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  هاي اوشاه آرمانی در ایران باستان و بایستگی

  

  دکتر حسین زمانی

  عضو هیأت علمی گروه تاریخ

  اه آزاد اسالمی واحد محالتدانشگ

  

  

  چکیده
  

هاي اخالقی و دینی ایران باستان مشروعیت سیاسی شاه زمانی محرز است که در آموزه

اي ذاتی و ها البته پارهاحراز این بایستگی. ها را واجد باشدهاي مورد نظر این آموزهبایستگی

امعه ایران باستان و بازتاب آن در هاي اخالقی و دینی در جرواج آموزه. اي اکتسابی استپاره

کند که فراتر از حاکم معمولی ذهنیت فرهنگی جامعه از حاکم سیاسی انتظاراتی را طلب می

هاي شاه بایستگی. تجلی پیدا کند» شاه آرمانی«تواند در است به طوري که این انتظارات می

رو بر شناسایی، ان مقالۀ پیشبنی. اندهاي قومی بازتاب دادهآرمانی را متون دینی و اسطوره

  .ها گذاشته شده استاهمیت و توصیف و تحلیل آن بایستگی

  .، خرَد)تعلیم و تربیت(ها، فرّ، نژادگی، هنر شاه آرمانی، بایستگی: واژگان کلیدي

  

  

  

انسان . آید که انسان در دین مزدیسنا جایگاهی واال دارداز بررسی متون زرتشتی به دست می

رترین آفریده خداوند منظور شده است و جامع همه ویژگیهایی است که هر یک از به عنوان ب

از این رو آدمی کاملترین آفریده خدا دانسته شده و . آفریدگانِ دیگرِ گیتی جداگانه در خود دارند

رود و اما جایگاه شاه در چنین نگرشی از این هم فراتر می. گرددپرتو زمینی و مادي او تلقی می

مردم به همه آفریده نسبت نسبت یعنی همانگونه که انسان . هاي عالم استبه مردم، همانند
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یک هاي یکهاي آفریدگان دیگر است، شاه نیز گردآورنده همه ویژگیاي از همه ویژگیمجموعه

  :این تعبیر به مأخذ دینکرد صورت گرفته است. آدمیان در خویشتن است

همه آفریدگان دیگر ) هايجنبه(= ها و راستاها است که همه ویژگیآفریدگار آدمی را چنان آفریده 

. اورمزد است) یا مادي gitikieh(= گیتوي  (Xdesak)در او یکجا گردآمده است؛ و آدمی، شکل 

  1.نیروي ویژگیهاي همه آدمیان در یک شاه نیک یگانه، در شاه کشورها گردآمده است

  :ی چنین آمده استها از زبان فردوسترین این ویژگیشاخص
  

ــز     ــه چی ــر س ــري ب ــانی ب ــر گم ــزد گ   س

ــوهر اســت   ــا گ ــژاد اســت و ب ــا ن ــر ب   هن

ــر؟    ــد گُهـ ــا نباشـ ــود تـ ــی بـ ــر کـ   هنـ

  گُهــــر آن کــــه از فــــر یــــزدان بــــود

  نـــژاد آن کـــه باشـــد ز تخـــم پـــدر    

ــی     ــر کسـ ــوزي از هـ ــه آمـ ــر آنکـ   هنـ

ــه     ــود مای ــوهر ب ــه گ ــر س ــن ه   داراز ای

ــدت  ــرَد بایـ ــابی خـ ــر ســـه بیـ   چـــو هـ

  تـن آیـد بـه هـم    چون این چـار بـا یـک    

  مگر مرگ کـز مـرگ خـود چـاره نیسـت     

  

ــز      کـــزین ســـه گذشـــت چهارســـت نیـ

  سه چیز است و هر سه به بند انـدر اسـت  

  هنــــر؟اي بــــینــــژاده کســــی دیــــده

ــنود  ــد نشـ ــد دســـت و بـ ــه بـ   نیـــازد بـ

  ســــزد کایــــد از تخــــم پــــاکیزه بــــر

  ش بســــیبکوشــــی و پیچــــی زرنجــــ

ــار    کــــه زیبــــا بــــود خلقــــت کردگــ

  شناســــندۀ نیــــک و بــــد بایــــدت    

  اســـــاید از درد و از رنـــــج و غـــــمبی

  2و زو تیزتــــــر پتیــــــاره نیســــــت   

      

بدین ترتیب شاه باید داراي فرّ و هنر و نژاد و خرَد باشد که بنا بر آنچه از کالم فردوسی 

از این هر سه «و یا  »ُگهر آن که از فرّ یزدان بود«ترین است شود در این بین فرّ مهماستنباط می

  .»دارگوهر بود مایه

آید و با هر کس همراه شد، نیرویی است ایزدي، اهورایی که به کالبدهاي گوناگون در می«: فرّ

