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:چكيده

مي» خرد« اين مفهوم هنگـامي كـه. ترين مفهوم مطرح شده در شاهنامه فردوسي دانستن مهم توا را

و اعمال حكمرانان قرار مي  مي در عرصه اداره كشور و بوي سياسي مي گيرد رنگ و آن يابد توان از

آن. تعبير كرد» خرد سياسي«به عنوان  و كاركردهـاي و جوانـب الزمه پرداختن بـه خـرد سياسـي

و ساختارهاي آن است آگاهي از مبان  اين مباني قابل استخراج از متون كهـن ايـران باسـتان كـه.ي

از،باشد شاهنامه فردوسي تا حد زيادي متاثر از آنها مي ـ مكـان،-2 زمان،-1: عبارت است  فـضا

شر-5 بخت،-4 آفرينش،-3 و و از جملـه. خير و انديـشه فردوسـي مفاهيم ياد شده كليت تفكر

و شيوه مهمترين آنه  و خرد سياسي را به معناي منش و سيال آن و چند بعدي ا؛ خرد در مفهوم كلي

.شود اداره كشور شامل مي

:هاي كليدي واژه

، خرد سياسي ، خرد ، انديشه سياسي در ايران باستان  شاهنامه فردوسي

    66409595Email: hahmadi@ut.ac.ir: فاكس نويسنده مسئول*

.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
و كاركردهاي آن در شـاهنامه فردوسـي به خرد سياسي و الزمه پرداختن آگـاهي از مبـاني

مي. ساختارهاي آن است  و ساختارهاي خرد سياسي در شاهنامه را از مباني » شناسيكيهان«توان

و ارتباط آن با ديگر قلمروهاي زندگي انـسان.اين اثر استخراج كرد و اساس كيهان شناسي  مبنا

و نظام كائنا و جامعه از قلمرو طبيعت مردمـان.ت است بر اصل تفكيك ناپذيري قلمرو انسان

و دوران باستان اين گونه تصور مي  كه انسان خود نمونه و كردند الگويي از كاينات بزرگ است

كه در اين عرصه وجود دارد در محدوده زندگي انسان نيز كاربرد پيدا مـي كنـد  تمامي قوانيني

و در چـارچو  كه زندگي خود را مطـابق آن قـوانين تنظـيم ب آنهـاو انسان واقعي كسي است

.حيات خود را معنا كند

ميكه محور كار كيهان» نظام كيهاني« گيرد دو نقش عمده در زندگي اجتمـاعي شناسي قرار

مي  مي: كندبشر بازي به زندگي معنا و سپس هدف او اول هـر نظـام. كنـد را ترسـيم مـي دهد

و كنش  و پيچيده از معاني و واكـنش كيهاني با اينكه تركيبي دشوار و هـا هـا ؛ خميرمايـه  اسـت

از.گيردعناصري ساده را در بر مي منـابع. رود مفاهيم قابل درك انسان فراتـر نمـيو در نهايت

و تصور كيهان  و جهان شناسي روزگار باستان، باورها، آيين مهم براي ترسيم و اديـان شناسي ها

و افسانه اين اقوام است كه در  و داستاننمادهايي چون اساطير و شعاير مذهبي آنها نهفتـه ها ها

. است

و افكار مطرح شده در شاهنامه فردوسـي كـه متـاثر از جريانـات براي شناخت بهتر مفاهيم

و مبـاني كلي انديشه  به بررسي سـاختارها آن در چـارچوب كلـي اي روزگار باستان است، بايد

مط،بنابراين. شناسي شاهنامه پرداخت كيهان كه در اين مقاله گـردد چنـين رح مـي پرسش اصلي

و ساختارهاي خرد سياسي در شاهنامه فردوسي كـدام اسـت؟: است  در پاسـخ ايـن مباني

و سـاختارهاي خـرد سياسـي در شـاهنامه:پرسش، اين فرضيه تدوين گرديده است  مبـاني

 آفـرينش-3 فـضاـ مكـان-2 زمان-1: فردوسي با توجه به متون كهن ايراني عبارتند از

شر خير-5 بخت-4 .و

و فضاي زيـستي كه در ناخودآگاه شاعر از طريق متون مورد استفاده و ساختارها اين مباني

و تم اصلي شـاهنامه را مـي  . سـازدـ تمدني وي در اثر او رسوخ كرده است، تمامي درون مايه

و مفاهيم گوناگون، چنـد. در مفهوم كلي آن است» خرد«ترين اين درونمايه ها مهم خرد معاني

و سيالي در شاهنامه دارد كه بر حسب مورد استفاده مي  از اين معاني. توان به آن پرداختبعدي

مي  و روش سياسي اداره جامعه خـرد«شود بـه عنـوانو وجوه گوناگون آنچه مربوط به منش

مي» سياسي و مورد بررسي قرار مي متمايز مي گردد و تالش هـاي شود بر اساس چارچوب گيرد

. گيري آن روشن شود شده نحوه شكلذهني گفته
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و ساختارهاي خرد سياسي در قالـب مفـاهيمي چـون به مباني سه گفتار، ابتدا اين مقاله در

ـ مكان«،»زمان« شر» بخت«،»آفرينش«،» فضا و درمي»و خير و سپس مفهـوم خـرد را پردازد

مي  سي شاهنامه فردوسي واكاوي و آنگاه در گفتار پاياني خـرد اسـي را مـورد بررسـي قـرار كند

.دهد مي

و ساختارهاي خرد سياسي در شاهنامه فردوسي: گفتار اول  مباني
ـ زمان1

و ايراني بـا مفهـوم و ادبيات كهن آريايي و باورها پيونـد خـورده» زروان«زمان در آيين ها

و برتـر از اهـورا» زنر«. است و معتقد است آيين زرواني از زمان چهـره اي اسـطوره اي  مـزدا

و او هم نمي تواند خـارج. اهريمن آفريده است زمان حتي بر اعمال اهورا مزدا نيز تسلط دارد

و در هر صورت در چنبره آن گرفتار اسـت  بـه.)183: 1384زنـر،(از محدوده آن كاري انجام دهد

و قدر در آيين زرواني با زمان ارتباط  كه قضا  مينوي«در كتاب. نزديك دارديهمين دليل است

به اين مساله اشاره شده است» خرد :كه يكي از متون مهم زرواني است،
و بخت مقدر و زمانه و رودمي) پيش( كه كار جهان همه به تقدير » ديرنـگ خـدا«كه خـود زروان فرمـانروا

،(است .)44: 1385مينوي خرد

و امور معرفي شده» بندهش«در :است نيز زمان محاط بر همه چيزها
، زمـان از جـستجو كننـدگان؛زمان يابنده جريان كارهاست و يابنـدگان يابنـده تـر اسـت و بـد  زمان از نيك

[زيرا داوري بـه زمـان تـوان كـرد: جستجو كننده تر است ] اگـر[زمـان اسـت كـه خانمـان برافكنـده شـود] بـه.

او.، در زمان، آراسته فرو شكسته شود]باشد[تقدير رهايي نيابد، نه اگر به باال پرواز كند، كس از مردمان ميرنده از

و نه اگر زير چشمه آبهاي سرد فرو گردد  و در نشيند ،(اگر به نگوني چاهي كند .)36: 1385دادگي

مفهوم زمان در متن هاي ديني زرتشتي بسيار نزديـك بـه مفهـوم نخـستين زمـان در آيـين

يكي بر اساس اين متون زمان در ابتدا بيكرانه. زرواني است  كه و زيرين و در جهان برين  است

و ديگري متعلق به اهريمن است، جريان دارد به اهورا مزدا در اين متون بر خالف متون. متعلق

مي  كه زروان زمان كرانمند را كه با آگـاهي از سرشـتو روايت زرواني آفريند، اين اهورا است

ز  و براي مقابله با او زمان كرانمند را از مي آفريندبد اهريمن طول مدت اين زمـان. مان بيكرانه

.هزار سال ذكر شده است12تا9از 

ناميـد» زمان گذار«توان آنها را پادشاهان مفهوم زمان در شاهنامه با نام سه پادشاه كه مي

