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Ardeshir Testament and Ardeshir Ferdowsi's Shahnameh are among the 

Andarz that convey to us the political way of governing. Although these 

two texts have been compiled in two different contexts, they have 

consistencis and inconsistencies in the manner and methods of 

government. Therefore, this article seeks to answer the question of what 

is the difference between the Ardashir Testament and the Ardashir 

Ferdowsi Shahnameh in terms of governmentality? The result of this 

research is that the Ardashir Testament is issued by a king who is 

familiar with politics, governance, and technologies of power. The 

realism of this policy is in contrast to Ardeshir Shahnameh of Ferdowsi, 

who is a landowners (dehqan) who is not in politics and has much of 

wisdom and advice. Therefore, this paper intends to examine the 

consistencis and inconsistencies of the two texts with a "comparative 

approach" and with the help of Michel Foucault's theory of 

governmentality. 
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 1روح اله اسالمی

 2هاشم منیریسید  

 

 چکیده

 در قالتت  هایی هستتدند  تته ازجمله اندرزنامهشیر شاهنامه فردوسی«، »عهد اردشیر« و »ارد

هرچند  تته ایتت  دو متتد  در دو   . ندمیبه ما مندقل  را    داریراه و روش حکومت سیاسی  

هتت  نسبت بتته داری های حکومت در چگونگی و شیوه اما است  افدهی یتدو مدفاوت  بافدار

بوده   سؤالپاسخ به ای     درصدد. بنابرای  ای  مقاله  های است دارای همانندی و ناهمانندی

و »اردشتتیر شتتاهنامه فردوستتی« چتته تفتتاوتی بتته ل تتا     ه در مد  »عهد اردشتتیر«  است 

 تته »عهتتد اردشتتیر« از  دسداورد ای  پژوهش ایتت  استتت با یکدیگر دارند؟  داری  حکومت 

بتتوده های قتتدرت  شود  ه آشنا به سیاست، حکمرانی و تکنولوژیجان  شاهی صادر می

 تته از   داشتتت   قتترار»اردشیر شاهنامه فردوسی«  گرایی ای  سیاست در تقابل با  است. واقع

ای است  ه داخل در سیاست نیست و بیشدر جنبه حِکَمی، اندرز و پنتتد زادهجان  دهقان

و بتتا  متت   «ایروش مقایسه»با  . برای  اساس، ای  مقاله قصد داشدهدارد  آموزیو عبرت

 متتوردهای ای  دو متتد  را ناهمانندیها و همانندی ،مندی« میشل فو و از نظریه »حکومت 

 قرار دهد.  یبررس

داری، عهتتد اردشتتیر، اردشتتیر شتتاهنامه فردوستتی، اندرزنامتته، حکومتتت   کلمات کلیدی:

 سیاست.
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 مقدمه و بیان مسئله

. انتتدرز ها هسدنداندرزنامه  گذارد،می  ریتأث ه بر رفدار سیاسی حا مان  مدون  دبی    ازجمله

های تربه صتتو   (188  ،1379)هندرز( و به معنای پند است )مکنزی،   ه به زبان اوسدایی  

 ،1383شود )شهزادی،نامه نیز دیده مینامه، پندنامه و سفارشمعنایی دیگری چون وصیت 

شود  ه اغل  بزرگی برای ای اطالق میها و سخنان حکیمانهدرواقع هندرز، بر گفده.  (52

رمتتوده عامه مردم یا صاحبان شغل و منصتتبی ختتا  ف  ن،راهنمایی فرزند یا شاگرد، مؤمنا

خوانی : »خیز ای پستتر متت  تتتا تتتو را فرهنتت  می  آذرباد مارسپنداندر    همچنان  هباشد.  

ای  اندرزها بنا بر موضتتوعاتی  تته بتتر آن از جهت دیگر،  (.12  ،1386)مزداپور،  برآموزم«  

تقستتی    اخالقتتی، فقهتتی، سیاستتی و ملتتی  های مخدلفتتی چتتوناسدوار است خود به دسده

دادستتدان ،   دتتاش ششتت  دینکتترد،  اوسداتوان در  اندرزهای اخالقی و فقهی را میشود.  می

نامه   ،تاجنامهتوان در  دید. اندرز سیاسی را می  وندیدادو    شایست ناشایست و    مینوی خرد
مشتتاهده  تترد. نمونتته بتتارز   شتتود،و دیگر حکایاتی  ه از زبتتان حیوانتتات بیتتان می  تنسر

 ،نویستتیاندرزنامه بنابرای ، آورد. حساشبهتوان میفردوسی    شاهنامهدر    نیزملی    نامهاندرز

موضوع یتتا  برحس  تواند شود خود میتأثیرگذاری بر رفدار سیاسی نگاشده می  باهدف ه  

 هاآنتوان  تقسی  شود. برحس  پدیدآورندگان میهای مخدلفی  پدیدآورندگان آن به دسده

 تته داختتل در باش گروه اول،  و یا بیرون از سیاست دانست.را یا داخل در حلقه سیاست  

اردشتتیر ساستتانی، بنیادگتتذار   از  تتتوانسیاسی دارنتتد، می  ت یمسئولدر نظام قدرت و خود  

اردشیر با اندرزی  ه به ولیعهد خود )شتتاپور(   یران و سلسله ساسانی نام برد.شاهنشاهی ا

بر رعیتتت   ییفرمانرواداری و الگوی  حکومت در  اصول  ای     یری ارگ بهخواسدار  دهد،  می

ایتتزدی، عتتدالت،   فتتر هبتتر    ایتتران باستتداناست. ای  اصول در اندیشه سیاسی    و پیرامونیان

اهمیت ای  پتتژوهش   توأمانی دی  و سیاست، نظ  امور )اشه(، و شاه آرمانی اسدوار است.

 توانمنتتدمداری،  های قدرت در امر حکومت تکنی   یری ارگ بهما را برای    در آن است  ه

مبنا، منطتت ، فلستتفه فکتتری و ف تتایِ   اما آنچه در پدیداری ی  مد  مه  است،  ؛سازدمی

روش   لهیوستت بهست  ه چگونگی و چرایتتی آن را در فهتت  و تبیتتی  آن  بوجود آمدن آن ا

  توان بررسی  رد.میای  مقایسه

های سیاستتی استتت« مند و آشکار پدیده»نوعی تالش برای مقایسه نظام  1ایروش مقایسه

توانتتد در دو ستتطر خوتترد و  تتالن اندتتام پتتذیرد. (  ه می281  ،1388 ی و مارش،  )م 

گفدتته   2»مطالعه متتوردی«  به ی   شور و یا به ی  موضوع بپردازند،  صرفاًهایی  ه  ت لیل

 ( ولی اگر هرچه تعداد  شورها و یا موضوعات بیشدر باشد،31  ،1396شود )هریسون،  می

 اد  شورها و یا موضوعات  مدر باشد،مفاهی   مدری در دست خواهد بود؛ و هر چه تعد

 خواهد آمد.  به دست جزئیات بیشدری  

 ند درباره ی  رویداد و یتتا موضتتوع ویتتژه، دری بهدتتری مقایسه به ما  م  می  ،درواقع

دهتتد  تته همتته چیتتز به ما ای  امر را نشتتان می س   نی  زیرا گوناگونیِ دنیای سیاسی،  

ای، »آن استتت  تته پدانستتیل بهبتتود رویکرد مقایستته  یکسان و همانند نیسدند. مزیت دیگر
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برای ت میل نوعی نظ  بر گوناگونی دنیای سیاستتی   هاآنهایی را دارد  ه ما از  بندیطبقه

 ،1388ی  است« )بورنهتتام و دیگتتران،  ی تشکیل مفاهبندی پایهطبقه  چرا هگیری   بهره می

تطبیقی از منتتابع   –های تاریخی  برای ت لیل  توان(. بنابرای  با اسدفاده از ای  روش می96

های های شخصتتیت نگاریها، نامتتهها، عهدنامتتهگوناگونی مانند انواع سند تاریخی، فرمان

، از گذشده  جاماندهبههای  تصاویر و  دیبهها،  های مأموران دولدی و عکسسیاسی، گزارش

 (.413 ،1387اسدفاده نمود )سیدامامی،  

ها و هماننتتدی استتت، بتتا مبنتتا قتترار دادن عهتتد اردشتتیر، درصتتددایتت  مقالتته  ی ،بنتتابرا 

 .قرار دهد  یموردبررسای« را با یکدیگر با »روش مقایسه  ادشدهیهای دو مد  ناهمانندی

 پیشینه پژوهش  .1

مد  »عهد اردشتتیر« و   درباره  ایمقاله  گونهچیهاند  تا جایی  ه نگارندگان ت قی  نموده    

تتتوان . امتتا میانتتدنپرداخدتته ؛آن بتتا »اردشتتیر شتتاهنامه فردوستتی« داریحکومتتت مقایستته 

 طوربتتهای را  ه مربوط به عهد اردشیر و شاهنامه فردوستتی استتت،  های جداگانهپژوهش

 جداگانه به آن اشاره  رد.

