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 ایران نامه در تأخير دموكراسيثير شاهتأ

 محمود درگاهيدكتر 

 فارسي دانشگاه زنجان دانشکده زبان و ادبياتاستاد 

 مقدمه:

داشتِ سال بزرگ 0101سال انتشار آن به تعویق افتاد.  به دالیلي ، اماتحریر درآمدبه (0101)0931این نوشتار در سال 

رسم  .شد بزرگ داشت هزاره ی فردوسي درایرانسال  نيز 0931سال یعني معادل آن، و بود درجهان ی فردوسيهنامشاه

 یبرگ های سپيد و خوشایند كارنامهتنها به  ،آن برگزاریدر  كند كهداشت در كشور ما ایجاب ميو راهِ تجليل و بزرگ

بر عهده  آثار ادبيپژوهندگان  یاو  اتادبي استادانبسياری از لبا غاجا كه این وظيفه را اما از آن ،پرداخته شود گذشتگان

گذار در ناگفته و تأثيری نکتهیک  روی انگشت بر خرق عادت كند وآن دید كه  درگيرند، نگارنده مصلحت كار را مي

های متأسفانه در پژوهش ی مهم و محوری كهانکته «كراسي ایرانونامه در تأخير دمتأثير شاه»: بگذارد ی فردوسينامهشاه

مفسران زیرا  ؛شده است وارونه نيزجلوه دادهمغفول مانده و گاه حتي   -های سياسي آنحتي پژوهش –شناسي نامهشاه

 و گاه به انتقادوصيف! وهيچت نهایت، یا در و تبليغ، كنند،یامي مجيدت دنيای گذشته را یا بازمانده از آثار ،ایراني ادبيات

اطاعت دارد كه ازآن  يه كسبازني  -تئودور آدورنو به تعبير  -دانش علم و درحالي كه اندیشند.ينم هاز آنا جویينکته

 به ارزیابي و پيش ازهركاری،  ،خود گذشتگان علمي ميراث درمواجهه باما نيزكندكه وچنين تعبيری ازعلم اقتضا مي ؛دنکن

های ارزشبي اعتنایي به وچرا، به معني چون ما بدیهي است كه انتقاد وا توصيف یا تبليغ آن!نه فقط  و نقادی آن بيندیشيم

نادیده گرفتن در این نوشته  نگارنده نيز قصد و ،افتخارآور آن نيست ن ودرخشابرگ های ن و نادیده گرفتن آثار گذشتگا

  ت!بوده اسنامه ن ی فردوسينامهشاه های بلندارزش

 چکيده:

ست. ی كشورداری اهاشيوه ی سياسي وی اندیشهعرصه ویژه درن ا ثركالسيک فارسي بهتری، بزرگی فردوسينامهشاه

های سياسي آن را در اذهان مایهرسوب درون و یابياهموجبات ر ی این كتاب درميان مردم ایران،شهرت گسترده

گوی كشورداری است كه در آن نوعي ال ها،مایهترین این درونمهم فراهم آورده است. آنان گونها وطبقات گونهطيف

ی تشخيص دهنده یک تنه، این شاه بزرگ، رد.گيمياقتدارسياسي جای  یک دركانون« خدایگان»یا « شاه بزرگ»یک 

 ي ازالگویچنين وقتي كه  هاست!مرگ آن ی حيات وتعيين كننده ها وبد زندگي انسان ی مصالح  كشور و نيک وهمه
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حک شود،  یکایک آنانی آن در ذهن جستهخطوط بر وا، پيش روی ملتي قرار گيرد هدر درازنای سده قدرت سياسي،

دموكراسي ومشاركت  های مخالف آن مانندشيوه به ویژه  -های دیگركشورداریشيوهالگوهای بدیل وبر آشنایي با  راه را

ها مشاركت آن دخالت و و ،جایي برای آحاد ملتهيچ آموزد كه درآن بندد، و نوعي نگاه سياسي ميمي  -سياسي

های متوالي سده در و شودمي مليخوی وخلقتبدیل به  به مروری خطرناكي كه آموزه! نمي ماندداری درامور كشور

 مردمرسوخ در تار و پود فرهنگ و حتي اعتقادات دیني   تغيير شکل مي دهد و با  ،ی ایرانيدر تکوین اندیشه ،تاریخ

 آورد! ميفراهم  را هنگفتي هایزیان

 ن:تم

 فرهنگي وسياسيهاي روم يكي از قدرتزمان با يونان و دموكراسي در ايران، سرزميني كه هممدت  تأخير دراز

است.  بوده ترين آنها نوع نگاه ايرانيان به قدرت سياسيكه يكي از مهم 1هاي متعددي داردبزرگ جهان بوده است، ريشه

دادند؛ ها نمايش بندگي و عبوديت مي پرستيدند، و در برابر آنهان خود را ميتاريخ خود، شا كهنهاي در دورهايرانيان 

خداي ايزدي با  وغهايي كه از طريق فرخدايگان تبديل به خدايگان مي كرد، را بردگي كردن، شاهان ايران ه ياين شيو

حتي جنس و ،ي رعيت خود نداشتندهاهتي با تودهو در نتيجه هيچ شبا ندشدمي تبديل به خداي زمين  ،اتصال يافته آسمان

آتش نيز به آن ها آسيبي نمي رسانيد،چون » تا جايي كه با جنم وجنس توده هاي مردم تفاوت داشت، نيز وجنم آن ها

 (05سوگ سياوش،«)خود از آتش آسماني )آذرخش( بودند.

مه و خو از ت دجاري بو شانهاي رگ در« خون سلطنتي» -نامه شناسانشاه به تعبير-و داشتند، اين شاهان، گوهري ويژه

 نه انتقاد و و ،كرنش و بندگي بودحيرت و، انسياسي ملت در برابر آن ه يو وظيف پديد آمده بودند آسماني و تباري ممتاز

هاي فيثاغورث، فيلسوف مشهور يونان باستان، كه به هنگام سفر به ايران شاهد اين گونه عبوديت مشاركت و رهنمود!

پرستند، دربارهاي مشرق زمين را عادات و مردم ]ايران[ شاه را مي»نويسد: خود مي ه ينامياحت در س ؛تسياسي بوده اس

د كه داريوش نزد آفتاب با نآن كه بينديشآشفتگي خاطر، گواه آن باشم. هزاران كس، بيآدابي است كه نتوانستم بي

ا ايستاده و دست در آستين پسر گران يكسان است؛دي خاک استخوان پادشاهان باخاک كالبد و ديگران تفاوت ندارد،

« .راعت و مسكنت گذارندفراخ قباي بلند نهفته، اشارت را منتظر بودند تا پيش او سجده كرده، پيشاني به خاک ض

 (98و44،فيثاغورث سياحت نامه)

                                                      

. 
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هاي آفتاب با انسان لمقابپادشاه را در  ،و از طريق آن  هاي سياسي دموكراسي آشنايي داردفيثاغورث كه با ارزش

زده حيرتو ترتيب دهندگان آن نمايش ها هاي نمايش قدرت داريوش داند، از ديدن صحنهتفاوت ميبيديگر برابر و 

نيز از اسباب پديد  خود ،طبقات اشراف حكومتي يعني ،دهندگان اين نمايش سياسيترتيب ه يگويد همو مي  شودمي

ه اين اعجوبه كه در موارد مهم  »ورزد: هيچ كس در اجراي آن در برابر شاه قصور نمي ،مهاما با اين ه  آوردن آن آگاهند،

« اما همه از اسباب اين نمايش آگاهند. كند،شود، در اهالي مبهوت و مدهوش، سخت تأثير مياز دربار ايران صادر مي

 (44)همان، 

در  و سرشت سياسي درآحاد مردم ايران گرديدتبديل به نوعي  ، در سده هاي متوالي تاريخچنين نگاهي به قدرت

يكي از روشنفكران ايراني  فيثاغورث،حدود بيست وپنج قرن بعد از  سرنوشت سياسي آنان را رقم زد.  ،درازناي زمان

ت از ديرباز درنهاد قوم ايراني مركوز اين جبل »ده است:شرح دادوره ي مشروطه، اين سرشت وسرنوشت را اين گونه 

ي آنان خرابي وآباداني را بسته به اراده و  ،ازمنه را به پادشاه نسبت دهند همه چيز، حتي تغييرات فصول سال وگرديده كه 

 واطاعت و ،ايرانيان پادشاه را خداي روي زمين ]مطابق آن[دانند. اين تصور خود نتيجه ي اعتقاد سياسي مقدسي بود كه

كاري و روسياهي خود به پاي گناه و براثر آن، بدبختي ها را نستندبندگي خود مي دا را وظيفه ي مقدس او پرستش بلكه

 ،كاري استتند. گمان مي بردند كه اين ايزدينزد يزدان پاک مي گذاشتند و خويش را سزاوار آن عقوبت ها مي پنداش

يت مي كند كه هيچ مردم در بيم و پريشاني بمانند...تاريخ ايران حكا واهورامزدا چنين خواسته كه ايران خراب گردد و

ساسا چنين حقوقي را براي خود ا ايرانيان، ]زيراه حقوق مردم برنخاستمگر مزدک فريدني براي طلب  كس،

ميان افراد بشر ممكن  قسم ديگر هم در ،حكومتقسم  اين وهيچ كس نينديشيده كه شايد غير از ند.[فتپذيرنمي

 (614،ص4پژوهشگران معاصر،جر.ک:«)باشد!