:گره خورده است كه عبارتند از

ن. جمشيد-١ و و براي زمان بنياد هادي جمشيد مبدع زمان آغازين در شاهنامه است

مي نو طرح ريزي مي و جشن ها، نماد تكرار زمان را بنيان و با بنيانگذاري نوروز .نهد كند
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به عنوان دومين پادشاه بزرگ شـاهنامه در سـامان دادن بـه. فريدون-٢ فريدون نيز

را» تاريخي«فريدون زمان آغازين جمشيدي را به زمان. زمان دستي دارد  و آن تبديل مـي كنـد

.اندازدمي تازهيبه راه

 9000(كيخسرو در شاهنامه پادشاهي است كه زمان مقدر تعيين شده: كيخسرو-٣

و پيـروزي) ساله12000يا و تـوران و با پايان يافتن جنـگ هـاي ايـران مي رسد با او به پايان

كه پيروزي اهورا مزدا بر اهريمن است محقق مـي  به وسيله او، هدف از آفرينش نهايي ايرانيان

،مس ( شود .)41: 1384كوب

ـ مكان2 ـ فضا
و بشقاب مانند بود از. در پندار ايرانيان باستان جهان گرد و آسمان فـضايي اليتنـاهي نبـود

در اين انديشه جهان را پوسـته تخـم مرغـي در بـر مـي.ماده اي الماس مانند ساخته شده بود 

و بدون ناهمواري بود. گرفت ست. سطح جهان صاف و و خورشيد و ماه ارگان در بـاالي زمـين

و ساكن قرار گرفته بودند  و هر چيـز» مينوي خرد«در.بدون حركت و هوا آب و زمين آسمان

كه درون آن است به شكل تخم مرغي تصور شده است  آسـمان در بـاال قـرار گرفتـه. ديگري

و زمين مانند زرده تخم مرغ در وسط عالم هستي قرار دارد   در ايـن.)57مينوي خـرد، همـان،( است

و سـكون بـه كه با تازش اهريمن ايـن همـاهنگي و هماهنگ است تا اين بينش همه چيز آرام

مي شود ،(آشفتگي تبديل .)29: 1381هينلز

و بـه دو قلمـرو در كهن و ديني ايران، عالم هستي ماهيتي دوگانه دارد ترين متون اساطيري

كه از عالم قبـل از در سرآغاز. اصلي با مرزهاي مشخص تقسيم شده است   بندهش درتصويري

و اهـريمن مـشخص شـده اسـت به قلمرو روشنايي آمده است جايگاه هرمـزد  تازش اهريمن

در. نيـز آمـده اسـت» زادسپرم«همين تقسيم بندي با سادگي خاص در سرآغاز.)33دادگي، همان،(

و تاريكي در زير تقسيم شده به دو قلمرو روشني در باال : استاين متن جهان

و ميانـه) تصريح شده است(= پس در دين چنان پيداست و تاريكي زيـر كه روشني باال

،(بود) فضاي باز (= هر دوشان گشادگي .)33: 1385زاداسپرم

به چشم مي كه بيش از هر چيز در اين تقسيم قلمروهاي هستي چه خورد، تـداعي يـك آن

كه مي : گونه تصوير كردتوان آن را اين نوع آرايش جنگي است
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 روشنايي بيكرانه-------------------------------------- روشنايي بيكرانه

 اهرمزد

)گشادگي( واي

 اهريمن

 تاريكي بيكرانه-----------------------------------------تاريكي بيكرانه

و نتي ويژگي اصلي اين تقسيم، ؛ جه بالفـصلي كـه تضاد همه جانبه دو قلمرو ياد شده است

مي شود نوعي ارزش گذاري بر اساس ويژگي هاي دو اقليم است در اينجا ذهـن. از آن حاصل

وميهاارزشآدمي به خودي خود وارد نظامي از  و روشـني شـود كـه در يـك سـوي آن نـور

و در سمت ديگر آن تاريكي، ظلمت، بـي  و آگاهي است و پـس دانش و آنچـه دانـشي آگـاهي؛

مي كند مفهوم ذهن از اين  تئـوريزه شـده ايـن. اسـت» بـد«و» خوب«تقابل ارزشي استخراج

مي يابد» ثنويت«برداشت بعدها در قالب  دو» انگاريدو«در قالب اين. در آيين زرتشتي نمود ،

و جلوه هاي گوناگون شان طومار زندگي و با مظاهر نيروي متضاد دست اندر كار عالم هستند

مي زنن .دآدمي را نقش

و بـد،به طور كلي  بينش غالب در اساطير ايران بينشي دو بني با مرزهاي مـشخص خـوب

شاهنامه به طور كلـي نمـادي. عرصه خيال در اساطير، جبهه نبردي ميان اين دو بن است. است

و ناخودآگانه در بيـنش فردوسـي عينيـت يافتـه  به گونه اي خودآگاهانه كه از اين انديشه است

پ. است ـ مكان هـاي موجـود در شـاهنامه را مـي تـوان بـر بر اين و در يك نگاه كلي، فضا ايه

به سه بخش تقسيم  و ميانه، سه فضاي خوبي، بدي يه و اوليه تقسيم جهان اساس الگوي اصلي

و جـايي ماننـد سيـستان يـا كابـل در  طي آن ايران در بخش خوب، توران در بخش بد كه كرد

مي گيرد .بخش مياني قرار

آ3  فرينشـ
و جهـان شناسـي مـوارد مربـوط بـه  يكي ديگر از مسايل مطـرح در هركيهـان شناسـي

و چگونگي پيدايش عالم است و آيين اعتقاداتي كه در اين. سرآغازها و تفكرات باره در اديان ها

و جهان  بينـي معتقـدان گوناگون ملل جهان وجود دارد نقشي اساسي را در شكل دهي به بينش

و واقعيت«در كتاب» الياد ميرچه«. كندميبه آن ايفا  و بنيـادين بـه افـسانه» افسانه هـاي آغـازين

را از ديدگاه او اين افسانه. پردازد مي و انـسان و ستارگان و حيوانات ها ضمن اينكه بنيان جهان
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به حوادث آغـازيني كـه موجـب بـه وجـود آمـدن انـسان كنـشگر در معنـاي روايت مي ، كند

ش اجتماعي .)16: 1367الياد،( است نيز اشاره دارددهاش

و متون ايران باستان آفرينش جايگاه در انديشه و مـييها تـوان آن را بـه عنـوان مهم دارد

، ايده نمونه و توضيح برخي ساختارها و تفكرات در طول اين دوران بـه اي ازلي براي توجيه ها

به آفرينش در روايت ايران. كار برد  مي اساطير مربوط به دو دسته كلي روايات زروانيي را توان

و تقابـل ميـان» دو بنـي«سرشت همـه ايـن روايـات، آفـرينش.و روايات زرتشتي تقسيم كرد 

به عنوان مثال در مينوي خرد كه يكي از متون مهم زرواني است، به دو نوع آفـريننش.آنهاست

و مينوي خرد(خوب  بد) امشاسپندان دي(و آفرينش و و دروجان اهريمن  اشاره شده است) وانه

مي.)1385:31مينوي خرد،( :شود بندهش نيز با توصيف چگونگي آفرينش دو بني آغاز

» اوسـتا«تـوان از آغـازين بنـدهاي در آيين زرتشتي نيز تقابل بين دو نيرو را در آفرينش مي

:خوانيممي45هات يسنه،2در بند. ديد
دو اينك سخن مي »مينو«گويم از

: را چنين گفت-]مينوي ناپاك[«و آن ديگري»]مينو[سپند« در آغاز آفرينش

نه- ، ، نه كردار ، نه گفتار ، نه باور ، نه خرد ، نه آموزش دو» ديـن«نه منش بـا هـم]»مينـو«[و نـه روان مـا

،( سازگارند .)1387:51اوستا

و به نقـل ازفقـرهش كيومرث نخستين انساني است كه آفريده مي » فـروردين يـشت«78ود،

مينخست به فرامين اهورا مزدا كه ،( گرود ين كسي است .)42: 2536پورداود

به مساله آفرينش پرداخته اسـت سه گفتار از. فردوسي در ديباچه شاهنامه در چارچوب

و نحوه آفرينش، آگـاهي از چيـستي . اسـت» هرانگـو« ديدگاه وي زمينه دانش پيرامون كيفيت