نوشده حستتی  امتتانلو و  (،1394مقاله »بازشناسی گفدمان هویت شاهی در ایران باسدان« ) 

 آن یعنی فره، خِرد، خویشتتکاری،  وسدهیپه بههای  آرمانی و مؤلفه  از شاه  شداع احمدوند

 رانده شده است.سخ    داری و عدالت در درون چارچوش گفدمان هویت شاهی،دی 

م ستت  نوشتتده    (،1391»بازیابی انتتدرزهای اردشتتیر ساستتانی در تتتاریخ فختتری« )مقاله  

عهداردشیر را با تاریخ فخری در پرهیز سلطان از لتتذت   یهایهمانندمرسلپور. ای  مقاله  

رابطتته دیتت  و سیاستتت و   دادگتتری،  و شنیدن غنا، مشورت  ردن شاه با افتتراد خردمنتتد،

قتترار داده استتت و درواقتتع انتتدرز اردشتتیر را   یموردبررستت   ،ی دوطرفه شاه و مردمرابطه

در آثتتار  یریرپتتذیتأثی اسالمی در نظر گرفده است. ای  الگویی برای اندیشه سیاسی دوره

 طبری، ثعالبی، اب  ندی  و مسعودی نمود پیدا  رده است.

عهتتد مندی در عصر ساسانیان )مطالعه موردی: نامتته تنستتر و مقاله »فراز و فرود حکومت 

دارد  ه   مقاله اظهار میاسالمی و م مدباقر خرمشاد. ای  اهللروح(، نوشده  1392اردشیر( )

های سنت عملی حکمرانی است  ه از زبان شتتخ  ای از اندرزنامهای  مد  باسدانی گونه

رانشهری است تالش دارد یاول مملکت نوشده شده است. شاه آرمانی  ه م ور سیاست ا

نامه عهد اردشیر را اعددالی، روادارم ور نشان دهد  ه مشروعیت مندرج در سیاست خِرد  

 آمیزد.داری را با وحدت سیاسی و مذهبی دره دینی و مردم

(، 1389مقاله »تداوم سلطنت مطلقه در انتتدرزهای سیاستتی دو ستتده نخستتت هدتتری« )

یتت  تتتداوم و بازنمتتایی نویستتنده انوشده غالم سی  زرگری نتتژاد و افستتانه شتتیرعلیزاده. 

قرار داده است و در هر   یموردبررسبند    14مقدس و سدودنی پادشاهی را در    ذاتاًجایگاه  

هتتای از  داش)یعنی تداوم ساخت قدرت ستتلطنت مطلقتته(،  خود    پژوهشبند برای تأیید  

 اردشیر م  گرفده است.و عهد  نامه تنسر، نامه،  تاج  لیله و دمنه، نامه،مخدلفی چون تاج



 

 

219 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می 
_

پژوهشی 
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم 

،شماره 
چهار، تیر

1
140

 

(، نوشتتده 1394« )های قدرت در ایران: تداوم تکنولوژیمندی ایرانشهریحکومت  داش »

شمال  اربرد   هاییای   داش در فصل دوم، عهد اردشیر را حاوی تکنی اسالمی.    اهللروح

تعیتتی  ولیعهتتد و جنتت    تکنی  طبقات، دفتتع شتتورش رعیتتت،  زور، دادگری و عدالت،

ها به علتتت است  ه اندرزنامهمدعی  ای از تدربه حکومدی است. نویسنده   ه آینهداند  می

گرایی زیادی برخوردار هسدند و تدربه مصل ت عملی از واقع  ،نزدیکی به مر ز حا میت 

حفظ و گسدرش قدرت   حکومت را در سندی بسیار بسده و اسدبدادی برای بدست آوردن،

 نماید.ت لیل می

 اهللروحنوشتتده شتتداع احمدونتتد و    (،1396دیشتته سیاستتی در ایتتران باستتدان« ) داش »ان

در فصل نه  به چگونگی اعمال قدرت در دولت ساسانی پرداخده شده استتت و   اسالمی.

 استتت. قرارگرفدهمورد تبیی  در آن ساخدار قدرت و چگونگی اعمال قدرت در هفت بند  

ای استتت  تته از زبتتان رأس هتترم قتتدرت ای   داش بر آن است  ه عهد اردشیر اندرزنامه

 ند و ه  به اصول  یفی حکمرانی نظر دارد و را ترسی  میتدارش سیاسی خود    سیاسی،

 ه  به الگوی خرد سیاسی ایرانی.

ها و هماننتتدی تتتالش دارد و دارد تتار جدیتتدی را عرضتته متتیپتتژوهش ایتت   ،بنتتابرای 

ی زمینتتهداری و نیز با توجه بتته در رابطه با  یفیت حکومت های ای  دو مد  را  ناهمانندی

 .قرار دهدو بررسی  مورد مقایسه  فکری و فلسفی هر  دام، 

 مبانی نظری   .2

عتتالوه بتتر تمر تتز بتتر  ردارهتتای حکتتومدی  ،4داریبا مفهوم حکومتتت   ،3میشل فو و      

ها در  ردارهتتای حکومتتت را بتته ی سیاسی، روند دخالت ذهنیت نهادها در نظریه  یجابه

ستتو بتته ی اخدراعتتی استتت  تته از ی . از دید فو و، دولت یتت  پدیتتدهگذاردنمایش می

 عنوانبتتهبوعد فکری و از سوی دیگر بتته فنتتون حکمرانتتی  عنوانبههای حکومدی عقالنیت 

هدایت  تتردن امتتر هتتدایت یتتا را به معنای، » 5فو و حکومت  شود.بعد  رداری مرتبط می

 دیگتتر ستتخ ،. بتته (Foucault, 1991, 48) « نتتدی امتتر اداره تعریتت  میاداره

و   «اداره»)طرز تفکر حکومت یا ذهنیت حکومت(، بتتر اهمیتتت دو عنصتتر    داریحکومت 

 ند  ه تالش برای جلتت  توجتته بتته پیونتتد میتتان مستتئله حکومتتت و تأ ید می  «رهبری»

مشخ  دخالت تفکر در  ردارهای حکومتتت استتت )ی یتتوی،   طوربههای تفکر و  شیوه

1394، 120.) 

و با    نددر ان صار دولت م دود نمی  صرفاًاو قدرت را  فو و    داریدر نظریه حکومت   

ی خود را با عقالنیت  الن حکومدی تکمیتتل ایده  ، ردارهای قدرت  یکیزیخرده فت لیل  

را تتتا پتتیش از قتترن   داریحکومتتت   فو و ای  گستتدردگی و چنتتدگانگی معتتانی  نماید.می

مخدلتت  ماننتتد تستتلط بتتر ختتود،  ند  ه به شمار زیتتادی از مستتائل  هدده  پیگیری می

. بتترای  یت و اداره  ردن خانواده و روان پیوستتدگی داردهدا  مدیریت خانواده و فرزندان،

است: ال ( اداره خود  ه به   ییشناساقابلهای حکومت در سه شکل  اساس،  ثرت شکل

عل  »اخالق« مربوط است. ش( هنر اداره درست خانواده  تته بتته علتت  »اقدصتتاد« مربتتوط 
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)فو تتو،  . ج( عل  درست حکومت  ردن بر دولت  ه به عل  سیاست مربتتوط استتت ست ا

قلمتترو و »چیدمان چیزهتتا استتت. هتتدف قتتدرت دو چیتتز استتت:   ،حکومت   (.13  ،1384

 نتتد و چیزهتتا هتت  بتتدی  ترتیتت  ارتبتتاط حکومت چیزها را اداره می  سا نان ای  قلمرو.