  3».ناپذیر می سازداو را پیروزمند و توانا و شکوهمند و شکست

ها و به ویژه زامیاد یشت به ترین مأخذ مفهوم فرّ، اوستاست که در یشتترین و اصلیمهم

  :استتفصیل از فرّ سخن به میان آمده 

مزدا آفریده بسیار ستوده زبردست پرهیزگار کارگر چاالک را که برتر از دیگر آفریدگان » یفرّ کیان«

  .4ستاییماست می
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را پدید ] مقصود سوشیانها است[فرّي که از آن اهورامزداست و اهورامزدا از پرتو آن، آفریدگان 

  5... .بسیار خوب و زیبا و دلکش و درخشان و کارآمد : آورد

  6.ستاییمفرّ کیانی نیرومند مزدا آفریده را براي شکوه و فرّش با ستایش بلند می

و زبان خرَد و سخن » برسم«آمیخته به شیر و » هوم«و » زور«فرّ کیانی نیرومند مزدا آفریده را با آب 

  7.ستاییممینوي و گفتار و کردار نیک می

ن بزرگوار بسیار تواناي دلیرِ اهوراییِ نیستی آن شهریاران تیزبی: فرّي که از آن امشاسپندان است

  8... .ناپذیر پاک 

فرّي که از آن ایزدان مینوي و جهانی و سوشیانهاي زاییده و نزاییده ـ نوآوران و دگرگون سازندگان 

  9.جهان است

پادشاهی ] روي زمین[پیشدادي بود، چنان که بر هفت کشور » هوشنگ«فرّي که دیرزمانی از آن 

و دو ] دست یافت[هاي ستمکار »کوي«ها و »کرپن«ه مردمان و دیوان و جادوان و پریان و کرد و ب

  10... .را بر انداخت» ورن«پرستان سوم از دیوان مازندران و دروغ

  11... .پادشاهی کرد ] روي زمین[زیناوند بود، چنان که بر هفت کشور » تهمورث«فرّي که از آن 

دارنده گله و رمۀ خوب بود، چنان که بر هفت کشورِ روي زمین  فرّي که دیرزمانی از آن جمشید

  12... .پادشاهی کرد 

فرّي که افراسیاب تورانیِ نابکار به . پاک است» زرتشت«هاي ایرانی و فرّي که از آن خاندان... 

فرّ تاختن . جامه از تن برگرفت و شناکنان از پی آن شتافت» فراخ کرت«آرزوي ربودن آن از دریاي 

  13... .گرفت و از دسترس افراسیاب به در رفت 

را پدید » کیانسی«دریاچۀ » هیرمند«فرّي که از آن کسی است که شهریاري وي از آنجایی که رود ... 

  14... .آورده برخاسته است 

هاي ایرانی و جانوران پنجگانه فرّي کیانی براي یاري مردان پاک و دین مزداپرستی، پناه خاندان... 

  15.است

» سیاوشکی«و » بیارشکی«و » آرشکی«و » کاووسکی«و » اپیوهکی«و » قبادکی«فرّي که به 

  16.پیوست

اش، براي اش براي پیروزي اهورا آفریدهبراي نیروي خوب ساخته: فرّي که به کیخسرو پیوست

براي فرمان اش، براي فرمان دگرگون ناشدنیش، اش، براي فرمان خوب روان شدهبرتري پیروزمندانه

   17... .درنگ دشمنانش چیرگی ناپذیرش، براي شکست بی

فرّي که از آن زرتشت پاک بود که به شیوۀ دین اندیشید، که به شیوۀ دین سخن گفت، که به شیوه 

ترین، در شهریاري بهترین شهریار، در دین رفتار کرد، که در سراسر جهان خاکی در راستی، راست

  18.مندترین و در پیروزي پیروزمندترین بودفرّهفرّ  شکوه شکوهمندترین، در
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گشتاسب بود که به شیوه دین اندیشید، به شیون دین سخن گفت و به شیوه دین فرّي که از کی

  19.رفتار کرد، بدین سان که او این دین را بستود، دیوان را از نزد پاکان براند

است، بدان هنگام که آنان گیتی را دگرگون  فرّي که به سوشیانت پیروزمند و دیگر یارانش پیوسته

  20.کنند و از نو بسازند

ها و برگزیدگان است از زرتشت پیامبر شود فرّ در واقع از آنِ بهترینبه طوري که مالحظه می

لذا فرّ نصیب نابکاران . هاي رهانندهگرفته تا پادشاهان پیشدادي و کیانیِ مورد تأیید و سوشیانت

براي به چنگ آوردن فرّ » نابکار«تالش سه گانۀ افراسیاب . ت اهورا مزداستشود چون خواسنمی

آمده  82و کردۀ دوازدهم بند  64تا  57و عدم موفقیت وي در این امر  در یشتها، کردۀ هشتم، بند 

  21.در فراچنگ آوردن فرّ» بدسرشت«) دهاکآژي(= همچنین است ناکامیِ ضحاک . است

رفته است، یکی فرّ کیانی و دیگري فرّ ایرانی که نخستین فرّ موجب  در اوستا از دو فرّ سخن

