای اندیشمندان سیاسی، مشخص كردن غیکی از مهمترین دغدغه

ی نهادها، تدارک معیاری برای ارزیزابی نهادهزای سیاسزی و    ای برای شناسای؛ چراكه پایهشدمیبای برخوردار باالی

  های مشروع اعمال قدرت است.شف شیوهك

(Histoty of western political thought, Morrow: p 18) 
بیشزمار غربزی در    ۀتمدن بشری دارد. دانشزمندان و فالسزف   ۀقدمتی به انداز این بحث موضوع جدیدی نیست و 

خاص و با رویکردی متفاوت به  ۀاند و هر یک از زاویهدف و غایت حکومت پرداخته ۀطول تاریخ به بحث در زمین

مزاعی،  هزای خزاص اجت  در بسزتر  هزا یک از تئوریكه هراند. چرابودهموضوع توجه كرده و دارای ایدئولوژی خاصی 

ای خاصی گیری تعریفهموجب شکل و اند،ل گرفتهسیاسی و اقتصادی و در پاسخ به نیازهای جدید اجتماعی شک

ها بزا توجزه بزه    نوع تئوری اند. اینهای معین شدهومت در گذر از تاریخ و در سرزمیناز غایت امر سیاسی برای حک

اجرا در دیگر نواحی  غربی طرح شده و به مرحلۀ ۀآمده در سطح جامعوجودواقعیتهای موجود جامعه و نیازهای ب

جریزان علزم    و اسالمی از جمله ایران در حاشزیۀ  حالی است كه كشورهای شرقی اند. این درجهان گذاشته شده

بینی رهای فرهنگی و سنتی در مركز جهاناند و تولید علم بومی برمبنای ماهیت و بافتاسیاست جهانی قرار گرفته

 Ashcroft and Ahluwalia Edward Said: p) انزد و به حاشزیه رانزده شزده    میشودن علمی آنان مشاهده

تمدن سیاسی كهن و دارا بودن متون سیاسی بیشماری در ارتبزاط   ۀكشوری باستانی همچون ایران با سابق(. 85

ت سزنتهای سیاسزی   فق نشده اسهنوز مو هانامهها، و خداینامهها، سیاستبا غایت امر سیاسی از قبیل اندرزنامه

علم سیاست جهانی مطرح سازد. اهمیت اصلی این نوشتار نیز  ۀکاری پژوهشی در عرصعلت كمدرخشان خود را ب

نزی  هزای حکمرا های كهنی كه وجوهی از شیوهیکی از كتاب بعنوان ،شد كه تحلیل متن شاهنامهمیبااز این جهت 

بزومی كزردن   نزد بزه   میتواهای نوین علم سیاسزت،  با تئوری آن ۀكنار مقایس در ،سازدایرانیان باستان را نمایان می

د و ایزن پزژوه  تزالش دارد گزامی     های مربوط به غایت امر سیاسزی كمزک كنز   جنبهدان  سیاسی در برخی 

جهت  فهم و استخراج علم سیاست بومی متناسب با فرهنگ ایرانی در ارتباط با چیستی غایت امر سیاسزی در  در

  فرهنگ ایرانی بردارد.

اول سزنت  یکزی از منزابع دسزت    بعنزوان كه شاهنامه  استبه این پرس   پاسخدنبال این پژوه  ب دین منظورب

كشورداری  ۀهای نوین علم سیاست دارد  و غایت امر سیاسی در شیوان باستان، چه تشابهاتی با تئوریسیاسی ایر

شزاهنامه،   ۀر اسزت كزه در فلسزف   قزرا  این نوشزتار از ایزن   ۀآمدند  فرضیچه مواردی بوده و چگونه به اجرا درمی

و پزرورش   رفاه و آبادانی، تربیت امنیت، های سیاسی متعددی در آیین كشورداری ترسیم شده است همچونغایت

مزد  ک و كاراهای طبقاتی، كه همه به نحوی بسیار سیستمیداری، عدالت و حفظ پایگاهشهروندان، آزادی و مردم

مزدی هزدایت كشزور و بهزروزی     های شزاهنامه درجهزت كارا  در گزاره م سیاستهای نوین علچون دیگر تئوریهم

ق ایزن  یز . برای بررسزی و تحق میشودآمدنی دستاجرای آن تعالی و سعادت جامعه بشهروندان ترسیم شده كه با 

امر و فهم چیستی غایت امر سیاسی در شاهنامه، در ابتدا تئوریهای نوین علم سیاست در ارتبزاط بزا غایزت امزر     

بررسزی   قایسه با آنان موردهای امر سیاسی در شاهنامه در مغایت ه شده و در ادامهند آوردمی نظامصورتبسیاسی 

 یرد.میگو كنکاش قرار 

 پژوهش سابقة

كمتزر بزه   شزده،   های متفاوت و جدیزد انجزام  شاهنامه از منظرها و جنبه ۀباوجود آنکه پژوهشهای فراوانی دربار
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شزهریاری در  » در كتزاب ( 4350) اعتمزاد مقزدم   مثال شده است. بعنوانموضوع موردبررسی این پژوه  توجه 

 حکومت و ویژگیهای حاكم را با نگاه به شاهنامه تحلیزل كزرده اسزت. اسزالمی ندوشزن      «ایران بر بنیاد شاهنامه

بررسزی  « ایران و جهان از نگاه شزاهنامه » نگرش فردوسی به جهان و جایگاه ایران در جهان را در كتاب (4394)

 علزل  «ایرانیزان  معتقزدات  و زنزدگی  بزا  شاهنشزاهی  آئزین  پیوسزتگی » در( 4355) رضزا  اهللكرده است. عنایزت 

 ایزران  شزهریاری  آرمزان » در (4355) كنزاوت  ولفگانزگ . میدهد قرار موردبررسی را شاهنشاهی نهاد گیریشکل

 ۀاندیشز  در را او جایگزاه  و مزانی آر شاه است، شده برگردانده فارسی به آبادینجم الدینسیف ۀبوسیل كه «باستان

 «باسزتان  ایران در آرمانی شاهی و افالطون زیبای شهر» در هم (4353) مجتبایی. میگذارد بحث به باستان ایران

 دوم بخز   در (4345) رجایی فرهنگ. میدهد تطبیق افالطونی با دیدگاه را ایران در آرمانی پادشاهی ویژگیهای

 باسزتان  ایزران  در سیاسزی  اندیشۀ خطوط طرح به «باستان شرق در سیاسی ۀشاندی تحول» عنوان با خود كتاب

 شاهی ۀاندیش و اجتماعی كار تقسیم یکتاپرستی، به تمایل سیاست، و دین همترازی چون عواملی از او. میپردازد

قزق بزاقر   دیگزر مح  .میکند مطرح را كلی مباحث و نیست او كار محور شاهنامه اما میکند؛ بحث باستان ایران در

خصوص مشزروعیت  ت در شاهنامه باست كه نگاهی انتقادی به سیاس« با نگاه فردوسی»( در كتاب 4373پرهام )

شاهنشاهی دارد و میگوید مشروعیت شاهان نیاز به تجدید ساختار داشزته اسزت كزه سزنتها مزانع از تحزول آن       

سزوگ  »همچزون   یتابهزای متعزدد  هزا و ك ( در مقاله4391و  4374، 4313، 4351) شاهرخ مسکوب میگردید.

ه خرد سیاسی ایزران  ب «ارمغان مور»و « هویت ایرانی و زبان فارسی»، «ای بر رستم و اسفندیارمقدمه»، «سیاوش

( در 4399) وندیگر پرداخته است. رستمموضوع مشروعیت شاه با روایتی بیطرف و توصیف خصوصدر شاهنامه ب

نیزز  « سیاسزی در ایزران   ۀزوال اندیشز »در  (4341) و طباطبزایی  «اندیشۀ ایرانشهری در عصزر اسزالمی  »كتاب 

 ۀدارنزد همز   انزد. ایزن دو اعتقزاد   های تداوم خرد سیاسی ایرانشهری و مشروعیت در شاهنامه را بررسی كردهرگه

تراژدی قدرت »( در كتاب 4364) سیاسی ایرانی را در شاهنامه میتوان یافت. مصطفی رحیمی ۀشاخصهای اندیش

ایزران  »در كتزاب   ، همزایون كاتوزیزان  «شناسی خودكامگیجامعه»( در كتاب 4344) رضا قلی، علی«مهدر شاهنا

در تحلیل خود از مشروعیت  ( نیز4377) «فره ایزدی و حق الهی پادشاهان» و مقالۀ (4344) «مدتكوتاه جامعۀ

خصزوص  مدرن متن فردوسی ببا رویکردهای و  پرستی اشاره كردهشاهنامۀ فردوسی به ماهیت استبدادی و سنت

گرفته در این دسته، بیشتر بر جنبزۀ  پژوهشهای صورت درمجموع اند. اماداستان رستم و اسفندیار را تحلیل كرده

آن را مثبت یا  ،سیاسی و مشروعیت در شاهنامه تأكید میکنند و متناسب با نگاهی كه به این مقوله دارند اندیشۀ

كزه دولزت بزرای    غایت امر سیاسی و الگزویی   یدانند، ولی هیچکدام به مؤلفۀمروزه مسیاسی ا ۀمنفی برای اندیش

داستانهای ها و خود میبیند توجه نمیکنند؛ بنابراین اگر فردوسی را راوی صادق اسطوره سازی آن پی  رویپیاده

اسزی و كزاربردی   تمركز بر چیستی غایت امر سیاسی در نگاه ایرانیان باستان میتواند بسیار اس كهن ایران بدانیم،

 باشد و تازگی این مقاله نیز در همین موضوع و منظر آن نهفته است.