شود  ه همتتواره ای تأیید میدر اسدعاره  یسادگ به  شود،ها و چیزها فه  میتنگاتن  انسان

بر یعنی    ی  شدی،ی  ِشدی. ادارهیعنی اسدعاره  ،شدهای حکومت به آن اشاره میدر رساله

گتترفد  مستتئولیت  شتتدی و  بتتر عهتتده حتتال یدرعگتترفد  مستتئولیت مالحتتان و  عهتتده

مندی تالش دارد ی حکومت اسدقرار پدیدهی  فو و درباره  (.16  ،1384« )فو و،  هام موله

نشتتان دهتتد و    مستتی ی  یشبانکارگ یعنی الگوی    چگونگی آن را بر مبنای الگویی قدیمی،

. فو تتو نظتتامی توانستتت استتدمرار یابتتد  –های دیپلماتی   برای  اساس و بر مبنای تکنی 

مند شدن دولت ت  ند تا حکومعنصر سومی را نیز به نام پلیس به ای  مدموعه اضافه می

 (.263 ،1393نشان دهد )فو و،  ای  ابزارها و ت والت ذهنیدی   یری ارگ بهرا با  

ختتواهی  هنتتر حکومتتت، فتت  فو تتو می «داریبنتتابرای ، بتتا استتدفاده از روش »حکومتتت 

قتترار دهتتی  و بتتی    یموردبررستت حکمرانی و عقالنیت حکومت را در دو مد  یتتاد شتتده  

 برقرار سازی . پیوند ،هاآنهای فکر حکمرانی و شیوه

 مکانیسم روش پژوهش: 1جدول

 دولت

 یها ه نسبت به  ل مدموعه شتتبکه  یاخدراع  یدهپد  ی دولت  

 یمعرفت، فناور  یشاوندی،خو   خانواده،  یت، ه بدن، جنس  یقدرت

 ,Foucault, 1980دارد. ) ییروبنا یجنبه  ند،یرا م اصره م

122.) 

 یحکومد یت عقالن بعد فکری

 یفنون حکمران بعد کرداری

 نهادها های حکومتیسامانه

 داریحکومت
 ی بتت  یونتتدحکومت در پ  یت و عقالن  یهنر حکومت، ف  حکمران

 تفکر  یوهو ش  یحکمران

 (Foucault,1980منبع: )

 عهد اردشیر .3

ای است مد م  وصایای سیاسی اردشیر ساسانی به شاهان ایرانی  تته رساله  عهد اردشیر

 زع بتته، هاآنرسند و در آن اندرزهایی را آورده  ه به  ار بسد  پس از او به پادشاهی می

بنتتد و  36(. ای  رساله مشدمل بتتر 215  ،1377)تف لی،    ی مملکت الزم است او، در اداره

-(  ه در میانه ستتال1348ز اردشیر است )عهد اردشیر،  گون اگونه  یهاقطعه از سخ   54

گتتذار شتتاه آرمتتانی و پایه  عنوانبتتهاردشتتیر  میالدی تدوی  شده استتت.    226و    240های  

شناخده   ایران به ارمغان آورد،سلسله ساسانیان و شخصی  ه وحدت دینی و ملی را برای  

های سنت عملتتی حکمرانتتی استتت،  تته از ای از اندرزنامهشود. ای  مد  باسدانی گونهمی

گیتترد »آئتتی  اردشیر در پایان عمر تصتتمی  می  است.  شدهنوشدهزبان شخ  اول مملکت  
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دهتتد و اندرز می  های نوی  حکومت را برای مردمانش به میراث بگذاردشهریاری و شیوه

در عهد اردشیر  (.100 ،1348را نگه دارید« )عهداردشیر،    ه آن را رها نسازید و ای  آئی 

از دیتت    استتدفاده ابتتزاری  طتتور یهمصفات رهبتتری و    بودن،  دار یدهایی از لزوم  گزاره»

 (.36 ،1394جامعه اشاره دارد« )اسالمی، نمایان است و اساساً به  یفیات رهبری 

ع از توستتط اندیشتتمندانی چتتون ابتت  مقفتت   داری، پس از اسالمای  سنت عملی حکومت 

 خصتتو بههتتای مستتکویه، پندهای اردشیر در  داش پهلوی به عربی برگردانده شد و نیز

، شتتاهنامهتداوم یافده است. از سوی دیگتتر فردوستتی در  ررنثر االدو  تدارش االم دو اثر 

)استتالمی،   ت را به پندهای اردشیر اخدصا  داده استتت بی  116اثر جاودان خردنامه خود  

1394، 34.) 

تتتوان از مبتتانی نمی،  بنابرای ، برای ت لیل م دوای عهد اردشیر و شناخت مسدقی  از مد 

نظتتام  رد. ای  مبانی در راسدای دی  زرتشتتت و    یپوشچش فلسفی و تأثیر خرد مزدایی،  

   گیرد.اَشَون قرار می

 مبانی فلسفی 1.3

احیاء دوباره شاهنشاهی بدون  س  مشروعیت دینی ناممک  بود. ساسانیان وجوه عینتتی 

ون، نگتتاه  سیاسی دی  زرتشت را در راسدای غایت امر سیاسی خود  ه مبدنی بر نظام اَشتتَ

و پیمان و عدل قرار داشتتت، از   یپرسدخرافهقدسی به تاریخ، دنیای مینوی و گیدیانه، نفی  

در اوسدا و دیگر منابعی چون »بندهش « و »دینکرد«، اخذ  ردند و   بینی اهورایی  هجهان

ای  ه دی  مزدایی برای ت ق  ای  اهداف قدسی در زمی  در نظر گرفده آن را برای وظیفه

تتتوان دار شتتدند. بنتتابرای  مبنتتای فلستتفی اندیشتته سیاستتی ساستتانیان را میبودند، عهتتده

 برشمرد.  قرار یازا

 تاریخنگاه قدسی به  2.3

تبلور جهان نامیرا و پدیدار شتتدن مینتتو  اندظار برای پایان نی  تاریخ، در اندیشه زرتشدی،

زمی  حکمرانی  ننتتد در ای  دنیا است  ه زمانی ت ق  خواهد شد  ه »سوشیانت« ها در  

در سرتاستتر آثتتار زرتشتتدی و  از طرفی، اندیشه دوبونتتی )ثنویتتت(،(.  177  ،1396)اسالمی،  

تتتری  بختتش اوستتدا  ه  عنوانبتتههتتا شتتود. در گاتاندیشه سیاسی ایران باسدان دیده می

خوانی : »آن دو گوهر همزادیکه در آغاز در عال  تصور ظهتتور نمودنتتد یکتتی از آنتتان می

ی از آن بدی )در اندیشه و گفدار و  ردار( نیکی است در اندیشه و گفدار و  ردار و دیگر

(. 143  ،1374،  30ها، یستتنازشت را« )گات  از میان ای  دو مرد دانا باید نی  را برگزید نه

ی عال  وجود دو گوهر باشد ضتترورتاً یکتتی نیتت  و یکتتی بتتد بنابرای ، وقدی بو  و ریشه

ن هسدند و وحدت دارند. پس با یکدیگر اینهما  است. اگر هر دو نی  یا هر دو بد باشند،

با یکدیگر است: اگتتر یکتتی نتتور باشتتد   هاآنی  م ض قبول »دوبو «، قبول ت اد و مقابله

دیگری تاریکی است و اگر یکی نیکی باشد دیگری بدی است. پتتس عتتالوه بتتر دوبونتتی، 

 (.65 ،1396ن ساخدی اخالقی است )مسکوش،  ذات اخالقی اساطیر ایرا

 هنظام اَش  3.3
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در برابتتر ناراستتدی قتترار   تنهانهاَشَه )اردیبهشت( یا راسدی، یکی از »امشاسپندان« است  ه  

(. 72:  1395بلکه نماینده قانون ایزدی و نظ  اخالقی در جهان استتت« )هینلتتز،  گیرد، »می

شدن   هماهن آتشکده جای  . از طرفی،  شودون یعنی پیرو اشه نامیده میشخ  مؤم  اَشَ

روحتتانیون (. در ای  میتتان،  71  ،1396   یهانی )اشه( بود )مسکوش،    الهی وبا نظام راسدی

زایی و استتد کام امپراطتتوری نقش واستتطی را در دربتتار ساستتانی در جهتتت مشتتروعیت 

داشدند تا  آندا  ه آیی  زرتشدی در ات اد بتتا دربتتار ساستتانی تبتتدیل بتته  به عهدهساسانی  

س »سراستتر حکومتتت ساستتانیان را اساس رسمی و متتذهبی حکومتتت شتتد. بتترای  استتا

 (.88 ،1397 دانند« )دریایی،رتشدی می»حکومت روحانیون« و دوران سلطه مذه  ز

 داریحکومت 1.3.3

تری  قواعد ی  حکومت یای بنیادی  مد  ساسانی از مدموعه  عنوانبهعهد اردشیر       

 هتتاآن، مدشکل شده است. اردشیر با تدوی  ای  خطابه برای تمامی جانشتتینانش و درست 

ای از قواعتتد سیاستتی و هندارهتتای شتتوند، مدموعتتهدار حکومتتت می ه در آینده عهتتده

شود، با اخالقی را برای تداوم ای  سلسله از حکومت  ه از زبان شخ  مملکت ایراد می

گتتذارد. عهتتد رعایت اصول  یفی حکمرانی و الگوی ختترد سیاستتی ایرانتتی، برجتتای می

بندی  تترد  تته در ادامتته بتته آن ختتواهی  موضتتوع دستتده  پتتن توان در قال   اردشیر را می

 پرداخت.