فردوسي نقطه عطـف آفـرينش را بـه. گوهران در حكمت قديم همان چهار عنصر اصلي است

مي» چيز«وجود آوردن  :داند از ناچيز توسط خدا

ز ناچيز چيز آفريد بدان تا توانايي آمد پديد )5: 1386فردوسي،(كه يزدان

و توسط خداوند پديد آمده» چيزها«اين ، پس از آنها. اصر چهارگانه هستندعن كه از ناچيز

به) گنبد تيزرو(آسمان و مي شود و با دوازده برج آفريده و گياهـان و راغ و كـوه دنبال آن دريـا

و مي... جانوران مي. آيد پديد :داند فردوسي آفرينش انسان را پس از آفرينش اين موارد

،( كزين بگذري مردم آمد پديد شد اين بندها را سراسر كليد )6همان

و ماه اشاره مي .كند در آخر نيز فردوسي به آفرينش آفتاب

تـوان تلفيقـي از روايـاتبه طور كلي روايت فردوسي را از آفرينش در ديباچه شاهنامه مي

و اسالمي دانست  به عنوان مثـال نگـاه فردوسـي در آفـرينش آسـمان بـه نـوعي. ايران باستان

و دوازده بـرج«اشاره او بـهيا. البالغه است برگرفته از نهج  منطبـق بـا انديـشه» هفـت كدخـدا

و مطالب بندهش است ، علي( منجمان اسالمي .)1383اكبري
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 بختـ4
و اختيـار و تقدير الهي در برابـر كوشـش به معناي سرنوشت بخت در مفهوم فلسفي خود

 به معنـاي بخـشيدن bhahيو هندو ايران bag باستان اين واژه برگرفته از ريشه ايراني. قرار دارد

و مفاهيمي چون و همپاي واژگان از» آسـمان«و»سـپهر«،»بينـي اختر«،»روزگار«،»زمانه«است

و مهم آيـين. تاثير نيروهاي عالم بر سرنوشت انسان حكايت دارد يكي از مفاهيم برجسته بخت

.زرتشتي در دوره ساسانيان است

و تقدير در انديشه ايران باستان زروان عـالوه بـر. با آيين زرواني گره خـورده اسـت بخت

و تقدير هم هست» زمان«اينكه خداي  از ديدگاه زروانيان سرنوشـت همـه. است، خداي بخت

را ورود انديشه. چيز در ازل رقم خورده است  و قـدري بـه آيـين زرتـشتي و قـضا هاي جبري

مي دانند  در. حاصل تاثير اين آيين در ادوار متاخرتر كه قديميترين بخـش اوسـتا» گاتاها«چون

و مختاراست :خوانيممي30 يسنه هات2در بند. است انسان موجودي آزاد
!اي هوشمندان

ـ] سخنان[بهترين]ي خويش[بشنويد با گوشها ، چـه زن ـ چـه مـرد و هريك از شما را ببينيد با منش روشن

مي  ، از و اين پيش از انكه رويداد بزرگ به كام ما پايان گيرد بـه[را] پيام[ان دو راه يكي را براي خويشتن برگزينيد

، همان( بياموزيد] ديگران .)14:اوستا

مي» هاشم رضي« :نويسد در توضيح اختيار از ديدگاه زرتشت
و مقام آدمي را بـاال ، بلكه ارزش ، نه آنكه تنها در اصول فلسفي مبحثي گشود زرتشت با اصالت اختيار آدمي

و تنبلي را برانداخت برد، اسا  ، در لـوح ازلـي.س كاهلي و نـه كـسي را نيـك آفريـده خداوند نه كسي را زشـت

ـ بلكه در  و رستگاري او و نه نيكي سرنوشت كسي ثبت نشده است،نه قلم به بدي كسي پيش از تولد رقم خورده

و راه بد نيز وجو ،(د دارد.جهان راه نيك هست .)85: 1344رضي

ا و تقدير در آيين زرواني قابل ذكـر اسـت رابطـه آن بـا حركـت آنچه كه در رتباط با بخت

.ستارگان است

و چرا دارد بخت در شاهنامه حضوري بي است كه بـراي در كمتر داستاني از اين اثر. چون

به ستاره  و سرنوشت مـذهب» زنـر«بـر ايـن اسـاس. شناسان مراجعه نـشده باشـد تعيين بخت

و بدبينانه كننده ايي زرواني، آنهم از نوميدگر فردوسي را يك تقدير  مي ترين : همـان زنر،( داند ترينش

و نـوع پاسـخهب.)365 و همچنـين عالوه وي با اشاره به داستان پرسش زال با موبدان هـاي زال

و زمان در شاهنامه مي و ناميرايي او، زال را مظهر زروان و در مرگ .داند ابهام

و سرنوشت، برخورد فردوسي با مساله و تقدير در بخت انفعالي است، با اينكه وي پيوسته

و گريز از چنبره بخت اسـت، امـا در نهايـت پاسـخي  به دنبال پاسخ چرايي حوادث، شاهنامه

در. يابد حكيم براي اين معنا نمي» بوزرجمهر«بهتر از  در» مجلـس دوم بـوزرجمهر«بوزرجمهر
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، ضمن و قدر مي پاسخ پرسشي پيرامون قضا و از بيـان اينكه آن را به خواست خدا نسبت دهد

مي چرايي آن طفره مي :گويد رود چنين

و روز با كاركرد، و شب كه جوينده مرد جوان  چنين داد پاسخ

آب او با درنگ به جوي اندرون و تنگ !بود راه روزي براو تار

! همي گل فشاند بر او درختهنر خفته بر تخت بختيكي بي

به كوشش گذر ز بخشش نيابي و قدر !چنين است رسم قضا

و پروردگار چنين آفريد اختر روزگار ،(.جهاندار دانا ) 184-185: دفتر هفتم1386فردوسي

 هـاي زنـدگي نيـز بيـانگر وجـود تقـديري گفتگوي اسفنديار بـا رسـتم در آخـرين لحظـه

:گريزناپذير است

كه از تو نديدم بد روزگار،  چنين گفت با رستم اسفنديار

: زمانه چنين بود، بود آنچه بود سخن هرچه گويم، ببايد شنود

و كمان و تير ، نه سيمرغ نه رستم ، همان(...بهانه تو بودي، پدر بد زمان  ...)فردوسي

شر5 و ـ خير
مي اسا و آييني ايران باستان را و ديني و بنيان اساطيري و برابري دو گانـهس توان بر مقارنه

به اين امر در آيين زرتشتي. دانست مي» ثنويت«اعتقاد بنيان ايـن تفكـر اعتقـاد بـه. شود ناميده

كه در امور جهان دست دارد  درباره سرچـشمه ايـن تفكـر.وجود دو نيروي اساسا متضاد است

اساس اين تفكر» شناخت اساطير ايران«در كتاب» جان هينلز«. هاي گوناگون وجود داردهديدگا

و اعتقاد آنها به وجود دو نيروي متضاد راستي يا نظم را از آريايي  يا) اشه( هاي باستان و دروغ

مي بي و گـسترش مـي داند، كه آيين زرتشتت آن را اخـذ مـي نظمي .)67:هينلـز، همـان( دهـد كنـد

مي داند» الدين آشتيانيلجال« و اهريمن را زروانيستي ،( بن مايه تفكر جنگ ميان اورمزد آشتياني

و سابقه انديشه دوبني بـه روزگـار براهمنـه» مهرداد بهار«از ديدگاه.)163: 1374 هـا در دره سـند

به دو گروه خدايان شر  معمي)ها ديوه(و خدايان خير)ها آسوره( اعتقاد آنها و تقـد اسـت دانـد

و در جهان اساطير غرب نيز اين تقسيم   بينـيم بنـدي را مـي اين انديشه ويژه مشرق زمين نيست

، همان( .)396-397: بهار

و جدايي به آفرينش، به جا مانده در متون كهن ايران باستان تقابل در تمامي روايات مربوط

مي  و شر ديده بـا صـفاتي» هرمـزد«از بندهش به عنوان مثال در سرآغ.شود بين دو نيروي خير

مي  كه در روشني بيكرانه زندگي و بهي با چون آگاهي و خير مطلق است در مقابل اهريمن كند