فرصت گاه هيچ، كه ايرانيان ومشاركت ملي حاصل از چنين نگاهي به قدرت، با اخالق دموكراسياخالق سياسي 

ها ن و حقوق انسانأچيز، برابري ش هر پيش از پايه ي دموكراسي،زيرا  ؛دارد و اصطكاک تناقض آشنايي با آن را نيافتند،

ي شايسته نتيجه در ني، وأچنان ش ه يدارند دميک از مرهيچ ، درحالي كه در نگاه ايرانيان به قدرت، 6درجامعه است

و تبار  هكه بزرگي و درايت سياسي را از طريق تخم كسي نآجز  ،ستبوده اندخالت و مشاركت در امور كشورداري 

و  د. از اين رو در روزگاري كه يونان و روم به مشاركت سياسي شهروندان و استقرار دموكراسيباش خود به ارث برده

كردند و ها رفتار مياز بردههايي ملت خود، مانند گلههاي ايراني با دست يافته بودند، خدايگان قوقي استوارآيين هاي ح

آنان را در سياست و كشورداري جز اطاعت كوركورانه و بستن چشم و گوش، چيز ديگري  نقش
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آرمان  به ويژه با ربي آن،بامفهوم غ طبقات زيردست، رابطه ي آن با مفهوم ايراني قدرت و»،يعنيدانستندمين

چه  زيردست، تمام افراد ،شاهنشاه بزرگ نزد در . زيرااست.. بوده خواهي يوناني كامال متفاوت وغيرقابل انطباقآزادي

 تفكر دولت با يونانيان از تفكر»اين نظر از و (11،پارسيان و يونانيان«) بردگاني بيش نبودند. ايراني، چه غير ايراني و

 نظر ايرانيان در»اين  :ي بارتولدو به گفته (65همان،«)ناسازگاري بوده است. و تضاد چون آب وآتش در ن،پارسيان ازآ

ي سلطنت مطلقه، يعني پادشاهي واحد كه آمر و ناهي مطلق در امور ملک و دولت باشد، حتي براي باره

نه  و [ي خاندان خان بوده است.مُلکِ همه امپراطوري ،صحرانشينان)مغول ها( نيز بيگانه و شگفت بود و از لحاظ ايشان

 (440نامه،) تركستان!]خود خان

تاريخ تبديل  دوره هايي از در يافت و مي نيز راه كشورهاي غربيتعامالت سياسي،  به در برخي  اين انديشه ي شرقي،

شكوه  العاده منيع و با فوقعناوين »گيبون مي نويسد:  چنان كه شد، مي مغرب زمين مردمانبه بخشي از انديشه ي سياسي 

به حكم اخالص، از براي قادر متعال اختصاص داده را  ها آنو فروتني بي اندازه  مانند سر به خاک سودن، كه آدمي زاده 

بود، در طي قرون، بر اثر چاپلوسي و ترس از موجوداتي كه هم طبع ما هستند؛ رو به فزوني نهاد و اين طرز ستايش كه 

بر روي خاک و بوسيدن پاي امپراطور بود؛ نخستين بار در عهد ديوكلسين رواج يافت، و وي آن شيوه را  عبارت از افتادن

نيز در  مقدوني سكندرا حتي و (005انحطاط و سقوط امپراطوري روم،«) از عادت جاريه ي دربار ايران اقتباس كرده بود.

به سجده افتادن » اسكندر ( 81تاريخ فلسفه،«)را خدا خواند مانند پادشاهان شرق خود»أثيرگيري از دربارهاي ايران، اثر ت

شاهان يوناني » بعد از آن،  و( 614)ايران از آغاز تا اسالم،«را، كه از مراسم دربار هخامنشيان بود، به اتباع خود تحميل كرد

آسماني شاهان، از  نسق سالطين شرقي، تبديل به خدايان روي زمين شدند، و فرضيه ي حقوق رومي، برو امپراطوران 

  (146ص ،1ج خ تمدن، به نقل از تاريخ اجتماعي ايران،يتار«) طريق روم به قسطنطنيه و بعد به اروپاي جديد منتقل شد.

خدايگانان بود و اين صالحيت  ه يكار سياست و انديشيدن به امور مُلک در حيط كهن، درايراندرهرحال، 

 فروغي كه بردل هركه بتابد،»: آنان فره ي ايزدي داشتند .آمدآنان برمي ه و تباريرت دستخدايگاني كردن تنها از 

 گسترآسايش ي تاج وتخت گردد، برازنده  فروغ است كه شخص به پادشاهي رسد،  اين ازپرتوو ،ازهمگنان برتري يابد

روحاني  ت نفساني واست كه كسي دركماال نيروي اين نور چنين از.همباشد هماره كامياب وپيروزمند و شود دادگر و

تحول انديشه ي سياسي درشرق »به نقل ،پورداوود) «انگيخته گردد. نمايي مردمان اي راهرب سوي خداوند از آراسته شود و

  (             90 «باستان
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شاهي  يهآمدند كه از تخمجوي كسي برميودر جست  ،به هنگام مرگ يكي از خدايگانان  ايرانيان،  از اين رو،

 يهو هر چند كه گزارندگان تاريخ باستان و مفسران انديش كشورداري برآيد!  ه يد و نه كسي كه از عهدباش

سخن  در كار كشورداري اين گونه خدايگانان و دليري و درستي ،شايستگي و تدبير، و داد و دهش از شهري،ايران

تبار شاهي بود ودرنتيجه  شتن خون سلطنتي ودا ،همه ي اين شايستگي هاپيش از  ،شرط پادشاه شدن اما  ند،اگفته

 يهها، امكان راه يافتن به حريم شاهي و نشستن بر اريكاين شايستگي ه ييک از ايرانيان، حتي با داشتن همهيچ

جانشيني در  ه يآشناي اين شيو ه ييک نمون  شاهي بوده باشند! ه يمگر آن كه از تخم نداشتند،   كشورداري را

 آيد:آهنگر پيش مي ه يراي كاوسلطنت، در ماج

مردمان را گفت كه ... » ،آهنگر ضحاک را شكست داد و تاج و تخت پادشاهي ايران را بازگردانيد  ه يوقتي كه كاو

ملک نباشد، و هر كسي به جاي تا جهان بي  يكي بايد كه ما همه او را بپسنديم، تا همان روز او را به ملكي بنشانيم،

تند: ما را تو بس، كه اين جهان به دست تو به راحت افتاده باشد؛ هم تو سزاوارتر باشي بدين كار. گف خويش بيارامد،

من  ؛ام، و پادشاهي كسي را بايد كه از خاندان ملكان باشدگفت: من اين كار را نشايم، زيرا كه من نه از خاندان ملک

من بدين آن بود كه خلق را از بيدادي ضحاک برهانم، و مردي آهنگرم، نه از بهر آن برخاستم كه مملكت گيرم، كه مراد 

اگر من ملكي خويشتن را دعوي كنم، هر كسي گويد: اين مُلک را نشايد؛ و اگر پادشاهي نباشد، جهان تباه شود و بر من 

اه از او زمان نماند. كسي را طلب كنيد از خاندان ملک، تا او را بنشانيم و ما پيش او بايستيم و فرمان او كنيم. پس دو م

گزيده ي تاريخ ...« )و از فرزندان جمشيد مردي مانده بود با خرد و دانش و نيكو روي و  ؛خواستند برجستن اين كس

 (41بلعمي، 

قباد : »بودخود آورده  صداي و و پرسر ي مشهور همقال آن شاملو درزنده يادرا هم  گزينيي از اين شاهنمونه ي ديگر

ي شاه يک پسر خوابهكه هم پيدامي كند خبر سال ها بعد دختر دهقاني به سرمي برد و شبي را با هنگام عبور از اصفهان،

اين كه نمي شود،مگرممكن  خوب، .وبه سلطنت مي رسد كاكل زري به دنيا آورده كه بعدها انوشيروان نام مي گيرد

اين  ي بقال چغال به دنيا آمده باشد؟طبقه  ه شاهيِاست يک چنان پادشاه جم جاهي همين جوري از يک زن هشت من نُ

وبي درنگ كاشف به عمل مي آيدكه نه خير،هيچ جاي  است كه قبال به ترتيبي نژاد دختر موردتحقيق قرارمي گيرد

 (1148آدينه،تيرماه«)رگ هايش جاري است! است وخون شاهان در تركه ي جمشيد تخم و دختراز نگراني نيست،

حاصل تعصب او  و ساخته ي فردوسي، را ها آن و را به پاي فردوسي مي نويسد هاجرامااين  همه ي جرم شاملو البته

 از را ها اين داستان فردوسي قرينه اي دال براين كه حالي كه هيچ  در، مي داند ايران خاندان هاي شاهيبه حكومت 
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 در يدكه شيوه ي كار اومي آهم از تصريح خود او وهم از قرائن ديگر بر»، بلكه وجود ندارد ساخته باشد، پيش خود

جاي هيچ  ،هرچند كه در تعصب او به شاهان ايراني(601داستان داستان ها،«)به متن بوده است. اين روايت ها،وفاداري

نتي( نظام سياسي مطلوب ديگري فردوسي جز مونارشي)حكومت سلط»اين يک حقيقت است كه ، وانكاري نيست

دارانه سخن مي گويد، و گويي كه حكيم بزرگ ايران از دموكراسي نارشي جانبنامه نسبت به موشناخته و در شاهنمي

 (49ضحاكيان، و مردميان، ،فريدونيان«)آتن و حتي دموكراسي نيم بند دورۀ اشكانيان بي خبر بوده است.

يراني نشان فكري را دراعماق فرهنگ اتريشه ي چنين  ي از زندگي ايرانيان،ي متعددقرينه هاواقعيت ها و  در هرحال،

سو با منافع  هم آن را دخيل مي داند، را در پرداختن اين داستان هافردوسي   «منافع طبقاتي»شاملو كه  ولي؛ مي دهند

 در اين كار، و اندخوقضايا را حاصل توطئه ي طبقات باالي جامعه ي ايران مي اين همه ي  و ايراني، هايفئودال

تفسير داستان  در و گذارد،را به چنين فرهنگي ناديده مي  -كاوه و فريدون لشكريان از آن جمله و  -گرفتن مردمخو

منافع نظام  ذهن مردمي است كه از يپرداخته ،رسيده كه به مابدين صورتي  اسطوره ي ضحاک،: »مي نويسد هاآن

رزوكنند فريدوني آ بايد طبقاتي برخورداربوده اند.آخر مردم طبقه اي كه قاعده ي هرم جامعه راتشكيل مي دهند چرا

 همان جا(آدينه،«)توي دلشان آب شود؟ بازگشت نظام طبقاتي قند چرا بايد از يا بار ديگر آنان را به اعماق براند؟ و بيايد

نمي توان قدرت تشخيص وتفكيک  -هرچند درپايه ي فردوسي -بديهي است كه از يک شاعر سده ي چهارم هجري 

فردوسي مطابق با اقتضائات  ر سده هاي جديد شناخته شده است،انتظارداشت.برخي مسائل سياسي وطبقاتي را كه د

