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حمیدرضا اردستانی رستمی

دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی، عضو هیات 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دزفول

   

بنیادی ترین علِل زوال ساسانیان با تّکیه بر شاهنامه

تاریخ دریافت مقاله: 89/5/26
تاریخ پذیرش مقاله: 89/8/5

چکیده

مهم ترین بخش نظریّه ی شعری نیما عینّیت و ذهنّیت در شعر است. 
به عقیده ی نیما ش��اعر همان طور که می بیند باید بنویس��د و ش��عرش 
نش��انی واضح از خود وی باش��د. مش��اهده ی دقیق در کار نیما اهّمّیت 
خاّصی دارد. انتقاد وی در راس��تای جداس��ازی شعر از ذهنّیت محض و 
تجّس��م عینی بخشیدن به موضوعات ش��عری است. نیما در تصویرگری 
خود به جهان خارج از ذهن نظر دارد. اگر چه نس��بت عین به ذهن  در 
دوره های مختلف ش��عری وی متفاوت است، اّما در شعر او عین گرایی بر 
ذهن گرای��ی غلبه دارد. به ط��ور کلّی عین و ذهن معموالً به هم آمیخته 
اس��ت و به همین سبب نیما همیشه در عملی کردن تئوری خود موّفق 
نبوده اس��ت. در اش��عار متأّخر وی ذهن گرایی بر عین گرایی غلبه یافته 

است.

نظام  استبداد،  جنگ،  ساسانیان،  شاهنامه،  فردوسی،  کلیدی:  واژگان 
طبقاتی.

Email: H_Ardestani_R@yahoo.com

مجله ی زبان و ادبیات فارس��ی
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فسا

س2  -  ش4   -  زمستان  1390 
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1- مقدمه

از متون تاریخی که در دوره ی اسالمی نوشته شده، به واقعه ی شكسِت  در بسیاری 
ایرانیان از اعراب مسلمان اشاره شده است. در این متون تاریخی، به طور پوشیده یا آشكار، 
عاملی چون دین اسالم، سبب پیروزی تازیان معرفی شده است: »خدای تعالی همی خواست 
که این ملک از ایشان بشود و مسلمانی ظاهر شود.« )بلعمی، 830 :1385( دیگری در 
همین باره نوشته است: »کار شهریاراِن ایران پایان گرفت و خداوند دیِن خویش را ظاهر 
کرد و وعده ی خویش را به جای آورد.« )مقدسی، 1/522 :1386 و نیز ر.ک. : یعقوبی، 
1/216 :1387( در دیگر متون نیز اشاره به شكست ساسانیان از لشكر اسالم و عرب شده 
است. )ر.ک.: شبانكاره ای، 1/255 :1381 و مجمل التواریخ، 97 :1383، مستوفی، 126 
:1387 و ثعالبی، 358 :1385( اّما می توان نگاِه ابن اثیر به این واقعه را، دیگرگون از دیگر 
مورخان دید. او تنها به قدرت اعراب اشاره نكرده و وضع درونی حكومت ساسانی را نیز 
تحلیل نموده است: »روزگار ایرانیان پریشان شد و مسلمانان متوجه سرزمین آنان شدند. 
هر کسی که از خاندان سلطنت بود، ادعای پادشاهی می کرد و کوشش داشت که اطرافیان 
خود را بكشد، شاید کشور را نجات دهد. در همین احوال مردم از وجود یزدگرد ... آگاهی 
یافتند و او را به مدائن بردند و به سلطنت برگزیدند، ولی در حقیقت سلطنتی نبود. به 
علّت خردسالی او بزرگان و سرداران، امور سلطنت را اداره می کردند و به همین علّت کار 

مملكت به ضعف گرایید و دشمنان چیره شدند.« )ابن اثیر، 126 :1349(
ابن اثیر، تسلّط سرداراِن نظامی را سبِب ضعف مملكت ساسانی می داند. کریستن سن 
نیز فساد و پوسیدگی دولت ساسانی را نتیجۀ سیاستی می داند که پس از حكومت خسرو 
انوشیروان در زمینه ی نظامی پدیدار شد. او می نویسد: »تحوالتی که در طی این مدت 
)میاِن حكومِت خسرو اول تا خسرو دوم( رخ داد، کشور را به طرف تسلّط سرداران لشكر 
سوق داد. هر سپاه بد یا والی ایالت، خود را مانند روزگار قدیم، به منزله ی اقطاع و تیول 
موروثی تصور می کرد.« )کریستن سن، 267 :1385( مورِخ مستشرق دیگر نیز، اصالحات 
خسرو انوشیروان را سبب نابودی امپراطوری ساسانی تلقی می کند. )ر.ک. نلسون فرای، 
373 :1386 و نیز: دیاکونوف، 346 :1384( او می نویسد: »نخستین علّتی که پیشرفت 
تازیان را آسان کرد مسایل دینی نبود، بلكه فرسودگی و نابسامانی حكومت ساسانی بود.« 
)همان، 381( پس از مرگ خسرو دوم، میان اشراف تشتت فراوانی به وجود آمد. به دلیل 
عدم مراقبت مأموران نسبت به امور آبیاری و پدیدار شدن سیالب ها، سد و بندی که در 
دجله احداث شده بود، از میان رفت و جنوب بین النهرین را آب تسخیر کرد. بیماری های 
مسری در همه جای ایران شیوع یافت. کشت و کشتار در میان درباریان باال گرفت. در 
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همه جا مّدعیان سلطنت سر در آوردند، تا این که یزدگرد سوم تحت قیمومّیت ارتشتاران 
به حكومت رسید. »سلطنت ساسانیان که همانند مجسمه ای بر روی پایه های گلی استوار 
بود، در برابر حمله و هجوم آنان )اعراب( نتوانست تاب مقاومت بیاورد و حكومتی که در اثر 
بروز اختالفات و مناقشات داخلی و عدم موفقیت در جنگ با بیزانس و شیوع بیماری از پا 
در آمده بود، قادر نشد تا نیروی دفاعی خویش را در برابر هجوم اعراب مسلمان تجهیز کند. 
سپاهیان زیاد ایران که به نحو شایسته ای اداره نمی شد و به تدریج چابكی و جالدت خود 
را از دست داده بود، در اثر حمله ی اعراب در هم شكسته شد.« )دیاکونوف، 359-360 

:1384 و نیز ر.ک.: ویسهوفر، 215 :1386و هم چنین: گیرشمن، 348 :1386(
اما فارغ از سخن محققان تاریخ، به دنبال آنیم که با مطالعه ی ادبیات و سخِن فردوسی، 
قرار  بررسی  مورد  محور  چهار  در  را  موضوع  این  بازشناسیم.  را  ساسانیان  زوال  عوامِل 
می دهیم: 1- دین پردازان برتر از همه 2- جنگ های مذهبی 3- افراط در مرزبندی های 
طبقاتی 4- استبداد. یادآوری این نكته ضروری است که عوامل به وجود آمدن حكومت ها یا 
زواِل آن ها، به طور ناگهانی حادث نمی شود بلكه می تواند در طی سالیان بسیاری، زمینه ی 
این مقاله، دوران سلطنت ساسانی در  بنابراین در  یا زوال دوستی رقم بخورد.  پدیداری 
شاهنامه از آغاز مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته و گه گاه گریزی به بخش اسطوره ای 

نیز خواهیم داشت.
 