 

 بحث و بررسی

 تئوریهای نوین علم سیاست در ارتباط با غایت امر سیاسی
ایی شروع شزد و  ند با رویکرد اتوپینظامم بطورپردازی در ارتباط با غایت امر سیاسی از زمان یونان باستان نظریه

هزای فکزری در دوران   تغییزر قالب نظر و ص اجتماعی ادامه یافت و بزا تجدیزد  پذیری از شرایط خاتأثیر در ادامه با

ن نوع گیری انواع غایت امر سیاسی برای حکومت بوده است. ایس از آن رشد یافت كه حاصل آن شکله و پتمدرنی
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 ؛انزد اجرا گذاشزته شزده   به مرحلۀطرح شده و  وجودآمدهتئوریها با توجه به واقعیتهای موجود جامعه و نیازهای ب

 ها را به چهار دسته تقسیم كرد: ن این اندیشهمیتواکه یبصورت

 امنیت و نظم؛ غایت امر سیاسی -4

کزه حزداقل انتظزار از    سزبب آن انند. اینان بمیدمتفکران سیاسی برقراری امنیت و نظم را غایت امر سیاسی برخی 

نزد. یکزی از طرفزداران سرسزخت ایزن      امنیت داللت معنائی قائل کومت وانند، بین هدف حمیدسیاست را امنیت 

یسی، در دو حالت هدف اصلی آنان تأمین امنیت سها چه اكتسابی و چه تأشد. به اعتقاد هابز دولتمیبانظریه هابز 

که خودخواهیهزای  یکدیگرند و برای آنكه در نظر هابز آدمیان بالطبع خودخواه و بدخواه مردم و كشور است؛ چرا

های فردی نظارت كند و نگذارد افزراد بزه حقزوق    اج به دولت دارند تا بر خودخواهیهم تصادم نکنند، احتیردی بف

رو حکمران . ازاینمیشودیکدیگر تجاوز كنند. در اینجا میل به صلح و امنیت موجب ایجاد دولت و تعیین حکمران 

ر سازد و از خدشه وارد شدن بر صزیانت نفزس افزراد    برگزیده باید دارای قدرت برتر باشد تا بتواند امنیت را برقرا

(. در كنار هابز، ماكیاولی نیز حفظ امینت كشور و 493 ص :)بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب، عنایت جلوگیری كند

 انستمیدهای دولت و مصلحت جامعه ومت برای تضمین موفقیت در فعالیتشهروندان را از جمله اهداف اصلی حک

 (.4 پهلوان: ص های سیاسی،)اندیشه

 سیاسی فضیلت و دان ؛ غایت امر -3

انند، تحقق فضیلت را غایزت  میددولت را پیگیری آموزش و تربیت  ۀای از متفکران سیاسی كه وجه مشخصدسته

بط اسزت. بزه زعزم    كه با آموزش انسزان مزرت   میشودانند. از نظر اینان سیاست فعالیتی محسوب میدامر سیاسی 

های اعضزای  را پزرورش دهزد. یکزی از طرفزداران      ند مستقیماً فضیلتمیتوایافته تی نظمبدرس ایشان، یک دولتِ

چنین دیدگاهی ارسطو است كه فضیلت را بودن آدمی در بهترین وضعیت تعریف كرده، كه خود با بهترین بزودن  

ر فزردی  انست كه هدف آن باالترین خیر اسزت. هز  مید. ارسطو سیاست را علم تربیت انسان میشودآدمی ممکن 

ند كامالً خود باشد كه استعدادهای  را بپروراند. پزس در چنزین شزرایطی غایزت حکومزت و هزدف       میتوازمانی 

انسزت. ایزن بزدان معناسزت كزه      میدجهت خیزر  های انسان درسازی برای بالفعل شدن توانمندیهپولیس را زمین

فضزایلی در  چیزی جز پروراندن آخر  دن نیست و تربیت كردن هم در مرحلۀحکومت كردن چیزی جز تربیت كر

)فراسزوی رنزج و رؤیزا،     حکزم طبیعزت اسزتعداد و آمزادگی پزذیرفتن  را دارنزد، نیسزت       باع كشور كه بوجود ات

ر پزرورش روح و  آل است كه سزعی د (. پس در چنین شرایطی حکومتی خوب و ایده330-344 منوچهری: صص

اسزت را اصزالح عیزوب شزهروندان و تلقزین فضزایل       فضایل انسانی كند. ارسطو غایت سی وسیلۀجان شهروندان ب

یزرد.  میگآموزش صحیح در راسزتای ایزن وظیفزه شزکل      ا و ارائۀهاند و تربیت و پرورش انسانمیدنفسانی به آنها 

خاصزیت بزرای   آسزای  امزا بیخصزلت و بی   مت تنها ایجاد یک زندگی خزوب و با ف حکوكه او معتقد است هدچرا

ت خوب و بهبود حیا ه برطرف كردن حاجات روزمره است، ایجاددر عین اینکشهروندان نیست. بلکه هدف دولت 

 (.414 )تاریخ فلسفۀ سیاسی، پازارگاد: صشد میباتربیت و پرورش روح جمعی نیز  واسطۀب زندگی مردم

 آزادی؛ غایت امر سیاسی -3

 اسزت. او معتقزد بزود   شناخته شده  غایت امر سیاسی بعنوانآزادی از سوی برخی متفکران دیگر چون جان الک 

كه كزامالً تزوان اداره كزردن    ؛ چراباید آزاد باشد ،پذیر و اجتماعی استنفس، نظمچون بشر ذاتاً خوب، منظم، نیک

یزز اساسزاً حفزظ    سزیس دولزت ن  (. از دید الک هدف از تأ445 )خداوندان اندیشۀ سیاسی، جونز: ص خود را دارد

های مدنی است. این آزادی ی افراد، حق مالکیت آنان و آزادیدپاسداری از حقوق شهرون واسطۀآزادی شهروندان ب
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ارسطو است، زیزرا الک معتقزد   جان الک با  و این نقطۀ افتراق نظریۀ میشودآموزش و پرورش را نیز شامل  حوزۀ

وظزایف دولزت نیسزت. در كنزار      ها به هیج وجه جزون و ایجاد فضایل  اخالقی در آنموضوع تربیت شهروندا است

شزمارد و دولزت خزوب را دولتزی     میاهداف نهایی دولت و حکومزت بر  ل نیز تحقق آزادی را از وظایف والک، هگ

های ذهنزی، در تحقزق آزادی   ارهای موضوعه و تناسب آن با ارزشز اند كه ضمن تدوین و تنظیم قوانین و هنجمید

 (.16 پور: ص)حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، قلی تالش كند

 ؛ غایت امر سیاسیرفاه و شادكامی -1

اننزد. او اصزلی را در   میدبرخی دیگر از متفکران همچون بنتام، شادكامی، لذت و رفزاه را مقصزد اصزلی سیاسزت     

کزه غایزت و هزدف قانونگزذار بایزد      ، كه بر اساس آن ضزمن آن «سودمندی اصل»د با عنوان میکنحکومت مطرح 

 نیز بایزد لزوازم ایزن سزعادت را فزراهم سزازد       سعادت مردم باشد، سودمندی همگانی راهنمای آن است و دولت

طبیعت آدمی را تحت حکومزت دو حکمزران   »كه او معتقد بود: چرا ؛(193 )خداوندان اندیشۀ سیاسی، جونز: ص