پادشاهی و کامیابی سران و بزرگان کشور است؛ از فرّ هوشنگ و تهمورث و جمشید و دیگر 

  :نویسدشادروان معین در این باره می. پادشاهان پیشدادي و کیانی تا گشتاسب

گر فرّ به کسی تعلق نگرفت، اما اهورامزدا آن گشتاسب، دیپس از سپري شدن روزگار پادشاهی کی

از فرّ ایزدي ) موعود زرتشتی( Soshyantرا تا دامنه رستاخیز براي ایرانیان نگاه دارد و سوشیانت 

برخوردار شود، و از کنار دریاچه هامون برخیزد، و گیتی را پر از راستی و عدل و داد کند، به همین 

  22.اندلقب داده» اوندورج«موعود را » شاه بهرام«جهت 

فرّ دیگر یعنی فرّ ایرانی که مخصوص ایرانیان است و آنان را از چهارپایان و گله، از شکوه و 

  23.کند و مایۀ دولت و چیرگی بر بیگانگان استخرد و دانش برخوردار می

ر داري و شهریایکی دیگر از مآخذ بررسی اسطوره وتاریخ ایران باستان به ویژه آیین ملک

در . در آغاز سخن به آن اشارت رفت، شاهنامه فردوسی است هاي او چنانکهآرمانی و بایستگی

شاه آرمانی است و همه وجوه استعمال مفهوم  ترین بایستگیِسنگ درباره فرّ که اساسیاین اثر گران

  .آن به تفصیل مطلب هست

امه فرّ به عنوان شکوه، رونق، در شاهن. داندفردوسی نیز فرّ را ناشی از ایزد و موهبت او می

اعتبار، شأن و شوکت، نیروي یزدانی که به موهبت به شاهان به ویژه شاهان کیانی داده شده مطرح 

  .است
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به : و گاهی از فرّ کیی یا فرّ کیان 24بزرگی بدو یافته زیب و فرّ: رودجایی از مطلق فرّ سخن می

زمانی  26.کمر بست با فرّ شاهنشاهی: به کار رفته است گاه فرّ شاهنشاهی. 25رنج کوتاه کرد کییفرّ 

در جایی به صورت  27.زگیتی پرستندۀ فرّ نصر: به عنوان فرّ پیروزی و شکوه پیروزی آمده است

فرّه موبدی هم به کار  28.از آن بر شده فرّه و بخت او: فّره آمده و مترادف با بخت دانسته شده است

  29.بدانبمانند با فرّه مو: رفته است

و زمانی که صحبت  30؛مند آمدششاهنشاه را فرّه: مند یاد شده استاز دارندۀ فر به صورت فره

  31.نشسته جهاندار با فرّهی: شوداز شأن و شوکت و عظمت است، فرّهی استعمال می

های شاه آرمانی فرّ است که گاه ترین بایستگیسان مالحظه می شود که یکی از بنیادیبدین

یش از آن که شاه زاده شده باشد ممکن است به خواست یزدان از آن برخوردار باشد؛ چنان حتی پ

کند و به قول حکیم توس او با فرّ از مادر زاده شده و که این امر دربارۀ شاپور دوم مصداق پیدا می

  :پادشاهی یافت
  

ــود     ــار ب ــان تخــت بیک ــه چنــدین زم   ب

...  

  بســـی برنیامـــد کـــزان خـــو بچهـــر    

ــراینده ده ــژاد ســـ ــد نـــ ــان موبـــ   قـــ

ــرد    کــــه موبــــد ورانــــام شــــاپور کــ

  تـــو گفتـــی همـــه فـــرّه ایـــزدی اســـت

  

ــود     ــار بــ ــر ز تیمــ ــران پــ ــر مهتــ   ســ

  

  یکــی کــودک آمــد چــو تابنــده مهــر      

ــاد   ــین داد یــ ــتانم چنــ ــن داســ   از ایــ

ــرد     ــور کـ ــی سـ ــادمانی یکـ ــدان شـ   بـ

ــت  ــردی اسـ ــت بخـ ــایه رایـ ــرو سـ   32بـ

  

ستخوش دگرگونی بنیادین یا به مند همۀ امور کشور دبه گفته فردوسی با حضور پادشاه فرّه

این دگرگونی بر اثر وجود شاه . دهدشده و بدی جای خود را به خوبی می »تردگرگونه«عبارتی 

شود، بلکه حتّی در قلمرو امور طبیعی نیز آرمانی تنها به کشور داری و فرمانروایی مربوط نمی

  :گیرد و به قولی از این حیثهایِ بنیادین صورت میدگرگونی

همچون « شاه آرمانی در اندیشۀ ایرانشهری، مانند رئیس اول در فلسفه سیاسی ابونصر فارابی 

کند که از برکت وجود او همه جا آبادان و زمین و زمان به کام عمل می» پروردگاری بر روی زمین

  33.مردمان باشد
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  :اهللا مجتبایی فّره یا خورهبه گفته فتح

های خاص دین یاران و رزمیاران و دهقانان است، به این فضیلت صورت مثالی و مینویی کماالت و