برخالف -فرهنگ سياسي ايران كهن بازگويينتيجه، در  در و ودر ارتفاع فرهنگ آن روزگارمي انديشيد عصرخود،

او فقط  ده است،، ونه منافع طبقاتي خود را دراين كار دخالت دانه چيزي را قايم كرده نه به ما كلک زده،-تصورشاملو

 !سياسي خود عمل كرده است آموخته هاي مطابق با تربيت فكري و

هاي تبرسن حتيكه شده بود به آن چنان سنت وعادت ريشه داري تبديل انديشيدن به اصالت نژاد درايران كهن، 

دربارشاهي،درميان  اه دربه گونه اي كه هرگ ،حاشيه مي برد در را آن ها و درغلبه مي ك مردساالري نيز نيرومندي مانند

ت  نداري ازاين سراي پاسب ،دي براي خدايگانان يافت نمي شمذكر جانشين و د،مپيش مي آ مردان قحطي تخمه وتبار

هايي در چنين موقعيت چنان كه ؛نددوآنان رابه پادشاهي برمي گزي نددروي مي آور شاهي هاي ناخاند به زنان  ،مقدس

در انتقال پادشاهي  به نحوي ازانحاء، برجسته ي شاه نامه نيز زنان»اين زيرا ؛رابرگزيدندآزرميدخت وپوراندخت  بود كه

 (641،داستان داستان ها«)ي هستندتوانتقال دهنده ي خون سلطن موثر مي شوند،
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حدودي ، كشوردارين سرداران و مرزبانان برجسته و اليق نيز در كارجستحتي مشاركت  سياسي، فرهنگدراين 

 ]و شاه بنشينند از باالتر[پهلوانان»مثال كهچنين نيست  و زيرا آنان نيزدرزمره ي زيردستان شمرده مي شوند، ،معين دارد

براي  -اين است كه پهلوانان به فرمان شاهان پهلواني مي كنند!1(06،بازخواني شاه نامه«)قدرت شاهان رابه پشيزي نخرند

فردوسي وحماسه ي «)حمله ي سخت تورانيان رادفع كرده بود»كه يه اشايست سردار ،بهرام چوبين دالوري هاي -مثال

بازد رنگ مي شاه شكوه در برابر، مي دادهاي جنگي خود نشان در مأموريت بسيار هاي كار آمدي (و148،ملي

آيد و سرانجام نيز به گناه برتري جويي و گردن كشي، معروض خشم شاه چشم نمي به او بزرگ  برجستگي هايو

 پادشاهي خسروپرويز( )رک:شاه نامه،شود.يرد و در نتيجه سر به نيست ميقرارمي گ

نداشت و در نتيجه همه ي پهلوانان و  درخشيدن حقحتي  ،جز پادشاه ،كسيهيچ  ،ايران كهن در سنت سياسي

جا را بر  تا مي شدند به شيوه يي از ميان برداشته يا كارهاي پهلواني درخشيده بودند، بايد ها سرداراني كه در جنگ

سورن، كه در جنگي حساس و تاريخ ساز، روميان را شكست داده بود؛ مورد » چنان كه  درخشش شاه تنگ نسازند!

ن چنا ،همهو مهم تر از (046،ص1تاريخ اجتماعي ايران،ج «)اشكاني قرار گرفت و به فرمان او به قتل رسيد.« ارد»حسادت 

اين مرد از روي خير خواهي اردشير را از چنگ يک شير » ،ويسدضمن توصيف زندگاني مكابيروس مي ن كه  امستد

هيچ زيردستي نمي تواند حيواني را پيش سرورش بكشد،  حمله ور رها ساخت، ولي اردشير به جاي سپاس گزاري گفت:

 ( 418،ص1به نقل از تاريخ اجتماعي ايران،ج«)كيفر چنين كاري مرگ است!

ترين راه يافتن كاوه از پايين»:آورده اند ،استاد اسالمي ندوشن ،ي ايران هاگر آن چنان كه شاه نامه شناس برجست 

زندگي «)نشانه ي باز بودن حصارهاي طبقاتي باشد به باالترين مقام،يعني سپه ساالري ايران، حرفه كه آهنگري باشد،

دبيرشدن او  باالرفتن و سِگاه، ممنوعيت تحصيل آن كفشگرزاده را كه از ترآن چهارده( ومرگ پهلوانان درشاه نامه،

در دوره ي ساسانيان  يعني ،آن كفشگردر دوره ي  طبقاتي فقط آيا اين حصار صورت مي گرفت، چه گونه تفسيركنيم؟

دليلي بر باز بودن  ، سپه ساالري راه يافتن كاوه به مقام  افزون براين، چنانچه ؟، و پيش از آن گشوده بودبسته شده بود

به روي  پادشاهيراه نيافتن او به مقام شاهي نيز نشان بسته بودن درهاي ، پيشداديان بوده باشد ه يي دورتطبقا حصار

اورا به شاهي  خود بيش از كساني كه غالبي كه كاوه، سياسي خالقا نيست؟ هرگونه شايستگي ولياقت براي هميشه

 بدان اعتقاد داشت!  دند،نمومي دعوت 

 رويارويي ايران با اسالم
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فرهنگ سياسي ايران را به تسخير خود درآورده بود، اما  ،در غيبت هرگونه الگوي بديل سياسي ،هايي چنين ارزش

 يا هجاذبهيچ  براي توده هاي مردم ايران گرفت،مي اسالم قرار  سياسيي اين فرهنگ سياسي در برابر الگوهنگامي كه 

خواند، برخالف كه خود را يک دين آسماني ميزيرا اسالم  !ارزش هاي سياسي آن رنگ مي باخت و در برابرِ  نداشت

 و«انابشرمثلكم:»كردها معرفي ميانسان ه ياز نوع هم انسانشهري، پيامبر و پيشواي خود را يک -سياسي ايران ه يانديش

ن م مسئول عَلكُم راع وکُ ُُلكُكُّ» :امور جامعه ي خودفرامي خواندگردانيدن آنان رابه مشاركت ودخالت دريكايک 

؛ چيزي كه ايرانيان تا آن روز در حقوق سياسي خود برابر مي شمرد داراي حقوق همه ي انسان هارا درجامعه و« تهي عرَ

به امپراطوري قدرتمند و  ،شعار آزادي و برادري و برابري با ،مسلح به دين اسالم اعرابِ» از اين رو وقتي كه  نديده بودند!

هاي بلكه نان و خرما به دست در كوچه اليگارشي ساساني دفاع نكردند، زها اابرقدرت ساساني حمله كردند، مردم نه تن

 (40فريدونيان، ضحاكيان، و مردميان،«)مدائن به استقبال سپاه اسالم رفتند.

هم در رفتار شخصي خود به اجرا  هارا  آورنده ي اين ارزش ها و مبلغ آن ها در ميان مردم بود، يكايک آن پيامبر كه

با محمدص به بازار رفتم، او مي خواست شلواري  ابوهريره مي گويد: »هم در رفتارهاي سياسي خود. مي گذاشت و

اين كاري است كه ايرانيان با  بخرد، فروشنده دست وي راگرفت تا ببوسد، محمد دست را واپس كشيد و گفت:

من خواستم شلوار را بگيرم و در ، هنگام بازگشت . ستم و مردي چون ديگرانميپادشاهان خود مي كنند و من پادشاه ن

 تاريخ اجتماعي ايران،«)صاحب هرچيزي به حمل آن شايسته تر است. خدمت او حمل كنم، اما محمد نگذاشت، وگفت:

بزرگان  اين مساوات جويي او ]و [بين اشراف قريش با موالي عجم تفاوت نمي گذاشت،» او هيچ وقت (68ص ،6ج

  4(116اسالم، بامداد«)عرب رابه خشم مي آورد!

هريک از زيرا وقتي كه  ؛استهاي اصلي دموكراسي و مشاركت سياسي ايهپ، يكي از مساوات جويي شيوه ي اين

 بزرگاندر كار  د،نبدان جهانمسئول اداره ي امورخود راو ندببينخود  اني مانند پيشوايداراي شان، خود را آحاد مردم

ند، در حالي وشگر ميآورند، و بدين گونه تبديل به بازيند، چون و چرا مينكند، انتقاد مياينمدخالت و اظهار رأي مي

 پيش مي آورند ند و يا تحسين و تأييدنكدر برابر اهل قدرت يا سكوت ميتماشاگرند، و  در برابر خدايگان ها هميشهكه 

  ند!رسش پيش نياورترديد وپ آنان رفتار دربرابررا عدل بنامند و بزرگانكه ظلم مي يابند و حتي وظيفه 

سياسي  تبعات «كلكم راع» و «كمثلاَنَا بشرٌ م. »داشتديگري  آيينسياست و فرمان روايي سياسي اسالم، در الگوي 

و در نتيجه   كردندآغاز اسالم، آن را به خوبي درک مي ه يدور  آورد كه مسلمانانرا به دنبال خود مي واعتقادي تازه اي
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نقل مي كند  64طبري در حوادث سنه ي » جستند!ر كار حكومت و كشورداري بدان تأسي ميدر هر كاري، و به ويژه د

ديگري را بنده نيست،گمان كردم غيره بن شعبه  ، به رستم فرخ زاد گفت كه، از ما تازيان هيچ كس كه ،سردار عرب مُ

گان ديگري هستيد،از رفتار شما دانستم كه بهتر آن بود كه از اول مي گفتيد كه برخي از شما بند ما نيز چنين باشيد، شكه 

  ( 01ص،همان،ان،تاريخ اجتماعي اير«)پايدار نماند.شيوه لک با چنين لک شما بشده، مُكار مُ

ها، رويدادهاي سياسي متعددي است كه در آن حاويخلفاي راشدين  و پيامبر ه يهاي نخستين اسالم، يعني دورسال

ها اند، اين پرسشاند و آنها نيز خود را موظ ف به پاسخ دادن ديدهرا به پرسش كشيده واخلفاي  هم پيامبروهم  ن،انامسلم

شد. ابوبكر و عمر، به را شامل مي همه چيز ،كردمي اي كه خليفه بر تن نوع جامهتاسياسي  جنگي و پيمان نامه هاياز 

مانند مردم عادي در كوچه و بازار راه مي رفتند، »آنان گذاشتند.تأسي از پيامبر، مسلمانان را در اعتراض و پرسش آزاد مي

را از آنان گوش مي دادند و اين كار را يک  ها و وقتي با كم ترين مردم گفت و گو مي كردند، درشت ترين سخن

رسيد، او شكلي از حكومت  ع وقتي كه خالفت به علي (08،ص1تاريخ التمدن اسالمي،ج«)وظيفه ي ديني مي شمردند.