2- بحث و بررسی

2-1-دین پردازان، برتر از همه: 
با مطالعه در شاهنامه بدین نكته دست خواهیم یافت که یكی از علل زوال ساسانیان 
موبدان و دین پردازان بوده اند. موبدان زردشتی چنان خود را تافته ی جدا بافته می پنداشتند 
که دین بهی را ویژه ی ایران شهریان تصور می نمودند و چنین تلقی می کردند که دیگر 
جهانیان تحت آموزش و پرورش دیوان رها شده اند. آنان بر این باور بودند که ایزد، دین 
بهی را برای همه ی جهانیان فرستاده است ولیكن ظاهراً تنها ایرانیان آن را پذیرفته اند. 

)ر.ک.آموزگار و تفضلی، 88 و 78 :1387(
در کتاب سوم دینکرد، دستگاه دین یاری )= موبدان( بر تمام دسته های دیگر مردم 
چه،  بود،  خواهد  زوال  مقّدمه ی  بینی،  خودبزرگ  که  است  بدیهی  و  شده  داده  ترجیح 
توسعه ای که در یک جهت انجام پذیرد، مطمئناً ثمری برای کشور و مردم نخواهد داشت. 
به این سخنان توجه کنید: »مهتری سر، که همانسته ی دستگاه دین یاری است، بر دست، 
که همانسته ی دستگاه جنگ است و بر شكم، که همانسته ی کشاورزی است و بر پای، که 
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همانسته ی افزار پای است و نمودار سروری و مه تری و برتری دستگاه دین یاری، که نشانه 
ای از سر است، بر ارتشتاری که نشانه ای از دست است و بر کشاورزی که نشانه ای از شكم 
است و بر افزار پای که نشانه ای از پای است. یک چم دیگر، نزدیک ترِی دستگاِه دین یاری 

به مینوی روان است که خود گواه برتری آن است.« )فضیلت،72/1 :1381(
از دیگر  برتر  را  یا همان دم و دستگاه های دین یاری، خود  چنان که گذشت، موبدان 
مردمان می بینند و نقِش طبقات دیگر اجتماع را که اگر نباشند، همان موبدان خواهند 
ُمرد، کم رنگ جلوه می دهند. آنان نزدیكی به روان – بخوانید پادشاه – را سبِب برترِی 
خود می دانند. همان پادشاهی که دین – بخوانید دم و دستگاه موبدان – بدون او ارزش 

و سودی ندارد. 
نیچه آن گاه که درباره ی روحانیاِن مسیحی سخن می گوید، گویی دقیقاً احوال موبدان 
زردشتی را بیان می کند. او می گوید: »روحانی با اختراع گناه به حكم رانی خویش ادامه 
می دهد.« )نیچه، 107 :1387( موبدان زردشتی بزرگ ترین گناه را عدم اعتقاد به هیأت 
کمک  به  آنان   )1381: )فضیلت،48/1  می دانند.  شهریاری(  و  موبدی  جمع   =( حاکمه 
پادشاه این تفكر را به عنوان بدترین معصیت جا می اندازند تا با ایجاد ترس در مردم و 
تهدید به عقوبت دنیوی و اخروی، قدرِت نامشروع خویش را حفظ کنند. قدرِت بیش از 
اندازه ی موبدان، یک پایه ی حكومت ساسانی را تشكیل می داد و در صورت نارضایتی این 
پایه، امكان آن بود که پایه ی دیگر )= شهریاری( را از قدرت برکنار کرد؛ همان طور که 
این واقعه، درباره ی قباد ساسانی اتفاق افتاد: »قباد در سال دهم سلطنت به مردی موسوم 
به مزدک و پیروانش پیوست. این عمل در میاِن جامعه ی بزرگان و روحانیان، نارضایتی 
بزرگی را نسبت به شاه برانگیخت. موبدان موبد و بزرگان هم سخن شده، قباد را خلع و به 

زندان کردند.« )کرکلیما، 150 :1386(
در شاهنامه به زندانی شدِن قباد اشاره ای نرفته است، ولیكن در بزم و مناظره ای که 
میان موبدان و مزدک برقرار می شود، قباد مورد هجمه موبدان که پایگاه و ارزش و کارکرد 
خود را با وجود مزدک بر باد رفته می بینند، قرار مي گیرد. آنان دین را پیش می آرند و 
دلیل  به همین  و   )1386: )فردوسی، 79/7  تباه«  یزدان  دین  او  دارد  می گویند: »همی 

نمی خواهند که »این بد به ایران شود«. )همان، 78/7(
موبداِن زردشتی هیچ تغییری را نمی پذیرند؛ زیرا اگر اندیشه هاي نوین در جامعه رواج 
یابد، در حقیقت افكار آنان بی ارزش می شود، مثل دانش آموزی که سخن معلّم را می شنود 
و می نویسد و قصد دارد که کلمه به کلمه را در ذهن بسپارد، پس اگر نوآورنده اي پدیدار 
شود، اطالعات آنان مورد تردید قرار خواهد گرفت؛ لذا در مقابل مانی و مزدک که سخنانی 
در تقابل اندیشه هاي آنان می گویند، ایستادگی می کنند. دین یاران، اهِل دین داشتن اَند، 
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نه مؤمن بودن. مؤمن بودن یعنی شدن، دگرگون شدن، اصالح نمودن، ولی داشتن یعنی 
رکود، سكون. )فروم، 36 :1387( موبدان درباره ی سخنان مانی چنین می گویند:

کس یار  را  تو  نباشد  بر  بدین  بس        و  است  دیوانگان  سخن های 
)فردوسی، 336/6 :1384(

دین یاران، اجازه ی ایجاد تفكر جدید به کسی نمی دهند و چنان به ُصلب بودن اذهان 
برابر  در  آنان  نمی بینند.  مانی  کنند ه ی  یاری  را  هیچ کس  که  مطمئن هستند  نیز  مردم 
دین های بیگانه و کفریات در درون ایران واکنشی سخت نشان می دادند، مثاًل کرتیر در 
کتیبه ی زردشت به یهودیان، بوداییان، هندوان، نصرانیان و مانویان تاخته است و گفته که 

کانون های ایشان را تباه ساخته است. )نلسون فرای، 353 :1386(
میانه  این  در  مردم  نقش  اّما  گفتیم.  سخن  موبدان  و  پادشاه  نقش  درباره ی  بسیار 
چیست؟ باید در پاسخ به این پرسش گفت که به هیچ روی، نقش مردم شبیه به موبدان 
و شهریاران نیست. در جامعه ی ساسانی، نوعی بحراِن هویت وجود دارد که آن را منش 
حاکمه  هیأت  به  خطاب  مردم  جوامع،  این  در   )1387:  201 )فروم،  اند.  گفته  بازاری 
در  روزی  ندارم،  هویتی  اصال  من  تو می خواهی،  که  می گویند: من همان چیزی هستم 