شویم که خوره نیز چون سایر مفاهیم مجرد لکن یادآور میمعنی اصلی است مجرد و معقول، 

گاهی چون : شودپذیرد، و به چندین صورت ظاهر میمی (Personification)تشخص ... اوستایی 

، و گاه در قالب موجوداتی چون مرغ وارغن ...ندد پیوچیزی نامشخص به اشخاص و اشیا می

میش کوهی، داستان اردشیر بابکان (= و غُرم ) کارنامه اردشیر بابکان(، برّه )37تا  34زامیاد یشت، (

 (Aša Van)پذیرد، اما در همه حال تنها به آفریدگان راستگرای تجسم می) در شاهنامه فردوسی

  34.رساندن این گونه آفریدگان است به کمالی که خاص آنها استیابد و کارش اهورا مزدا تعلق می

در دوره  لیهر چند واژۀ فرّ در متون مذهبی و اساطیری به کرّات به کار گرفته شده است و

ای های مربوطه به پادشاهان این سلسله چنین واژهنوشتهتاریخی هخامنشیان در هیچ یک از سنگ

یشتر گذشت اگر فرّموهبت الهی است و دارندۀ آن مؤید به تأیید به کار نرفته است، اما چنان که پ

ها از زبان شاهان هخامنشی توان چنین تأییدی را در سراسر سنگ نوشتهاهورا مزدا بوده است، می

  .دریافت کرد

به خواست اهورامزدا من شاه هستم، «: گویدداریوش اول در کتیبه بیستون در بند پنجم می

اهورا مزدا این شاهی را به من «: گویدو در بند نهم می» ا به من عطا فرموداهورا مزدا شاهی ر

به خواست اهورا مزدا من این . اهورا مزدا مرا یاری کرد تا این شاهی را به دست آورم. بخشید

   35.»شاهی را دارم

  :در کتیبه داریوش در تخت جمشید نیز تصریح شده است

به . او به وی شاهی را ارزانی فرمود. ، او داریوش را شاه آفریداهورا مزدای بزرگ، بزرگترین خدایان

  36.خواست اهورا مزدا داریوش شاه است

 37.کنددر کتیبه نقش رستم، داریوش برگزیده بودن خود را از طرف اهورا مزدا مطرح می

یگر نقش در بند یکم کتیبه د 38.جا برگزیده شده است تا زمین را از آشفتگی برهاندداریوش در این

  :رستم از زبان داریوش آمده است

شود آفریده، که خرد و فعالیت را بر اهورامزدا، که این شکوهی را که دیده می) است(خدای بزرگ 

  39.داریوش شاه فروفرستاد

های شاهان این ها تقریباً در تمامی کتیبهتأییدات الهی شاهان هخامنشی و برگزیده بودن آن

  .سلسه مشهود است
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های شاه آرمانی در اندیشه سیاسی ایرانی، نژاد پس از فرّ حائز اهمیت از دیگر بایستگی :نژاد

در این اندیشه تنها کسی که از نژاد و تخمۀ . نژاد همچون فرّ هویتی است ذاتی نه اکتسابی. است

در بخش بیستم بندهش تبار شاهی به تفضیل . شاهان باشد شایستگیِ احراز مقام سلطنت را دارد

  :شمرده شده استبر

لهراسب، قباد است، و از کیاپیوه، پسر کیپسین، پسر کیپسر منوش، پسر کیِ, لهراسب پسر زاب

از گشتاسب اسفندیار و پشیوتن زاده شدند و از اسفندیار . گشتاسب وزیر و دیگر برادران زاده شدند

  40.بهمن و آذرتریش و مهرتریش و دیگران زاده شدند

این مفهوم به دورۀ اسالمی رسیده است، اهمیت تفاخر نژاد، اصالت دودمان و در روایاتی که از 

ترسیم شجرۀ انساب چنان است که در تاریخ اساطیری ایران به شهادت مسعودی، منوچهر، 

  41... .پیوست همچون درختی بود که فروغ نسب همۀ ایرانیان به او می

ر دانند و سخت معتب هی کرد و ایرانیان او رااول آنها منوشهر بود که صد سال و بیست سال پادشا

وی از فرزندان ایرج . ها یاد کنند، مابین او و فریدون سیزده نسل بودچیزها از او گویند و معجزه

رسد ها میپسر فریدون بود و هفت پسر داشت که نسب غالب مردم ایران و طبقات ملوکشان به آن

  41... .پیوندد دو میو چون درختی است که فروغ نسب ایرانیان ب

اهمیت نژادگی موجب پیدایش وظیفه مهم تبارشناسی در دربار شاهان ایران باستان گردیده 

  :ای اشاره شده استدر پارۀ کوتاهی از بندهش به چنین مرتبه. است

  42به ماریندک، شاهی پتشخوارگر و نیاشماری و مقیم دربار بودن داده شد

  :این مطلب نوشته است شادروان مهرداد بهار در توضیح

های جوامع زرتشتی است، به ویژه به هنگام برشمردن نیاکان از کیومرث تا فرد مورد نظر از سنت