اسالم، اظهار  ه يعلي به عنوان خليف .استثناء بود يک ه اجرا درآورد كه در تاريخ سياست و كشورداريرا ب تسياسو

تقدس ديني حاصل از  ه يهاي اسالمي به عالورد، و آنگاه كه قدرت سرزمينكبندگي و كرنش در برابر خود را ممنوع 

يهودي در برابر قاضي حكومت خود نشست، و  در كنار يک ،ت را با خود داشت، مانند يک شهروند عادينبوخاندان 

و بدين گونه  0(864وبرگ هايي درآغوش باد،111بامداد اسالم،ر.ک: )«كه به زيان خود بود پذيرفتنتيجه قضاوت را نيز 

  كرد!اجرا پايه گذاري و -وسده ها پيش از مونتسكيو-رابراي نخستين بارو برابري حقوقي حاكم با رعيت  ،قضا  استقالل

در   با دخالت برخي جريان هاي اعتقادي يافت. از يک سو  بسيار اوضاع جامعه ي ديني تغييردرسده هاي بعد اما

، فراهم آمد و ره نمود هاي قرآني ي عصر پيامبرارزش هاي دين از عدولاي فكري زمينه هحديث نويسي و روايت سازي، 

به  و در اين كار  سياسي كردند ي را تبديل به انقياداعتقاد دين ، ي اسالميو حكومت ها خالفت ها از سوي ديگر، و

منتقد اعتقادات ديني مي تواند با اعتماد به نفسي شگفت آور  آوردند كه امروز يک افتضاح باال -به اصطالح -قدري

پس  كيوبيت، دان :عرفان«)  ، و يا فضيلت مدار باشدشما يک حكومت ديني به من نشان دهيد كه فاسد نباشد» بگويد كه:

  !و مخاطب خود را به سكوت وادارد!(140از مدرنيته،

دادند، كار دين رونق نشان مي اين دينها و اخالق بند ارزشخود را پاي و حكومت هاي ديني، هاتا وقتي كه خالفت

ها زشكه اين اخالق و ار حقيقت اين استبرد، اما ميدست از الگوهاي بديل  ،گرفت، و به ويژه الگوي سياسي آنمي

ديل به مشتي ابزار تبليغات براي تحكيم قدرت و تب يادشده،هاي ها و حكومتدر دست خالفت ادوار متوالي تاريخ،در 
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هاي ديني نيز هاي مردم شد و آنان با نام عدالت و برابري، ستم راندند و نابرابري گستردند؛ و تاريخ حكومتتحميق توده

 ،به تعبير شريعتي ،دين در اين دوره ها !گشت ستمو خودكامگي و  ساددروغ و فهاي غيرديني، سرشار از مانند حكومت

ناپذيري سركوب مي شد. شريعتي  حكومت هاي ديني بود و به ياري آن هرگونه اعتراض و تسليم« محافظِ گاردِ»

فت را بر خالفت يک حكومت اسالمي نيست، بلكه يک سلطنت جاهليِ نژادي است با رنگي از اسالم. خال»گفت: مي

توجه به چنين پيشينه  با (180،ص66م،آ،«)مبناي اسالم استوار نكردند، بلكه اسالم را بر مبناي خالفت ساختند و پرداختند.

   )همان جا(!دانست مي منتفي دوره ي خودرا در  «حكومت مذهبي» ه يمسئلانديشيدن به  شريعتيهايي بود كه 

در نتيجه در لگدمال كردن اين  و تقادي به ارزش هاي ديني نداشتند،اع گونه هيچغالب خليفگان اموي و عباسي 

اين ! و از اين طريق پيوسته در فساد و دروغ غوطه مي خوردند پيشي مي گرفتند آنمنكران و معاندان  ه يارزش ها بر هم

با  و   اسداري مي كرداسالمي پ خلفاي يامپراطوردر  ،پيچيده در اختناق سياسي، و فساد را آلودگي راني،حكم ه يشيو

 زمين هاي تابعرا در سر و حكومت ديني يز با خالفتست انگيزه هاي ،آمريتو  ع ديكتاتوريترين نو فاسدفراهم آوردن 

 و مهيا مي ساخت در ميان ايرانيانقدرت  اشكال ايراني تبليغ  زمينه را براي از جمله، و ،دامن  مي زد امپراطوري اسالمي

روي  !مي راند آشنا بومي و الگوي سياسي اين به سوي ، مرد دولت فيلسوف واز شاعر و نويسنده و آنان را، بار ديگر

و دريغ آوردن بر آنچه كه در برابر  و سلطنت،ان از پادشاهي آناستقبال  و، قدرت شهري-الگوي ايران يان بهايرانآوري 

آنان پس از رويارويي با ستم و  !بود آلوده و فاسد يخالفت ها اررفت ه ينتيج پيش از هرچيز، ،از دست داده بودند سالما

دوره هاي طاليي  به سرزمين خود دريغ مي خوردند و آرزوي بازگشت كهنهاي  پادشاهيها، بر  خالفتعريان  فساد

، و مخصوصا شعردربه ويژه  ،آنان  ادبيآثار  در فرهنگ و دريغ ها و آرزوهاي ايرانيان  را مي كردند! گذشتهران اروزگ

 يها اين گرايش تبليغ و گزارشابزار تبديل به  شاعران و نويسندگان ايراني را ي ازسيارب آثارو يافت  هرا ، 4در شاه نامه

و زمينه هاي روي  دنحكومت و خالفت ديني كن ي گزينجا ا، اندک اندک در ذهن ايرانيان ر الگوها آن تاد، كرسياسي 

  !كار آمدن پادشاهي ايراني را فراهم آورند

 -حتي به ظاهر ديني -هاي فكري كانون دغدغهقدرت در  شهريِ-ايران الگويبازسازي  كم كم  نه بود كهگو ينبد 

با  را شاهان دوره ي اسالمي با همه ي ظاهرالصالحي هاي خود،  ،خواجه نظام الملک هم چنان كه .ايرانيان قرار گرفت

وخواجه  ،يي ايراني بودفرمان روا الگوي »ي او ست نامهي سيااصلمحورو مي داد و مشروعيت قداستفره ي ايزدي 

 (10-14، درآمدي فلسفي بر...«).دكن تبيين را فرمان روايياين د كه راه ورسم رخودرامصروف اين امر مي ك تمامي همِّ
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 وحتي در فتواي -مانندسهروردي-برخي ازفيلسوفان اسالمي ءدرآرا دراشكالي ديگر، ،شهري -انديشه ي ايراناين 

اين واز فتيامي راه  نيز (در دام خودكامگيانديشه  و  )ر.ک: آيين شريعت شناساني مانند عامري، ماوردي،مسكويه،و...

 دريافتنوعي   ،هايافت همجموعه ي اين ر .مي گستردريشه هاي خودرادراعماق انديشه وفرهنگ اين سرزمين طريق نيز 

به رغم تحوالت ژرف درمناسبات  ،قدرت سياسياز » مردم توده هاي درک، آناثر كه در مي آورد سياسي پديد

كه مقدمات نهضت مشروطه آماده  تادوره اي اين نظر، از و ،بوده كه دردوره ي باستان مي ماندهمان  اجتماعي وتاريخي،

غم به ر تاريخ انديشه ي سياسي درايران دوره ي اسالمي،» ودرنتيجه ( 116،همان«)اتفاق مهمي نمي افتد. شود،مي

شهري  -ابهتربگوييم،ايراني و ،است ايراني ناشي شده ازديانت اسالمي، پيوندهاي سطحي وگذراي آن باانديشه ي سياسيِ

  همان جا(«)است.

ويژه شعرفارسي، وبه فكري وفرهنگي يادشده، يكايک مولفه هاي  ،انديشه ي سياسي شيوه از تحكيم اين در

 كانوني بلند خود، نقش ه يفردوسي، به دليل جايگاه ممتاز و آواز ي نامههدر اين ميان شا اما ؛تاثيرگذاربوده اند

تاريخ ايران را معادل با تاريخ  كتاب،اين ، مي گويد  يكي ازمتفكران سياسي معاصر هم چنان كه  و ه استاي داشتبرجسته

زرواج تذكره نويسي،مفهوم يكي دانستن تاريخ بازندگي نامه ي شاهان،پس ااگرچه »و  اده استزندگي شاهان نشان د

 به صورت يكي از و آبرويي تازه بخشيد سنت را ليكن محبوبيت وشهرت فردوسي اين خ نويسي درايران بود،يمتداول تار

 (80-84،يشه هاي سياسي درايران واسالمدنهادها وان«)خصوصيات ثابت فرهنگ ايراني درآورد.