 رابطه ملک و دین 2.3.3

تواند بر  ستتی »دی  بنیاد است و شاهی سدون و  سی  ه بنیاد را در دست دارد بهدر می 

 6(.67  ،1348،  4ت گیرد« )عهد اردشیر، بنتتد ه سدون را دارد چیره شود و همه بنا را بدس

شتتاهدی بتترای ستتاخدار   یمنزلتتهبهو تقتتدم داشتتده باشتتد و یتتا    تأخراینکه دی  و قدرت  

توان ای  پیوسدگی بی  دی  و دولتتت مواردی است  ه می  ازجملهتئو راتی  شمرده شود  

را از آن اسدیفا نمود. »آنچه مشخ  است ای  است  ه دی  در ایندا نباید معتتادلی بتترای 

معنا عی  خرد استتت و ختترد چیتتزی جتتز  ادیان ابراهی  و وحیانی ل ا   رد. دی  در ای 

خواهتتد سامان دنیا نیست. پس دی  همان پادشاهی است. آیی ، رسوم و اخالقیاتی  ه می

اندظام اجدماعی و مدموعه مناسبات حقوقی آن را حفظ و تقویت  ند. دی  نتته شتتریعدی 

ستتت (. به همی  مناستتبت ا173  ،1397اجدماعی است« )مرادی طادی،    الهی بلکه عرفیات

 ه ای  دو عنصر باید هماهن  و  پشدیبان یکدیگر باشند و نباید نسبت به یکدیگر نیرن  

ی  سرداری دینی نهانی با یتت  شتتهریاری آشتتکار،   گاهچیهورزند. »بدانید در ی   شور  

شاهی بوده، سردار   دارسررشدهنسازند جز آنکه سراندام آنچه را  ه در دست    باه هرگز  

 یدورو(. از طرفی، دی  و شتتاهی، 67،  3ده باشد« )عهد اردشیر، بند  دینی از دست او گرف

»خطر چیتتره شتتدن دشتتمنان و تبتتاه شتتدن   هر دامپذیری نسبت به  اند و آسی  ی  سکه

بهدر است ( پس برای دوری جسد  از ای  خطر،  72،  8فرزانگی است« )عهد اردشیر، بند  

رگ دارید و پایگاهی  ه نزد خداونتتد دی  و خردشان را بز  انیفرمانروا»برای بزرگداشت  

 (. 73، 8دارند باال گیرید« )عهد اردشیر، بند 
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 جانشینی پادشاه 3.3.3

گوید و مشتتکالت اردشیر همیشه از تداوم، پایداری و ثبات نظام سیاسی خود سخ  می 

شمارد. »بدانید پیشامدهایی  ه پس از م  بعد از خود برمی  انیفرمانرواثابدی را برای همه  

ام بر شما همان روی خواهد داد  تته بتتر متت  روی داده استتت« )عهتتد روبرو بوده  هاآنبا  

در طتتول تتتاریخ ایتتران،   جانشینی است.  مسئلهیکی از ای  مشکالت،    (.63،  2اردشیر، بند

است  ه نمونه عینی آن برای خود اردشیر بعد از فتتوت   دادهیرو   راتبهجانشینی    مسئله

دهتتد یکتتی از اردشیر هشدار می (.Daryaee, 2010, 246پدید آمد. ) پاب ، پدر خود،

جانشینی است  ه موج  دشمنی، نفاق و دودسدگی در بی  نخبگتتان داختتل   ،هاای  آفت 

هتتای شتتهریاری آشتتکار شتتدن جانشتتی  پادشتتاه استتت. شود. »و یکتتی از آفت قدرت می

 تته میتتان شتتاه و   است   یانهی  نخسدی  زیانی  ه از آشکار شدن نام جانشی  شاه برخیزد،  

 وشد شتتکوه آن ای از دشمنی دو ت   ه یکی میجانشی  او پدید تواند آمد. هیچ دشمنی

(. ای  دودسدگی قدرت، یا 82،  17تر نیست« )عهد اردشیر، بند  سخت دیگری را براندازد،  

 آورد،قدرت، پدید میهای درونبه سخ  دیگر، شکافِ قدرتی  ه توسط هر ی  از جناح

ای بتترای نفتتوذ و دریچتته  امعه را از وحدت، یکپارچگی، و وفاداری خالی خواهد  رد،ج

داری پدیدار خواهد نمود. اردشیر بتترای دشمنان و بیگانگان در سیاست داخلی و مملکت 

آن اندختتاش جانشتتی    ازجملتتهجلوگیری از ای  خطرات تمهیداتی را در نظر گرفتتت  تته  

باید نخست خداوند، پس از او مردم، سپس خویشتتد    فرمانروام رمانه است. »  صورتبه

را در نظر بگیرد و جانشی  خود را برگزیند و نام او را در چهار نامه بنویسد و همه را بتتا 

موهر خود موهر  ند و آن چهار نامه را نزد چهار ت   ه برگزیدگان  شور اوینتتد، بستتپارند. 

نوشتتده   هتتاآننام  سی را  تته در همتته  ها را درآورند و  چون شاه درگذشت، همه آن نامه

آنکه از ختتون شتتاهی باشتتد چنانکتته   ترمه و    (.84،  17است بخوانند« )عهد اردشیر، بند  

شاه است. و از ایشان   یدخدرعمو نرسد  ه مادرشان    یبه شاپورانگوید: »شهریاری جز  می

 (.98، 33د اند« )عهد اردشیر، بننیز  سان    خِرد و ناق  اندام نسزاوار شهریاری
 

 شاه یحکومتروابط درون 4.3.3

و  یافتتزارنرم دودستتدهبتته  تتتوانیرا م یحکتتومدو روابتتط درون یحکمرانتت  یالگتتو  

بتته  منصتتبیبتتر  یحکمران یو الگوها هایوهش  رد. در بخش نخست،  ی تقس  یافزارسخت 

. پردازدیم  وجو به جست   گیرد،یرا  ه نظ ِ مول  نام م  یدی ه غا  شودیم  ینام پادشاه مددل

»زنتتان، فرزنتتدان و همتتاالن و   یتتراز  یتترد؛مواف  دربار قتترار گ   برمدار  یدشاه نبا  یماتتصم

و دلخکتتان و  یرامونیانو پ یان اران و اندرزگو و  م   یاورانو    یارانو    یرانو وز  یز ان ن

 «خواهنتتدیم  یشختتو   یکتتیو پس از ن  یشخو   کییشاه از بهر ن  یرا برا  یکین  یشگران،آرا

مختتوتر باشتتد، »بتتر شتتاه استتت  تته هتتر چتته نر یتت ،(. عالوه بر ا65، 3بند    یر،)عهد اردش

  نتتد؛  یتتزاز دور رانتتدگان پره  یشبداند  ه »از چاپلوستتان بتت   یدبا  یلتر باشد« وشکوهمند

-88،  22بنتتد    یر،ترند« )عهتتد اردشتت از بدان توده مردم ترسنای   یشبد، ب  یرامونیانپ  چرا ه
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 یرامونیتتانپ  یتتزخود را بر راه راست بدارد، تتتا آنتتان ن  یرامونیان(. پس بهدر است »شاه پ87

 یر،)عهتتد اردشتت  «ینتتدراست درآ به راهراه همه مردم  شور   ی خود را براست دارند و از ا

و  یشتتکاریحفاظتتت از نظتتام خو   یتتدشتتاه با  (؛یافزار(. در بخش دوم )سخت 88،  23بند  

متتردم در   یگتتاه»جابدتتا شتتدن پا  چرا ه  هد؛از آن را در دسدور  ار خود قرار د  یریجلوگ 