   43.این برشماری نیاکان در مراسم یادبود او ضروری بوده است, مرگ نزدیکان

طیری در برشمردن تبار و تفاخر و تأکید بدان جدای از پادشاهان پیشدادی و کیانی و متونِ اسا

های پادشاهان باستانی به ویژه هخامنشیان مدام تکرار شده است؛ نوشتهدوران تاریخی در سنگ

  44.ورزدچنان که کورش پس از فتح بابل بر دیرینه بودن تخمۀ شاهی خود تاکید می

های خود ضمن برشمردن تبار خود بر اصالت خود و خاندان خود نوشتهداریوش در سنگ

  :کندتأکید می
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پدر من ویشتاسب، پدر ویشتاسب ارشام، پدر ارشام آریارمنه، پدر آریارمنه : گویدداریوش شاه می

  بدان جهت، هخامنش خوانده : داریوش شاه گوید... پیش هخامنش بود پیش، پدر چیشچیش

  45.از دیرگاه تخمۀ ما شاهان بودند. شویم که از دیرگاهان اصیل هستیممی

تری عامل ثبات وقوام طبقات اجتماعی در همه سطوح و ان اصلیحفظ دوده و تبار به عنو

در نامه تنسر این تعصب نژادگی در جامعۀ ساسانی از قول . شدمراتب اجتماعی پاس داشته می

 :سرسلسله آن بیان شده است

زن عامه خواهد، تا ) اصیل، بزرگزاده(= و من بازداشتم از آن که هیچ مردم زاده « : اردشیر گوید

  46.محصور ماند و هر که خواهد، میراث بر آن حرام کردم نسب

علیرغم واقعیتی که در این بخش از نامه تنسر نهان است اما چنان که از متون دوره اسالمی 

  آیدایرانیان از راه اصالت شاهانه خود و خونشان برخود درباره تاریخ ایران قبل از اسالمی برمی

الیت شعوبیان شگفتی و اعتراض مخالفان این فرقه را به همراه بالیدند، همین امر در دوره فعمی

 :گویدقتیبه میداشته به طوری که ابن

کند و بینی افتخار به تاج و تخت کسری و جاه و جالل پرویز میشگفتا هر که را از عجم می... 

اند، چه اهزادهها همه ششمارد، آیا عجمان همگی از اوالد پرویزند، اینخود را منتسب به آنان می

ها همه شاهزادۀ بزرگوارند پس شده که همگی شاهزاده و از نسل مرازبه و اساوره شدند؟ اگر این

  47.انداواسط و اراذل عجم کجا رفته

های دینی و اجتماعی ایران باستان بوده با وجود این بر بنیاد اصل خویشکاری که از آموزه

تواند به شهریاری برسد که از تخمۀ ه تنها کسی میاست همه طبقات اجتماعی پذیرفته بودند ک

شاهان باشد، به طوری که حتّی پهلوانان و بزرگانی که از موقعیت و محبوبیت برخوردارند، به جای 

  :اند، زیرا به تفکیک پایگاه پهلوانی و شهریاری آگاه و باورمنداندداعیۀ سلطنت، پاسدار حریم آن

پادشاهی بنشین گفت من سزاء پادشاهی نیستم اما یکی از فرزندان و مردمان کاوۀ آهنگر گفتند به 

  48... .جمشید طلب باید کردن و به پادشاهی نشاندن 

  های شاه آرمانی ایرانی بوده که چنین ترین بایستگیترتیب نژادگی یکی از با اهمیتبدین

مندی را به اشکال ه فرّهکند چنان کی اسالمی نیز سرایت میبه تفکر سیاسی دوره یایهبایستگی

داشتن تخمۀ شاهی، ایرانی بودن و تن و : هایی استالبته نژادگی را خصیصه. دیگر شاهد هستیم

  :التواریخ و القصص آمده استدر مجمل. جسم سالم داشتن

    49.و رسم عجم چنان بودی که ناقص اندام را ولیعهد نکردندی
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شود و و زیبایی، فضیلت اهورایی محسوب می در اوستا همواره تأکید شده است که تندرستی

  .شوندآنان که از نظر جسمانی زشت و مریض هستند به اهریمن منسوب می

  های دیگر شاه موفق تعلیم و تربیت است که در کنار از بایستگی: )تعلیم و تربیت(هنر 

شاهی که رفتار رسد آموزش به نظر می. ساختهای دیگر کار شهریاری را بر او راست میبایستگی

های قوم می بایست منطبق باشد مسیر پر پیچ و خمی داشته است، هر چند شواهد او با آرمان

تاریخی در داخل خود ایران چندان روشنگر نحوۀ آموزش ایرانیان نیست اما ارتباط با یونانیان و 

اهزادگان وضوح ای از آثار مکتوب آنان تا حدودی حداقل به آموزش بزرگان و شماندگاری پاره