شر) ميل از بين بردن(و زداركامگي» دانشيـپس«صفاتي چون  و مظهر ساكن در تاريكي مطلق

.)34: دادگي، همان( گيرد مطلق قرار مي
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دو» زاداسپرم«در و تاريكي از هم جدا شده ضمن اينكه ، ياوران آنها نيـز بن روشني است

:مشخص شده است
، نه دين نه وجدان بـا هـم«:و گفت كه ... ، نه كردار ، نه گفتار آنكـه. اسـت] يكـسان[ما دو مينو را نه آرزو

، بـا تـاران]و[روشني دوست دارد، آنگاه او را جاي با روشنان است  وزيـدگيهاي(»]اسـت[كسي كـه تـاريكي را

)68: زادسپرم، همان

و بد تقـسيمبه تبع اين تقسيم به دو دسته خوب و فرمانروايي ، در مينوي خرد قدرت  كلي

در اورمزد براي حمايـت از آفريـدگان خـود حكومـت خـوب را آفريـده،. شود مي و اهـريمن

كـ ويژگي. مخالفت با او قدرت بد را پديد آورده است شور، از سـتم هاي قدرت خوب آباداني

و آيين درست، رواج پرستش ايـزدان، يـاري درويـشان  و برقراري داد محفوظ داشتن درويشان

و در مقابل نشانه. است...و و طريقـه درسـت، رواج سـتم و آيين هاي قدرت بد برهم زدن داد

و دزدي، خوار داشتن كار نيك، بازداشتن مردم نيك  كردار از نيكي، خودپرسـتي، آرايـش گيتـي

و نابودي درويشان استآ و سرزنش نيكان ، همان( سيب .)36-37: مينوي خرد

و شر وجود دارد سراسر گاتاها در قالـب نبـرد بـين.در اوستا نيز تمايز بين دو نيروي خير

.اين دو بن طراحي شده است

و شر در قالـب كلـي .طراحـي شـده اسـت» انيـران«و» ايـران«در شاهنامه تقابل بين خير

مي دشمنان كه به عنوان كلي شر شناخته : شـود شود به چهار دسته تقسيم مـي ايران در شاهنامه

و-3 تورانيان،-2 ديوان،-1 در.)600: 1387صفا،( تازيان-4 روميان و شـر سرآغاز جـدال خيـر

، نخستين پادشاه بر مي به روايت فردوسي و به دوره نخستين انسان .گردد شاهنامه

ش و بـا عنـوان در بخش اساطيري و انساني نـدارد اهنامه تا ورود ضحاك، شر تجسم عيني

مي» ديوان«كلي  مي. شود شناخته به بعد تبار مشخصي يراي شر پديدار . شـود از داستان جمشيد

و از نيرويي خير است) ضحاك(هرچند مظهر شر فردوسي حكومت ضـحاك. از پدري خوب

مي داند كه ويژگي  و كاركردهـاي آن؛ هايي چـو را دوره شر مطلق ن گـم شـدن فرزانگـي دارد

و آشـكار شـدن گزنـد مـي  باشـد كامروا شدن اهريمنان؛ ارجمندي جادو؛ نهان شـدن راسـتي؛

، دفتر اول( .)55: فردوسي، همان

و شر در بخش حماسي شاهنامه با دوره جنگ مي» كيكاوس«هاي نبرد بين خير . شـود آغاز

و شر در يكـي در عرصـه آنچـه كـه يابـد، دو عرصه نمود مـي در بخش تاريخي شاهنامه خير

و. ناميممي» سياست خارجي«امروزه آن را  و نوع مـراودات در اين عرصه روابط بين كشورها

مي پيمان و زماني در جبهه دشمنان قـرار گيـرد ها باعث . شود تا سرزميني گاهي در جبهه موافق

و ايـد و شر زمينه دينـي و در آن مخالفـان ديـن بهـي صحنه دوم نبرد ميان خير  ئولوژيك دارد

مي شود) زرتشتي( و اهريمن معرفي .عوامل شر



 1389 پاييز،3شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 30

و سفيدي انسان به معناي تقسيم سياه و شر در شاهنامه هـا اما بهرحال وجود دو نيروي خير

و سرزمين  به عنوان عوامل خير يـا شـر مطلـق نيـستو موجودات در[» نيبـرگ«بـه قـول. ها

كه] شاهنامه ، آن تضادي و نازيـستن وجـود دارد و بـد، ميـان زيـستن ميان دو مينـوي خـوب

كه در يزدان شناسي ساساني آمده است نيست، بلكه اين تضاد بيشتر در انديشه  دوگانگي مادي

كه بروز مي و كردار آنهاست ،( كندو گفتار .)110: 1383نيبرگ

در شاهنامه فردوسي: گفتار دوم  خرد
د اآ«در تمدن بين النهرين. است» خرد«هاي باستانير تمدنيكي از مفاهيم مطرح ـ » انكـي

و آبها بودـ از خدايان سه ـ خداي خرد ، همـان( گانه و ايرانـي.)406: بهـار در بـين خـدايان هنـد

به همراه. باصفت خردمند مشخص شده است» ورونه«  قـرن15حدود» ميترا«و» ايندرا«ورونه

و خـردن آريايي قبل از ميالد مسيح در بي به عنوان خداي آسـمان و هاي آسياي صغير پرستش

.شد شناخته مي

و متون كهن ايراني نيز مـي يكي از مفاهيم مهم مطرح در اديان در. باشـد خرد در زادسـپرم

در همـان روز ...«:است اشاره شده» خرد همه آگاه«به» درباره پرسش پرسيدن زرتشت«گفتار 

در همان ديدار نخستنين آسـمان را بـا روشـني. اه را به سوي زردشت برد سه بار، خرد همه آگ 

و درخشش نشان داد  و ابعاد گوناگون آن مورد.)68: زادسپرم، همان(»...بزرگ در مينوي خرد، خرد

بر اساس ديدگاه زنر خرد در مينوي خرد از اهورا مزدا متمـايز شـناخته. بحث قرار گرفته است 

و ماهيتي خلق مي و از طريـق. نشدني دارد شود در اين اثر، خرد از آغاز همراه اهورا مزدا بوده

، همـان( قدرت آن آفرينش به وقوع پيوسته اسـت  خـرد در بنـدهش بـه دو نـوع.)312-313: زنـر

و خبيث تقسيم مي  به دو جبهه ياران خرد مقدس. شود مقدس به موازات اين تقسيم، جهان نيز

، همان( شودو خرد خبيث بخش مي ).17: مينوي خرد

و خرد مقـدس» سپنتا مينو«و» انگره مينو«در گاتاها، دو نيروي عظيم به معناي خرد خبيث

و دوقلو بوده. بازيگران اصلي هستند را كـه» مـزدا«به طور كلـي. اند اين دو نيرو از آغاز همزاد

و فرزانگي دانسته  ،( اند لقب اهورا است به معناي خرد و معنـاي.)10: 1380آموزگار درباره جايگاه

به امشاسپندان نيز اشاره كرد  و نخـستين آفريـده» بهمن«. خرد در اوستا بايد نخستين امشاسپند

را. اهورا مزدا است  و هم اوست كه انـسان و دانايي خداوند است و خرد او مظهر انديشه نيك

و تدبير بهره مي از عقل ن مند به خدا به اين واسطه .زديك شودكند تا

 خرد در شاهنامه مفهومي عام دارد كه هـم از كـارويژه هـاي خـاص پادشـاهان محـسوب

مي مي و موبدان اطالق و كردار اخترشناسان و هم به گفتار با اينكه همـه انـسان هـا. گردد شود

از. داري خرد هستند اما ميزان آن در انسان ها متفاوت است  فردوسي در داستان خسرو پرويز
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مي زبان به چهار بخش تقسيم كه در آن نيمي از خرد به تنهـايي بـهيكي از موبدان خرد را كند

مي. پادشاه اختصاص دارد  به مردم پارسا به پرسـتندگان پادشـاه بخشي ديگر ، بخش ديگر رسد

مي باشد به دهقانان اختصاص دارد كه كمترين ميزان آن نيز :و سرانجام پاره اي از آن
وم بدو گفت  توشه بدي وبدكانوشه بدي بهي مغز را فرّ