ايران  سياسيِ كه اين كتاب مانيفست انديشه ي بوداين  سي درفار ديوان هاي شعرانبوه  نامه باتفاوت بزرگ شاه

 يهنام ؛آيدهم چنان كه از نام آن بر مي ؛ از اين رو،درباره ي نظام هاي پادشاهي است گسترده شهري ونظريه پردازي

در  واست  تاريخ شاهنشاهي ايران نوشته شده و تبليغ ي است و براي روايتحكومتهاي شاهان و گزارش احوال خاندان 

كه به  هجز چند خاندان برجستبه  و ستبازنشده اان آنگزارش زندگي  و ايران در آن هيچ جايي براي مردم نتيجه،

 ،ند، هيچ نامي از هيچ ايراني ديگرمي خيزها بر  نامه از ميان آنپهلوانان شاه وي هفت گانه مشهورند و بزرگان هادانخان

حال آن كه درآن  نامه به عنوان حماسه ي ملي ايران نام مي برند،شاه از»گويد كه: وشاملو درست مي در آن نيامده است

  پيشين( شاملو، «)مفاهيم وطن وملت رادركلمه ي شاه متجلي مي كند. واگرهست،همه جا، از ملت ايران خبري نيست،

ازناي تاريخ ماندگار را در در سياسي زمانه ي خود را استوار، وآن فرهنگ هايه ريش ،يادشده ادبي هاي سنت

ند، و هيچ يک از افراد ملت با اين شو مي آدم شمردهها ندگان و چشم پرُكنكه در آن تنها گُ ؛ فرهنگيختسامي

! بديهي است كه در چنين نمي آيندهم به چشم  آن ها ردر كنا بلكه ،نيستند يک ساننه تنها« در برابر آفتاب»گُندگان 
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كس به هيچ و  يدرو است، نمي «ها در مقابل آفتاببرابر بودن انسان»آن همين  ه يه پايدموكراسي ك ه ياي انديشزمينه

 پيشاپيش، ،شاهي هاي زيرا اعتقاد به اصالت نژادي خاندان ؛انديشددخالت و مشاركت خود در امر كشورداري نمي حقِ

 ست!هاي مردم را كور كرده ااي بسته، و آگاهي سياسي تودهراه را بر چنين انديشه

انديشه سياسي بوده است، رونق و نفوذ  ه ياسالمي، در حوز ه يهاي ميانايران سدهدرنامه تأثير گذارترين كتاب شاه

آميختن آن با روح ملي مردم »كه از بوده است به گونه يي ي ياد شدههاايرانيان، در سده ه ياين كتاب در زندگي و انديش

دراين زمينه تنها گلستان سعدي، و گاهي بوستان او، با آن رقابت كرده است  ( 98،با نگاه فردوسيسخن گفته اند.)«ايران

 لافها و نيز محنامه خواني در ميان خانوادهشاه دارد.تفاوت نامه با الگوهاي شاه قدريكه البته الگوهاي سياسي آنها 

داري بوده كه پرده خواني، سنت ريشهلي ونقا از طريق ،هاي عموميها و گذرگاهخانهايرانيان، مانند قهوه ييآ همگرد

و  و آثار و نشانه هاي آن فضاي زندگي روزانه ي ايرانيان را پر مي كردكشيد مي هاي معاصر نيز آن تا دهه ه يدامن

گرداگرد » :چنان كه يک پژوهشگر شاه نامه در اين باب مي گويد د.نموپيوسته الگوي پادشاهي ايراني را به آنان القاء مي 

و نيم، از كاشي هاي مزين به تصاوير خيالي شاهان داستاني و  ريوار قهوه خانه ها به بلندي يک متر، و گاه يک متد

«) ت.سمانند كي خسرو و جمشيد و هوشنگ و اردشير و اردوان و نرسي و انوشيروان پوشيده ا -تاريخي ايران

  (014،ص16ر.ک:پژوهشگران معاصر،ج

دوران اسالمي است كه جهان بيني گذشته را در خاطره ي جمعي ما متبلور ساخته بزرگ ترين كتاب » شاه نامه 

خود را در توصيف شاهان و  ه يو مهارت شاعران ،اعتقاد،هنر ه يهم دراين كتاب فردوسيو  (040همان،«) است.

هاي ملت ايران پرداخته دهها، ابر مردهايي متفاوت از توهاي اشراف ايراني به كار گرفته و از يكايک آنپهلوانان خاندان

وتي ت در برابر شكوه و اُبُّهت آنان بههاي متوالي هوش مردم سرزمين خود را مشغول حيرت و ماست و در نتيجه سده

هيچ  ،كشاورزان وپيشه وران »هيچ يک ازطبقات مختلف مردم ايران،مانند بهدراين منظومه درحالي كه ! ساخته است

فردوسي و سروده «)هم راه است. ريشخند با ازروي كبرياست ويا ازآنان مي آيد،يا توجهي نشده است واگرهم سخني

 (115،هايش

هر تأويلي كه از اين  .ه استنو ژن شاها هنامه براي مردم ايران، درس اصالت نژاد و اهميت تخمدرس بزرگ شاه 

، و در ي وياروشنفكريفرهنگ هاي هذيرد، در هر حال يک تأويل است و منحصر به برخي از حوزپصورت  «اصالت نژاد»

چه توده هاي مردم از اين .آنتفاوت اساسي دارد ؛اندنامه آموختهها از شاهنتيجه با آنچه كه عموم مردم ايران در طي سده
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روان تن پهلوان و«)ايزدي)دين خدايي(مي گيرد هِشهرياري رامترادف با رَ»آشناترين معني آن بود كه  تعبير مي فهميدند،

 (161دمند،خر

به كار نيزكي شاعراني مانندرود زبانچنان كه در هم ،بودمتداول  نيزدرسده هاي پيش از فردوسي  انديشهاين البته 

 گرفته مي شد:

 بادند خلق زخاک وزآب وآتش و

 (189بيت رودكي،ديوان )  ک ازآفتاب گوهرساسانلِوين مَ

 وكشورداري درس سياسييدهاي او، اين انديشه را برجستگي داد! با هنرنمايي هاي فردوسي و تكرار و تاكاما شاه نامه،  

 شود كه:با اين سر خط برجسته و زرين آغاز مي ي او بازتاب يافته است، شاه نامه كه در هم فردوسي

  نژادچو خواهي كه شاهي كني بي

 باد ي بهـــهمه دوده را داد خواه

ريزد، تا بدين گونه، نه كساني كه نژاد شاهي ندارند، مي يهمه  آب پاكي روي دست اعتقاد سياسي، پيشاپيشاين 

ند، و نه در پي واگذار كردن امر كشور داري به شايستگان كار آمد درسرداشته باشقصد دست يافتن به قدرت سياسي را 

حوالت سياسي كند و راه تنادرستي كه استعدادهاي سياسي يک ملت را تباه مي ه يانديشكه نژاد شاهي ندارند، بر آيند! 

 آورد. در مي ويژههاي قدرت را در انحصار خاندانهمه ي بندد، و را مي ركشو

شهرياري امري درتقابل با »رسد كهجا مي شاهي تا آنپاداصالت  كشور او،وفرهنگ سياسي  فردوسيدرشاه نامه ي 

انگشت اهريمن  ايجادمي شود، بدسگالي خوانده مي شود،ودرنتيجه هرجاكه شهرياري به خطر مي افتدواختاللي درآن

واز  چگونه مي توان انگشت انتقاد به سوي چنين حكومتي درازكردحال  (161تن پهلوان و...«)وابليس را دركارمي بينند!

كار  يک به هيچ وجه ،مقابله با پادشاه» ، كارِ؟ در اين فرهنگ سياسياتهام به اهريمن شدن وابليسي كردن درامان ماند

ماجرا جنبه ي مذهبي به خود مي  بافرض اين كه شاه فره ي ايزدي درخود دارد، ]يراچنين كاريز [ عادي نيست،

 خطر مقابله با آن مضاعف مي شود! در نتيجه و (19چهار سخن گوي وجدان ايراني،«).گيرد

زمان ودو سا پادشاهي ودين،دوبازوي هم دست،»هم چنان كه دربسياري از دوره هاي ديگر ،اگردر دوره ي ساساني

شاه  ايرانيان، عالم اعتقادي( درشاه نامه ي فردوسي ودر19مقدمه اي بر رستم واسفنديار،«)دبوده انک ديگريپيوسته به 

 يين خللچنبودن شاه يقينا  واگرنبودن دين خللي دركارجهان ايجاد نكند، حتي باالتر از دين مي نشيند،

 :راايجادخواهدكرد
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 پادشاهدين جهان به كه بيكه بي

 (072، ص 8)ج    د برين بر گواهـــــردمند باشخ

كنيم كه اهميت دين را در دنياي گذشته شناخته باشيم توانيم به درستي درک سي را آنگاه ميسيااغراق اين  ه يانداز

همه  ،هاي روزگاران گذشته، و از آن جمله عصر فردوسيهاي سياسي معاصر نسنجيم. دين براي ملتو آن را با نظريه

و  تسياس ه يحوز به ويژهزندگي انساني، و حوزه هاي اي از هيچ حوزه !بود حياتزندگي، و معني  ه يفلسف .ز بودچي

 تمامي دنياموقوف دين بود،وتادين باقي باشد،»به گفته ي نجم الدين رازي .موجوديت نداشتبدون دين، حكومت، 

  (164-160،وزات اسدي در...مرم«)قيامت برخيزد. دنياباقي باشد،چون دين به كلي برخيزد،

تا  تگذشته را، از هنر و ادبيا هاي هاي زندگي انسانآن، يكايک حوزه ي ها هديني و انگيز ه يداري و انديشدين

هاي صبغه ها از ، و جدا كردن هيچ يک از آنبودفرا گرفته  معماري و... و طب  و تاريخ و فلسفه و حتي رياضي و هندسه

ن داشته است! آاز  و تابعيت خاصي بادين استواري در اين ميان سياست و حكومت، پيوستگي اما، نمي شدممكن ديني 

كرده است، تا جايي كه فردوسي خود نيز بارها به هدايت مي را دين در روزگاران گذشته، حكومت و كشور داري

 گي اين دو اشاره كرده است:پيوست

 

  شاهي است ديني به پاي نه بي تختِ

 ايجر ياري به ــــبود شه نه بي دين

 

  نــــنه از پادشه بي نياز است دي

 نـفريآن بود شاه را ـــــنه بي دي

 

  نه آن زين، نه اين زان بود بي نياز

 (087، ص 7)ج      ک سازــــان نيــدو انباز ديديمش

و يسم راستحكام دادن به كار حكومت، حتي در دنياي معاصر نيز كه به سكوال دراهميت دين 

ترين  برخي از بزرگ .جدايي سياست و حكومت از دين روي آورده است، ناشناخته نمانده است
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هاي اند، قدرتديني در كار خود نداشته ه يه يا انگيزقهيچ گونه عُل خود متفكران قرون جديد، كه

! اندخود را به رعايت دين و ياري گرفتن از آن در كار كشورداري توصيه كرده ه يسياسي زمان

 -البته با ا نگيزه هاي متفاوت-بيستم ه يسد ه يزدهم و هانا آرنت متفكر برجستناپ ه يماكياولي در سد

و حيله  رزوَي كه به طراحي يک نظام سياسي زوراند. ماكياولاين گونه متفكران سياسي بودهه ي از جمل

شود، در كتاب ه ميكار مشهور شده است، و زور و فريب، دو ستون اصلي حكومت ايده آل او شمرد

بدترين نشانه سقوط و تباهي يک كشور را بي »خوانده و « ترين ستون تمدنضروري»گفتارها، دين را 