  افالطون در رسالۀ الکبیادس دربارۀ تربیت شاهزادگان ایرانی از قول سقراط چنین . بخشدمی

  :نویسدمی

سپارند، بلکه پس از آن که فرزندی در خاندان شاهی زاده شد او را به دست دایگان ناشایست نمی

های او مواظبت ورش اندامگمارند، تا در پربهترین خواجگان و پرورشگران را به تربیت او می

گران به سببِ مهارتی که این پرورش. شایسته به جای آورده و پیکر او به بهترین شکل پرورده شود

فرزند خاندان شاهی چون به هفت سالگی رسید او را بر . اند، دارای مقامی بزرگنددر کار خود یافته

در چهارده سالگی او را . آموزندشکارگری میبرند و نشانند و به نزد استادان سوارکاری میاسب می

اند که در میان اینان چهار مرد برگزیده. سپارندشود، میخوانده می» آموزگار شاهی«به کسانی که 

ترین، دیگری دادوندترین، سومی یکی فرزانه. اندمردم پارس به برتری بر دیگران معروف

نخستین آموزگار، آیین زرتشت اهورامزدایی را  .پرهیزگارترین و چهارمی دلیرترین آن مردم است

آموزگار دوم . دهدآموزد، و کارهای بایستۀ شاهی را بدو تعلیم میکه پرستش ایزدان است به وی می

آموزگار سوم که پرهیزگارترین . آموزد که همواره راست بگویدکه دادوندترین  کس است به او می

آموزد که به راستی خوش شهوات خود گردد و بدو میگذارد که وی مغلوب و دستمردم است نمی

های خود نگردد و آموزگار چهارم که شاه آزاده باشد، بر نفس خویش حاکم شود، و بندۀ خواست

گوید که اگر وی ترسنده باشد دهد و میترسی را بدو تعلیم میدلیرترین مردم است، دلیری و بی

  50.باید خود را بنده بداند

دادند که صفات شاه ورشگران به شاهزاده مجموعه خصایلی را آموزش میبدین ترتیب پر

شاه جز فرا گرفتن این هنرها و کسب این . داری بوداقتدار، عدالت، زهد و دین: آرمانی یعنی

کوشید نیات آرمانی را در او از این راه می. فضایل نقش اشاعه و ترویج آن را نیز بر عهده داشت

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  . شماره هفتم. سال دوم. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ  

 

132

، از پیگیري ...نقش شاه در عملکرد اجتماعی، آموزشی و . مانی متبلورکندساخت زمینیِ شهر آر

  :فرمانروایی پادشاهان پیشدادي روشن می شود

، می بینیم که هر )نخستین سلسلۀ داستانی ایران(به روایت شاهنامه، طی فرمانروایی پیشدادیان 

ایست که آموزش و پرورش ایهمآموزد، و در حقیقت شهریار استاد گرانشاهی چیزي نو به مردم می

جهانداري شاه با نوعی بهبود . هاي نو زندگی بر عهدۀ اوستاي پژوهش راهمردم و تا اندازه

شهریار . اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی و آموزشی و پرورش و پژوهش در کشور هماهنگی دارد

  51.دادگر آموزگار و رهبر و رهنما و خدمتگزار مردم است

  بته منحصر به خاندان شاهی نبود و اصناف نجبا و دیگر طبقات باالي جامعه نیز امر آموزش ال

  :نویسدسن در این باره میکریستن. توانستند از مزایاي آن برخوردار شوندمی

زادگان، مانند عهد هخامنشی، در دربار، با جوانان خاندان سلطنتی به قسمتی از اي از نجیبعده

خواندن و نوشتن و . یافتندر تحت ریاست آموزگاراسواران تعلیم میشدند و دتعالیم نایل می

پانزده سالگی سن ختم تربیت ... گرفتند حساب و چوگان بازي و شطرنج و شکار در آنجا فرا می

بدنی و اخالقی بود، هرجوانی بایستی در این سن اصول دیانت را از روي اوستا و زند بداند و 

  52.شناسدسرنوشت و تکالیف آدمی را ب

داري را به گران شاهی صفات اقتدار، عدالت، زهد و دینهمانطور که گذشت آموزش

هاي دادند و اهمیت این صفات در امر تعلیم و تربیت عالوه بر بایستگیشاهزادگان آموزش می

. فتها و اخالقیات تداوم یاها، اندرزنامهمندي و نژادگی، در ایران اسالمی از طریق سیرالملوکفّره

  :کندابوعلی مسکویه از زبان منوچهر سه خصلت شهریاران کامل را بدین ترتیب ذکر می

دیگر آن که . گو باشد و دروغ نزندنخست آنکه بسیار راست: باید که سه خوي در شهریار باشد

چشم نباشد، و دیگر آن که به هنگام خشم، خویشتن بدارد که او بر مردم چیره بخشنده باشد و تنگ

