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همبايي داد و دين و دولت در انديشه ايرانشهري
و تداوم آن در ايران

دكتر علي اكبر اميني ـ استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي
چكيده:

در اين نوشتار اين فرضيه دنبال ميشود كه پيوستگي و همبستگي معنادار ميان پارهاي از اصول و ارزشهاي
سياسي در انديشههاي ايرانشهري و انديشههاي ايراني پس از اسالم وجود دارد .نخستين اصل ،پيوند دين و دولت
است كه از آغاز در ايران باستان مورد پذيرش بوده و بر رابطه ميان اين دو تأكيد ميشده است؛ گرچه هرگاه كفه
ترازو به سود دين سنگيني ميكرده است ،مردمان آسودهتر و خوشبخت بودهاند و هرگاه اين توازن به زيان دين
برهم ميخورده و دين تابع و فرمانبر سياست ميشده ،روزگار شوربختي و ادبار و تيرهروزي فرا ميرسيده است.
دومين اصل به سلسله مراتب اجتماعي ربط پيدا ميكند.
اصل سوم خردورزي و خردگرايي در جامعه ايراني و اسالمي است كه بايد ديد در آثار و متون فرهنگي و
تمدني ايران و اسالم به چه اندازه به خردگرايي سفارش و تأكيد شده است.
چهارمين اصل ،شأن دادگري در انديشه ايرانشهري است .بررسي انديشة بزرگاني چون ابنمقفع و خواجه
نظامالملك توسي و سهروردي كه حلقة پيوند اسالف به اخالف بودهاند ،از ديگر موضوعات مورد بحث در اين
نوشتار است و سرانجام گفتمان عرفاني از ديگر موضوعات مشترك ميان دو فرهنگ پيش و پس از اسالم است كه
به اختصار به آن اشاره ميشود.
درآمد

آدمي با اينكه تاريخ دامنهداري را پشت سر گذاشته است و خاطرات تلخ و شيرين بسيار در حافظه تاريخي خود
دارد ،پارهاي از ارزشها و اصول را به گونهاي پايدار حفظ كرده است و گذر زمان و دگرگونيهاي بزرگ اقتصادي،
اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و عقيدتي نه تنها آن ارزشها و اصول را دگرگون نكرده كه ميتوان گفت بنيادشان را
استوارتر كرده است ،از آن جمله است اصولي مانند دادگري ،خردورزي ،ايمان ،آزادي و حقوق طبيعي و كرامت
بشري؛ اصولي سرمدي و جاودان كه هميشه و همواره دور از دست و دستانسازي و افسونگري دولتمردان قرار
داشته و حتا فراتر از ستيزهاي ايدئولوژيك بوده است و از اينروي از باد و باران و گذر زمان گزندي نديده است.
در اين نوشتار كوشيدهايم اصولي چون ايمان و خردورزي و عدالت را در درازناي تاريخ ايران واكاويم و پيوستگي
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● آدمي با اينكه تاريخ دامنهداري را پشت سر گذاشته است و خاطرات تلخ و شيرين بسيار در حافظه
تاريخي خود دارد ،پارهاي از ارزشها و اصول را به گونهاي پايدار حفظ كرده است و گذر زمان و
دگرگونيهاي بزرگ اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و عقيدتي نه تنها آن ارزشها و اصول را
دگرگون نكرده كه ميتوان گفت بنيادشان را استوارتر كرده است ،از آن جمله است اصولي مانند
دادگري ،خردورزي ،ايمان ،آزادي و حقوق طبيعي و كرامت بشري؛ اصولي سرمدي و جاودان كه
هميشه و همواره دور از دست و دستانسازي و افسونگري دولتمردان قرار داشته و حتا فراتر از
ستيزهاي ايدئولوژيك بوده است و از اينروي از باد و باران و گذر زمان گزندي نديده است.
و همبستگي ميان آنها را در ايران پيش و پس از اسالم خاطرنشان سازيم.
 -1پيوند دين و دولت

در شاهنامه ،آرزويي كه براي پادشاه شده اين است« :نشست تو همواره با موبدان باشد( ».جنيدي،
)209:1389
در انديشه ايرانشهري ،خداشناسي و دينداري شالودة درستانديشي است .خداشناسي محور همه فضايل باطني
و رفتار انسان ايراني است و هر آنچه اهورايي نيست ،اهريمني است( .رستگار فسايي)38:1389 ،
به فرمودة فردوسي:
هـمه راه اهـريمـني و بدي است
		