 زیتت چچیه  ید(. پس »نبا79،  13بند    یر،خواهد  رد« )عهد اردش  یت او زود سرا  یرفد  شاه

 یبزرگتت  یتتا یدهگرد یکار ه ب ی ارورزدست  یام شده است  ه دو  یرسَ  یار   ه سَ  یمرا از دو

 (.13بند  یر،اردش دتر داند« )عه ه برآمده است، ترسنای   اییهفروما  یا ه فروافداده  

 یطبقات ینشچ 5.3.3

 یگتتر. از دشتتدیبود  ه همه دسدورات به او خد  م  اییزدیاهو منبع فر   یشاه قدرت اصل 

و م ک   ردن روابتتط   یالزام حکومت به حفظ ساخدار طبقات  ی،عصر ساسان  هاییژگی»و

انتتد از: »موبتتدان، عبارت ی(. طبقتتات اجدمتتاع187 ،1396 ی،بتتود« )استتالم یشتتکاریخو 

؛ 144-155  ،192  یتتایی،؛ در173-174  ،1393و صنعدگران« )هوارد،    داراندام  یان،جنگدو 

Daryaee, 2009, 65)فکر  ردن در متتورد  ی ه حد دهدیمد  همچنان هشدار م ی . ا

 تترده تنهتتا بتته  یشاه  ی ه »آرزو  ی س  یدخطرنای است و نبا  یطبقات  ییاز جابدا  طیتخ

 (. 98، 34بند  یر، وچ  برشمرد« )عهد اردش یخطا  یالغزش زبان و 

 ی تتترانتتد  تته البدتته بزرگمردم  یقشر اجدماع  ی و آخر  یاجدماع  ییهال  تری یی »مردم پا

و در پرتتتو   یرنتتدخود قرار بگ  یگاهدر جا  یدبا  یی . طبقات پارندیگ یبرمطبقه جامعه را در  

و تدتتارت استتت   یتتدخود  ه تول  یاصل  ییفهصرفاً بر وظ  یدبا  ی،طبقات  یشکاریمنط  خو 

 یتت وجود نداشت و افتتراد    یت ری طبقات  ی ،(. بنابرا212  ،1396  اسالمی،تمر ز  نند« )

 ننتتد.  یتتدابتتاالتر ورود پ  یابه طبقه  یشخو   یتوانمند  یابنابر  وشش    اندتوانسدهیطبقه نم

 یبتترا یینبودند اما ستتازو ارها  یشب  یدیاز نگاه رأس هرم قدرت به مردم، آنان رع  اگرچه

از آنتتان  یکتتی (،ی )چماغ و هتتو  ی  و ت ب یدتهد یاست س هرام  ردن آنان وجود داشت   

و   یستتت ن  یراهتت   یرهبتتر  یکتتو جتتز ن  فرمانرواواال شدن    یبرا  ید: »بدانگویدیاست. عهد م

دو راه را گشتتاده دارد:   یردستتدانشز  یبتتر رو  فرمانرواآن است  ه    هایرهبر  یکو سرآمد ن

و   یو همگتتام  ییگتتو و نرم  شتتندگیو بخ  یو نرم  یو مهربان  یاز آن دو تا راه دلسوز  یکی

و   یو زمخدتت   یراه تنتتد  یگری،[ دی  است. ]ت ب  ییروگشادهو    یپوشو چش   ییروخوش

داشتتد  و و راندن و دشم  گزینییو دور یتنگو چش  یو سدمگر  یریو سخدگ  یسر ش

دادن و   یفتترداشتتد  و   تن  ردن و گره بتته ابتترو افکنتتدن و دل  ییبازداشد  و تروش رو

 یتت دو ط ی (. بنتتابرا73-74، 9بنتتد    یر،امد« )عهد اردش ردن است تا بکشد  اند   وچ 

و الزم  یستتدهبا یحفظ نظام حکومد یاست  ه برا ییسازو ارها  ازجملهتا  شد ،    یمهربان

بند   یر،اند« )عهد اردشساخده  یرههسدند  ه هوس را بر خِرد چ  ی»مردم  سان  چرا هاست.  

عهتتد  یپنتتدها یگتتر. از دیستتت جز آن ن یاچاره یگرمردمان د  داشت گاهن  یبرا( و  74،  10

بتتا   تتتوانی: »چگونتته مگویدیمردمان است. او م  خوییی و ن  یکدلیبر    یپافشار  یر،اردش

دشتتمنان رفتتت؟« )عهتتد   یکاربه پ  یکدیگرند ه دشم     ییهاناهمداسدان و دست   ییهادل
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 شور، مردم   یتوانمنداز    ییهانشانهوحدت  لمه و ات اد،    ی (. بنابرا75،  11بند    یر،اردش

، 14بند    یر،»از بکار بردن زور ندرسد« )عهد اردش  یدو شاه است. شاه آندا  ه الزم باشد با

است »از لذت، خورای و پوشای با متتردم ختتود همبتتاز باشتتد«   یسده( و در آندا  ه با80

 (.87، 21بند   یر،)عهد اردش

زور    تتاربرد  ی،اعددال در حکمران  موجود است،  یر ه در عهد اردش  یبند  36در    بنابرای ،

از نظتتام   یتتریگ و عدالت، بهره  یاسدوار  ردن حکومت بر دادگر  یاز،و در هنگام ن  موقعبه

 یتتهمتتد  برپا یتت  تته ا دهتتدینشتتان م  یعهتتد،ول  یی تع  یواسطهبه  نگریهیندآ  یشکاری،خو 

نهاده شده است و قواعد   یارگرا؛و اخد  ینانهبخوش  ی،زرتشد  یدر ف ا  ربی،تد  یی،گراواقع

: »بشما همان گویدیخود م  آن چنانکه.  گذاردیم  یادگاربه    یندگانآ  یرا برا  یدارحکومت 

را  تته بگتتردن  یفتتیتکل یی،انتتدرزگو  یتت بودم و با ا  یده ه بخود بخش  امیدهرا بخش  یزیچ

 (.100، 36بند  یر،داشد  بدا آوردم« )عهد اردش

 عهد اردشیر شاهنامه فردوسی  .4

بیت تشکیل یافدتته   689بخش و مدشکل از    14»پادشاهی اردشیر« در شاهنامه فردوسی از  

اخالقی و سیاسی در قال  پند، اندرز، سخنان توان موضوع آن را در دو دسده   ه میاست  

توان از مبنایی، شاهنامه را می  صورتبه  مورد شناسایی قرار داد.  آمیز و برپایی داد،حکمت 

هتتایی استتت  تته قتترار داد. شتتاهنامه از آن دستتت مد  یموردبررستت منظرهتتای گونتتاگون 

 تته در دوره   هار ای  داسدانلی  باو برای او  شدهمندقل  نهیسبهنهیسها و اساطیر آن  »داسدان

)منتتوچهری،   «نامیتتده شتتددرآمده بود، در قال  »خدای نامه«    مکدوش  صورتبهساسانیان  

1397، 109 .) 

هتتایی  تته نامه« اس   داش مشخصی نبوده بلکه اس  عتتام بتتوده استتت و بتته  داش»خدای

بتته زبتتان  7نامتتهشتتده استتت. خدایمیاند اطتتالق های پهلوانی و رزمی بودهحاوی داسدان

بتته معنتتای نوشتتده و «  9»نام به معنای سرور، شاه و    «8»خدای  مدشکل از دو واژهپهلوی  

نامتته، مدخل خدای  ن اسالم،به معنی  داش شاهان است )دانشنامه جها  درمدموع داش و  

»شاهنامه فقط بیتتان احتتوال شتتاهان و دلیتتران نیستتت،   (. از طرف دیگر،238ت 237  ،1390

ی یتت  چهتتره 10ی فردوستتیسراسر حکمت و پند و اخالق و عبرت نیتتز هستتت. چهتتره

 (.13 ،1392خواند« )حداد عادل،فرامی »حکی « است. حکیمی  ه همه را به خردمندی

 شتتاملآمیز استتت،   اثر حماستتی و حکمتتت بنابرای ، شاهنامه فردوسی عالوه بر اینکه ی

 بازماندگان و پندی بتترای آینتتدگان استتت.داری برای   ارهای سیاسی و فنون حکومت راه

 ضروری است. برای تبیی  چرایی خل  ای  اثر توسط فردوسی، فه  زمینه و زمانه آن

 زمینه و زمانه 1.4
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ای هدتتری خورشتتیدی در ختتانوادههای دهه دوم سده چهتتارم  فردوسی »در یکی از سال