آن جا كه ايمان ديني هست، به »او  ه يدانسته است، زيرا در انديش« حرمتي به دين و تشريفات ديني

« بي دين، سخت دشوار استاهي منظم به وجود آورد، ولي نگاه داري سپاهي پتوان سآساني مي

 (16و  11)گفتارها، كتاب اول، فصل 

هايي لصانساني، مانند مف ه يولي، نقش دين را در جامعكياماهانا آرنت نيز، حدود پنج قرن بعد از 

با تأملي عميق در ارتباط كليسا و  او  .ه استدانستدهد، آن را به هم پيوند مي ياستخوان بندكه 

هاي زوال مشروعيت قانون و قدرت ها را از دين، يكي از انگيزه حكومت حكومت، گسست ارتباط

بحث درباب خارج شدن  هنگاممعموالً »كند: آمدهاي ناگوار آن را اين گونه گزارش ميداند و پيمي

امور از سلک دين، تأثير عظيمي كه از دست رفتن استصواب ديني در قلمرو سياست گذاشت به غفلت 

رسد كه تفكيک دين از دولت و رهايي سياست از قيد مذهب كه يرا چنين به نظر ميز ؛شودسپرده مي

جبري ظهور يک قلمرو عرفي و دنيوي بود، آشكارا به زيان دين تمام شد، چون از اين طريق  ه ينتيج

تر، از پشتيباني حكومت عرف محروم گشت، ليكن واقعيت و از آن مهم ،كليسا از بيشتر مايملک خود

گونه كه راجع به رهايي قلمرو عرف از قيد كه اين امر براي هر دو طرف زيان داشت و همان آن است

خالصي دين از زير بار توقعات قلمرو عرف  ه يتوان حتي با حقيقت بيشتر درباررود، ميدين سخن مي

دار امپراطوري روم كه كليساي كاتوليک اجباراً عهده ه يصحبت كرد كه از هنگام تجزي

ويليام ليونيگستن: دين  ه يكرد. به گفتهاي كليسا سنگيني ميهاي سياسي شده بود، بر شانهليتمسئوو

چون درواقع هرگاه ايشان در امور مربوط به آن  ،حقيقي خواستار پشتيباني شهرياران اين جهان نيست

هاي يها و سرگشتگدشواري اند، يا رو به ضعف نهاده و يا آلوده شده است.دخل و تصرف كرده

گير عالم نظريات، از زمان تفوق امور دنيوي و عرفي گريبان ه يمتعددي كه، چه در عمل و چه در زمين
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هاي مطلقه سياست و قلمرو همگاني گشت و نيز اين كه با خارج شدن امور از سلک دين، حكومت

ها و انقالبها آماده گشت، ها، عرصه براي وقوع انقالبظهور كردند، و در پي سقوط اين حكومت

خود متحي ر ماندند كه در كجا بايد امر مطلقي يافت كه بتوان مرجعيت الزم براي قانون و  ه ينيز به نوب

كند كه سياست و دولت به مراتب به استصواب ها همه ثابت ميقدرت را از آن استخراج كرد ـ اين

 (668ـ669، صص انقالب« )تر نياز داشتند تا دين به پشتيباني شهرياران.بيشتر و مبرم يدين

اگر مسيحيت ناتوان »ارنست رنانِ بي اعتنا به مذهب، نقل مي كند كه: -به تعبير او–ويل دورانت از 

شود، جامعه سخت در خطر خواهد بود. اگر مسيحيت نباشد، چه خواهيم كرد؟. . . اگر پيروان فلسفۀ 

، اشتباه نددهان را بر جهان حكومت روحِ انس هبي،اصالت تعقل بخواهند بدون مالحظۀ نيازهاي مذ

درس هاي «) بزرگي مرتكب مي شوندكه نتايج آن را بايد از تجربۀ انقالب فرانسه پند گرفت!

، دست كشيدن حتي ولتر كه مسيحيت از طنزهاي گزنده ي او زخم هاي كاري خورده بود( 611تاريخ،

 (615)تاريخ فلسفه،از اعتقاد ديني را ناروا مي ديد! 

ش از همه ي متفكران غربي ياد شده، اين افالطون بود كه جامعه هاي متكي به اخالق و قانون اما پي

در اين ميان راه » را نياز مند نيروهاي نظامي و هزينه هاي گزاف آن ها مي ديد، و توصيه مي كرد كه: 

ت فوق بهتري هست و آن اين است كه براي تأمين مقتضيات اخالقي جامعه بايد از تضمين يک قدر

  (68همان،«)طبيعت برخوردار باشيم، بايد مذهب داشته باشيم.
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در برابر پادشاه رنگ مي فردوسي،  شاه نامه يدر ا داشته است، هكه دين در دنياي انسان بلندي جايگاه علي رغم اين 

د روباال ميآن چنان  ،ادشاهي، و با اين تعبير، منزلت پشود مي تلقي بدتر از دنياي بدون دين ،پادشاهودنياي بدون  بازد،

نياز  به اندازه يبا آن برابر ننشيند و هيچ يک از نيازهاي طبيعي يا اجتماعي انسان،  ياي حيات انسانهكه هيچ يک از مؤلفه

وبه ويژه توصيف هاي پرآب وتاب فردوسي ازحشمت وشكوه  حال اگرحجم ستايش ها،! به پادشاه برجستگي پيدا نكند

نيزبه همه ي آن چه كه گفته شد بيفزاييم،آن گاه تاثير بي همتاي اين سروده ي فردوسي  اه نامه رارويايي شاهان ش

 مي آوريم: يک نمونه ازانبوه اين وصف هارادراين جا بهتردرمي يابيم. شهري، -رادرتحكيم انديشه هاي سياسي ايران

                                    نــــــــــــزمي پرستيدن شهريار

 نـــــراه دي جز خردمند نجويد 

 گـــــــنبايدبه فرمان شاهان درن

 گــــــددل شاه تنـــباش نبايدكه

 دشمن است پادشا هرآن كس كه بر

 ن استـــــــروانش پرستارآهرم

  تـــــــتن شاه دوس ددلي كوندار

 (141،ص9)ج   ت!ـپوس و مغز ورا نبايدكه باشد

 

 فردوسي عالوه بردعوت به ستايش وكرنش، انباشته است، اسر صفحات شاه نامه راتردراين گونه توصيف ها كه س

توان گفت كه كيفراين حتي مي و دربرابرشاه مي بندد، -ودرنتيجه انتقاد-راه رابرهرگونه مخالفت وحتي ترديدوگمان

     نبايدكه باشدورامغزوپوست!  كند: تعيين مي نيزا ر مخالفت وترديد

 ي، جز پادشاهبه چيز ديگر و اعتقاد يافتن فرهنگي، فرصت انديشيدن و فضاي چنين انديشه دربديهي است كه 

دموكراسي و دخالت آحاد ملت در كار كشور داري كه جاي خود  به و اعتقاد آوردن انديشيدنآيد.پيش نمي وپادشاهي،

 !!دارد

اين  ،آيدنامه در هر فرصتي كه پيش مياست، و شاهه رمشبان ـ يا نظام خدايگان ـ بنده،  ،نظام سياسي ايران در شاه نامه

در شاه  قدرت پادشاه! كندبازگو و تبليغ مي ختلفهاي سياسي مهاي متفاوت و در دورهنظام سياسي را از زبان شخصيت
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 مثال فوري حاضرمي شود، درمنظومه ي فردوسي،آن چه يک شاه الزم دارد،»نلدكه  درحدي است كه به گفته ي نامه

حماسه ي ملي «)جمع آوري يک لشگربزرگ زمان زيادي الزم است. كه براي يچ درنظرنمي گيرداوه

 .هت وشكوه شاهانه ي او مي افزايدبُّ (وهريک ازاين ويژگي ها برا161ُايران،

سلطه جو،وسلطه  چنين رابطه اي دوسودارد:»رابطه ي قدرت است و ،دراين كتاب رابطه ي ميان شاه وديگران

اي ناشناخته است و انديشه« برابري در مقابل آفتاب» درچنين فضايي ،نتيجهدر  (04،قدرت در شاه نامه تراژدي«)پذير

شود، تا نه كسي بدان بينديشد و نه در صورت خطور آن در كند، حرام و ممنوع شمرده ميچنانچه در جايي بروز پيدا 

كند و از شاه پرستي يک ل به خدا مييي كه شاه را تبداين تفكر سياس .جرأت بر زبان آوردنش را داشته باشد كسي، ذهن

ت، و به ويژه مبر انديشيدن به هر شكل ديگري از حكو راه را گيرد و همتراشد، هم موجوديت ملت را ناديده ميدين مي

آشتي ايستد و آن دو را مانند آب و آتش، ناسازگار و بندد و بدين گونه روياروي تفكر دموكراسي ميمي ،دموكراسي

 !دكن ناپذير مي

 ه يدر حوز نياكان ما . فردوسي است ه يسياسي در ايران كهن و نيز شاه نام ه يمحوري انديش ه يه و تبار، نقطخمت 

 اخالق نوعيرگ و خون آنان را پر كرده و تبديل به همه ي ديشيدند، اين انديشه انسياسي فقط به اين يک موضوع مي

 ه يبه گفت-ن آن مواجه شدند، ابتدا قراوال با آيين اسالم و پيش آنان اين رو وقتي كهاز  .دار شده بودريشه  ومنش

توانند باشند جهان داري و پادشاهي مي زهر كاري، ج ه يديدند كه شايست« برهنه سپهبد و برهنه سپاهي»فردوسي ـ آنان را

 واعتقاداتهاارزش مقدار زيادي از اين ،آوردندهاي مختلف، در برابر آنان تسليم شدند يا اسالم كه با انگيزه بعدهاو 

 به ويژه كه زمينه هاي اين انتقال را برخي اعتقادات ؛دندنموتزريق  آندرفرهنگ  و انتقال دادند اسالم به دنيايرا  سياسي

 يبرخ زش،اين انتقال وآمي درنتيجه ي ي بعضي ازمسلمانان ياجريان هاي اسالمي آماده كرده بود. غلوگرايانه ورفتارهاي

 رنگ اسطوره اي ،يو پيشوايان دين -برخالف همه ي توصيه ها وتاكيدهاي اوبربشربودن خود -شخصيت پيامبر ابعاد از