ند چه كاری را باید اكنون انجزام دهزیم و چزه    میکنها هستند كه تعیین درد و لذت قرار داده است، فقط آنیعنی 

نیت از درد تنهزا  نظر از مصزو نفسه یک خیر است، نه، حتی صرف... لذت فی. واهیم دادكاری را در آینده انجام خ

(. بر اساس چنزین  195 ص :)همان «نفسه یک شر است، و در واقع بدون استثنا تنها شر استخیر است؛ درد فی

 ۀكننزد ب تزأمین خو ن است كه حکومت و دولتِگرایی را بنیان گذاشت كه در آن اعتقاد بر ایدیدگاهی وی فایده

از قبیزل خزوبی و بزدی، عزدالت و بیعزدالتی،       هالفهلذت برای شهروندان است و سایر مؤ حداكثر رفاه، آسای  و

 (.15پور: ص )حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، قلی میشوداخالقی با این شاخص سنجیده اخالقی و غیر

 امر سیاسی غایت مثابه قرار گرفتن هر چیز در جای خود؛عدالت به -5

ا هر چیزی دارای جایگاه و مطابق این نظریه كه بیشتر در دوران باستان رایج بود، اعتقاد بر این بود كه هر كس ی

بخزت  كه معتقد بود انسزان نیک  استاین نظریه افالطون  شد. یکی از اندیشمندان سیاسی پیروِمیبامعینی  وظیفۀ

ده( بزر او حزاكم   یعنی خزرد، شزهوت و ارا  ) اجزای روح ویكسی است كه خویشتندار باشد و سامان درست بین 

به این معنا كه دولت خوب آن است كزه میزان    ؛لیس( نیز صادق استوپ / مورد دولت )جامعهباشد. این سخن در

ن توازن . ایمینامد)هارمونی( برقرار باشد و این هارمونی را افالطون عدالت  های جامعه( هماهنگی)بخش اجزای آن

این است كه « عمل به ذات»و منظور از  میشودطریق عمل به ذات هر قشری از جامعه حاصل الطون، ازاف ۀعقیدب

هر فردی بر طبق طبیعت وجودی خوی  عمل كند تا بر این اسزاس جایگزاه او در تركیزب اجتمزاع شزهروندان      

یزت  ایزن اسزت كزه غا   با این مالحظات افالطون قائل بزه   (.401ص  )فراسوی رنج و رؤیا، منوچهری: تعیین شود

شزد و بزه تعبیزر او:    میبافتن هر شخص و هر چیز در جزای خزود   رمعنای قرار گنهایی حکومت برقراری عدالت ب

ود را ... عمل و حالِ مناسزب خز   خالق عالم همه چیز را با نظر به كمال و حفظ كل حکم كرده است و هر جزئی»

 (.9-6 صصافالطون: جمهوری، ) «دارد
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 در شاهنامه غایت امر سیاسی

 مثابه غایت امر سیاسیامنیت به
مین امنیت از هدفهای نخسزتین و  ن امر است كه تأاجتماعی كشورهای متفاوت گویای ای - بررسی تاریخ سیاسی

بدون امنیزت   گیری یک تمدن و بقای آن است وها بوده است، چراكه امنیت از نیازهای كلیدی شکلاصلی حکومت

سیاسی ایرانشهری نیز به امنیت  ردد. در نظام كیهانی اندیشۀمیگمدنیت بازدوران پیشا زندگی اجتماعی انسانها به

توجه زیادی شده است و اعتقاد به یک نظم و امنیت واحد بر جهان و عالم آسمانی و زمینی وجزود دارد. در ایزن   

داری و برقراری امنیت در مراتب و وظایفی كه برای افراد تعریف شده، مسئولیت جهانر كنار سلسلهنظام كیهانی د

شناخت نظم و اصول حزاكم بزر جهزان طبیعزی و اجتمزاعی و       شد كه وظیفۀمیباحکومت و شهریار  ۀآن بر عهد

مان دادن بزه امزور   معنزی سزا  ین چارچوب اعتقادی، سیاسزت نیزز ب  اوست. در چن ۀپاسداری از امنیت آن بر عهد

)معركۀ جهانبینیها، رجزائی:   چارچوب نظم عمل نکندون و امنیت آن و تنبیه كسی است كه در جامعه، حفظ شئ

ر دوش دارد كه آن رهبری جامعه بسوی (. در مجموع شهریار خویشکاری سنگینی از سوی امور ماورایی ب14ص 

 کزه خسزروِ  زننزدگان امنیزت اسزت. چنان   مهبرابر برو نگهداری از جامعه در های خوی  یعنی نگهبانییکی از غایت

)دیو( دروغ اینجزایم، و بزاز    من این دانم كه از پی  هرمزد خدای بیامدم، و برای ستوهیدن»وید: میگانوشیروان 

د هشیار امنیت باشد تا زورمندی اینکه شاه به نمایندگی از حکومت همچون نگهبانی بای«. پی  خدای باید شدن

ای را نگهبان باشد و باید كرانه طبقهناروا بر ناتوانی ستم نکند، اینکه شاه باید كشور را از دشمن نگاه دارد، اینکه ب

 شزد میباهای اصلی حکومت برقزراری امنیزت   نشان از این است كه یکی از غایت «كه را به كه دارد و مه را به مه»

 (.393-394 : صصفرثاقبشاهنامۀ فردوسی و فلسفۀ تاریخ ایران، )

یکزی از مهمتزرین    كزه  بر این عقیزده اسزت   دوران ایرانشهری است، كنندۀ تاریخ و تفکر اندیشۀشاهنامه كه بیان

مین امنیت مردم و جهزان  د آوردن نظم و آسای  اجتماعی و تأوجوب ،نظام سیاسی و غایت حکومت یهاژهكاروی

های نخستین دولت و حکومزت در ایزران كزه توسزط     هنگام بیان ویژگی ای است كهههستی است. این امر به گون

 امنیت اجتماع معرفزی شزده اسزت    مینا گذاشته شد، اولین قدم آنان تأبنكیومرث، هوشنگ، تهمورث و جمشید 

كزه كیزومرث كزه     نمونزه هنگزامی   بعنوان(. 303پژوهان: ص )رابطۀ فرهنگ سیاسی و امنیت در شاهنامه، دان 

، مشزغول ازبزین بزردن دیزوان و     میرسزد قزدرت  اولین حکومزت در ایزران ب   ۀدهندبعنوان اولین پادشاه و تشکیل

 :میشودزنندگان امنیت از روی زمین برهم بدكنشان و

 ... نخستین به كوه انزدرون سزاخت جزای     كه خود چون شد او بزر جهزان كدخزدای   

غایت امر 
سیاسی

امنیت

فضیلت

رفاه و 
آبادانی

آزادی

عدالت
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 كزز  بززه فرمززان مززن   سززپه سززاز و بززر 

 روی زمززززززینازان بززززززدكن  دیززززززو

 كززززیِ نززززامور سززززر سززززویِ آسززززمان

 

 بززززرآور یکززززی گَززززرد از آن انجمززززن  

 ختزززه كزززن دل ز كزززین  دبپزززرداز و پر

 ر بزززدگمانبزززرآورد و بزززد خواسزززت بززز 

 (31ص : 4)شاهنامه، ج                         

 شوند. ها پیدا میردند و تمدنمیگها ها زیستگاه انسانو شهر هقرار گشتپس از این اقدامات امنیت بر روی زمین بر

هزای اصزلی حکومزت    زنندگان امنیت هستند و از غایتمهن اساطیری شاهنامه دیوان نماد بینظمی و بردر دورا   

ای كه طهمورث سومین پادشاه ایران هدف اصلی حکومزت خزود را برقزراری امنیزت     با آنان است. به گونهمبارزه 

 د:میکناند و با چنین سخنانی شهریاری خود را آغاز مید

 ها بشویم به رایجهان از بدی

 هر جا كوته كنم دست دیو ز

 

 گززه كززنم درگهززی گِززرد پززای    پززس آن 

 كززه مززن بززود خززواهم جهززان خززدیو     

 (35: 4)شاهنامه، ج                                

و گسزترش امنیزت   ی هدف اصلی خود را برقراری جمشید از دیگر پادشاهان دوران اساطیری نیز در آغاز پادشاه

 اند: مید

 بَزززد دسزززت كوتزززه كزززنم    بزززدان را ز

 

 روان را سزززززوی روشزززززنی ره كزززززنم  

 (14: 4)شاهنامه، ج                               

ند و خالفکزاران و  میدهشاهنامه نیز پادشاهان اصل امنیت را در دستور كار حکومت خود قرار  هایدر دیگر دوران