خدمت جمشید بودم، ای ضحاک بزرگ! امروز هم در خدمت تو هستم:
روی ضحاک  به  یک سر  نهادند  جوی       شاه  همه  ایران  سواراِن 
)فردوسی، 51/1 :1384(

شاه جویان به روزی، جمشید را می پرستیدند و با شكست وی، ضحاک پرست می شوند. 
مالحظه می شود این بازارمنشان هر لحظه به رنگی در می آیند. »آنان به طور مداوم خوِد 
خود را طبق اصِل من همان هستم که شما می خواهید، تغییر می دهند.« )همان، 201( 
آنان را  نه نفرت، آنچه هویت  باستانی، نه عشقی وجود دارد و  این کهن مرداِن  در میان 
می سازد، سود است. چه کسی به من سود می رساند تا من او را بپذیرم، حتی بپرستم؟ 
کسی  چه  با  من  منفعت  یا ضحاک،  می راند  حكم  جمشید  که  ندارد  توفیری  من  برای 

تضمین می شود؟ 
بنابر آنچه یاد شد، پس از این که موبدان و شهریاران اجازه ی هرگونه نواندیشی را از 
مردم می گیرند و راه را بر هر نظر تازه می بندند و اسم بدعت بر آن می نهند و از سوی 
دیگر، اغلب مردم همه به شكل و رنگ هیأت حاکمه در می آیند و خود را با حاکمان مطابق 
می کنند، زمینه های زوال ایران و حكومت ساسانی حاصل می شود؛ زیرا همه ی مردم بدین 
روش نمی توانند بزیند و در مقابل اندیشه ی تازه به تفكر می نشینند، و چنین شد که اسالم 

میان ایرانیان پذیرفته شد.
بسیارند کسانی که می پندارند، تازیان با جبر و زور توانستند اسالم را در ایران پیاده 
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کنند. بدیهی است که یک ملّت را نمی توان به اجبار به روش و دین جدیدی راه نمایی 
کرد. مردم ایران سالیان سال، در کیشی اشرافی – نه دین – که منافع طبقات خاصی را 
برآورده می کرد، گرفتار آمده بودند؛ کیشی که هیچ حقی برای آنان قائل نمی شد. با ورود 
اسالم، مردم به پوسیدگی کیش زردشتی که ابزار موبدان و پادشاهان بود، بیشتر پی بُردند 
و به آن روی خوش نشان دادند؛ چنان که پیش از این به مكتب و مذهب مزدک پناه بُرده 
بودند. آنان از هر اندیشه ی تازه که می توانست از چنگ حاکمان رهایشان سازد، استقبال 

می کردند. 
2-2- جنگ های مذهبی: 

موبدان  با  پیوند  در  و  می کند  کمک  ساسانیان  بُردن  بین  از  به  که  عواملی  دیگر  از 
نیز هست، وجود جنگ های مذهبی است؛ جنگ هایی که میاِن ایراِن زردشتی و رومیان 
این  برانگیزاننده ی  بی گمان  موبدان  که  رفت  نظر  این  بر  می توان  می گیرد.  در  مسیحی 

ستیزها بوده اند؛ چنان که یكی از ایشان خطاب به انوشیروان می گوید: 
جهودان و ترسا تو را دشمن اَند            دو روی اَند و با کیش آهرمن اَند
)همان، 400/7(

موبدان جنگ می آفرینند و پادشاه را به جنگ می خوانند تا بتوانند نقص های خود را 
در پیش مردم بپوشانند و رنگ تقّدس به خویش گیرند و مردم را به متابعت از خویش و 
پادشاه دعوت کنند. این نكته اثبات کننده ی این سخن است که: »روحانیان همیشه به 

جنگ نیاز داشته اند.« )نیچه، 105 :1387(
افالطون یكی از علل به وجود آوردن جنگ ها را حّس طمع می داند، )افالطون، 123 
:1384( که این حّس طمع دربار ه ی موبدان و شهریاران کاماًل مشهود است؛ حّس طمعی 
که زردشت، پیرواِن خود را از آن بر حذر داشته و به جای جنگ، به آبادانی و آب و گیاه 
اهمیت داده است: »این چنین، من نیز که یک مزداپرست و زردشتی ام از دیوان می گسلم، 
آن چنان که زردشت اشون، پیوند از آنان بگسست. با این باور به آب ها، با این باور به 
گیاهان، با این باور به چارپایان خوب کنش، با این باور که اهورامزدا گیتی را بیافرید؛ که 
مرد اشون را بیافرید؛ با آن باوری که زردشت را بود ... من دین مزداپرستی را باور دارم که 
جنگ را براندازد و رزم افزار را به کنار گذارد.« )دوستخواه، 157/1 :1379( چگونه است 
که موبدان این پیام زردشت را درنمی یابند؟ چرایی آن را باید در روان شناسی اقتدارطلبی 

و دیكتاتورمآبی دانست. 
یكی از جنگ هایی که در شاهنامه میان پدر و پسر در می گیرد، جنگ رام برزین، 
سردار انوشیروان با نوش زاد است. این جنگ ریشه های مذهبی دارد و نوِع سخن زره دار 

خطاب به نوش زاد این مدعا  را تأیید می سازد:
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داد ز  چونین  پیچید  که  را  سرت  نوش زاد         نام ور  کای  خروشید 
طهمورتی و  هوشنگ  راه  از  هم  تی        مّر کیو ین  د ز  بگشتی 
مسیِح فریبنده خود کشته شد            چون از دین یزدان سرش گشته شد
روی ندانست  را  خود  کار  کجا  مجوی         کس  آن  دیِن  آوران،  دین  ز 
یافتی کی  راه  اندرو  جهود  تافتی     او  بر  یزدان  فّر  اگر 
)فردوسی، 159/7 :1384(

و یا سخن انوشیروان به رام برزین درباره ی نوش زاد:
پیچد سرش کیش  پِی  از  همی  لشكرش           از  ترسا ست  که  آن کس  هر 
چنین است کیش مسیحا که دم            زنی تیز و گردد کسی زو دژم
)همان، 155/7(

در داستان »بهراِم گور« و »ابراهام یهودی« )همان، 424/6( و یا داستان مه بود )همان، 
220/7( می توان به نگاه بد، نسبِت به یهودیان پی بُرد. جایی سخن از خساست ابراهام 
است و در داستاِن مه بود، حاجب نوشیروان که زروان نام دارد، به وسیله ی شخصی که 
یهودی مسلک است، مورد وسوسه قرار می گیرد، تا علیه شاه توطئه کند. جهود راه کارهایی 
را به زروان نشان می دهد تا زمانه را از مه بود خالی کند که البته در پی انجام گرفتِن همین 
نشان  یا خسیس،  و  وسوسه گر  جهودی  وجود  می شوند.  کشته  مه بود  پسر  دو  راه کارها، 
دهنده ی اختالف و دشمنی ایرانیان باستان با جهودان و دیگر ادیان، حداقل در برهه ی 