 دمدر آ ؛يعني متفاوت از آنچه كه قرآن وسيره وسنت آن پيشوايان نشان مي داد ،ياد شده اعتقادتي بر الگو و ،پيدا كرد

كه دوره ي گسترش تصوف خانقاهي  -هاي بعد نيزسده سال ها ودر  .ندمااديده رهنمودهاي زميني آنان ن در اين كار،و

پرداخته شده بود، و شهري -ايراني سياسهمان الگوي  اكه منطبق ببيرون آمد،  يايران تصوف از دل  يپيرپرستنوعي  -بود

چشم و گوش « مريد»و « ندهب»ايران كهن را داشت كه صوفيان  خداي-شاه همان ه يغبآن، صورت و ص« مرادِ»و « شيخ»

مريد حق  (نماز در خم شراب فرو ببره يسجادبه مي سجاده رنگين كن) گفت:او بودند. تا جايي كه او اگر مي ه يبست
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، حمل به نا آگاهي را عقليموازين يا  دينيرهنمودهاي در برابر فرمان او را نداشت و اصطكاک آن با  رسشيا پُ ترديد

ايرانيان و يا تحت تأثير  ه يرا پرداخت ي دينياين گونه اغراق وغلوهاكه برخي از پژوهشگران، كرد. اين است خود مي

اجزاء و عناصر فرهنگ  برخي ازكند، وهاي ديني نيز رسوخ ميطريق در انديشه آن از كهدانند هاي آريايي ميانديشه

 !آميزدو غلو در مي قبا اغرا را ديني

سرمشق  به شيوه هايي ديگر، تصوف،برخي از نحله هاي در آيين  وان ناديده گرفت كهاين حقيقت را هم نمي ت البته

و اين ،  سپرد« مراد»و « پير»هيمنت  پادشاهان، جاي بهد، و هيمنت ش بي اعتبارشهري كشورداري و سياست،  –هاي ايران

ناچيز و بي ارزش  ،«شبان»در برابر  «رهب»يا  ،«خدايگان»در مقابل « دهرب»مانند « پير»را در برابر  «صوفي»خود، اگر چه 

آمد، رد كه در آن، نه تنها تخم و تبار ديگر به كار نميكمي  بليغتهم  را ايساخت، اما، در عوض، الگوي سياسي تازهمي

در برابر استغناي صوفي و گردن كشي عارف، اُبُّهت ديرين « پادشاه»باخت و رنگ مينيز  سياسي قدرت ه يبلكه اسطور

را والبته ازاين چشم انداز فايده هاي سياسي گران قدري  ،شد داد و حتي برابر با يک پش ه يا مگس ميخود را از دست مي

 :به دنبال مي آورد

 

 نوشيمهاي فقر مين زمان كه عسلآدر 

 های شمس()غزل    شود سپه ساالربه چشم ما مگسي مي

 و يا 

 ندكي ــــهر كه ازين خانه گداي

 )همان(    سلطان گداست سنجرِ در نظرش

اي را اي يا غير اسطوره، هرگونه ارج و اعتبار اسطورهدكردنمردان قدرت مي ه يتصوف حوال اين مردانتحقيري كه 

 ه يزمين به گونه اي ديگر،مي توانست اين حادثه د وكر مي متزلزلرا  پايه هاي خدايگان پرستيو   گرفتاز آنان مي

را  سرمشق صوفيانهاما ايرانيان، هيچ گاه اين  ،آوردفراهم  را حكمرانان را در برابر ير تفكر ايرانيانتغياسي و تحوالت سي

خود تداوم بخشيدند و زمام قدرت  معتاد هايبه همان سنت در اين زمينه د وتننگرف به كارسياست  كار حكومت ودر 

سياسي ، آگاهي چنين رسميمديحه گوي آنان شدند.  دست حاكمان خودكامه نهادند، و خود تبديل به ستايشگر و رادر

اخالق سياسي خدايگان ـ بنده را  در نتيجه،كرد و دو انگيزه مشاركت در كار كشور داري را به تحليل برد و سرانجام نابو

ايراني هاي حكومتهم  ،ير ايرانيدر نظر بسياري از متفكران غ . تا جايي كهساختو جاودانه  ردر سرزمين آنان ريشه دا
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به بردگي و ذلت در ايرانيان  هم و ،دندمشهورش ؛نام گرفته بود« استبداد شرقي» كههاي خود كامه حكومتاز  شكلآن به 

سياسي ايرانيان در روزگار كهن را از زبان فيثاغورث در ه ي اين آواز .دندگرديهاي حاكم نامزد و شناخته برابر قدرت

يک روشنفكر نام آور ازداوري يک  را در كنار يک حادثه ي متاخر ماجراي آن نيز، م، در انتهايدابتداي اين نوشته آور

 ه يقضاوت ديگران را دربار ، و همببينيم عادت سياسياين  به را در متفكران خود از هم اقرار برخي آورم، تاعرب مي

 تر بشناسيم و اندكي در آن تأمل كنيم:يشخود ب

مينوي مهمان گريوزال، منشي انجمن ايران در لندن، بوديم. جنگ  ]مجتبي[يک روز با»محمود صناعي مي گويد:-1

به پايان رسيده بود، و مقدمات انتخابات عمومي فراهم مي شد. لسكي انتخابات حزب كارگر، و چرچيل انتخابات حزب 

نتخابات را خواهد برد؟ محافظه كار را اداره مي كردند. در ضمن ناهار، مينوي از گريوزال پرسيد: به نظر شما چه كسي ا

يوزال كه خود عضو حزب محافظه كار بود، رمثل اين كه وجود چرچيل براي انگلستان ضروري است... گ: وافزود

توهين به ملت انگلستان است! در  برآشفت و گفت: آقاي مينوي گفتن اين كه وجود فردي براي انگلستان ضروري است،

امثال چرچيل را خيلي آورده و برده اند! در كشور ما وجود هيچ كس ضروري  انگلستان مردم كشور را اداره مي كنند،

و گفت اشتباه لغوي كرده است. بعدا به من گفت: طرز تفكر  مينوي به اشتباه خود پي برد، ومعذرت خواست نيست!

 (100،ص8پژوهشگران معاصر،ج«)يي كرد!وشرقي بود كه مرا وادار به اين گزافه گ

فكر برجسته ي دنياي عرب، فرمان برداري و تسليم در برابر قدرت هاي حاكم، و نظريه پردازي در عابد الجابري مت-6

پذيرد، كه تسليم شدن در برابر سلطان را ميي خرد و رفتار»باب اخالق سلطاني را از  دست آوردهاي نياكان ما مي داند:  

از نظر  .تواند خردي اسالمي باشدكند، نميتوجيه مير الهي دَدهد، و آن را با قَكه به پذيرش ستم رضايت مي يدرخ

ها آنچه از ايرانيان اسالم شد. عرب ه يتاريخي اين انديشه از دوران عباسي به تأثير از حكومت و خرد ايراني وارد حوز

، از اين رو شده بودندر فرهنگ عربي چنين رفتاري نهادينه  .آموختند، فرمان برداري و تسليم در برابر قدرت حاكم بود

  0(96و  08)نومعتزليان، «. شده استهاي اخالق سلطاني از سوي ايرانيان نگاشته وم كتابعمشاهد هستيم كه 

ي اسالمي، و اقرار هاي ايراني سياست در برابر الگوهادر پايان اين نوشته الزم به يادآوري مي دانم كه قرار دادن الگو

چنان  نيست، چون مي دانم كه هااز دنياي امروز به روي آوردن به آن الگوبه برتري يكي بر ديگري، به معني دعوت 

مقصود من بيان حقيقتي است كه از دل واقعيت هاي تاريخي بيرون مي آيد و  .الگوهايي در زمانه ي ما يافتني نيست

www.shaer.ir
www.shaer.ir


 11 / تأثير شاهنامه در تأخير دموكراسي

كه  است اين   پيش نهاد، آن از اقرار به آن گريزي ندارد و چنانچه قصد پيش نهادي در ميان باشد انسان وجدان پژوهشي

 دنياي باستان!چاره ي معضالت سياسي اين سرزمين در پيش رو است و نه در 
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 یاد آوری و نتيجه گيری

، يعني گرفته بودقرار پيش روي ايرانيان ريخ ايران،ات اسالمي ه هايدوردر  مختلفي كهي سياسي هااز ميان الگو

 شهري -مدل ايران ،«تقدرنگاه صوفيانه به » نيزو  «ي اسالمالگوي سياس»، «دموكراسي يوناني» ،«پادشاهي ايران شهري»

ودردوره هاي متوالي  برگزيده شد ، در فرهنگ سياسي ايرانيانيک الگوي ايده آل گونه يبه  هم چنان ت،حكوم

انتقال اين انديشه به  با ـ ـ به دليل نفوذ آن در ميان مردم نامهشعر فارسي و به ويژه شاه ر،در اين كا. يافت تداوم آن تاريخي

سياسي، اصالت نژاد ه ي در اين انديش .تاثيري تعيين كننده داشتهاي بعدي تاريخ ايران و تداوم آن در اين سرزمين دوره

نگاه عارفانه به زمام داري  نيزو« م راعككُل »اسالمي  وسرمشق« برابري در مقابل آفتاب»ه در برابر الگوي يوناني انشاه

 درنتيجه،و داد خدايگان ـ بنده سامان مي الگويداري را با ، و نظم سياسي و نظام كشوربرگزيده مي شد ...و سياسي

به  -در كنار برخي عوامل ديگر البته -اين امرو ؛دكر ميرمگي را در فرهنگ سياسي اين سرزمين استوار هاي شبان ـهريش

 رسانيد. مي تأخير دموكراسي در ايران ياري

 ينچن ،داران فردوسي را آشفته كند و آنان شهري يا دوست -ايران ه ياي، ممكن است مبلغان انديشكتهطرح چنين ن

را نوعي ستيز با ايراني گري يا نديده گرفتن جايگاه بلند فردوسي در تاريخ شعر فارسي قلمداد كنند.  تفسيري ازشاه نامه

 :دانمهايي را الزم ميايي، تذكر نكتههكه پيش از پديد آمدن چنين شبهه اين است

در كنار –تأخير دموكراسي  شهري و-تاثيرگذار در تداوم انديشه ي ايران فردوسي يكي از عوامل ي نامهمن شاه