: را ببخشيد بر چار بهر چو پيدا شد اين راز گردنده دهر خرد

و خرد پادشا را سزاست پادشاست چو نيمي از او بهره ـ!ـ كه فرّ

 شا، پاد پرستنده پارسا سديگر مردم بهرهر دگ

، خويشتن زو ندارد نهان چو نزديك باشدبه شاه جهان  خرد

و را بهرِ دهقان شمرد خُرد كه دانا ، دفتر( كنون از خرد پاره اي ماند ، همان )8:10فردوسي

دابه طور كلي مفهوم خرد در شاهنامه در ذيل اين عناوين مي :دتوان مورد بررسي قرار

 معناي مستقيم خرد-1
و روايت هاي آن نيـز بـه معنـاي خـردهجز در ديباچه شاهنام فردوسي ، در متن داستان ها

به عنوان مي برد، گاه» نتيجه هنر«اشاره كرده است ؛گاه آن را آن» هوشياري« به كار را معنـاي

به مثابهمي فرض تن« كند، در جايي ديگر خرد را ...و داندمي» روان در

به شكل كه درييكي از جاهايي و تعابير گوناگون خرد پرداخته شـده اسـت به معاني  كامل

و خردمندان دربار بهرام در مي نقل كامل اين گفتگو.گيردگفتگويي است كه بين فرستاده قيصر

و ابيـات549 تـا547همچنين اين گفتگو در صفحات. آيدمي در زير» شاهنامه نثر«به روايت 

: شاهنامه تصحيح خالقي مطلق آمده است1774 تا 1750
و خرد است كه مرد ... ، خردمند مي باشد و در هر جا كامرواست ديگر اي پير نامور، آنكه نامش بسيار است

و ديگري راست. پارسا را كامروا مي سازد  براستي كـه چـون خـرد از آدمـي دور. كارييكي خرد را مهر مي خواند

و ناراستكاري بر جاي مي ماند  را. گردد، تنها درد و بلنـد اختـري آن زبان آوري نيز خـرد را راسـتي مـي خوانـد

ـ خردمند مي خوانند. زيركي مي داند ـ كه سخن در نزدشان استوار مي ماند و يا راز دارن را و. گاهي نيز بردباران

خ و نامش از اندازه ها نيز مي گذرد بدين گونه نام ليك تـو هـيچ چيـز را برتـر از خـرد. رد اينچنين پراكنده است

 بينـد اين خرد است كه راز پنهـان گيتـي را كـه چـشمان مـا آن را نمـي. مدان؛ زيرا كه خرد سر همه نيكوييهاست 

،(.جويدمي )142:، جلد سوم 1379مهرآبادي

و نابخردي-2  خردمندي
و نابخردي همواره در مقابل يكديگر قـرار دارد خردمند ايـن تقابـل در دو قالـب كلـي.ي

و نابخردي ويژگي« و نابخردان«و» هاي خرد بـه قـول شـاهرخ. طرح شـده اسـت» خردمندان

و نابخردي دانست مسكوب، در يك نگاه كلي شاهنامه را مي و نبرد ميان خرد .توان حماسه

به آنها خطاب خردمندي، يا نابخردي شـده اسـتبه طور كلي در شاهنامه تعداد  افرادي كه

كه از اين تعداد 115 و104 نفر است بي خرد خطاب شـده انـد11 نفر خردمند از جملـه. نفر
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داليل كلي كه باعث شده تـا كـسي در شـاهنامه خردمنـد معرفـي شـود، ويژگـي هـايي چـون

به طور كلي وجود  و و شـرقي اسـت دورانديشي، مردم داري، دادخواهي،  روح حكمت عملي
.)125:حاجيان(

و و كارهـاي خردمنـدان و بـي خـرد در شـاهنامه بايـد بـه كـردار  براي شناخت خردمنـد

كه به خودي خود در افراد. خردان نگاه كرد بي بي خردي كيفيتي است و با اين نگاه، خردمندي

و)16: 1381مسكوب،( وجود دارد  ميو باعث شكل گيري رفتار به. شود اعمال آنها گاه اين كيفيت

و گاه مطابق با شرايط زماني تغيير مي يابد  از بنابر اين نمي. شدت اخالقي است توان چارچوب

و خردمندي در نظر گرفت پيش تعيين شده  زماني افراسياب نيـز از ديـدگاه پيـران. براي خرد

و گاه از زاويه ديد  ميكارهاي» دل نازك«ويسه خردمند است .شود رستم از دايره خرد دور

 مترادف هاي خرد-3
و ميانـه روي، فـر هاي خـرد در شـاهنامه، داد ترين مترادف مهم در انديـشه. اسـت، دانـش

مييفردوس و داد مالزم يكديگر  واالياين مفهوم آن قدر در شاهنامه داراي جايگاه.باشد خرد

به عنوان استوارترين ركن بينش كه برخي از آن .)80: 1380جوانشير،( اند فردوسي نام بردهاست

در آيين پادشاهي ايران باستان همـواره دو اصـل.هاي خرد است يكي ديگر از مترادف»فر«

ميينقش»فر«و» تاييد« و مهم بازي به قـدرت. كرد اساسي نقش اول در جهت ياري براي نيل

و دومي الزمه تداوم آن  مي. بود و فرّ نقش نمادي را بازي كرد كـه تاييـد الهـي را در برداشـت

و زياد شدن اش بود  و. مويد قدرت پادشاه بودو ويژگي مهم آن كم فرّ اختصاص يه يـك نفـر

به آن دسترسـي يابنـد  مي توانستند و همگان در صورت حصول شرايط . يك خانواده نداشت

به واسطه شكستي و امكان داشت آن را از دست بدهد دارنده فرّ براي هميشه صاحب آن نبود

به خاطر پيروزي آن را تقويت كند ،(و .)139-140: 1384سودآور

و تاثيرگذارترين كاركردهاي فر در شاهنامه در بخش حكمرانـي پادشـاهان آمـده مهم ترين

مي. است و نبود او باعث خرابي .گردد وجود پادشاه فرّهمند باعث آباداني كشور،

و دانش نيز رابطه اي نز  خـرد بـا دانـش برابـر گرچه.ديك با يكديگر در شاهنامه دارد خرد

مي گيرد اما همنشيني زيبايي بين اين دو وجود دارد و در جايگاهي برتر از آن قرار اين. نيست

به زيباترين وجه ممكن در خطبه آغازين پادشاهي اورمزد شاپور بيان شده است :همنشيني

ك و دانش زمين بدان و آن جدا نيست زين خرد همچو آبست ، ،( ين جدا فردوسـي، همـان

)6:256دفتر

و مترادف يكي ديگر از مصاديق اردشـير بابكـان در انـدرز بـه. هاي خرد اسـت ميانه روي

به خوبي بيان مي :كندمهتران ايران اين نكته را
، بماني به جاي خردمند خواندت پاكيزه راي ،( ميانه گزيني )226همان
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آن خرد-4  در مقابل اضداد
به اضداد آن نيز توجه در جاي جـاي شـاهنامه بـه. كردبراي شناخت بهتر معناي خرد بايد

به اين عناصر مخالف در قالب ديوهاي گوناگون اشاره شده اسـت  و غيرمستقيم . شكل مستقيم

كه عبارتند از بوزرجمهر حكيم ده ديو را در مقابل خرد قرار مي  رشـگ، آز، نيـاز، خـشم،: دهد

و ناسپاسي و»آز« ديو تعداداز اين. ننگ، كين، نمام، دورويي، ناپاك ديني از همه سـتمكار تـر

،(پر زور تر است  از.)290فردوسي ،همان، دفتر هفـتم فردوسي به معناي آز نيز در جاهاي گونـاگوني

ب. شاهنامه اشاره كرده است  ه معناي كوشش در داستان به آسمان رفتن كيكاوس، فردوسي آز را

:و بيهوده مي داند،بسيار

كه گيردش آز و ماندند باز چنين باشد آن را ،( پريدند بسيار ، همانفردوسي .)97، دفتر دوم