خاصی از دوره ی ساسانیان است. 
جنگ میان شاپور ذواالکتاف و رومیان، را می توان از دیگر جنگ های مذهبی شاهنامه 
دانست. شاپور به طور ناشناس وارِد روم می شود، از درباریان، کسی او را می شناسد و به 
قیصر معرفی می کند. او را در چرم گاو می گیرند. سرانجام به وسیله ی زنی ایرانی که در 
دربار رومیان است می گریزد و به ایران باز می گردد. پس از گریختن از روم، سپاهی مهّیا 

می کند و به جنِگ آنان می رود و رومیان را در هم می شكند. در پایان این جنگ: 
نماند موّشح  و  مسیح  صلیب  نماند          مذبح  و  خان  اندرون  روم  به 
برافروخته ِمطران  چلیپای  سوخته     شد  قّسیس  ُزنّار  چو 
کنون روم و قّنوج ما را یكی است              چو آواز کیش مسیح اندکی است
)همان، 327/6(

شاپور پس از این جنگ، بر بنیان توافقی با برانوش، شهر نصیبین را از آنان می گیرد، 
ولیكن مردم شهر به دلیِل مسیحی بودن حاضر به اطاعت از شاپور نمی شوند، پس:

راه به  مر،  بی  فرستاد  سپاهی  شاه       آشفت  بر  مسیحا  دیِن  ز 
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ستود نشاید  را  او  دین  ُکشد،  جهود         کش  پیغمبری  گفت  همی 
گران بنِد  زنده  بر  نهادند  سران     فراوان  ایشان  از  بكشتند 
)همان، 332/6(

سرانجام آنان از در اطاعت برآمدند.
دلیل،  همین  به  و  بودند  کرده  فراهم  را  ایران  در  مسیحیان  آزار  اسباب  ساسانیان، 
نصرانیان در ایراِن پس از اسالم، بسیار راحت تر از قبل از اسالم می زیستند و فراوان از آن ها 

به اسالم گرویدند. )ر.ک. : زرین کوب، 12 :1369(
آن گاه که ساسانیان به حكومت رسیدند، از آنجا که کلسیای مسیحیان مرکزیت نیافته 
بود، ساسانیاِن زردشتی بدان ها به چشم دشمن نمی نگریستند. درست با زاده شدن شاپور، 
کلیسای مسیحی دارای سازمانی متمرکز شد و میان کشیشان، ارتباطات گسترده ای در 
شرق و غرب عالم برگزار شد، که از دید ساسانیان و موبدان پنهان نماند. از سوی دیگر، 
ارمنیان به مسیحّیت عالقه وافری یافتند و این علقه به مذاق موبدان خوش نمی آمد و 
و  شاپور  میان  گسترده  های  آغازگر جنگ  مسأله  این  که  شد،  ساسانیان  هراس  مایه ی 

رومیان گشت. )ر.ک. : نلسون فرای، 495 :1386 و نیز: کریستن سن، 194 :1385(
عالوه بر جنگ های خارجی که در دوره ی ساسانیان انجام می شود، عدم مدارا و تسامح 
نیز از دالیلی است که سبِب زوال حكومت ساسانی می گردد. بهرام اول، عالوه بر جنگ های 
مذهبی علیه مسیحیان رومی و ارمنی، به قتل مانی اقدام می کند. عدم توجه به علم نیز 
خسرو  دوره ی  از  جز  به  می سازد.  مشكل  دچار  را  ایرانی  پادشاهی  که  است  عواملی  از 
اول، توجه چندانی به دانش نمی شود و شاید یكی از عللی که باعث عدم مدارا و تسامح 
می گردد، همین دانش ستیزی یا عدم توجه به علم باشد. توجه انوشیروان به علم را می توان 
در شاهنامه دید؛ آنجا که برزویه طبیب را به هند می فرستد تا کتاب هایی را به ایران آورد. 

کلیله و دمنه حاصل این سفر برزویه است. )همان، 361/7(
2-3- افراط در مرزبندی های طبقاتی: 

از مسایلی که بسیار در عصر ساسانی به صورت افراطی بر آن تأکید می شود، حفظ و 
نگه داری نظام طبقاتی است که البته پیش از ساسانیان در اساطیر نیز به وجود این نظام 
می توان پی برد، اّما نه به گستردگی و تعّصبی که نسبت به آن، در این دوره وجود دارد. 

و  بسودیان  نیساریان،  آثوربانان،  می کند:  تقسیم  گروه  چهار  به  را  مردمان  جمشید 
اهتوخشویان. )ر.ک. فردوسی، 42/1و43 :1384( او این تقسیم بندی را انجام می دهد:

را بیش  و  کم  داند  و  ببینید  را         خویش  اندازه ی  کس  هر  تا  که 
)همان، 51/1(

این نظام طبقاتی اولیه، پس از روی کار آمدِن ضحاک به هم می خورد و دچار آشفتگی 
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می گردد. می توان چنین پنداشت که در عهد ضحاک، نوعی عالقه به سوسیالیسم وجود 
بخش  در  که  است  ضحاک  تاریخی،  دوره ی  در  مزدک  از  پیش  دیگر،  سخن  به  دارد؛ 
اساطیری به نوعی بی نظمی و برابرِی بی حساب و کتاب اعتقاد می ورزد. البته اوضاع اجتماع 
از آن گونه آشفتگی که در دوره ی قباد اتفاق می افتد نیست، ولیكن بی شباهت به آن عهد 

هم نیست. 
نظام طبقاتِی در ظاهر قانون مند، بسیار سودمندتر از نظام تعاونی بی قانون است و فساد 
و آنارشیسمی که در دومی هست، بیش تر از نظام طبقاتی است. اّما در عصر ساسانی به 
صورت افراطی به این موضوع توجه می شود و به شّدت میان مردم جامعه ی ایران حّد و 
مرز قرار می دهند. در کرده ی 213 دینکرد آمده است: »سر، سر است و ُدم، دم؛ آزاده، 
آزاده است و بنده، بنده. فرادست، فرادست است و فرودست، فرودست. سر می باید به سر 
باشد. چرایی سر  باشد؛ ُدم می باید در ُدم بودگی خود خوشنود و دعاگو  بودِن خود شاد 
بُنان همه  بُن  از  برخاسته  فرازین هنرهای اخالقی  برآمد در پیوستن تخمه ی  شدِن سر 
هنرهای اخالقی به مردم است. پس، سر شدِن سران، بسی چم ورزانه )= مستدل( است و 
برآمِد بهره مندی از تخمه ی نژادگان است. سر شدِن ُدم و ُدم شدِن سر، خواسِت اهریمن 
است؛ سر شدن سر، و ُدم بودن ُدم خواستی اهورایی است.« )فضیلت، 2/ صه و صو :1384( 
در کرده ای دیگر به این نكته اشاره شده که باید هر کس در آنچه به طور سرشتین در 
نشود.  دیگری مشغول  کار  به  آن  از  و  برسد  فرهیختگی  نهایت  به  نهاده شده،  وجودش 
)همان، 147/1( در نظام فكری زردشتیان، نه تنها اجتماع دارای طبقات مختلف است، 