خوانزد و  ان روزی پرمایگان سزپاه خزود را می  نمونه انوشیرو بعنوانشوند. سختی مجازات میزنندگان امنیت ببرهم

 د:میکنكید چنین تأ

 اگزززر یزززک تزززن از راه مزززن بگزززذرد    

 بزززه درویززز  مزززردم رسزززانند رنزززج    

 كشزززتمندی بکوبزززد بزززه پزززای  وگزززر 

 بزززه یززززدان كزززه او داد دیهزززیم و زور   

 كزززه در پزززی میزززان  ببزززرم بزززه تیزززغ 

 دسززززتان شززززاهِ جهززززان كززززه ای زیر

 مخسززززززبید نززززززاایمن از شززززززهریار 

 

 دم خززززوی  بززززی رای مززززن بشززززمرد 

 وگزززر بزززر بزرگزززان كزززه دارنزززد گزززنج  

 ... جزززای وگززر پزززی  لشزززکر بجنبزززد ز 

 خداونززززد كیززززوان و بهززززرام و هززززور  

 ... بزززه میزززغ  وگزززر داسزززتان را برآیزززد 

 مززززا در نهززززان  كززززه دارد گزنززززدی ز

 اندیشززززززه دل نابکززززززار مداریززززززد ز

 (440: ص7)شاهنامه، ج                         

روزی اردشیر برای برقراری امنیت كشور در ابعاد مختلف داخلی های شبانهبه تالشو یا در جایی دیگر در شاهنامه 

 :میشودو خارجی اشاره 

 جنزززززگ نپرداختزززززی شزززززاه روزی ز 

 دشززززمن بپرداختززززی و جززززایی زچزززز

 همزززی گفزززت كزززز كردگزززار جهزززان    

 كززه بززی دشززمن آرم جهززان را بدسززت   

 

 بزززه شزززادی نبزززودی  جزززای درنزززگ   

 دگززززر بززززدكن  سززززر برافراختززززی   

 بخززززواهم همززززی آشززززکار و نهززززان   

 پرسززززتنباشززززم مگززززر پززززاک و یزدان

 (301: ص6)شاهنامه، ج                       
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ای اصلی حکومت در ایران، از دوران اساطیری تا تاریخی  نگهبانی هآید كه از غایتمیهنامه چنین براز بررسی شا

شان میرفتند، آنان نیز دنبزال  است و همان راهی را كه نیاكانن زنندگان امنیت بودهعه و كشور دربرابر برهماز جام

و  ا، كوشز  در راه امنیزت، دوری جسزتن از دسزتگاه دیزو     ا اهریمن، پاک كردن جهان از بزدیه کردند. جنگ بمی

 ادند. میدها هدف اصلی خود قرار ی از جستار امنیت هستند كه حکومتگزین  راه نظم و ایزدی همگی جزئ

 

 مثابه غایت امر سیاسیفضیلت و دانش به

ند غایت حکومت پرورش فضیلت و خصایص نیزک  مچون افالطون و دیگرانی كه معتقدفرض اندیشمندانی هپی 

ها تابع آن هسزتند و ایزن خیزر    انسان یری عینی وجود دارد كه همۀشد كه خامیبقرار  این در شهروندان است، از

تعقل برای شناخت واقعی  آورد و این قوۀكه تعقل به بار مییرد میگت شناخت و دانشی نشئ كشف، ازل عینی قاب

 سزوی نزد شزهروندان را ب  میتوا( و در انتهزا  63-53 همپزتن: صزص  فلسفۀ سیاسی، الزم است )« خیر»عملی از  و

كمزاالت انسزانی را بزه     اسزت، كزه همزۀ   « حاكم حکیم»افالطون  مثال انسان كامل بعنوانبهروزی هدایت كند. 

د كمال خود كاملترین وجه در وجود خود داراست؛ زیرا او از راه تربیت نفس و پرورش قوای عقالنی به آخرین ح

 شهر زیبزای افالطزون و شزاه   ) یافت فضایل است و هیج فضیلتی بی آن تحقق نتواند رسیده و حکمت جامع همۀ

 (. 434-66 مجتبایی: صصآرمانی در ایران باستان، 

و از همزین روسزت كزه    ی یکی دانسته شزده  با دین مزدای ، كه ایزد حکمت است،«چیستا»های اوستا نیز در یشت

ه جا بزا  نام گرفته است. دو صفتی كه هم« دین یشت»است، « چیستا»یشت شانزدهم، كه سراسر آن در ستای  

بسیار نزدیک دین و حکمت حکایزت   ۀاست، و این خود از رابط« راستگرای»و « راستترین»نام ایزد همراه است، 

ی افراد بود و اینکه شزاهان  هالی حکومت ترویج دان  و كشف فضیلتهای اصد. در ایران باستان یکی از غایتمیکن

وینزد،  میگو تکرار از تربیت و حکمت خوی  سزخن   كیدهای خود همواره با آن همه تأبشتهنهخامنشی در سنگ

همزان:  ) در حقیقت نمودار اهمیتی است كه تربیت فضیلت و آموزش در نظر مردم ایران و حکومت داشته اسزت 

زادگزان، ماننزد عهزد    ای از نجیزب عزده »ویسد: این باره مین راد به نقل از كریستین سن در(. رضایی77-67 صص

ریاسزت آموزگزار اسزواران     ند و در تحزت میشزد انان سلطنتی به قسمتی از تعالیم نائل هخامنشی در دربار، با جو

... پانزده سزالگی سزن    رفتندمیگ، شطرنج و شکار را در آنجا فرایافتند. خواندن و نوشتن، حساب، چوگانتعلیم می

د بدانزد و سرنوشزت و   ختم تربیت بندی و اخالقی بود، هر جوانی باید در این اصول دیانت را از روی اوسزتا و زنز  

 (.341-343 راد: صص)مبانی اندیشۀ سیاسی در خرد مزدایی، رضایی «تکالیف آدمی را بشناسد

نشزی  دا شاهنامه كزامالً اكتسزابی و مجموعزۀ    در« هنر. »در شاهنامه حکمت و فضیلت افالطونی همان هنر است

شد. در باب علزت تزالش در   میبارد كه ذاتی تقابل با گوهری قرار دایرد و در میگاست كه فرد در طول زندگی فرا

 وید: میگراه كسب فضیلت و هنر چنین 

 هنزززر گزززر بیزززاموزی از هزززر كسزززی    

 

 رنجززز  بسززززی  بکوشزززی و پیچزززی ز   

 (3: ص3)شاهنامه، ج                         

اصلی  ایتغ بعنوانحکومت  ها، بر عهدۀدان  و پروش فضیلت تعلیم مه نیز همچون دوران باستان، وظیفۀشاهنادر 

و آمزوزش بزرای فهزم و كسزب      میشزود در سراسر شاهنامه، دانز  و فضزیلت ارج نهزاده     ای كهشد. به گونهمیبا

ن فردوسی در این بزاره، همزان سزرودۀ    ترین سختین و واال برخوردار است. نامدارارجی نخس از های انسانیفضیلت

 اند:میدو نیرومندی آغاز كتاب است كه دان  را خاستگاه ابتدایی توانایی  پرآوازۀ
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 توانززززا بززززود هززززر كززززه دانززززا بززززود 

 

 دانززززز  دل پیزززززر برنزززززا بزززززود   ز 

 (1: ص4)شاهنامه، ج                               

 د:میکنآدمی یاد  ۀسازندنده و رستگارو از دان  در كنار دین، همچون رهان

 تزززو را دانززز  دیزززن رهانزززد درسزززت   

 

 در رسزززززتگاری ببایزززززدت جسزززززت   

 (4: ص4اهنامه، ج)ش                           

های خوی  انسان بسوی درک توانایی ۀکننداولین عنصر هدایتدان  از آن رو برای شاهنامه حائز اهمیت است كه 

یزک   بعنزوان اساطیری، پهلوانی و تزاریخی   ۀها در هر سه دورشد و حکومتمیبادر جهت كسب فضیلت و بهروزی 

سازد و به آن جامعه را میحکومت مه اعتقاد چنین است كه شاهنا زیرا در بودند؛اصلی پیگیر آن می هدف و وظیفۀ

 لزین پادشزاه  کردنزد و او ا مردمان مشزابه جزانوران زنزدگی می   د. در شاهنامه در بخ  اساطیری گویمیدهسامان 

است كه در كوه خانه  ، كیومرثدمیکنشاهنامه كه اقدام به آموزش مردم و تربیت آنان در جهت بهروزی خوی  