كه در شاهنامه بر آن تاكيد شده است، اما مهم .و طمـع اسـت» فزونخواهي«ترين معناي آز

رخ«در ديباچه آز» داستان يازده :اشاره شده استبه اين معنا از

و زان نيز بر سرت پيغاره نيست :سه چيز ببايد كزو چاره نيست

و گر گستري؛ سزد گر به ديگر سخن ننگري  خوري گر بپوشي

چه در آز پيچي، چه اندر نياز سه گذشتي همه رنج آز ، همانفردوسي،( كزين )4، دفتر چهارم

 خرد سياسي در شاهنامه: گفتار سوم
و مـسايل آن و شـيوه اداره سياسـي جامعـه  خرد سياسي را در شاهنامه به معناي كلي منش

و طريقه دو سنخ اصلي بازيگران آن يعني مي » پهلوانـان«و» شـاهان«توان در نگاه اول در رفتار

» خرد سياسي پهلـواني«و» خرد سياسي شهرياري«بنابراين در شاهنامه با دو نوع اصلي. جست

و نمود خرد سياسي در جنگ.مروبرو هستي ها، شيوه هاي كـشورداري، نامـه هـا، جايگاه ظهور

و .باشدمي...ازدواج ها

ـ خرد سياسي شهرياري1

و رفتار شاهان در قبال مسايل سياسي نمود بارزي از خرد سياسي اسـت كـه شيوه برخورد

.كنيم در زير به چند نمونه مهم آن اشاره مي

و جنـگ در دوران پادشاهي هـاي منوچهر جلـوه هـاي خـرد سياسـي در جريـان حـوادث

مي  و هنگـامي كـه لـشكر سـلم. شود گوناگون او ديده به عنوان مثال در جنگ منوچهر با سـلم

و سپاهيان وي از او امان مي  و خواهند، منوچهر خواست آنها را قبول مـي فروپاشيده است كنـد
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د مي و در راه خدا به ايـن ترتيـب منـشوري خردمندانـه را در تمام اعمال خود را ايزدي و اند

:كندمي جنگ ها پايه ريزي
 چنين داد پاسخ كه من كام خويش به خاك افكنم،بر كشم نام خويش...

ز دست بديستم از آهر هر آن چيز نز ره ايزديست  ني گر

ز ديدار من دور باد ، رنجور باد سراسر  بدي را تن ديو

و يار منيد ما گر همه كينه دار منيدش  وگر دوستداريد

 گنه كار شد رسته با بي گناه چون پيروز گر دادمان دستگاه

، بيداد شد شد كنون داد است ، همانفردوسي،( سران را سر از كشتن آزاد )152، دفتر اول

مي شودو به اين ترتيب انتقام كشي بيهو .ده از سوي فريدون ممنوع

به آن اشاره مي كه در آغاز سلطنت اش و استراتژي اصلي منوچهر  كند، نبـرد بـا سـه برنامه

از. افزونخواهـان اسـت)3وظلم كنندگان بـر مـردم ضـعيف)2؛از دين برگشتگان)1:طبقه

.)162: همان(ديدگاه وي اين گروه ها از اهريمن نيز بدترند

و بــي» كيكــاوس«ن پادشــاهي دورا و عواقــب فاجعــه بــار دوران نبــرد بــين خــرد خــردي

كه كارهـايش اغلـب. هاي شهرياران است خردي بي بي خرد است ، پادشاهي كيكاوسِ شاهنامه

از. گيـرد مورد انتقاد شديد پهلوانـان خردمنـد قـرار مـي   داسـتان پادشـاهي كيكـاوس بـا يكـي

يع خردي ترين بي بزرگ به مازندران آغـاز مـي شـود هاي وي بـه طـور كلـي دوران. ني حمله

كه از حملـه پس از گرفتاري. شهرياري كيكاوس دوران افول خرد سياسي در ايران است  هايي

مي  و سپاه اورا به مازندران گريبان شاه ايران و در پـي هوسـي، جنـگ ايران ، وي دوبـاره گيرد

مي» هاماوران« شك را راه پي و در مي اندازد به اسارت بيگانگان در و افراسـياب ست در آن آيـد

مي كند .توراني به ايران حمله

مي» كيخسرو«بر عكس دوران آنچه رفتار.توان دوران اوج خرد سياسي در ايران دانست را

مي  ها كند، رعايت اصول اخالقي در جنگو منش كيخسرو را متمايز از ديگر پادشاهان شاهنامه

كه در پايان حكمروايي كيخـسرو مطـرح مـي يكي از مهم. است شـود، چگـونگي ترين مسايلي

و هنگـامي كـه تمـامي دشـمنان ايـران. گيري وي از قدرت است كناره كيخسرو در اوج قدرت

به گفته او  و مي سپارد» دشمنان راستي«زمين .نابود شده اند، قدرت را به جانشين خود

و از سـوي مـادر نيـز كيخسرو در اين انديشه است كه او نياي بي خردي مانند كاوس دارد

مي  مي رسد؛ آيا از اين دو و افراسياب به تور تواند تخم نيكـي برآيـد؟ شـايد در دايـره نسبش

به خيري«قسمت باشد كه كيخسرو از  اما آيا فقط ترس از بـدنامي. خود مطمئن نيست» عاقبت

به كناره گيري از قدرت مي كه كيخسرو را  كشاند؟است

فر«ي آقا با در مقاله»مرتضي ثاقب و فساد قدرت سياسي« عنوان اي بـه» بن بست كيخسرو

و. اين مساله پرداخته است  وي معتقد است در پس ماجراي كناره گيـري كيخـسرو از سـلطنت
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را. خودكشي او يك نظريه سياسي عميق نهفته است وي دليل كناره گيري كيخسرو از حكومت

ق» نظارت زميني«خالء  و ترس پادشاه از تبـديل شـدن بـه قـدرتي خودكامـه بر  درت فرمانروا

.)http://rouznamak.blogfa.com/post-138.aspx( داندمي

و روش سياسـي اداره جامعـه را يكي از جلوه هاي مهـم خـرد سياسـي بـه مفهـوم مـنش

هاي به شيوه در اين گفتار فردوسي. آورده است» گفتار اندر بزرگي اردشير بابكان«فردوسي در 

. اداره كشور با روش اردشير بابكان پرداخته است

و شيوه اداره جامعـه پـس از دوران اردشـير ويژگـي خـاص مـي وبه طور كلي منش يابـد

مي افزاينديهاپادشاهان پس از او نمونه  به آن بهرام گور يكي از اين پادشـاهان اسـت.ي جديد

و قابل توجه را مطـرح مـي  درككه موارد جالب نـد كـه امـروزه مـي تـوان جلـوه هـاي آن را

،( سازوكارهاي دولت هاي رفاهي ديد ، همان فردوسي .)555، دفتر ششم

مي يابد به همين سان ادامه و منش اداره سياسي جامعه در دوران انوشيروان نيز .روش

 خرد سياسي پهلواني-2
به بعد نهاد پهلواني در شاهنامه شكل دوره از از مهمترين نمايش هـاي.گيردمي منوچهر

و رفتار شهرياران نمـود  خرد سياسي پهلواني، جنبه انتقاد آميز آن است كه معموال درباره اعمال

كيكاوس يكي از اين شهرياران است كه كارهاي نابخردانـه وي مـورد انتقـاد پهلوانـان. يابد مي

مي  ب.گيرد قرار به عنوان مشتي از خرمن بايد ، در اين زمينه ه انتقـادات پهلـوان نـامي شـاهنامه

:رستم از كيكاوس در داستان سهراب اشاره كرد
 تهمتن برآشفت از شهريار كه چندين مدار آتش اندر كنار

 همه كارت از يكديگر بتّرست ترا شهرياري نه اندر خورست

و بدخواه را خو كنتو سهراب را بر دار كن برآشوب )146، همانفردوسي،(ار

 خرد سياسي در شاهنامه، انديشه همگرايي سياسـي عملي جنبه هاي ترين مهم يكي ديگر از

و توران اسـت ع. بين ايران و حـامالن ايـن انديـشه اول سـهراب اسـت كـه بـا  جـب جـواني

و افراسياب را خواهان است هاي آرمانگرايانه در سر، نابودي كاوس انديشه ي با اين كـارو. شاه