 ،1392»تتتوس« زاده شتتد« )دوستتدخواه،    »دهقان« در روسدای »پاژ« از بخش »تابران« شهر

ان را بتته هتتر  وشتتیدند تتتا ایرانیتت جویان بیگانه میهای پرآشوبی  ه چیرگی(. در سده202

 ای سر بکوبند.وسیله

زنویتتان باعتته شتتده بتتود  تته داری غظل  و وحشت، و از طرفی بیزاری از نوع حکومت 

بختتورد.  روحیه و روان ملی آسی  فراوانی چه از ناحیه میراث پهلوانی و چه نظ  جهانی،

گر بردار شدن حسن  وزیر بودند حدی یارای سن  زدن به او را نداشدند مردمی  ه نظاره

 (.219  ،1387)بیهقتتی،  دند  بهایی اندی برای ای   ار بکار گرف  یدرازاتا آنکه مزدورانی را  

فردوسی از ای  بیداد زمانه ناالن است و ل ظاتی در درسدی نظ  جهان در تردید و دودلی 

»اگر مرگ داد است بیداد چیست/ ز داد ای  همتته بانتت  و فریتتاد   گوید:خروشد و میمی

 (.97 ،1377« )فردوسی، سهراش، بخش اول، چیست 

 مبانی فلسفی  2.4

ی صتتالح سیاستتی و اجدمتتاعی و پیونتتد میتتراث باستتدان و اثتتر، ایتتدهفردوستتی در ایتت  

دوسدی پیوند زده است و آنچه در ای  میتتان ختتود را نمایتتان ی وط پساباسدانی را با ایده

 .دار شاهنامه است  ند، مفهوم »خِرد« و »خردگرایی« است  ه طلیعهمی

 خرد و انسان خردمند  1.2.4

زیرا آنچه بتتر  داند  ه نخسدی  آفرینش است؛رد اسدوار میفردوسی اساس جهان را بر خ 

خرد اسدوار است ایزدی است و آنچه از خرد دور باشتتد  تتار دیتتوان و دیوانگتتان استتت. 

آفریدگان خداوند است: »بنام خداوند جان و   ازجملهخرد    در ابددای شاهنامه،  همچنان  ه

گویتتد: »ختترد رهنمتتای و ختترد می خرد/  زی  برتر اندیشه بر نگذرد« یا در جتتای دیگتتر

 (.24 ،1377سرای« )فردوسی، آغاز  داش،   دلگشای/ خرد دست گیرد به هر دو

 نتتد و بهدتتری  صتتفت شتتاهان و پهلوانتتان و دستتدوران را او نظتتام نابخردانتته را رد می

 نتتد داند و بدتری  صفت آنتتان را دیتتوانگی و بیتتداد قلمتتداد میخردمندی و دادگری می

 گوید.او از انسان خردمند سخ  می  (.65 ،1380)جوانشیر،  

و ایتت  مهتت  در نتتزد   ی هتتوش و ختترد استتت،انسانی است  ه پذیرنده»انسان خردمند«،  

 ند. انسان فردوسی  مدر با روح قدسی ستتر و  تتار دارد. او فردوسی مقام واالیی پیدا می

ودشناسی همراه استتت؛ امتتا در اندیشتته با پیکار و خ ه آنبیشدر زمینی است. زمینی بودن 

سیاست، خارج از چارچوش دیتت  و آرمتتان فهتت    ازجملههیچ امری  سیاسی ایران باسدان  

جداگانتته و منفتترد باشتتد. ازطرفتتی، ارج نهتتادن بتته   هر دامشود، اگرچه خویشکاری  نمی

از ایران باسدان و مذه  رسمی زرتشت   شدهگرفدهدانایی و خرد در نزد فردوسی، میراثی  

( 35 ،1394ها، جلتتد اول، ر دانتتا« )یشتتت در زمان ساسانیان است  ه »اهتتورامزدا را ستترو

 اند.خواندهمی

 یکمرگ و نام ن 2.2.4
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را   دادیتت وب  دادتتتا     نتتدیم  یتتدارپد  یاو مرگ رابطتته  یپادشاه آرمان  ی ،نام ن  ی ب  فردوسی

( در نظتتر یهمان تطاب  بتتا اَشتته، نظتت  و راستتد  یا ار رد خوش و  ار رد بد )  یعل   یدهند

بما جز فستتانه نمانتتد/  یدی: » ه  س در جهان جاودانه نماند/ به گ گویدیم  یآورد. فردوس

ما بر مند/ زمانه به مرگ و بتته  شتتد    یند/ چو مرگ افکند سو ماند بل   ه  یده  آن نام با

(. 243  ،1377داستتدان دوازده ر ،    ی،)فردوستت   «یستتت است/ وفا با ستتپهر روان اند    یکی

در او  یاریشتتهر ییستتدهو همه صفات با یلف ا یعبود  ه جم ی س ی»شاه آرمان  ی ،بنابرا

 یتت  تته ا  یستتلطنت ختتود، و تتتا زمتتان  وراندر د  یشتتاه  ی باشد. چن  یدهبه حد  مال رس

و  ی زمتت  یختتدا در رو  ینتتدهور، و نمابهتتره  یتتانی ماالت را از دست نتتداده استتت از فر   

 (.135 ،1352  ی،است« )مددبائ یمنیاهر  یروهایعال  از ن یرهاننده

 پیوند دین و سیاست 3.2.4

ها حکومدی دانسده شده استتت  تته در بهدری  حکومت   در ادبیات ایرانی و مدون زرتشدی،

ی استتالمی نیتتز ادامتته باشد. حدی در دوره  فرمانرواآن دی  و دولت توأم و شهریار دینیار  

 شتتود. در شتتاهنامه فردوستتی،ای  اعدقاد در آثار شتتاعران و نویستتندگان ایرانتتی دیتتده می

 ارهای خویش از پیام ایتتزدی  تته  »شاهان ای  سرزمی  با عال  الهی پیوسدگی دارند و در

 مثالعنوانبتته(. 98 ،1352 ننتتد« )مددیتتائی،  پیروی می  سروش خدسده رساننده آن است،

ه ایزدی/ هم  است  ه ه  شهریار است و ه  دینیار: »من  گفت با فر   ییفرمانرواجمشید  

ن «  شهریاری و ه  موبدی/ بدان را بد دستتت  وتتته  تتن / روان را ستتوی روشتتنی ره  تت 

( و در جتتای دیگتتر جنبتته دینتتی و الهتتی مقتتام شتتاهی بتته 28  ،1377)فردوسی، جمشید،  

شود: »چنان دان  ه شاهی و پیغمبری/ دو گوهر بود در ی  انگشتتدری« پیغمبری تعبیر می

 (.600 ،1377، 11ی، پادشاهی یزدگرد، بخش )فردوس

 داریفنون حکومت    3.4

بتته  299فردوسی درباره پادشاهی اردشیر سروده استتت، از بیتتت بیدی  ه    689اما از میان  

داری، چگونگی رفدار با والیان، مکانیس  گتتزینش منشتتیان، تقستتی  ستتپاه و بعد، حکومت 

داری را  تته به بعد است  ه فردوستتی فنتتون حکومتتت   544از بیت    غیره را مشاهده  رد.

تتتوان در چنتتد بختتش ایتت  فنتتون را می   ند.دارد، اشاره میاردشیر به فرزند خود بیان می

 بندی  رد بدی  قرار است.تقسی 

 یاسیامر س  یتو غا یاستس 1.3.4

 شتتمرد،یبرم یو نظام شاهنشتتاه یاسیدر فلسفه س  یر، ه اردش  یدیغا   یتریاهیپاو    ی اول 

و   ی،. دادگرشودی)قدرت( و داد )عدالت( همراه م  یرنظام اَشَه است  ه با دو مؤلفه شمش

از  یاست  ه تخط نیحکومت شاه آرما  ی   هاییهمرزها و پا  یدادگری،در مقابل، ظل  و ب

از   یزرا ن  یانی  بلکه فر   بردیم  ی او را در اسدمرار حکومت از ب  ینیزم  یت مشروع  تنهانهآن  

داد/ نگتته داشتتد  ارج  یر: »جهان راست  تتردم بشمشتت گویدیم یدست خواهد داد. فردوس

 (. 549  یت ، ب403، 14بخش   یر،اردش یپادشاه  ی،مرد نژاد« )فردوس

 و نژاد  یشکاریخو 2.3.4
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 یاریبتته آن ارج بستت   ی،و طبقتته شتتاه  یانخون است  ه ساسان  ینژاد و پا    ی،عنصر بعد 