بلكه »هستندگی آفرینش مینویی« نیز دارای طبقات است. )همان، 2/ قنح( 
از مطالعه ی اساطیر و تاریخ بر می آید که توجه به نظام طبقات اجتماعی از روزگاران 
بسیار کهن، در ایران وجود داشته است؛ اّما چنان که پیش از این نیز اشاره کردیم، در 
دوره ی ساسانی این توجه افراطی تر شده است، اگر چه بنابر آنچه از شاهنامه می توان 
برداشت کرد، افراطی گری در این مورد، در آغاز دولت ساسانیان وجود نداشته است؛ آن 

گاه که در خصوص دوره ی اردشیر گفته می شود:
بُدی پرستان  آتش  خاِن  همان  بُدی        دبستان  در،  برزنی  هر  به 
)همان، 222/6(

چنین نمی نماید که در هر برزنی، دبستانی برای فرزنداِن اشراف ساخته شده باشد، 
زیرا اشراف زادگان، آن اندازه زیاد نبوده اند. حتی در زمان انوشیروان، بزرگمهر از روستایي 
دورافتاده که در آن دبستاني هست و به تحصیل در آن مشغول است، سر از کاخ انوشیروان 
درمی آورد: آزادسرو که از ردان است به مرو می رود تا کسی را بیابد که خواب انوشیروان 
را بگزارد. موبدی را می بیند که در برزنی به کودکان درس می آموزد، از موبد تعبیر رویای 
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شاه را می پرسد، ولیكن او نمی تواند پاسخ گوید. پس از این ماجرا بزرگمهر می پذیرد که 
خواِب پادشاه را در کاخ او تعبیر کند و این چنین راهی قصر انوشیروان می شود. )همان، 
169/7( لذا بعید می نماید که خواندن درس، مخصوص طبقه ی خاصی بوده باشد؛ اّما این 
نبوده  امكان پذیر  بگذارد،  پای در طبقه ی دیگر  و کشاورز،  پیشه ور  از طبقه ی  که کسی 
است؛ همان طور که در داستاِن موزه فروش با کسری، انوشیروان ثروِت اهدایی کفش گر را 
با همه ی نیازی که بدان دارد، رد می کند و نمی پذیرد »بازارگان بّچه« دبیر گردد. به نظر 
می رسد تعلّم برای همه ی طبقات امكان پذیر بوده، اما تغییر جایگاه طبقاتی ممكن نبوده 

است. انوشیروان این گونه در برابر خواست بازرگان واکنش نشان مي دهد:
یادگیر و  دانش  با  و  هنرمند  دلیر       گردد  بّچه  بازارگان  چو 
بخت پیروز  ببایدش  دبیری  تخت       به  نشیند  بر  ما  فرزند  چو 
گوش و  بینا  چشم  بدو  سپارد  فروش        موزه  مرد  از  یابد  هنر 
باد سرد  و  حسرت  از  جز  نماند  نژاد        مرِد  و  خردمند  دسِت  به 
پذیرد سپاس زو  دهد،  پاسخ  چو  مردم شناس           خوار،  او  پیش  شود 
بود این  روزگار  این  آیین  بُود           چو  نفرین  از مرگ  بر، پس  ما  به 
)همان، 438/7(

ایران آورده شده، کلیله و دمنه است.  کتابی که به دست برزویه طبیب از هند به 
در این کتاب باب هایی است که کاماًل در جهت حفظ و ترویج طبقات اجتماعی نوشته 
شده است. قوم هندوایرانی، حّتی پیش از مهاجرت و آن گاه که در سرزمین مشترک خود 
می زیسته است، به نظام طبقاتی اعتقاد داشته و کتاب کلیله و دمنه، به وضوح باورهای 
باره در خود گنجانده  را در همین  و داستان هایی  بیان می کند  را  طبقاتی هندوایرانیان 
است. البته ممكن است برخی از این داستان ها به اصل هندی افزوده شده باشد. در پایان 
انوشیروان ذکر شده که خود نشانی  داستاِن »زاهد و ضیف« دو بیت عربی در ستایش 
می تواند باشد بر این که، احتماالً این گونه ابواب به متن هندی اصلی افزوده شده است. 
ترجمه ی آن دو بیت از این قرار است: »خدای خیِر کثیر دهاد انوشیروان را، که چه مردی 
بود. چگونه شناسا بود به مردم اندک همت و فرومایگان. منع کردشان از این که دست بزنند 
نزد او به قلم که خوار کرده شوند پسران آزادگان به کار کردن« )منشی، 346 :1376( که 
این سخن بسیار نزدیک است به آن چه که فردوسی از قول انوشیروان بیان می کند. )ر.ک. 

: فردوسی، 1384، 438/7(
در موضِع دیگری از همین کتاب، به موروثی بودن هنر و فضیلت اشاره شده است و 
ذکر این مطلب که حاکم باید در برگزیدن عوامِل خود، که مجری امور هستند، به سلف 
ایشان بنگرد: »و صحت انتمای خلف بدیشان از وجه عفت والده ثابت« شود و »هنِر ذات 
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و محاسِن صفات این مفاخر را« بیاراید تا »استحقاق سعادت و استقالل ترشیح و تربیِت« 
ایشان اثبات گردد. »و اگر در این شرایط، شبهتی ثابت شود، البته نشاید که در معرض 
محرمّیت افتد.« )منشی، 398 :1376( از این سخنان می توان به این نكته پی برد که هنر 
و فضایل به هیچ روی اکتسابی نبوده، بلكه ذاتی و موروثی هستند و نیكی ها در طبقه ی 

خاصی پدیدار می شوند. 
و  کلیله  از  عهد ساسانی  نظام طبقاتی  درباره ی  نمونه هایی  که  آن  از  و پس  اکنون 
دمنه مطرح شد، در پی آنیم که نمونه هایی از شاهنامه نقل کنیم: در داستان »شاپور 
و دختر مهرک نوش زاد«، آنجا که دختر می گوید: »من دخِت ده مه ترم« شاپور در پاسخ 

وی می گوید:
بوی و  رنگ  این  و  زور  بدین  نباشد  روی       ماه  دختِر  را  کشاورز 
)همان، 209/6(

شاپور به گونه ای سخن می گوید که گویی کشاورزان حِق زادِن دختران زیبارو ندارند 
و اصاًل امكان آن نیست که از خاندان و طبقه ی ایشان، دختری زیبارو زاده شود؛ زیرا زیبا 

بودن نیز به طبقه ی خاصی منحصر است. 
یكی از نصایحی که اردشیر به ایرانیان دارد آن است که:

نیست تو  شكار  کو  بدان،  نتازی  نیست         تو  کاِر  که  کاری  به  پنجم  به 
)همان، 226/6(

این از همان پندهایی است که گفته می شود تا نظام طبقاتی حفظ شود تا کسی از 
مردم بر آن نباشد که به طبقه باالتِر خود راه یابد که باالترین آن، جمع میان فرمان روایی 
و موبدی است. او مردم را اندرز می کند که اگر آهنِگ چنین کاری داشته باشید، بدان 
نخواهید رسید؛ زیرا نظام طبقاتی اجازه نخواهد داد. البته او توده ی مردم را به علم آموزی 