.را پادشاه اين دو سرزمين كند) رستم( خواهد پدر خود مي

او فكر مي كند سـياوش بـا پيونـدي كـه بـا. پيران ويسه را نيز بايد در اين چرخه قرار داد

به وحدت برساند مي تواند اين دو سرزمين را و توران دارد .ايران

مي تـوان نمونـه خـرد سياسـي آرمـاني در.و خيـالي دانـست تفكرات سهراب را وي كـه

مي نوجواني قدرتي عجيب دارد، در آرمان و افراسياب را :پروراندهايش خيال سرنگوني كاوس
ز تركان جنگاوران فراز آورم لشكري بي كران  كنون من

ز ايران ببرم پي طوس را  برانگيزم از گاه كاوس را
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و كاله نشانمش بر گا و تخت ه كاوس شاهبه رستم دهم تاج

، تاجور و من پسر نبايد به گيتي يكي ،( چو رستم پدر باشد ، همان فردوسي .)126- 127، دفتر چهارم

به دنبال همين پيران ويسه نيز در رايزني هاي خود با حكمرانان توران زمين درباره سياوش

و،به عنوان مثال. است آرزو كه كاوس پير است  سرانجام پادشاهي بـه پيران با اين دورانديشي

مي رسد، از افراسياب مي و دختـرش را بـه سياوش به سوي خود بخواند خواهد تا سياوش را

و به اين ترتيب مقدمات آشتي دو كشور را فراهم كند تا كينـه هـاي گذشـته  ازدواج او درآورد

:فراموش شود

ر بدين آوريدش دادگ برآسايد از كين دوكشور مگر

،(كه گردد زمانه بدين جنگ راستز داد جهان آفرين اين سزاست )277همان

مي. كند افراسياب كه منجمان از سرانجام اين ازدواج آگاهش كرده اند مخالفت مي دانـد او

و تورانيـان) كيخـسرو(كه حاصل ايـن ازدواج پادشـاهي خواهـد بـود  كـه دمـار از روزگـار او

اوبرخواهد  مي گويد گرداند را برمي آورد اما پيران نظر به افراسياب :و خطاب

 بدو گفت پيران كه اي شهريار دلت را بدين كار غمگين مدار

و خامش بود و بيدار  كسي كز نژاد سياوش بود خردمند

و كار سياوش بسيچ  به گفت ستاره شمر مگرو ايچ خرد گير

يكي نامور سركزين دو نژاده به خورشيد  بيايد، برآرد

و توران بود شهريار دو كشور برآسايد از كارزار )301، صفحه همان(به ايران

مي» سياوش گرد« مي شود به دست سياوش ساخته و توران را كه توان نماد همگرايي ايران

. دانست

 نتيجه
و يـد پايـه براي جستجوي مفهوم خرد سياسي در شاهنامه فردوسـي نـاگزير با و مبـاني هـا

در اين پايـه. مبادي آن را جستجو كرد  هـا عمـدتا سـاختارهايي اسـت كـه شـاهنامه فردوسـي

و. چارچوب آنها قرار گرفته است  شاهنامه فردوسي ميراث دار پر ارج روزگـار كهـن حكمـت

و پايه  و سياست ايران باستان است و باشكوه فردوسي ريشه در اين فلسفه وادي هاي قصر بلند

.دارد

مي آنچه ساختارهاي شاهنامه را تشكيل مي و انديشه دهد هاي كهـن توان از البالي افكار

را.و قديمي استخراج كرد  و انديـشه ايـن اثـر و دنيـاي تفكـر هر آنچه در شاهنامه آمده است

خته خرد سياسي نيز با تمامي ابعادش برسـا.ساخته است به نوعي ريشه در اين ساختارها دارد 

نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه بررسي خرد سياسي در قالـب ايـن. اين اصول است 



37 خرد سياسي در شاهنامه فردوسي

و انتخاب چارچوب نظري ترين تعبيـربه معناي فرو رفتن در بدبينانه» ساختارگرايي«ساختارها

به دليل ويژگي قهرمان محورانـه نمـي.نيست) جبرگرايي(از آن  توانـد اثـري شاهنامه فردوسي

وابط كلـي اسـت كـه بـه عنـوان ضـ آنچه در اين زمينه مد نظـر مـن اسـت. نديشانه باشد جبرا

مي  مي. باشد اقتضائات ذهني اين قهرمانان مطرح از قهرمانان شاهنامه آنچنان انديشند كه خـارج

. چارچوب كيهاني تفكر قرار نگيرند

بازمان در انديشه. نخستين اين ساختارها زمان است  مفهـوم زروان پيونـد هاي ايران باستان

زمان به همه چيز حتي بـر اعمـال. زروان در اديان كهن ايراني خداي زمان است. خورده است

و در چنبره  و او هم نمي تواند خارج از محدوده آن كاري انجام دهد اهورا مزدا نيز تسلط دارد

اي. آن گرفتار است  به طور كلـي در انديـشه و رانـي مـي تـوان در تاثير زمان را در آيين زرواني

و بخت مقدر ديد  و قدر هر چه از بخش,به طور كلي در شاهنامه فردوسي. مقوالتي چون قضا

و تاريخي نزديك  به بخش هاي حماسي و و اساطيري دورتر ، زمـان متعـارف تـر مي شويم تر

مي  و بـا. شود معمولي تر و حماسـي بهرحال سـاختار زمـان در شـاهنامه در بخـش اسـاطيري

به دوران چهارگانه الگوب بـر ايـن.يابـد نمـود مـي) با كمي چشم پوشـي(رداري از تقسيم جهان

 تعيـين كننـده را بـازييهاي شاهنامه بنا بر اقتضاء زماني خود نقـش اساس هريك از شخصيت 

مييبخش. كند مي كه ساخته .شود مهم از مفهوم خرد سياسي در همين فضا است

ـ مكان است دومين ساختار محصور كننده شاهنام ـ مكان در متون.ه فضا تقسيم بندي فضا

سه بخش زبرين  به و زادسيرم و زيرين كـه هـر كـدام،قديمي ايران باستان چون بندهش  مياني

بـه) نيـروي شـر(و اهـريمن) نيروي مياني("واي",)نيروي خير(به ترتيب جايگاه اهورا مزدا

سه سرزمين اصلي در شاهنامه ايران  و توران قابل بازنمايي اسـت،خوبي در قالب امـا. سيستان

چه مكـاني قـرار گرفتـه انـد  و انسان ها را صرف اينكه در , فردوسي نگاهي فراتر از اين دارد

به عنـوان خردمنـدي در سـرزمين. خوب يا بد نمي داند به پيران ويسه به عنوان مثال مي توان

به عنوان نابخرداني در سرزمين خير و طوس و كاوس .اشاره كردشر

و كه در هر كيهـان شناسـي يكي از مسايلي است به عنوان سومين ساختار شاهنامه آفرينش

مي  و چگـونگي پيـدايش. شود جهان شناسي مطرح در آفرينش به موارد مربوط بـه سـرآغازها

مي  و چگـونگي. شود عالم پرداخته آشنايي با روايت هـاي گونـاگون از آفـرينش فهـم چرايـي

و همچون انديشه هاي مندرج در شـاهنامه را آسـان مـي بسياري از اع  بنـابر. كنـد تقادات مردم

و افسانه ايراني  و انـسان, اساطير و بدي است آفرينش عرصه نبرد ميان دو نيروي مخالف نيكي

مي شود تا دستيار نيروهاي نيكـي در نبـرد بـا سـپاهيان  و آفريده مي آيد به جهان در اين ميانه

ه. بدي باشد  دو,مه روايات ايراني پيرامون آفرينش سرشت و تقابـل بـين آن آفـرينش دو بنـي

و اهريمن هر دو فرزندان زروان مـي. است ايـن دو كـه بـه. باشـند به باور زروانيان اهورا مزدا
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مي شوند از زروان و تاريكي معرفي , به عنوان يك اصل غير مركـب, عنوان دو مينوي روشنايي

ا به و مي شوند و. ين ترتيب زروان خود واحد يگانه اي است كه جمع اضداد است ساده صادر

مي گيرد و منفي زندگي هر دو از وجود واحد سرچشمه و فلـسفه. به اين ترتيب كيفيات مثبت