ستتفت و   یاربستت   ی. نظتتام طبقتتات ندیم  یداپ  یشکاریبا خو   یمیمسدق. نژاد رابطه  نهادندیم

  ه نتتژاد و ختتون،   ندیاز آن عدول  ند و عدالت حک  م  بایسدیینم   سیچ ه ه  یسخد

:  نتتدی ار را جزو افدخارات ختتود م ستتوش م  ی ا  یرخود مسدقر باشند و اردش  جایدر  

 (.  449 یت ، ب14»نگه داشد  ارج مرد نژاد« )بخش 

 خِرد و دانش 3.3.4

 یعنتتیاستتت،    یتتدارآن جهان روش  و پا  یواسطهبهاست  ه    یاز ار ان  یکیمؤلفه خِرد،   

 تته در روز نخستتت   ی: »آن  سخوانی یم  «اهنودگات»است. در    یسرچشمه نور و زندگ 

 یشخِرد ختتو  یرویاست  ه از ن ی س یشیدبارگاه نغز اند ی گشد  ا  یو نوران  یدنبدرخش

 ییهاگانهاز سه  یکی(. بعالوه خرد  25  ،1394،  7، بند31  یسنا،)اهنودگات،    «یافریدب  یراسد

و   شماردیخرد را بزرگ م  یزن  یفردوس  منوال   یبد.   ندیم  یدتأ    «ی است  ه بر »خرد ن

 یت ، ب14 ه روزت ببد نگذرد« )بخش    ی: »نگهدار ت  باش و آنِ خِرد/ چو خواهگویدیم

557.) 

 یاستو س  یند یوند پ 4.3.4

 بنیتتاد  یتت است  تته د  یاست و س  ی د  یو توأمان  یوندپ  ،ایران باسدان  یشهاز ار ان اند  یکی 

  نتتد. ه ای  اندیشه در اشعار فردوسی بازتاش پیدا متتی  سدون آن است   یاریاست و شهر

نتته  / یتت و د  یاریبتترادر شتتود شتتهر  / ی آفتتر  یار ند شتتهر  ی : »چو بر دگویدیم  یفردوس

در دگتتر  یتت  یباستتت دو د / یبدا یاریبود شهر ی د ینه ب  / یبپا  ینید  اهیست ش  تخت یب

 / ی بود شاه را آفر  ی د  ینه ب  / ی است د  نیازیخرد تافده/ نه از پادشا ب  یشبافده/ برآورده پ

(. 562-557  یت ، ب14چادرند« )بخش    ی   یر ه در ز  ییتو گو   / یکدیگرندپاسبانان    ی چن

او نتته پارستتا استتت و نتته   روا دارد،  ایینه    یااز شاه نقد و    یریندااگر د  یانم  ی البده در ا

 .یاست و س ی د یوندپ ی ب یشقاق و دو دسدگ  یاست برا  یبلکه عامل مدار؛ی د

 عدالت 5.3.4

 چرا تته استتت؛ سیاستتی ایتتران باستتدان یشتتهاند یاز مباحتته اصتتل  یکیو عدالت    یراسد 

 یتت  نا  ی( و شاه آرمان299  ،1389  راد،ییست« )رضااجهان بر اشه و عدالت    یمند»سامان

 یادآور  یندگی،است. بر اوست  ه در منش، با بخشا  ی او بر زم  ییهاورمزد در جهان و سا

آورد  یتتاداو را ب یتتدهجهتتانِ آفر یمندو سامان ینشدر آفر  نش،عدالت اورمزد باشد و در 

 یتتراز  یتتردبه حالت اعددال صورت گ   یدبا  یندگیبخشا  ی (. البده ا299  ،1389  ،رادرضایی)

استتت. از  یو استتدقرار نظتت  آستتمان یالهتت  ی در آن  مخال  چارچوش قوان  طیوتفر  افراط

اساس است  ه    یبر هماست.    یاز مصالر اخالق  یرغ  یزیچ  یمصل ت  شوردار  ی،طرف

 یار؛شتتهر  یدادگریب  برد؛ینام م  شودیسه عامل را  ه باعه اضم الل سلطنت م  یفردوس

پادشاه شود:   یرسد و گن  و ثروت دغدغه  یبه  وچک  یبزرگ   یارسد    یبه بزرگ   ی وچک

را  ستتوادیدگتتر آنتت  ب / یارشتتهر یتتدادگریزب ی سه  تتار/ نخستتد  یچدبپ  ی»سر تخت شاه
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 یشی وشد  ه ب  ینار ند/ بد  یشی ه با گن  خو   یگرسر در شد/ سد  مندبر شد/ ز مرد هنر

 (.571-569  یت ، ب14 ند« )بخش 

 یو شهرساز  یآبادان 6.3.4

بتترهمی  . یسد ز ی آباد  ردن و ن یبرا جهانیی است ا  یاسدیسزرتشت،    یی فلسفه و آ 

 یر(. اردش60  ،1393شاهانه بوده است )هوف،    یژهو  یازیشهر امد  ی ساخت  مبا است  ه  

ختتود   یو قدرت معنو   یت شش شهرسدان، صالح  یسبر نار از آن نبوده است و با تأس  یزن

 یتترو بز  وشگوارمرا شارسدانست شش/ هوا خ  یدی. »بگداردیممقام سلطنت اعالم    یرا برا

دگر شارستتدان  / یانپر از مردم و آش و سود و ز  / یانآش خوش/  زو تازه شد  شور خوز

و رود فرات/ پر از چشتتمه  یسانگند شاپور نام/  ه موبد ازان شهر شد شاد ام/ دگر بوم م

چتتو   / یتترپتتر از بتتاغ و پتتر گلشتت  و آبگ  / یرو نبات/ دگر شارسدان بر تتا اردشتت   یو چارپا

 / یرپارس  ردم گذر/ دگر شارسدان اورمزداردشتت   یدگر/  زو بر سو   یشهر  یرست اردشرام

متتواردی  تته فردوستتی   (.647-640  یتتت ، ب14)بخش    «یرآش ش  یو بدو   یو هوا مش  ب

 اندآوردهوضعیدی را بوجود  ،   ند در مقابل غزنویانی است  ه همواره با جن یادآوری می

  ه توانی برای بازسازی و آبادی وجود ندارد.

 یسلوک پادشاه 7.3.4

از آنهتتا  یتتداست  ه شتتاه با  یخش ، بدخواسد  از جمله افعال  ی،اندوزدروغ، آز و ثروت 

 یاز دست دادن فتتر  و فتترود پادشتتاه  یردسدان،باعه رندش ز  یراز  یرد؛و  ناره گ   یزدبپره

باعتته  خواهییتت و ن و ختترد، یتت د یهمراهتت  ی،بخشتتندگ  یگتتر،استتت. امتتا از طتترف د

تا بتتا تتتو   یچو خرد/ دروغ ا  ی و د  یا  ی. »ببخشندگ شودیسلطنت او م  ت شو    یریگ جهان

و   مدارییاستتت در رابطتته بتتا س  یگتترد  یپنتتد  ی(. فردوستت 573  یت ، ب14برنگذرد« )بخش  

استتت و ظتت  حملتته بتته  شتتور را   گاهی آندا  ه دشم  در  م  دهدیم  یاسلوش حکمران

 یتتد ارها بر  ی دل از ا  یدبلکه با  د؛و بزم و جش  مشغول شو   یگساریبه م  یدشاه نبا  دارد،

شدن/  ه   یرونو ب  یرو بزم و نخچ  یزدن/ م  یدبه  در نبا  یپرداخت: »دو باز  یاست ه سو ب

 / یدپد  ییبدا  یدسخ  مهدران/ وگر دشم  آ  ی گران/ نگه داشدند ا  یت  گردد از جسد  م

 (.590-588  یت ، ب14)بخش  «یدبر ید ارها دل ببا ی از

الف آداش و سلوی پادشاهانه سنت باستتدانی برخای  در صورتی است  ه شاهان غزنوی  

ختتوانی  »دولدمتتردان غزنتتوی جبتتاری در تاریخی بیهقی می  همچنان  ه ردند و  عمل می

شدند و مشغله و دشنام گویی دیگران در خش  میگوی بودند  ه در برابر صواشناصواش

 (.23 ،1387دیباچه،  یاحقی، دادند« )می
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 گیرینتیجه

»عهتتد اردشتتیر« و »پادشتتاهی اردشتتیر در ای صورت گرفده بی  دو مد   با بررسی مقایسه