  53.و دست او باز است است

چشمی چندان دور از ذهن نخواهد بود اگر راستگویی را به دینداري و بخشندگی و عدم تنگ

  .داري را به اقتدار شاه ماننده دانسترا به عدالت و خویشتن

هاي شاه آرمانی در ایران زمین، علیرغم قرار گرفتن این بایستگی در آخرین بایستگی: خرد

هاي دیگر نیست بلکه جامع سه بایستگی دیگر و شرط اصلی نها کمتر از بایستگیاهمیت خرَد نه ت

را از سه بایستگیِ ) فرّه(چنانکه گذشت فردوسی گوهر . است در تحقق داشتن توان ادارۀ امور

داند ولی معتقد است حتی اگر این هر سه بایستگی را در شاه جمع تر میدارمایه) گوهر، نژاد، هنر(
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کند چون شناسایی نیک و بد ربطی به این سه بایستگی ندارد بلکه خرد الزم ایت نمیببینیم کف

  :است
  

ــدت  ــابی خـــرد بایـ ــر ســـه بیـ   چـــو هـ

  

ــدت     ــد بایــ ــک و بــ ــنده نیــ   54شناســ

  

اي نزد فراهم آورندگان میراث کهن حائز اهمیت بوده است که اساس خلقت را خرد به اندازه

چنان که . بدون خرد میسر نیست» ادارۀ گیتی و مینو«ند و ااهورامزدا نسبت داده» خرد غریزيِ«به 

  :در مینوي خرد آمده است

توان خرد می) نیروي(رسد خرد بهتر است، زیرا که گیتی را به هایی که به مردمان میاز همۀ نیکی

آن نیز پیداست که اورمزدا این . توان از آن خود کردو مینو را هم به نیروي خرد می. اداره کرد

  55.فریدگان را در گیتی به خرد غریزي آفریده است و ادارۀ گیتی و مینو به خرد استآ

  :در همین کتاب و در ستایش خرد و گزارش نقش آن در آفرینش چنین گفته شده است

پرسید دانا از مینوي خرد که چرا بند دانش و کاردانی مینو و گیتی، هر دو به تو پیوسته است؟ 

ها با هستم، از مینوها و گیتی» خرَد غریزي«که به این که از نخست، من که  مینوي خرد پاسخ داد

و آفریدگار اورمزد، ایزدان آفریده در مینو و گیتی و دیگر آفریدگان را به نیرو و قدرت . اورمزد بودم

دانی دانش و کار... کند دارد و اداره میو دانایی و کاردانی خرد غریزي آفرید و خلق کرد و نگاه می

و مردمان ... گیتی و فرهنگ و آموزش در هر پیشه و همه ترتیبات امور مردم روزگار، به خرد باشد 

  56.توانند خواستها را به نیروي خرد میگیتی، زندگی خوب و شادي و نیکنامی و همۀ نیکی

 در بخش پیشدادي ـ کیانی شاهنامه بسیاري از شاهان و بزرگان ایرانی خردمندند و کسانی

در نزد شاهان تاریخی ایران . روندچون کیخسرو و رستم و زال و گودرز نمودار خرد به شمار می

کمابیش برابر با دانایی، گاه همسان با مدارا و گاه همتاي با داد و » خرَد«و طی اظهارات ایشان گاه 

که خرد را ها دربارۀ خرد سخن بهرام گور است یکی از بهترین گزارش. شوددهش خوانده می

  :توان نیک بودمی» آگاهی«داند و معتقد است که تنها با خرد یعنی ها میسرور همۀ نیکویی
  

ــان  ــرَد نیســـت انـــدر جهـ فـــزون از خـ  

ــرد    ــد از خ ــاد ش ــه او ش ــس ک ــان ک   هم

  پشــیمان نشــد هــر کــه نیکــی گزیــد     

ــال   ــرد را از بـــ ــرد مـــ ــد خـــ   رهانـــ

...  

ــان    ــران و مهـــــ ــده کهتـــــ   فروزنـــــ

  جهــــان را بــــه کــــردار بــــد نســــپرد

  کــــه بــــه آب دانــــش نیــــارد مزیــــد

  مبـــــادا کســـــی در بـــــال مبـــــتال   
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ــود   ــهریاران بـــ ــر شـــ ــرَد افســـ   خـــ

ــرَد   ــرد خــ ــک مــ ــد و نیــ ــد بــ   بدانــ

  

ــود   ــداران بـــ ــور نامـــ ــان زیـــ   همـــ

ــد   ــد ز بـ ــک و بپیچـ ــه نیـ ــد بـ   57بکوشـ

  

آورد که هر چند به لحاظ صحت روایت حق تردید داریم ولی فردوسی روایت دیگري می

ستادۀ قیصر است در پیشگاه بهرام گور در یک مناظرۀ فلسفی از فیلسوفی که فر. حائز اهمیت است

  :کند کهموبد ایرانی، سوال می

  چــه چیــز آنکــه نــامش فــراوان بــود     

  

  مــر او را بـــه هـــر جـــاي فرمـــان بـــود   

  