مي گيرد و مرگ اين گونه شكل .زندگي

و بر بينش ايرانيان بخت همپـاي. مفهوم بخت است, همچنين ساختار تاثيرگذار در شاهنامه

و آسمان از تاثير نيروهاي عالم بر سرنوشـت انـسان، سپهر، اختر، روزگار،اني چون زمانه واژگ

به نوعي ريشه در آيين زرشتي دارد. حكايت دارد و. اين مفهوم نيز ورود انديشه هـاي جبـري

و قدري به دين زرتشتي را حاصل تـاثير آيـين زروانـي در ايـن ديـن دانـسته انـد  چـون, قضا

گ و آگاه استبراساس محتواي .اتاها انسان موجودي مختار

و در كمتر داسـتاني از داسـتان هـاي مهـم و چرا دارد بي چون بخت در شاهنامه حضوري

و منجمان بـاز نـشود  فردوسـي در مقولـه بخـت درسـت. شاهنامه است كه پاي ستاره شناسان

از» مينوي خرد«همپاي  مي كند خـرد را و آنجا كه بخت را وارد  ديگـر بيـرون حركت مي كند

از. رستدفمي به دست شغاد نمونـه اي كامـل از ايـن نـوع برداشـت ماجراي كشته شدن رستم

.بخت است

و ساختار اصـلي مي توان نتيجه و شر را به عنوان پنجمين ساختار موجود در شاهنامه خير

و ديني ايـرا. ديگر ساختارهاي شاهنامه دانست  و آييني و بنيان اساطيري ن باسـتان اصوالً اساس

و برابري دوگانه گذاشته شده است كه با عنوان ثنويت معـروف اسـت بنيـان. بر انديشه مقارنه

كه در امور عالم دست دارنـد  به وجود دو نيروي اساساً متضاد است براسـاس. اين تفكر اعتقاد

به،اين ديدگاه كلي  مي شود به عنوان شر شناخته كه د4 دشمنان ايران در شاهنامه , يـوان دسـته

مي شود،تورانيان و تازيان تقسيم . روميان

شكل)كه البته مي توان موارد ديگري را نيز به آن اضافه كرد(اين ساختارهاي شش گانه به

و رفتار مندرج در شـاهنامه نقـش ايفـا  و اعمال و كاركرد به مفاهيم و پنهان در شكل دهي پيدا

و همچنـين نقش اين عوامل را از جهاتي چون تاثي.كندمي ر بر ناخودآگاه فردوسي در خلق اثر

و مفهومي شخصيت مي دايره رفتاري و موضوعات .توان سنجيد ها

به آن اشاره كرد خـرد اسـت مهم كه در اين زمينه بايد و نخـست. ترين مفهومي  ين اسـتدالل

و جنبـه اسـت نتيجه خـرد خـود. گيري بر پايه ساختارهاي ذكر شده تقسيم خـرد بـه دو وجـه

كه ذاتاً  و يا بد باشد اما وقتي نگرش يـر جهـان بـر اسـاس ايـن نمي مفهومي است تواند خوب

مي گيرد، ساختارها شكل مي و بد تقسيم به دو دسته خوب .شود خرد نيز
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و خرد اكتسابي مطرح شده اسـت تقـسيم. خرد در متون كهن ايراني به دو شكل خرد ذاتي

نو،رايج ديگر از خرد  به دو و خـرد خبيـث اسـت تقسيم آن جهـان نيـز بنـابر.ع خرد مقـدس

و ياوران خرد خبيث تقسيم مي .شودساختارهاي ياد شده به دو دسته ياوران خرد مقدس

و مسايل آن است و شيوه اداره سياسي جامعه به مفهوم كلي منش خرد سياسي در شاهنامه

و طريقه دو سنخ اصلي بازيگران شاه  مي توان آن را در رفتار و پهلوانـان،نامهكه  يعني شـاهان

به اينكه در كدام اردوگاه خيـر يـا شـر مطـرح،به اين ترتيب.يافت  چگونگي اداره جامعه بسته

و بد پيدا مي و بروز خرد سياسي در جنگ. كند باشد، نوع خوب  شـيوه هـاي،هـا جايگاه ظهور

ها،كشورداري و ازدواج، نامه و تفكـ. است... ها و انديـشه هـاي در قالـب خـرد سياسـي رات

مي  و) انتقـام(تـرين آنهـا انديـشه كـين خـواهي گيرد كـه مهـم گوناگوني نيز در شاهنامه شكل

و توران است .همگرايي ايران

سه بنيان خرد مي توان در،مبناي كلي خرد سياسي در شاهنامه را و حركـت  اوضاع فلكـي

.و دين دانست،چارچوب نظم كيهاني
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،،فردوسي. 13 .مركز دايرتالمعارف اسالمي:تهران،1جالل خالقي مطلق، دفتر تصحيح،شاهنامه).1386( ابوالقاسم

،،فردوسي. 14 .مركز دايرتالمعارف اسالمي:تهران،2 تصحيح جالل خالقي مطلق، دفتر،شاهنامه).1386( ابوالقاسم

،،فردوسي.15 .مركز دايرتالمعارف اسالمي:تهران،3تصحيح جالل خالقي مطلق، دفتر،شاهنامه).1386( ابوالقاسم

،،فردوسي. 16 .مركز دايرتالمعارف اسالمي:تهران،4 تصحيح جالل خالقي مطلق، دفتر،شاهنامه).1386( ابوالقاسم

،،دوسيفر. 17 .المعارف اسالميمركز دايرت:تهران،5 تصحيح جالل خالقي مطلق، دفتر،شاهنامه).1386( ابوالقاسم

،،فردوسي. 18 مركز دايرتالمعارف:تهران،6، دفترـ محمود اميد ساالر جالل خالقي مطلق تصحيح).1386(،شاهنامه ابوالقاسم

.اسالمي



 1389 پاييز،3شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 40

،،فردوسي. 19 ، دفتـر).1386(،شـاهنامه ابوالقاسـم و ابوالفـضل خطيبـي  مركـز، تهـران،7تـصحيح جـالل خـالقي مطلـق

ا .سالميدايرتالمعارف

و روان خردمند؛ پژوهش هايي تازه در شاهنامه).1381(، مسكوب، شاهرخ. 20 نو:تهران،تن پهلوان .طرح

.ني: ،تهرانارمغان مور جستاري در شاهنامه).1384(،------------. 21

،،مهر آبادي. 22 ، تهرانمتن كامل شاهنامه فردوسي به نثر پارسي سره) 1379(ميترا . نشر روزگار:، جلد سوم

. توس:احمد تفضلي، چاپ چهارم ،تهران ترجمه.)1385(،مينوي خرد. 23

،،نيبرگ. 24 .دانشگاه شهيد باهنر: كرمان،ترجمه سيف الدين نجم آبادي، دين هاي ايران باستان).1383(هنريك ساموئل

د،ترجمه).1385(، وزيدگيهاي زاد اسپرم. 25 و مطالعـات:تهران،وم محمدتقي راشد محصل، چاپ  پژوهشگاه علـوم انـساني

.فرهنگي

26 .، ، چاپ هفتم ،تهرانشناخت اساطير ايران.)1381(هينلز، جان و احمد تفضلي . چشمه: ،ترجمه ژاله آموزگار

:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است
و جامعه مدني در تئوري روابط" سـاختارگرايي در نظريـه روابـط"-36، شـماره76، سـال"المللـي بيندولت

، شـماره76، سال"احياء نظريه دولت در علوم سياسي"–37، شماره76 سال،"الملل، از والرشتين تا والتز بين

و مليت در هويت ايراني"– 38 و ظهـور-فرايندهاي سياسي"–67، شماره84، سال"دين گفتمـان اجتمـاعي

و دولـت ملـي در تئـوري"–71، شماره85، سال"پست صهيونيسم در اسرائيل  ناسيوناليـسم، مـشكله هويـت

،87سـال،" سياسـي معاصـر ايـران–پيوستار تاريخي جنش هاي اجتماعي"–4، شماره86سال،"ٕاجتماعي

و نظام بين"-4شماره .3ره، شما88، سال"الملل پس از جنگ سرد خاورميانه