در گیری ایتت  مدتتون را  منطتت ، فلستتفه و ف تتای شتتکل  توان مبنتتا،شاهنامه فردوسی«، می

زرتشدی و برآمده از ی  . عهد اردشیر در ف ای  نشان دادپیوسدگیِ دو نظام فکری/ دینی  

بایستتت بتتا ایتتزدی( میهمنتتدی الهتتی )فر بتتا عنایت   نی  ه شتتاه آرمتتانیی نظام دوبوپشدوانه

 تته از زبتتان رأس واجهی . ایتت  عهد،متت خویشکاری شاهانه ی  جامعه اَشَون را برپا سازد  

داری تدربتتی، عملتتی،  تتار رد حکومتتت  شتتود،بیتتان می حکومتتت مر تتزی )شاهنشتتاه(

اردشیر پندهای ختتود را بتترای   است.  گراو نخبه  نانهیبخوشاندیشانه،  بینانه، مصل ت اقعو

پندآموز به جانشینان  یبندهاقال  اسدمرار و ثبات جامعه سیاسی و مذهبی خود در تداوم،  

گذارد. از طرف دیگر، ف ای فکتتری شتتاهنامه، ف تتایی استتالمی به میراث میآینده خود  

انتتد. نتتاتوان از وحتتدت سیاستتی و جغرافیتتایی ایراناست  ه حا مان سامانی و غزنتتوی،  

دوران زیستتت فردوستتی   ستتامان در شی، ظل  و بیداد دال مر زی تاریخ ای   جن ، نخبه

های سیاسی و آینتتده ایتتران نشگرایانه به   اساس، فردوسی نگاهی آرمان   یبر همهسدند.  

بتتا یتتادآوری ستتلوی شتتاهی، عتتدالت و اشتتعار ختتود را  دارد و در قال  پند و نصی ت،  

واقعیتتت چیتتز امتتا    ی ایتتران استتت،سراید. او اگرچه خواسدار وحدت دوبارهدادگری، می

گتتواهی   شتتاپور،جبرگرایی و تقدیرگرایی، در اندهای پند اردشیر به    دیگری است. بدبینی،

رزو قابتتل ت قتت  نبتتود. امتتا آزیست  ه امکتتان ایتت   ای میدر زمانه  فردوسیآن است  ه  

بتتا بنتتای پیونتتد بلکه   وایفی به وحدت دوباره بازگرداند،طالایران را از ملوی   تنهانهاردشیر  

  م  نمود. داد و آبادانی درت، راسدی،دی  و دولت؛ به اسدمرار و ثبات ق

 

داری اردشتتیر در هعهتتد اردشتتیر  و های حکومتتتها و ناهمانندیهمانندی:  2جدول

 اردشیر شاهنامه فردوسی

 اردشیر شاهنامه فردوسی عهد اردشیر هاشاخص

 اندرز
پند به شاپور و پادشاهان 

 آینده

 پند به شاپور

 برپایی داد اَشَهبرپایی نظام  غایت امر سیاسی

 اسالمی زرتشدی ف ای فکری

 آرمانی بینانه، تدربیواقع داریالگوی حکومت 

 بدبی  بی خوش نگاه به جهان

 جایگاه دی 
دی  بنیاد است و شتتاهی 

 سدون

دیتتت  و شتتتهریاری دو 

 برادرند

 اعمال قدرت
تتتا مهربتتانی    پیوسداری از

 قدل
 رفدارینی 
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گرا، تفستتیری و پژوهش در علوم سیاسی: رویکردهای اثبات  .(1387)  سیدامامی،  اووس

تهران: پژوهشتتکده مطالعتتات فرهنگتتی و اجدمتتاعی و دانشتتگاه امتتام   چاپ دوم،،  اندقادی

 صادق )ع(.

مدموعتته  :در ،«حماسی شاهنامه ابوالقاستت  فردوستتی  بنیاد»  .(1392)  خداییشری  زاده،  
 (،182-169بتته  وشتتش م متتدجعفر یتتاحقی، )صتت     ،مقاالت همایش هزاره شتتاهنامه

 تهران: فرهنگسدان زبان و ادش فارسی.

 تهران: فروهر. ،نامه پازندواژه  .(1383) شهزادی، رسد 

 ،تاریخ اندیشتته سیاستتی در ایتتران مالحظتتاتی در مبتتانی نظتتری  .(1394)  جواد  ،طباطبائی

 تهران: مینوی خرد.

 پژوهنده عربی احسان عباس، ترجمتته م متتدعلی امتتام شوشتتدری،  .(1348)  عهد اردشیر

 تهران: اندشارات اندم  آثار ملی.

، مشتتهد: اندشتتارات )چاپ مسکو(شاهنامه فردوسی،    .(1377)  فردوسی طوسی، ایوالقاس 

 سخ  گسدر.

 .7-32، 44، شماره  1384آذر ،  گفدگو   ،مندیحکومت  .(1384)  فو و، میشل

 ،گفدگوهتتا  ها،نوشتتت گفدارهتتا،  وتاهای از درستئاتر فلسفه: گزیده  .(1393)  میشل  فو و،

 چاپ چهارم. نی.  جمه نیکو سرخوش و افشی  جهاندیده،تر

 تألی  و ترجمه ابراهی  پورداود، چتتاپ چهتتارم،  .(1394)  تری  بخش اوسداها:  ه گات

 تهران: اساطیر.

، مدرج  امیرم مد روش و نظریه در علوم سیاسی  .(1388)  دیوید.؛ اسدو ر، جری  مارش،

 تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. حاجی یوسفی، چاپ سوم،

تهتتران:   ،شهر زیبای افالطون و شاهی آرمانی در ایتتران باستتدان  .(1352)  اهللفدر  مددبائی،

 اندشارات اندم  فرهن  ایران باسدان.

نویستتی در تتتاریخ اندیشتته سیاستتی نامهجریان سیاست   .(1397)  مرادی طادی، م مدرضا
 نشر عل .تهران:  ،های میانه ایران )همبسدگی اقدصاد و سیاست و اندیشه(سده
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بازیتتابی انتتدرزهای »  .(1391)  ؛ شیرم مدی، حسی .؛ شریفی، مرضتتیهپور، م س .مرسل

 .89-100، (32)9دوره ، تاریخ اسالم در آینه پژوهش ،«اردشیر ساسانی در تاریخ فخری

 های فرهنگی.تهران: دفدر پژوهش ،های ایرانیاندرزنامه(.  1386مزداپور،  دایون )

عبداهلل استتماعیل  تص یر  ،الدنبیه االشراف  .(1364)  ال س  علی ب  ال سی مسعودی، ابی

 تهران: وحید. الصاوی،

ترجمتته مهشتتید میرفخرایتتی،   ،فرهن   وچ  زبتتان پهلتتوی  .(1379)  مکنزی، دیوید نیل

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. چاپ دوم،

 تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم. ،پارادای  نصی ت  .(1397)  منوچهری، عباس

تهتتران:  چاپ هفتتد ، ترجمه احمد تف لی، به  وشش ژاله آموزگار، .(1398) مینوی خرد

 توس.

تهران: اندشارات آگاهان   منوچهر فرهن ،ترجمه    ،های ایراندی   .(1377)  گرن، گئو ویدن

 ایده.

رندکش، احمتتد   ترجمه م مدجواد  ،ای بر پژوهش سیاسیمقدمه  .(1396)  لیزاهریسون،  

 تهران: اندشارات دنیای اقدصاد.  م قر، فاطمه صلواتی،

عصتتر ساستتانی در    امعه ایران در اواخر دوره ساستتانی،دولت و ج  .(1393هوارد، جیمز )
مشتتهد: دانشتتگاه  زاده، جلد سوم،پور و  یومرث علیترجمه م مدتقی ایمان  ،)ایده ایران(

 فردوسی مشهد.

گیری و ایتتدئولوژی دولتتت ساستتانی براستتاس شتتواهد شتتکل .(1393دیدتتریخ )هتتوف، 

پور و  یتتومرث ترجمتته م متتدتقی ایمتتان  ،عصر ساسانی )ایده ایتتران(در    شناسی،باسدان

 مشهد: اندشارات دانشگاه فردوسی مشهد. زاده، جلد سوم،علی

-146،  (3)1دوره  ،  دولت پژوهتتی  ،« البدشناسی فو ویی دولت »  .(1394ی یوی، حمید )

111. 

 تهران: اساطیر. ، چاپ دوم،و تألی  ابراهی  پورداودتفسیر   .(1394)  هایشت 
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