ها و معناهاي شود که برداشتموبد در پاسخ به پرسش فیلسوف رومی نکاتی را متذکر می

  :مختلفی از خرد است

ــی ــه بســ ــوددگــــر آنکــ ــامش بــ   ار نــ

ــام    ــیار نــ ــر، بســ ــرد دارد اي پیــ   خــ

ــا  ــر وفـ ــر خوانـــدش و دیگـ ــی مهـ   یکـ

ــدش   ــتی خوانـــ ــان آوري راســـ   زبـــ

ــی رازدار  ــار و گهــــ ــی بردبــــ   گَهــــ

ــرد  ــام خــ   پراکنــــده ایــــن اســــت نــ

ــر اســت    تــو چیــزي مــدان کــز خــرد برت

  

ــود    ــامش بـ ــاي کـ ــر جـ ــه هـ ــده بـ   رونـ

  رســــاند خــــرد پارســــا را بــــه کــــام

  خــــرد دور شــــد، مانــــد درد و جفــــا

  ي زیرکـــــی دانـــــدشبلنــــد اختـــــر 

ــزد او اســـتوار     ــخن نـ ــد سـ ــه باشـ   کـ

ــدازه ــذرد  از انـــ ــام او بگـــ ــا نـــ   هـــ

ــه نیکــوي    ــرد بــر هم ــا سرســت خ   58ه

  

در دین (خرد «پردومناش که دینکرد را به زبان فرانسه ترجمه کرده است بر این باور است که 

  ، بنیاد هر گونه معرفت و اساس همه )شهوت و هوا هوس= Varanمزدیسنا در برابر 

  59.»هاستتفضیل

  

  فرجام سخن

صرف نظر از واقعیت امر حکومت و سیاست که به عنوان یک نهاد در تاریخ سیاسی و 

هاي اخالقی و دینی نیز که خاستگاه نهاد اجتماعی دین را کند، آموزهاجتماعی قوم و ملتی عمل می

ت و حاکم سیاسی اي را براي سیاسدر تاریخ یک قوم دارد در ربط با یکدیگر مبانی عملی و نظري

  .شودآورد که در گذر زمان در ذهنیت فرهنگی جامعه همچون امري قدسی تلقی میبه ارمغان می
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هاي اولیه قومی هاي فراگیر و آموزهعملکرد حاکمان سیاسی آریائیان قبل از تشکیل حکومت

اهم ساخته بود در پویۀ تاریخ براي آحاد جامعه خاصه متولیان دین و اخالق چنان انتظاراتی را فر

هاي گسترده علیرغم وسعت قلمرو سیاسی و قدرت بیشتر و افزونی که در دوران تشکیل حکومت

هاي شاه بایست به آن انتظارات پاسخی مثبت بدهد تا او را واجد بایستگیثروت حاکم سیاسی می

و ) تربیتو یم تعل(ها در فرّ، نژادگی، هنر چنانکه مالحظه شد این بایستگی. آرمانی خود بدانند

  .آمدخرد فراز می

هاي دیگر صبغۀ ها بود چون بیش از آموزهدر این بین بنا به بعضی تفسیرها فر برترین بایستگی

هاي دیگر در اوستا از آن سخن رفته است هرچند که متون دینی داشت و بیش از بایستگی

) نژادگی(اهمیت بایستگی دوم . با وجود این اهمیت آن بیشتر است. انداساطیري نیز بدان پرداخته

هاي ذاتی هستند و نه این هر دو از بایستگی. هم در متون دینی و متون اساطیري تصریح شده است

هاي سوم و چهارم یعنی هنر و خرد به میزان دو بایستگی نخست در متون از بایستگی. اکتسابی

نامه فردوسی به نحوي درباره دینی چندان سخن نرفته است ولی در متون اساطیري به ویژه شاه

این نکته در توضیح . داندهنر و خرد صحبت شده است که آنها را مقوِّم دو بایستگی دیگر می

  .فردوسی درباره خرد فراتر از این حد رفته و براي آن مقامی شامخ قائل است

ـ سیاسی هاي دینی از این رو شخصیت شاهی آرمانی در ذهنیت ایرانی جزء الیتجزّايِ آموزه

  دانسته  هادر عالم اسطوره اکثریت پادشاهان پیشدادي و کیانی واجد این بایستگی. بوده است

در واقعیت تاریخی ممکن است که پادشاهانی مجموعۀ الزامات را نداشته باشند ولی از . اندشده

تجلّی  ها حداقل در کورش، داریوش، اردشیر، انوشیروانها این خصلتنگارهخالل متون و سنگ

بینی دینی و عملکرد پادشاهی، بدیلی براي این نظام در با توجه به نقش جهان. شودیافته تلقی می

چه بود انعکاس ذهنیت از شاه آرمانی بود که مؤید به تأیید گرفت و هرذهنیت ایرانیان جاي نمی

بته چنین پادشاهی، یافته باشد، خردورز باشد که ال) تعلیم و تربیت(الهی باشد، نژاده باشد، هنر 

  .دار نیز خواهد بودشجاع و مقتدر و عادل و دادگر و دین
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