)بررسی  آموزدرام كردن حیوانات را به مردم می پوشد و آیین غذا خوردن و پوشیدن وپلنگ میمیسازد و پوست 

 (.439 چیستی سیاست و كیستی فرمانروا در شاهنامه، منشادی: ص

 كیزززومرث شزززد بزززر جهزززان كدخزززدای 

 سززر بخززت و تخززت  برآمززد بززه كززوه    

 آمززززززد همززززززی پززززززرورش  ازو اندر

 

 نخسززتین بززه كززوه انززدرون سززاخت جززای 

 وشزززید خزززود بزززا گزززروه   پلنگینزززه پ

 كززه پوشززیدنی نززو بززد و نززو خززورش     

 (33: ص4)شاهنامه، ج                          

یزک هزدف اصزلی حکومزت پرداخزت،       بعنوانهای شهروندان آموزش برای پرورش فضیلت بکارپادشاه دیگری كه 

نیزان  ن را بزه ایرا طهمورث بود كه پس از رام كردن دیوهایی كه به دان  آشنا بودند، از آنان خواسزت كزه نوشزت   

 ها را تضمین كند.ند دسترسی به سایر حوزهمیتواخط ه كه دستیابی ب؛ چرابیاموزند

 نبشززتند یکززی نززه كززه نزدیززک سززی     

 

 چززه رومززی چززه تززازی و چززه پارسززی     

 (37: ص4)شاهنامه، ج                            

د پس از بر تخت نشستن و سزامان  و جمشی میرسداین دستور كار حکومت در زمان فرمانروایی جمشید به اوج  

هایشزان  مختلف و آشنا كردن آنان بزا فضیلت های آموزش مردم به حرفه ،دادن كشور اولین اقدامی كه صورت داد

 بود: 

 بیاموختشززززززان رشززززززتن و تززززززافتن

 چزززو شزززد بافتزززه شسزززتن و دوخزززتن  

 

 بتزززززار انزززززدرون پزززززود را بزززززافتن   

 گرفتنززززززد ازو یکسززززززر آمززززززوختن 

 (13: ص4شاهنامه، ج)                        

اغل و حِرَف از یکدیگر هایی از قبیل، رشتن الیاف پشم، بافتن پارچه و پشم و فرش، جدا كردن صاحبان مشآموزش

های بود كه آموختزه بودنزد. ایزن آموزشز     ولیت هر كاری به متخصص آن كه همه در جهت تعلیماتیو دادن مسئ

 :میشودسامان و انتظام بخشیده  به جامعه نتیجههای خوی  آگاه و دررا با فضیلت ابتدایی، اجتماع

 خزززوی  را كزززه تزززا هزززر كزززس انزززدازۀ

 

 ببینزززززد بدانزززززد كزززززم و بزززززی  را  

 (13: ص4)شاهنامه، ج                           

های هر شخص اقدام به تقسزیم كزار و   شده و فضیلتکومت جمشید متناسب آموزشهای دادهشرایطی حدر چنین 

 د: میکنپدید آوردن اقشار گوناگون 



 494/ فردوسی شاهنامهبررسی سطح فکری 

 ی انجمزززن كزززرد مزززرد اهزززر پیشزززه  ز

 

 بزززدین انزززدرون پنجهزززی نیزززز خزززورد   

 (13: ص4)شاهنامه، ج                           

و یا در دوران پهلوانی، لهراسب پس از نشستن بر تخت پادشاهی كسانی را برای اسزتفاده از علزم و دانز  سزایر     

 فرستاد:كشورها و سپس آموختن آن به مردم، به هند و چین و روم 

 رومه از آن پزززس فرسزززتاد كسزززها بززز   

 هززززززر كشززززززوری برگرفتنززززززد راه  ز

 دانززز  چشزززیدند هزززر شزززور و تلزززخ  ز

 

 بومبزززه هنزززد و بزززه چزززین و بزززه آبزززاد  

 برفتنزززززد پویزززززان بنزدیزززززک شزززززاه

 ببودنززززد بززززا كززززام چنززززدی بززززبلخ  

 (5: ص5)شاهنامه، ج                                

 دن فرهنگیزان بزه شزهر خزود، سزعی كزرد      شاهان ساسانی با آورو یا در بخ  تاریخی اردشیر بابکان از اولین پاد

 فضیلت و نوشتن را به مردم بیاموزد:

 بیززززاورد فرهنگیززززان را بززززه شززززهر   

 نوشززززززتن بیززززززاموختن پهلززززززوی  

 

 فرزانگزززی داشزززت بهزززر  كسزززی كزززو ز 

 نشسزززززت سزززززرافرازی و خسزززززروی  

 (303: ص6)شاهنامه، ج                        

 ن به جانشینان  از این شمار است:و یا بخشی از پندهای اردشیر بابکا

 دگزززر آنزززک دانززز  مگیریزززد خزززوار   

 

 دستسززززت وگززززر شززززهریار  اگززززر زیر 

 (335: ص6)شاهنامه، ج                         

سزازد و  رای كودكزان در هزر كزوی دبسزتانی می    داری، همچون زمزان هخامنشزیان بز   حکومت ۀو خود او در حوز

 د:دهمیهدف اصلی حکومت رواج  بعنوانآموزی را دان 

 همززززان كودكززززان را بززززه فرهنگیززززان

 بزززه هزززر برزنزززی در، دبسزززتان بزززدی   

 

 سزززپردی چزززو بزززودی ورا هنزززگ آن    

 پرسززززتان بززززدی همززززان خززززان آتش 

 (333: ص6)شاهنامه، ج                        

و  میشزود  دیزده خزوبی  شزاهنامه ب  در سراسزر یت حکومزت،  غا بعنوانهای نیک آموزش و كسب فضیلت درمجموع

ای است كه حکومت باید در حق مردمان های برتر، مهمترین وظیفهجهت كسب فضیلتوزش درشتر آموری بیبهره

و تربیزت یزافتن   دانز  آمزوختن    ی ندارد و نیرو گرفتن آن در گروِمرزدهد. در متن شاهنامه فضیلت حدو انجام

خوی  بیفزاید و های شهروندان ند بر دان  و كسب فضیلتمیتواتا آنجا كه  است كهحکومت  است و اصوالً وظیفۀ

 ای معلوم است.نپندارد كه تربیت و فضیلت را حدی معین و اندازه

 

 مثابه غایت امر سیاسیو حداكثر شادی برای شهروندان به رفاه
درد و رنجزی كزه توسزط     بعنواندر فرهنگ ایرانشهری شادی و لذت از حاالت طبیعی انسان است و ناخشنودی 

نفس هیج نقشی در طزرح زرتشزت    . رنج بردن در جهت تزكیۀمیشودتلقی دروگ بر جهان مادی وارد شده است 

)طلوع و غروب زرتشزتیگری،   از امور ندارد؛ زیرا رنج بازدارنده است و هر آنچه بازدارنده باشد، بد و اهریمنی است

مینزوی  تزرین  ای مززدا! از سزپنته  »شادی را خواهان اسزت:   مزدااهورا مواره از(. زرتشت همیشه و ه16 زینر: ص

هزه روزه از   ]ی خزوی  [خوی  و در پرتو اشا، دان  برآمده از من  نیک را به ما بخ  تا در زنزدگانی در پرپزا  

فرهنگی كه نگاه مثبت به گیتی داشته باشد دیگر رنج و عزذاب   (.3بند  13)یسنه هات  «مند شویمشادمانی بهره
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. این میشودمقابل یعنی سرای دروگ و دروندان رانده  جبهۀ و ناراحتی و غم در آن جایگاهی ندارد. این حاالت به

نشزهری بزر   سیاسزی ایرا  است. بنابراین در فرهنگ و اندیشزۀ زندگی و تباهی ها و عوارض نافیات همه از نشانهكی

گیزرد. مردمزان   هایی قرار  ، حکومت باید در مقابل و در نبرد با چنین نشانهشناسانۀ متافیزیکیطبق نگاه هستی

 كنزد ومت باید هرچه بیشتر تزالش  هدایت یک شهریار آرمانی نباید رنجور و اندوهگین باشند، بلکه حکدر مسیر 

 زاده: صمحمزودی آیین شهریاری در گاهان زرتشت، ) غم و اندوه و مرارت را بکاهد و شادی را جایگزین آن كند

337 .) 