دعوت  و تشویق می کند به این که فرزندان را به درس خواندن و فرهنگ آموزی بدارند:
افروختن خواهی  همی  جان  اگر  آموختن      از  میاسای  زمانی 
دار تنگ  او  بر  بازی  ز  زمانه  دار       فرهنگ  به  باشد،  فرزند  چو 
)همان، 227/6(

همه ی این نصایح در باب حفظ گوناگونی طبقات اجتماعی است تا موبدی و شهریاری 
در انحصار خاندان و نژاد ویژه ای قرار گیرد، وگرنه درس آموزی منحصر به گروه خاصی 
کفش گر  یعنی  نشود؛  انجام  پایین تر  طبقه ی  از  خروج  قصِد  به  که  آن  شرط  به  نیست، 
زاده ای خیاِل دبیری بر سرش نزند که از مناصب باالی حكومتی است. اّما در مقابل، در بزم 
»انوشیروان و بزرگ مهر«، بزرگمهر، بزرگاِن مجلس را که همه از خاندان شاهی هستند، 

نصیحت می کند که دبیری به فرزنداِن خود بیاموزند. )ر.ک.: همان، 213/7(
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از  یكی  داراب«،  و  چهرزاد  »همای  داستان  شاهنامه،  تاریخِی  داستان  نخستین  در 
موضوعاتی که نظر انسان را به خود جلب می کند، تجلّی نظام طبقاتی است. آن گاه که 
همای، داراب را در صندوق می نهد و در آب راهی می کند، به دست مردی گازر از آب 
گرفته می شود. گازر و همسرش به پرورش او می کوشند. پس از بالیدن داراب، گازر اراده 
می کند که شغل خویش را بدو بیاموزد و او را نصیحت می کند که دست از ُکشتی گرفتن 

با کودکان بزرگان بردارد:
اوی تیزبازار  شد  تیره  همی  اوی      کاِر  از  گازر  شد  فریاد  به 
)همان، 494/5(

داراب از آنجا می گریزد و گازر پس از جستجوی بسیار:
بسته شست برو  گشاده  آیین  به  دست           به  کمانی  دیدی  جاییش  به 
پرخاشجوی گرِگ  زیان  پُر  ای  که  بدوی           گفتی  سرد  بستدی،  کمان 
چه گردی همی ِگرد تیر و کمان؟               به ُخردی چرا گشته ای بدگمان؟
من آِب  این  گردانی  تیره  چرا  من         باِب  کای  گفت:  چنین  گازر  به 
درست اُستا  و  زند  آموختم  چو  نخست         از  مرا  ده  فرهنگیان  به 
)همان، 494/5(

محتوای داستان می گوید که آموختن و اهِل فرهنگ بودن، فصِل ذاتی داراب است. 
همه چیز موروثی و ذاتی است. اگر نژاد بلندی داشته باشی و حتی اگر در میان بی سر 
و پایان بروی، به همان شیوه ی طبقه ی خود عمل خواهی کرد. داراب عمل و رفتار خود 
را در تفاوت با خانواده ی گازر می بیند و متوجه می شود که باید از نژاد و طبقه  ی دیگری 
باشد، لذا روزی پس از بیرون رفتن مرد، زن را تهدید کرده و از او می خواهد که نژاد او را 
فاش کند تا اصالت نخستین خود را بیابد. آن چنان که از شاهنامه می توان دریافت، هر 
طبقه در ایران باستان ویژگی های خود را داشته و جز آن قادر نبوده که عمل کند و حتی 
اگر به هویت خود آشنایی نداشته باشد به همان طریقی می رود که طبقه ی او رفته است. 
عدالت عهد ساسانی، یعنی حفظ طبقات اجتماعی؛ قانونی که به نفع طبقه ی برتر وضع 
شده و برآورنده ی منافع طبقه ی اشراف است. عدالت یعنی فرمان برداری از هیأت حاکمه 
)= شهریار – موبد( و مطابق است با سخن تراسیماکوس که می گوید: عدالت چیزی است 
که به نفع اقویا کنند.« )افالطون، 53 :1384( »حاکم تا حدی که حاکم است هرگز خطا 
نمی کند ... عدالت این است که ضعفا خود را وقف منافع اقویا کنند.« )همان، 58( در این 
نظام استبدادی، به دلیل آن که دایره ی هم طبقه ای ها بسیار محدود می گردد، گاه به 
یک شخص ده ها شغل می سپارند و یكی را که از طبقه پایین تر است بیكار می دارند و چه 
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نیكو گفته: »آن که، چون ده عمل، یكی مرد را فرمایند و نُه مرد را یک عمل نفرمایند، در 
آن مملكت مردمان معطل و محروم، بیش از آن باشند که مردم با عمل« )طوسی، 223 
:1383( و همین امر بزرگ ترین دشمن ملک و پادشاهی خواهد بود. وقتی از بزرگ مهر 
می پرسند که چرا با وجود تو، نظام ساسانی هر روز بیش از دیروز به سوی زوال رفت، او در 
پاسخ می گوید که به جای مردان بزرگ، سر و کارم با زنان و کودکان افتاد. )ر.ک. همان، 
246( چنان در دولت ساسانی دایره ی خودی ها تنگ می شود و کارها به دست طبقه خاص 
می افتد و استعدادها و قابلیت های اجتماع معّطل می ماند، که جز کودکان و زنان – چنان 
که بزرگ مهر می گوید – در دست گاه سلطنت باقی نمی ماند و سرانجام ساسانیان را به 

زوال می کشاند. 
در ایران پس از اسالم نیز این باور طبقاتی تداوم می یابد: »و عدالت اقتضای آن کند 
که هر یک در مرتبه ی خود باشند و از آن مرتبه تجاوز ننماید.« )طوسی، 284 :1363( و 
یا: »همه کس مستعد همه صناعتی نبود.« )همان، 228( و یا از قول مسیح نقل کرده اند: 
»حكمت را در میان غیر اهل آن منهید، زیرا بدان ستم کرده باشید و از اهل آن منع نكنید 
که بدو ستم کرده باشید و در یكی از کتاب ها آمده است: ای فرزندان اسرائیل! گوهر را 
پیش پای خوکان مریزید، پس آن را در زیر پا می گذارد و حال آن که آن را نمی شناسد. 
شافعی – که خدای از او خشنود باد – می گوید: هر کس به نادان دانشی بخشد، آن را 
ضایع کرده است و هر کس از سزاواِر دانش منع کند، در حِق او ظلم کرده است و گفته اند: 
است.« )راغب، 46  فواید  هر سرشتی سزاوار  نه  و  کرد  توان  را حمل  هر گردن بندی  نه 

)1416:
2-4- استبداد:

مستبدان در تاریخ ایران چون گیاهان هرز روییده اند، اگر چه تاریخ چون داسی بی رحم، 
آنان را برچیده است ولیكن پیش از برچیده شدِن آنها، درختان پربار و ثمار باغ کشور 
به بی داد علف های هرز از پای افتاده اند و عقوبت آن درختان است که به تحمل گیاهاِن 