وانتقال آن به دوره  بنده،-كه با توصيف و تبليغ الگوي خدايگان مي دانم - و... فرهنگي،سياسي،اجتماعيعوامل ديگرِ

كساني كه به چنين  مردمان اين سرزمين تاثيرا ت ژرف وكاري مي گذارد.ق سياسي هاي بعدي تاريخ ايران، در اخال

آن  زمين گيرشدن وشهري، با تأخير دموكراسي  -ايران ه يا انديشينامه انتقاد كنند، بايد نشان دهند كه برداشتي از شاه

نديشه نقشي نداشته است، جز اين دو نكته به هر نامه در انتقال اين اارتباطي ندارد، و يا ثابت كنند كه شاه ،ين سرزمينادر

 ،تاثيرگذاريين اار نك، ابديهي است كه .اندگري كرده اند و گمراهراهه رفته موضوع ديگري كه بپردازند، در حقيقت بي

ستي و در داد تبليغ مانند -هاي سياسي  ارزشبرخي  يا نشان دادن ،ديگر كار فردوسي و ارزش هاي نياز به شرح ابعاد

نهم و بزرگي نامه ارج ميزيرا من پيشاپيش به اين ابعاد شاه ؛واهدداشتخندر شاه نامه،   - ومانند آن ها ودهشگري

، وحتي در همين متن اورا از اتهامي كه شاعر بزرگ معاصر،زنده مكنها تأييد ميفردوسي و عظمت كار او را در آن زمينه

 تبرئه كرده ام!  -به سود طبقه ي خود تاريخدر بردنني دست يع -بر وي واردكرده بود شاملو احمد ياد
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 ه يبا هم او -6.فردسي براي زنده كردن زبان و فرهنگ ايراني سي سال رنج برده است -1:اقرارمي كنم كه بنابر اين

شاهان  يسيمادر  ايده آل خودرا الگوي سياسي -4 .است بوده گراييخرد مبلغ -1 شته است.مديحه گو تفاوت دا شاعران

از ارزش هاي برخي حكومت هاي  سياسي متفاوت ارزش هاي نوعي وبا اين كار، هد،نشان مي د  دوست دادگر و دهش

 ه يهم -4 است. هدپيچير دبا محمود غزنوي  حتي  ،هاي بلند خودبرخي انديشه پيرويبه  او -0 آموزد.را ميايراني 

هر چند كه گاه با آب و تاب دادن به  .ها را فقط روايت كرده استاو آناو نيست و  ه يساخت ،هنامه آمدچه كه در شاهآن

هايي و نه داستان او نه چيزي را ازماقايم كرده،شاملو،  ه يبر خالف گفت -0،پردازدها مي ها، به تأييد آن برخي از آن

 ما ه ياو با اقتضاي زمان ه ياناقتضاي زم -9مانند بردياي دروغين را براي حمايت از طبقات حاكم ايران ساخته است. 

 و...و...و... .متفاوت بوده است

ده ستوحتي برخي از آن ها را، سال ها پيش، وطي تفسيري مبسوط،  و مي پذيرمدانم وها را مياين نكته ه يهم 

 و ،بندما ميها ر پيشاپيش راه مجادله بر سر آنپس، (1100 تابستان ، دانشگاه عالمه ي طباطبايي،زبان وادبمجله ي ام)

 ، تاثير شاه نامه در تاخير دموكراسي ايران يعني،دعوي اصلي اين نوشته رويبر كه  مي كنماستقبال انتقاداتي  تنها از

در  و جايي براي مردم، شاه نامهالگوي سياسي ودر  كه دموكراسي را مردم پديدمي آورند، متمركز شود. بديهي است

به سده هاي متوالي تاريخ سياسي ايران شهري  ه يانديش اين كتاب بستر انتقال و نيست آن هااثري از  سرتاسر متن آن

  !را شكل داده استنگاه ايرانيان به قدرت شيوه ي  از اين طريق و ايران بوده است

 محمود درگاهي

 

  ارجاعات:

اند كه از شرايط ي نشان دادههاي متعدد، ريشهتداوم آن پيدايي و و ،ـ پژوهشگران تاريخ ايران، براي استبداد ايراني1

اما برخي از پژوهشگران نيز آن را برگرفته از  .شودادي ايرانيان، همه چيز را شامل ميقتصجغرافيايي ايران تا نظام ا

 تكوين و و ) عوامل دانسته اند.)ر.ک: از اسطوره تا تاريخ( -به ويژه آشور و مصر باستان-الگوهاي سياسي بين النهرين

 تبداد در ايران(بازتوليد اس

ابل خدامي داند،وبه اين نتيجه بنياد دموكراسي را برابري انسان ها درمق -به درست -يكي ازمتالهان پروتستان--6

دارد،كه يكي ازمباني اعتقادي مسيحيان است،ومطابق با «آموزه ي انتخاب»ريشه در دموكراسي غرب، رسدكه،بنيادمي
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زيرا آموزه ي انتخاب چنين ؛نه شايستگي آن را دارد و نه حقي به ارث مي برد هيچ گروه ممتازي،بيشترازگروه ديگر»آن

 (104آيين پروتستان،روح «)سلسله مراتبي را درهم مي ريزد.

پهلوان مثال رستم، د،وشومي  شكسته« رستم وسهراب » در داستان هايي مانند ،گه گاه ،اين كاست سياسي البته-1

 :هت خدايگاني اوراخدشه دار مي كندبُّواُ برابرپادشاه مي گشايدزبان به پرخاش در ،بزرگ شاه نامه

 تهمتن برآشفت باشهريار

 كه چندين مدارآتش اندركنار

 دگربدترست همه كارت ازيک

 توراپادشاهي نه اندرخورست

 چوخشم آورم شاه كاووس كيست؟

 توس كيست؟چرادست يابدبه من 

ي است شاه درهرحال داراي فر »زيرا؛ ها يک يا دو بارپيش مي آيدحجيم فردوسي تناما چنين حادثه اي درشاه نامه ي 

)شاه نامه ي «شاهي درمقامي پايين تر قرار دارد. خود،دربرابر فر  پهلواني ورستم با همه ي شان كه منشا خدايي دارد

د و ازيادها نامه ناپديدمي شو درهياهوي شاه پرستي هاي شاه چنين حادثه اي ودرنتيجه(114فردوسي،ساختار وقالب،

 و مردم ايران هم اين درس هاي فرعي ومياني شاه نامه راچندان جدي نمي گيرند! رودمي

 

به روايت را سه با آن كه مي توانستم در اين زمينه نمونه هاي متعدد از آثار نويسندگان ديني بياورم، اين دو  -0و4 

 رده ام تا در سخنشان هيچ گونه شائبه ي تعصب وآو و يک پژوهشگرغيرديني از دو اديب برجسته ي دانشگاهي ،عمد

طريق  با روايت كساني كه از پژوهشگران آكادميک و آزادجانب داري نبوده باشد، زيرا درتفسيرهاي ديني، روايت 

 تفاوت هايي دارد كه از روي آن ها به آساني نمي توان گذشت! ،دين ارتزاق مي كنند

 : گفتبود كه فردوسي  در اعتراض به اين شيوه از حكمراني -4

 ولي كژ بود كار اين گوزپشت

 بخواهد همي بود با ما درشت

 زيان كسان از پي سود خويش
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 بجويند و دين اندر آرند پيش! 

عرب ها را در « فرمان برداري و تسليم»راي ديگري قرار دارد كه ريشه ي  ،جابر العابديالبته در برابر اين راي  -0

عرب ها بعضي از مشاهير شاهان يا پيشوايان خود را مي پرستيدند، و آنان را از نژاد »مي دهد:اعماق فرهنگ آن ها نشان 

 (19،ص6تاريخ التمدن االسالمي،ج«)فرشته ها مي شمردند.
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 1105ان، ضحاكيان و مردميان،جوادي، جواد: فريدوني -14
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 زيدان،جرجي: تاريخ التمدن االسالمي،دار مكتبه الحياه،بيروت،بي تا -64

 48شاملو،احمد:حقيقت چه قدرآسيب پذيراست!آدينه تيرماه -60

 60شريعتي، علي: مذهب عليه مذهب، مجموعۀ آثار -69

 1104طباطبايي،سيدجواد: درآمدي فلسفي برتاريخ انديشه ي سياسي درايران،كوير -68

www.shaer.ir
www.shaer.ir


 17 / تأثير شاهنامه در تأخير دموكراسي

ايت،حميد:نهادهاوانديشه هاي سياسي درايران واسالم،تصحيح ومقدمه ازصادق زيباكالم عن -15

 .1109روزنه،

 .1141فيثاغورث،سياحت نامه،ترجمه ي يوسف اعتصامي،دنياي كتاب، -11

 1801فردوسي،حكيم ابوالقاسم:شاه نامه،آكادمي علوم شوروي -16

 1148قريب،مهدي:بازخواني شاه نامه،طوس، -11

 1190از مدرنيته، ترجمه ي اهلل كرم كرمي پور،مركز مطالعات اديان و مذاهب، كيوبيت دان:عرفان پس -14

 1105گيبون، ادوارد: انحطاط و سقوط امپراطوري روم، ترجمۀ ابوالقاسم طاهري  -10

 1100خوارزمي،:گفتارها،ترجمه ي عزت اهلل فوالدوند،لوماكياولي،نيكو -14

 1105مير،ماسه، هانري:فردوسي وحماسه ي ملي،ترجمه ي مهدي روشن ض -10

 1101،خوارزمي،مسكوب،شاه رخ:سوگ سياوش -19

 1101:مقدمه اي بر رستم واسفنديار،جيبي ----------- -18

 1140مولوي،جالل الدين محمد: كليات شمس تبريزي،اميركبير، -45

 1114نفيسي،سعيد:محيط زندگي واحوال واشعاررودكي،اميركبير -41

 1148وسپهر ه ي ملي ايران،ترجمه ي بزرگ علوي,جاميسنولدكه،تئودور:حما -46

شاه نامه ي فردوسي،ساختاروقالب،ترجمه ي كيكاووس جهان  هاينريش هانزن،كورت: -41

 1104داري،فرزان

 (1104)6014برگ هايي درآغوش باد،توس غالم حسين: يوسفي، -44

 