 سیاسی به نیکزی بازتزاب یافتزه اسزت.    فرهنگ گفتار، این  ر آئینۀكردار و چه د در سراسر شاهنامه، چه در زمینۀ

، ذارد، مزثالً در آغزاز شزهریاری بهزرام گزور     میگز شزادی مزردم    های اصلی خوی  را بر پایۀحکومت یکی از غایت

« چزاه و دار »مانزد و سززای انزدوه را    می« شزادی  ۀاندرزنام»یا « شادی یۀاعالم»سخنرانی آیینی او بیشتر به یک 

 اند:مید

 داران مززززاهزززر آنکزززس كززززه از كزززار   

 بنالزززد، نبینزززد بزززه جزززز چزززاه و دار    

 هززززا كززززم كنیززززدبکوشززززید تززززا رنج

 

 سززززرافراز و جنگززززی سززززواران مززززا    

 وگززر كشززته بززر خززاک افکنززده خززوار    

 غم كنیززززددل غمگنززززان شززززاد و بززززی

 (534: ص6)شاهنامه، ج                         

سوی آبادانی و رفاه و داد حركزت  بآید مگر آنکه كشور رو دید نمیاما اساساً در شاهنامه شادی و لذت در مردم پ

فزردی انسزان، بلکزه     تنها وظیفزۀ . آبادانی و داد، نهمیشودمین صورت حداكثر شادی افراد جامعه تأ كند و در آن

رو از آغزاز تزا پایزان    ثر مردم شزادی بزه بزار آورد. ازآنز    شاه است تا بدین طریق برای اك بویژههدف كلی حکومت 

اطیری به آبزادانی، داد و گسزترش شزادمانی مشزغول بودنزد. مزثالً در دوران اسز        کردارشاهنامه، همۀ شاهان نیک

 عمل پوشاند:  های اصلی حکومت خوی  جامۀهوشنگ چنین به یکی از غایت

 هوشزززنگ مانزززد ایزززن سزززده یادگزززار  ز

 كزززز آبزززاد كزززردن جهزززان شزززاد كزززرد 

 

 بسزززی بزززاد چزززون او دگزززر شزززهریار    

 جهززززانی بززززه نیکززززی ازو یززززاد كززززرد

 (30: ص4)شاهنامه، ج                         

های هدف اصلی حکومت او دور كردن رنج و د كه یکی از غایتمیدهلهراسب به مردم وعده  ،و یا در دوران پهلوانی

 شادی مردم است:

 مززان زیززن سززرای سزززپنج   مگززر بهززره  

 بسززززززازید و از داد باشززززززید شززززززاد 

 

 نیایزززد همزززی كزززین و نفزززرین و رنزززج  

 كزززین مگیریزززد یزززاد   زتزززن آسزززان و 

 (5: ص5)شاهنامه، ج                                

 د:میکنو یا در دوران تاریخی داراب در ابتدای پادشاهی چنین هدف حکومت خوی  را تدوین 

 داد مزززززن آبزززززاد بزززززاد   زمانزززززه ز

 

 مزززززا شزززززاد بزززززاد دل زیردسزززززتان  

 

 د:میکنو یا بهرام اورمزد چنین حکمرانی خود را آغاز 

 بززززه داد و دهزززز  گیتززززی آبززززاد دار 

 

 سززززززتان خززززززود شززززززاد داردل زیرد 

 (365: ص6)شاهنامه، ج                       



 444/ فردوسی شاهنامهبررسی سطح فکری 

شاهنامه همچون فرهنگ ایرانشهری اعتقاد بر این است كه گیتی جایگزاه آبزادانی و شزادی بزرای      در در مجموع

تحقق آفرین  خداوندی و جایگاه رام  و نیکبختی اسزت. و در راسزتای چنزین اعتقزادی پادشزاه و حکزومتی       

 مین را آبادتر و مردمان را شادمانتر ساخته باشد.آل است كه زایده

 

 مثابه غایت امر سیاسیآزادی و مردمداری به
شزهرهای  ماننزد یونزان از دولزت   نسزت نزه   میتوابدون شک سرزمینی به وسعت و تنوع قومیتی و فرهنگی ایران ن

ۀ شزیو گر، بمركزی سلطهد و نه مانند حکومتهای مند گردهرهكوچک تشکیل شود و از نوعی دموكراسی محدود ب

سجم را شکل دادند كه یکزی  رو بنیادگذاران شهریاری، نوعی حکومت مركزی منخودكامگی قابل اداره باشد. ازاین

)شاهنامه  ها و حتی دشمنان بودی، برابری و احترام به شخصیت ملتبر مبنای مردمداری، آزادهای حکومت از غایت

ش به ثمر رسزید و او  وكور ین اندیشه در حکومت هخامنشی با آمدن(. ا50 گاه روح ملی، راشد محصل: صجلوه

پارسیان در زمزان  »ویسد: انسانی یاری بگیرد. افالطون مین در تحقق آزادی از معیارهای اخالقی و فضایلكوشید 

د شزدند و سزپس سزرور    آزا خسزت خزود  از این راه ن .اشتندمیدمیان بردگی و آزادی را نگاه  ۀش هنوز اندازوكور

كت دادنزد و آنزان را بزه وضزع     ها در آن زمان گشتند. فرمانروایان، زیردستان خود را در آزادی شریاری از ملتبس

اد و این دسته میداندرزگوی خردمند آزادی سخن  حسادت بهاز هم دور ... پادشاه . برابری راهنمایی كردند قانون

 «کزرد مهرورزی و فکر اجتمزاعی پیشزرفت می  یشه با گونه آزادی اندکرد. بدیناز میاز مردم را حتی از دیگران ممت

های دیگزر  دوران او در سزرزمین ا با آنچه همز ها ر(. وقتی این ویژگی31 ص :ناوتكآرمان شهریاری ایران باستان، )

ان از رنزج و سزتم حکزومتگران پزی     حکومت و اهمیزت آزادی مردمز   ، بسنجیم به اهمیت این شیوۀاندانجام داده

مزن فرمزان دادم كزه    »عصر با دوران هخامنشی نقل شده: های پادشاهان آشور همه در كتیبهنمون بعنوانبریم. می

د پشزم سزرخ   ها را ماننها كوهها نشاندم، با خون آنبر سر نیزهسر آنان )مردم كشور مغلوب( را از تن جدا كنند و 

و دوشزیزان را  وزاندم. جوانزان  ها را ویران كردم، با خاک یکسان كردم، با آت  آنان را سرنگین كردم، شهرهای آن

حال غایزت  (. بهر60 همان: ص) «در آت  افگندم، دستها و انگشتها و دماغها و گوشهای آنها را فرمان دادم ببرند

همزین سزبب هزم مزورد     ای حفظ كرامت انسانی بنا شد و بمعنآزادی ب ۀقدرتمند ایران بر پای وریحکومت امپرات

ادی افکزار  آز هگل قرار گرفت و این همه در سایۀ و اندیشمندان معاصر چون یونانیان بویژههای دیگر ی  ملتستا

 دسزت آمزده اسزت   یی شخصی آنزان از دسزتبرد حکومزت ب   ای مغلوب و مصون ماندن دارادینی و احترام به ملته

ها را درهزم ریخزت و   البته بعدها فساد قدرت این پایه. (14-19ص گاه روح ملی، راشد محصل: ص)شاهنامه جلوه

 آن را به حکومت مطلقه تبدیل كرد كه چرایی آن بحثی است فنی و درخور بررسی، اما نه در اینجا. 

اهد ایزن هسزتیم كزه آزادی از فضزیلتهای دارنزدگان      سیاسی در متن شاهنامه نیز شز  متناسب با چنین فرهنگ

های اصلی ی ملی از انگیزههاهای قومی داشت و در پیکاراجتماعی بود و ریشه در سنت ۀعمد هایرسالت و از ارزش

ک هدف رعایت گردد. ی بعنوانبایست آزادی مردم توسط حکومت آن محافظت گردد و در هر صورت می بود تا از

خواهزد  اسزفندیار می  ستم و اسزفندیار دیزد.  ن در داستان رمیتواخواهی و اهمیت آن در شاهنامه را این روح آزادی

 د: میدهتم چنین واكن  نشان بسته پی  گشتاسب برد اما رسرستم را دست

 مززن هرچززه خززواهی تززو، فرمززان كززنم   ز

 مگزززر بنزززد كزززز بنزززد عزززاری بزززود     

 نبینزززد مزززرا زنزززده بزززا بنزززد، كزززس    

 بزززه دیزززدار تزززو رامززز  جزززان كزززنم   

 شکسزززتی بزززود زشزززت كزززاری بزززود   

 كززه روشززن روانززم بززر ایززن اسززت و بززس 
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 تزززززو پزززززی  بودنزززززد گنزززززدآوران ز