بی بهره، رغبت نشان داده اند و چه بسا خود آنها را پروریده اند.
در نظام استبدادی شهر متعلق به یک نفر است. شخصی که در این جامعه می بالد از 
فردیت و هویت خویش خالی می شود. نَفِس او برای قدرت یافتن به فرد برتر می پیوندد و 
به گونه ای بلعیده می شود. غافل از این که هستی انسان و آزادی از یک دیگر مجّزا نبوده اند. 
از عادت ستم کار است که دیگران را به خویش وابسته می کند تا بتواند به استثمار آنان 
ایجاد  مازوخیسم  و  ترتیب سادیسم  بدین  و  می آزارد  را  دیگران  این جهت  از  و  بپردازد 
 )1385:  170 فروم،  )ر.ک.  است.  گرفته  نفس سرچشمه  ناتوانی  از  دو  هر  که  می شود، 
سادیسم با بلعیدن و مازوخیسم با بلعیده شدن نیرو می گیرد. در استبداِد ساسانی، شاه 
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مطلق  قدرت  یا  کل  نفس  به  نیز  دیگران  و  می سازند  خود  از  جزوی  را  دیگران  موبد  و 
می پیوندند تا توان خود را تضمین کنند. در این جامعه ممكن است که هم بستگی ظاهری 
دیده شود ولیكن به طور طبیعی و سرشتین نیست، بل که دستی به اجبار این پیوستگی 
و همبستگی را پدیدار کرده است و هر آن چه خود انگیخته باشد، خیلی زود می پوسد و 
فرو می ریزد. در این جامعه ی استبداد پرور و مظلوم ُکش »جنبش کورکورانه ی توده ها و 
نتیجتاً دروغ، اصل کارپردازانه ُکنش سیاسی گردیده است.« )یونگ، 30 :1387( توده های 
مردم به قدرت کل اعتقادی ندارند ولی منافع شخص در پیوستن به قدرِت برتر است و 
نادیدن نفس و هویِت خویش؛ بنابراین همه در حال دروغ پردازی هستند و نمی توانند نفس 
خود و آنچه را که فی الحقیقه می خواهند نمایان سازند، به این ترتیب همه در یک نفر 
غرق می شوند و به گفته ی هایمون پسر کرئون: شهری که به یک نفر تعلق داشته باشد، 

شهر نیست. )ر.ک. سوفوکلس 262 :1385(
در این نظام، بین هیأت حاکم و مردم، بیم و هراس وجود دارد. همه می ترسند، همان 
طور که همه دروغ می گویند و هویت خود را پنهان می دارند. حاکم می داند که مردم دروغ 
می گویند؛ لذا از خالی شدن زیر پای خود هراس دارد و مردِم بی پناه نیز از پادشاِه مستبد 
در ترس و رنج خواهند بود. کسی یوس در تراژدی قیصر چه زیبا می گوید که: »پس چرا 
قیصر باید ظالم باشد، بی چاره مرد، من می دانم که اگر رومیان را گوسفند نمی دید، گرگ 
نمی شد. اگر رومیان ماده آهو نبودند، او شیر نمی شد. کسانی که می خواهند با شتاب آتشی 
نیرومند بیفروزند، آن را با کاِه ضعیف شروع می کنند.« )شكسپیر، 41 :1382( بنابراین، 
این مردمند که با کاهی کوچک، آتشی بزرگ می افروزند. آتش نیز چون کاه می بیند، شروع 
به شعله ور شدن می کند و سرانجام به جایی می رسد که همچون لوئی چهاردهم می گوید: 

»دولت خود منم.« )یونگ، 19 :1387(
پادشاهان ساسانی نیز با فریِب متملقان که همیشه در مجاورت افراد مستبد هستند، 
خود را همه ی ملک می پندارند و به یاری موبدان این سخن را می پراکنند که: »در تحمل، 
کسی پسندیده تر است که بدی و آفتی را که از اهرمن و دیوان و بدان بر او می رسد، به 
خرسندی و از روی میل به گردن پذیرد.« )تفّضلی، 54 :1379( لذا روحیه ی تحمل را 
با ابزار کیش – نه دین – باال می برند تا بتوانند به مردم استبدادپرور حكومت کنند و در 
این میان آن چه به هیچ روی اهمیتی ندارد، همین مردم هستند. ژرژدومزیل، سه انگار را 
در ساختار آسمان در نظر می گیرد که به زمین خواهد رسید. او از خدایان سه گانه اودن، 
تور و فریر یاد می کند. در روم، ژوپیتر مظهِر شهریاری، مارس رمز جنگ اوری و کرینوس 
نماد توده ی مردم است. در اسكاندیناوی نیز تور مظهر ستیز، اودن مظهر شهریاری و فریر، 
رمز مردم است. )ستاری، 49 :1388( با توجه به همین الگو می توانیم فریدون را مظهر 
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شهریاری )= اودن(، سلم و تور را مظاهر جنگ و جنگ آوری )= تور( و ایرج را رمز توده ی 
مردم )= فریر( بدانیم. 

با آن چه از تاریخ ایران بر می آید، مي  توان پنداشت این توده ی مردم است که دارای 
هیچ اهمیتی نیست. ایرج که رمز مردم است به راحتی به خیانت برادران به قتل می رسد، 
اگر چه بسیار نجیب و برادردوست است. از این گونه تثلیث را بسیار در شاهنامه می توان 
در  است.  مردم  نماد  و رستم  اسفندیار مظهر جنگ آوری  رمز شهریاری،  دید. گشتاسب 
داستان رستم و اسفندیار، اسفندیاِر جنگ آور با زور می خواهد که به فرمان شهریار، رستم 
)= توده مردم( را به بند کشد، ولی او دست و تن به بند نمی دهد و مستبدپروری نمی کند. 
رستم بنده نیست، او می داند که »حاکم مستبد به معنی واقعی کلمه بنده است، بنده ی 
ذلیل و عبد عبید.« )افالطون، 524 :1384( رستم از هیچ چیز نمی ترسد، چون آزادی 

دارد، توان گری برخاسته از بی نیازی دارد. 
در جوامع استبدادی، اگر چه به ظاهر ابتكار، پیشرفت، تحرک و عدالت دیده می شود، 
ولی اصالتی و حقیقتی با آن نیست. بزرگ ترین مشكل جامعه ی استبداد زده آن است که 
مردم به ساز قدرت می رقصند و به فرمان آن گام بر می دارند و نفسی اختیار می کنند که 
از آن خود آنان نیست و هر چه بیشتر ادامه می دهند خویشتن خویش را ناتوان تر می یابند. 
چنین انسانی حتی با دیدن ابتكار و خالقیت و پیش رفت، گویی از کار افتاده تر است؛ زیرا 