 

 نکردنززززد پززززایم بززززه بنززززد گززززران   

 (335: ص5شاهنامه، ج)                     

شاهنامه متوجه شد. اما در شاهنامه مفهوم آزادی  اهمیت فرهنگ آزادی را در اندیشۀن میتواخوبی با این ابیات ب

معنزای  شزد تزا ب  میبادیگران  ی آزادی منفی یعنی آزادی از ارادۀمعناغربی كمی متفاوت است و آزادی ب با آزادی

اسزت بزا نترسزیدن شزهروندان از     ه. در واقع در اینجا آزادی مردم مترادف آزادی مثبت یعنی آزادی در انجام اراد

برابر مردم؛ كه در ه درروا، باز بودن بارگاه شاه به روی مردم، امکان سخن گفتن با شاه، و ظرفیت و تحمل شافرمان

آزادی ی  و تا رعایا در كنار حکومزت احسزاس آسزا    میشودمجموع اینان به مردمداری از طرف حکومت تعریف 

داری اسزت و اولزین فریزاد    های اصزلی حکومزت و آیزین كشزورداری در شزاهنامه مردمز      كنند. پس یکی از غایت

 :میشودگران هنگام كشته شدن ایرج به دست برادران  بلند خواهی و مردمداری توسط حکومتآزاریبی

 پسندی و همداستانی كنی

 ستك مکُ  موركی را كه روزی

 شانکُمردم مکن خویشتن را ز

 

 كزززه جزززان داری و جانسزززتانی كنزززی    

 كه او نیز جزان دارد و جزان خزوش سزت    

 كزززین پززس نیززابی خززود از مززن نشززان   

 (434-430: ص4)شاهنامه، ج               

 وید: میگمردمی بودن و مردمداری  ۀو یا رستم در داستان اكوان دیو دربار

 هززززر آنکززززو گذشززززت از ره مردمززززی 

 

 آدمزززی دیزززوان شزززمر، مشزززمرش ز   ز 

 (347: ص3)شاهنامه، ج                        

 

غایت حکومت خوی  را بر مبنای مردمداری و حفاظت از صیانت نفس شزهروندان    اما از بُعد ایجابی بهرام گور

 د: میکنتعریف 

 همی خواهم از كردگار جهان

 كه با زیردستان مدارا كنیم

 

 كززززه نیززززرو دهززززد آشززززکار و نهززززان 

 خزززاک سزززیه مشزززک سزززارا كنزززیم   ز

 

هدف اصلی حکومت  بعنوانآزاری و مردمداری حاكم بی ی را به یزدگرد دوم داد، دربارۀقتی بهرام تاج پادشاهو و

 وید: میگچنین 

 آزاری و مردمززززززی بایززززززدت بززززززی

 

 گذشزززته چزززو خزززواهی كزززه نگزایزززدت  

 (645: ص6)شاهنامه، ج                           

 د:میکنتان  مردمداری تفسیر و یا  انوشیروان، كه او نیز غایت حکومت را برای زیردس

 هر آن كس كه باشد از ایرانیان

 ما گنج و گفتار نرم بیابد ز

 شما دل به فرمان یزدان پاک

 

 ببنززززدد بززززدین بارگززززه بززززر میززززان  

 چزززو باشزززد پرسزززتنده بزززا رای و شزززرم

 بداریزززززد و از مزززززا مداریزززززد بزززززاک

 (94: ص7)شاهنامه، ج                          

 د:میکنی  را چنین بیان اردشیر نیز غایت سیاست خو

 گشادسززت بززر هززر كززس ایززن بارگززاه     

 

 خززززواهبززززدخواه و از مززززردم نیززززک  ز 

 (441: ص6)شاهنامه، ج                         



 443/ فردوسی شاهنامهبررسی سطح فکری 

نفی مردم، داری و حفاظت از آزادی میا در اندرزهای گوناگون از مردم از زبان پادشاهان ودر مجموع در شاهنامه 

 های اصلی حکومت سخن فراوان رفته است. یکی از غایت بعنوانگران بر آنان دی ۀمعنای آزادی از تحمیل و ارادب

 

 مثابه غایت امر سیاسی)اَشه( به و نگهداشت جایگاه طبقاتی افراد عدالت
رفت و پایگاه اجتمزاع  میگیست در جای خود قرار میباشخص  داری ایرانیان باستان، هر چیز و هردر آیین حکومت

خط و خال و چشزم و  »كه اعتقاد بر این بود جهان تركیبی چون مراتب خاصی بود؛ چرا بر درجات و افراد مبتنی

مزدا سزامان جهزان را بزه یزاری     باشد. همچنان كه اهوره« هر چیزی به جای خوی  نیکو»است كه در آن « ابرو

نگهبان ایرانشهر  گذاری حکمرانی با الگو از نظام كیهانی،یست در سیاستمیبااشت، پادشاهان نیز میدنگاه « اشه»

گیری از ایزن خزرد   ای جزز الگزو  رید و پادشاه هم چارهآفو ایرانیان باشند. اشه را اهوره مزدا از خرد ذاتی خود می

(. 470ص :ارمغان مور، برای غایت حکومت خوی  نداشت تا بتواند شهریانی آرمانی برای ایرانیان باشد )مسکوب

كند كه در آن افزراد  غایت حکومت نظمی را نگهبانی  بعنوانف بود پادشاه موظ« اشه»پس بر اساس همین تفکر 

كلی در سراسر شزاهنامه شزاهد    بطورنظام طبقاتی خود به خویشکاری بپردازند. بر اساس همین،  باید در سلسلۀ

اسزت. ایزن وظیفزۀ نگهبزانی از     « كه را به كه، و مه را به مه داشزتن »این شعار اصلی هستیم كه غایت حکومت: 

خورد و در همه جا باید بزه اجزرا درآیزد و    ای حکومت، در همه جای شاهنامه بچشم میمراتب اجتماعی برهسلسل

در . مزثالً  میشزود بزازگو   و در پندهای بزرگان به شاهان پیوسته در اندرزهای شاهان به بزرگان و فرزندان خوی 

 بعنزوان ساختار طبقاتی و حفظ اَشزه   بندیوع به دستهنخستین شهریار شر بعنوانهمان آغاز شاهنامه، كیومرث 

 د: میکنهدف اصلی حکومت خود 

 برنجیززد پززس هززر كسززی نززان خززوی    

 كسززی راز خززوی   همززی گفززت بززا هززر 

 

 بورزیزززد و بشزززناخت سزززامان خزززوی   

 آواز خزززوی  جهزززان كزززرد یکسزززر پزززر

 (33: ص4)شاهنامه، ج                         

نگهداشت جایگاه طبقزاتی   اهداف غایی حکومت خود را کی ازرسمی و جدی ی بصورتاما نخستین پادشاهی كه 

بخشد، جمشید است. او مزردم را  خور به آنها مید و نامی درمیکنو خویشکاری هر یک را تعیین  بیان كرده  افراد

 د:میکنوران تقسیم رهبران دینی، ارتشیان، كشاورزان و پیشه به چهار گروه

 اشگروهززززی كززززه آئورپززززان خززززوانی 

 میززززان گززززروه جززززدا كردشززززان از  

 صزززفی بزززر دگزززر دسزززت بنشزززاندند    

 ورنززززززدكجززززززا شززززززیرمردان جنگا 

 بسزززودی سزززه دیگزززر گزززروه شزززناس  

 بکارنززززد و ورزنززززد و خززززود بدرونززززد 

 خوشززززیچهززززارم كززززه خواننززززد اهنو

 كجزززا كارشزززان همگنزززان پیشزززه بزززود 

 

 اشبززززه رسززززم پرسززززتندگان دانززززی   

 ... پرسززززتنده را جایگززززه كززززرد كززززوه 

 همززززی نززززام نیسززززاریان خواندنززززد   

 ... كشززززززورندلشززززززکر و  ۀفروزنززززززد

 جززا نیسززت از كززس بریشززان سززپاس   ك

 ... بززه گززاه خززورش سززرزن  نشززنوند    

 ورزان ابززززا سركشززززی همززززان دسززززت 

 اندیشززززه بززززودروانشززززان همیشززززه پر

 (13: ص4)شاهنامه، ج                          

 افزاید:د، شاهنامه میمیکنو هنگامی كه جمشید مردم را به چهار گروهی كه گفتیم بخ  

 سزززززززاوار بگزیززززززد و بنمززززززود راه    ر یکزی را یکزی پایگزاه   )طبقات( هز  از این
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 خزززوی  را ۀكزززه تزززا هزززر كزززس انزززداز

 

 ببینزززززد، بدانزززززد كزززززم و بزززززی  را

 (13: ص4)شاهنامه، ج                           

زه و سزامان خزوی  را   داری در شاهنامه اهمیت دارد، آن است كه هر گروه انزدا به هر روی آنچه در آیین حکومت

داریوش سزوم هنگزام مزرگ، ایزن     امعه دچار پریشانی نشود. مثالً در دوران تاریخی شاهنامه، كالبد ج بشناسد تا

خواهزد كزه از ایزن    از غایت اصلی حکومت میخواند و از جانشزین  می پاسداری از نظام سلسله طبقاتی را جزئی 

 سنت ایرانیان سرنپیچد:

 مهان را به مه دارد و كه به كه

 

 بود دین فروزنده و روزبه 

 

خواهد تا بتوانزد در  شاهی از خداوند زندگانی دراز می تاریخی شاهنامه، در آغاز ۀو یا پیروز، از دیگر شهریاران دور

 حکومت خود: 

 كززه كززه را بززه كززه دارم و مززه بززه مززه    

 

 فزززززراوان خزززززرد باشزززززدم روزبزززززه   

 (45: ص7)شاهنامه، ج                         

 اند:میدهای اصلی حکومت شاه نیک را اجرای همین امر از غایتر در نزد انوشیروان، یکی و بزرگمهر وزی

 دهسزززززززخنگوی و روشزززززززندل و داد 

 

 كهزززان را بزززه كزززه دارد و مزززه بزززه مزززه 

 (307: ص7)شاهنامه، ج                      

كس در جای خزود   چیز و هر معنای قرار گرفتن هروان در ارتباط با اجرای عدالت بو یا داستان كفشگر و انوشیر

ای اسزتوار داشزتن مرزهزای طبقزه     سانكننده است. بدینغایت اصلی بسیار روشن بعنوانهای حکومت سیاست در

سراسزر هسزتی   در  ای از سامان جهان كیهزانی نمونه کوشدای كه میپاسداری از سامان جامعهحکومت و  وسیلۀب

 بنیادی آیین كشورداری در شاهنامه بود. یک غایت باشد، اندیشۀ بعنوان

 

 گیریهنتیج
او در جهزت پویزایی    ۀدر عمل باید اراد ،میشودرهبر مقتدر متجلی  ۀبا وجود آنکه در دوران باستان قدرت در اراد

زور به اقتدار تبزدیل شزود و مشزروعیت     ۀآید تا قدرت او از جنبمی و منافع كل جامعه به نمای  درخدمات عمو

تمزام كزارگزاران    رددمیگز ه مقام عزام عمزومی موجزب    شخصی ب ۀغایت امر سیاسی از حوز ییابد. در واقع ارتقا

خود را صرف خدمات  سیاسی كشور مسائل شخصی و خصوصی خود را به فراموشی سپارند و اكثر همت و قدرت

مل در باب غایت امر سیاسی گام بردارد. در این حوزه پیشینۀ تأكشور در جهت بهروزی و سعادت عمومی كنند و 

ردد و پس از آن فکر سیاسی در باب غایت امر سیاسی در ایزران باسزتان   میگاوستا باز ایران به زمان زرتشت ودر 

های كهزن ایرانزی   نامهیکی از خدای بعنوان اندرزنامه و خداینامه بیان شد. در این میان شاهنامۀ فردوسی بصورت

كزه در  ست بزود. همانطور در باب غایت سیا سیاسی ایرانیان ، گویای اندیشۀآمدكه پس از اسالم از نثر به نظم در

انست. یکی میدپنج مورد  میشودطول این نوشتار بررسی شد شاهنامه غایت امر سیاسی را كه سعادت عام مردم 

و بزا   نندگان امنیزت كزرده  زداشت اقدام به ازبین بردن برهم ترین موارد آن امنیت بود كه حکومت وظیفهاز اصلی

ید كت امر سیاسی در شاهنامه كه بشدت بر آن تأشاید مهمترین غاینظمی مبارزه كند. دومین غایت و مروجان بی

ده و تربیزت  هایشان است و حکومت وظیفه داشت با آموزش گسزتر تربیت شهروندان در جهت كسب فضیلت شده،

سوی بهترین خود برای سزعادت راهنمزایی كنزد. سزومین غایزت سیاسزی آزادی اسزت كزه         آنان را ب ،مردم عامۀ
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روا، باز بودن بارگاه شزاه بزه   ؛ یعنی نترسیدن شهروندان از فرمانجهت مردمداری گام برداردیست در میباحکومت 

برابر مردم تا آنان با آسزای  و داشزتن احسزاس    ن با شاه، و ظرفیت و تحمل شاه درروی مردم، امکان سخن گفت

شادكامی و رفزاه  احترام به كرامت نفسانی خوی  از سوی حکومت زندگی كنند. چهارمین هدف نهایی حکومت 

آبادانی در كشور حداكثر رفاه و شادمانی را ایجاد كند تا مردم شاد و بزدور   واسطۀحکومت وظیفه داشت ب بود كه

قزرار   معنزای اسی در شاهنامه ایجاد عزدالت ب های امر سیدر آخر یکی دیگر از مهمترین غایتاز رنج زندگی كنند. 

غایت اصلی وظیفه داشت نظم و جایگزاه طبقزات اجتمزاعی را     بعنواندادن هر چیز در جای خود بود و حکومت 

ی كشزور بزه   خویشکاری بپردازنزد و سزامان اجتمزاع   نگهبانی كند تا در آن افراد در سلسله نظام طبقاتی خود به 

های امر سیاسی در شاهنامه اسزت كزه در   موع این پنج مورد از اصلیترین غایتدر مج بهترین شکل ممکن درآید.

 آید.میخالصه به نمای  در ورتبصجدول زیر 

 

 نویسندگان مشاركت
 دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 طراح و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی سین اطهریسید حآقای دكتر  .است شده استخراجمشهد 

 متن تنظیم و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای وحید بهرامی. اندبوده مطالعه این اصلی

 یلتحل و تجزیه به كمک با نیز روح اهلل اسالمی و آقای دكتر مرتضی منشادیآقای دكتر . اند داشته نق  نهایی

غایت امر سیاسی در 

 شاهنامه

 حکومت در شاهنامه شیوۀ اجرایی و وظیفة اندیشمندان پیرو آن

زننزدگان  بزرهم بزین بزردن   بزه از حکومت باید اقزدام   هابز، ماكیاولی امنیت -4

 .كند مینظامنیت و مروجان بی

گسزترده و تربیزت    حکومت وظیفزه دارد بزا آمزوزش    ارسطو فضیلت و تربیت -3

ی بزا فضزیلتهای   شهروندان در جهت كسزب و آشزنای  

 .سوی سعادت راهنمایی كندخوی ، آنان را ب

؛ یعنزی  حکومت باید در جهت مردمداری گام بزردارد  جان الک، هگل آزادی -3

روا، باز بودن بارگزاه شزاه   نترسیدن شهروندان از فرمان

و  به روی مردم، امکان سخن گفتن با شاه، و ظرفیت

 تحمل شاه در برابر مردم.

جرمززی بنتززام، اسززتوارت   رفاه و شادكامی -1

 میل

آبادانی در كشور حداكثر رفاه و  ۀواسطحکومت باید ب

آسای  را ایجاد كند تزا مزردم شزاد و بزدور از رنزج      

 .زندگی كنند

لت؛ قرار گزرفتن  عدا -5

 هر چیز در جای خود

جایگزاه   بایزد نظزم و   غایزت اصزلی   بعنزوان حکومت  افالطون

طبقات اجتماعی را نگهبانی كنزد تزا در آن افزراد در    

 .سلسله نظام طبقاتی خود به خویشکاری بپردازند



 474-449 صص ،54 پیاپی شماره ،41 دوره ،4100 ینفرورد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظمو تحلیل متون  شناسی سبک / 446

 حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده

 .است بوده پژوهشگرچهار  هر مشاركت و تالش

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و آزاد اسالمی واحد شهركرد، دانشگاه انیانس

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این

 

 منافع تعارض

 و نرسزیده  چزاپ  بزه  خزارجی  و داخلی نشریه هیج در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 دارنزد  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی وهشیپژ فعالیتهای حاصل

. اسزت  نگرفتزه  صزورت  تقلبی و تخلف هیج و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق تحقیق این.

 و اسزت،  مسزئول  نویسزنده  عهزده  بزه  پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض گزارش مسئولیت

 .میگیرند عهده بر را شده ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان
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