پیش رفت حاصل انگیزه های وی نیست بلكه برانگیزاننده ی آن، قدرت حاکم است. 
بنابراین، اگر چه در حكومت خسرو انوشیروان تحوالت گسترده ای می بینیم، ولیكن این 
تحوالت حاصل دیكتاتوری است و نه انگیزش مردم. بعد از او اگر چه خسرو پرویز دارای 
قدرتكی است، ولی هیچ گاه دیگر، قدرت به این خاندان باز نمی گردد تا این که سرانجام 
قدرت  وقتی  نظاِم حكومتی،  این  در  می شود.  برچیده  اعراب  به دست  ساسانی  سلطنت 
پادشاه کاسته می شود، آهسته آهسته مردم نفِس خود را نمایان می کنند، و چون دیگر 
در زور و استبداد به سر نمی برند و مستبد، رو به ضعف نهاده، آنان انگیزه های خود را از 
دست می دهند – انگیزشی که پیش از این نیز از سوی خود مردم نبوده و حاصل تحمیل 
مستبد بوده است – و تالشی و اقدامی در جهِت استعالء نمی کنند. در این سیر می بینیم 
که پهلوانان و سرداران ایرانی چون رستم فرخزاد، بدون هیچ انگیزه ای، به جنگ با اعراب 
می روند و سرانجام ایران را به تازیان می سپارند؛ چرا که پیش از این، همه چیز از موبدان 
القا می شده و این تلقین، آنان را پیش می برده، ولی اکنون، دیگر این  و شاهان بدان ها 
القا و انگیزه وجود ندارد. پیش از این، ترکیب طال )= پادشاه(، تسبیح )= موبد( و تیغ )= 
و  اثر کاهش قدرت طال  بر  را پیش می بردند ولیكن  یاری یک دیگر، کارها  به  جنگ آور( 

تسبیح، تیغ نیز ُکند و از کار افتاده می شود. 
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از همه ی آن چه یاد شد می توان دریافت که تمام کاستی ها به یک فاجعه ی بزرگ بر 
می گردد و آن استبداد است، که تاریخ ایران از آن رهایی نداشته است. ایرانیان بر این باور 

همیشگی بوده اند که وجود یک نفر برای تدبیر و اداره ی امور کافی است:
بكاست بیفزود خوبی و کژی  چو مه تر یكی گشت و شد رای راست           
)فردوسی، 295/5 :1384(

آنان از هرگونه مشورت جمعی دوری می کردند و اگر هم شورایی وجود داشت، به دلیل 
استبداِد مستبدان ناکارآمد می ماند؛ چنان که به دستور انوشیروان، شورایی تشكیل شد. 
دبیری در آن مجلس برخالف نظر انوشیروان سخن گفت. انوشیروان از او می پرسد که تو 
از کدام طبقه هستی و او می گوید: دبیران. دستور می دهد »او را با قلم دان آن قدر بزنند 
تا بمیرد، پس همه ی دبیران از جای برخاسته، آن قدر او را با قلم دان زدند تا هالک شد.« 
عدالت  موافق  بفرماید همه  آنچه خسرو  :1385( پس همه گفتند  )کریستن سن، 274 

است. 
در قسمت اساطیری شاهنامه، هیچ گاه استبداد تا بدین مایه دیده نمی شود. آن گاه 

که کی خسرو قصد دارد سلطنت را رها کند، زال تلخ ترین سخنان را نثار او می کند: 
کاستی دِر  تلخی  به  ببندد  راستی       با  است  تلخ  گفتار  که 
انجمن این  پیش  راستی  این  از  من       ز  آزارگیری  که  نباید 
آبش خورت و  آرام  بُد  جا  همان  مادرت         از  زادی  زمین  توران  به 
خواب به  ندیدی  را  جادوی  جز  که  افراسیاب          رد  نبیره  سو  یک  ز 
کیمیا از  پر  دل  رخ،  رنگ،  از  پر  نیا        دیگر  بدخیم،  کاوس  چو 
)فردوسی، 342/4 :1384(

می بینیم که زال حتی نژاد کی خسرو را به تمسخر می گیرد، ولی او در برابر زال، حرکت 
و گفتار تندی انجام نمی دهد و سعی می کند با سخن گفتن، او را آرام سازد. زال و رستم 

مظهر توده ی مردم هستند و کی خسرو این موضوع را می داند و می گوید: 
من به  بد  این  نپسندد  جهان دار  انجمن        بر  گویمت  سرد  اگر 
گزند ایران  به  آید  وی  درِد  ز  دردمند        شود  رستم  آنک  دگر 
)همان، 345/4(

کی خسرو در صدد هواداری از مردم است و به آنان اهمیت می دهد، ولی این شیوه ی 
اساطیری، با روی کار آمدن لهراسبیان درهم می ریزد و آنان شیو ه ی نوینی پیش می گیرند. 
این نكته را باید در نظر داشت که ساسانیان نژاد خود را به ساسان نواده ی گشتاسب و پسر 

بهمِن اسفندیار می رسانند.
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3- نتیجه گیری

در یک جمع بندِی کلی می توان گفت: عوامِل بسیاری سبِب زوال دولت ساسانی شده 
است، اما می توان بنیادین ترین علِل شكست سپاه ایرانی از تازیان را از این قرار دانست:

3- 1- دخالِت دین پردازان زردشتی در همه ی امور ملک، چنان که در برخی مواقع قدرِت 
آنان بر قدرت پادشاه چیرگی می یافته است. به عنوان مثال، آن گاه که قباد برای تعادل در 
وضعیِت اجتماع، به مزدک اجازه ی ترویِج اعتقاداتش را می دهد تا قدرت و ثروت موبدان و 
ثروت مندان درباری را کاهش دهد، موبدان او را مورد هجمه قرار می دهند و سرانجام هم 

نظر خود را بر او غالب می کنند.
 3-2- وجود جنگ هایی که ظاهراً مذهبی نیستند ولیكن مطابِق آنچه در شاهنامه بیان 
ایرانیان زردشتی و  شده، پای مذهب هم به میان کشیده می شود. جنگ هایی که میاِن 
رومیاِن مسیحی صورت می گیرد و البته زیربناِی این جنگ ها نه درِد دین که حّس طمع 

است. 
3-3- عامل دیگر زواِل ساسانی، افراط در طبقه بند ی های اجتماعی است. می توان بیان 
داشت که عدالت در جامعه ی ساسانی، حفظ طبقه بندی اجتماعی است و این که شخصی 

از یک طبقه به دسته ی دیگر صعود نكند. 
شهر  در  دانست.  ساسانی  سلطنت  شكست  عامل  قوی ترین  می توان  را  استبداد   -4-3
ساسانی  جامعه ی  در  پادشاست.  به  منحصر  فقط  گفتن  ساسانی، حق سخن  استبدادِی 
پیش رفت حاصِل دیكتاتوری است نه انگیزش مردم؛ اگر در دوره ی انوشیروان اصالحات و 
اقداماتی در جهت پیش رفت صورت می گیرد اصالتی با آن همراه نیست؛ زیرا پیش رفت با 
وجود مردم و اهمیت دادن بدان ها معنا می یابد. در این نظام حكومتی، آن گاه که قدرت 
یكی از پادشاهان کاسته می شود و نیروی نظامی خاصّیت خود را از دست می دهد، مردم 
آهسته آهسته نفس خود را نمایان می کنند و چون دیگر در زور و استبداد به سر نمی برند، 
رو به سرپیچی از حكومت می آورند و حتی از نیروهای بیگانه چون اعراب استقبال می کنند 

و زمینه ی نابودی آن حكومت را فراهم می سازند. 
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