هر آن چيز كان نز ره ايزدي است
شايد بتوان يكي از اركان مهم ساختار سياسي ايران باستان را كه در متون ادبيِ برجا مانده از آن دوران بدان
پرداخته شده ،پيوند دين و سياست يا به زبان امروزي ،همبستگي دين و دولت دانست .در متون اوستايي ،اشارات
بسيار به اين موضوع شده است؛ همچنان كه فره ايزدي ،نشاني است استوار از وجود رابطه ناگسستني ميان حاكميت
و دين .مغان يا همان موبدان كه عهدهدار مراسم و اجراي حدود شرعي در آيين زرتشت بودند ،توانستند با توجه
به فره ايزدي شاهان ،پاي خود را به دربار باز كنند و از همان نخستين لحظه ،سلطنتي مذهبي برپا دارند( .رضي،
 )156:1370از دوران شاهنشاهي ماد ،مغان نه تنها فرمانروايي و حكومتي ديني برپا كرده بودند ،كه دربار و دولت نيز
يكسره در اختيارشان بود .البته با روي كار آمدن سلسله هخامنشيان قدرت آنان كاستي گرفت .در روزگار ساسانيان
شاهد حكومتي مذهبي در دربار هستيم .در آغاز اين شاهنشاهي ،اردشير بابكان را ميبينيم كه خود هم شاه بود و
هم موبد و از همينرو ميتوانست در كارهاي ديني دخالت كند و در حوزه دين ،رأي شاه حرف اول بود .روحانيون
نيز در زمينه سياسي و كشورداري صاحبنظر بودند و در كارهاي كشوري دخالت ميكردند .ونديداد ـ يكي از پنج
بخش اوستا ـ سرشار از آگاهيها درباره شرايع و قوانين مدني و شرعي است( .رضي)22:1389 ،
«موبدان عمده كار خود را متوجه حكومت دنيوي كرده بودند و با نفوذ و شبكهاي نيرومند كه در دواير دولتي
داشتند ،به شكلي مستقيم در سرنوشت و احوال يكايك مردم دخالت ميكردند .آگانياس ميگويد :ديگر همه
مردم ،الزام ًا به قبول اين ،يعني پذيرش قدرت مغان ملزم شدهاند و همه امور كشور به صوابديد و رايزني آنان به
نتيجه ميرسد .در رأس اين سازمان بزرگ و قدرتمند مغانه ،موبد موبدان قرار داشت كه با جديت و خشونت و
سختگيري ،با هزاران مأمور زيردست ،سازمان خود را اداره ميكرد و عزل و نصب و تعيين حدود اختياراتي كه به
كارگزاران وا ميگذاشت ،با او بود و برحسب ظاهر موبد موبدان را شاه تعيين ميكرد اما هرگاه شاه گامي برخالف
منافع و خواستها و محدوديت اين طايفه برميداشت ،موقعيت خودش را به خطر ميانداخت! تربيت وليعهد با
نظر ويژه موبد موبدان بود ،هرگاه سازمان مغان نميخواست وليعهد به سلطنت رسد ،راي و نظرش صائب بود».
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(رضي)1385 ،
در شاهنامه ،اين منظومه بيمانند نيز ميتوان بهگونهاي پيوند ميان دين و سياست را ديد .اگر شاهنامه را به سه
دوران اساطيري (افسانهاي) ،حماسي (پهلواني) و تاريخي تقسيم كنيم ،ميتوان به خوبي رابطه ميان دين و دولت را
در هر دوره بررسي كرد« .دوره اساطيري عهد كيومرث ،هوشنگ ،تهمورث ،جمشيد و ضحاك را دربرميگيرد .اين
دوره شاهد پيدايش حكومت و ايجاد تمدن است .انسان ،نخستين حكومت خود را ايجاد ميكند و براي نگهباني
از آن به جنگ با نيروهاي اهريمني ميپردازد( ».صفا)211:1384 ،
دوران حماسي حدّ فاصل دورانهاي اساطيري و تاريخي است ،ولي سخت ميتوان مرز مشخصي ميان اين
دوران و دوران اساطيري كشيد ،زيرا اين دوران از دل بخش اساطيري بيرون ميآيد و تنيدگي و پيوستگي بسيار با
آن دارد« .در بخشهاي نخست شاهنامه تا پادشاهي لهراسب اشارهها و توصيفها در ارتباط ميان پادشاهي و دين
محدود است و تنها از برشمردن ويژگيهاي شاه خوب مثل يزدانپرست بودن و ايزدشناس بودن و يا فره ايزدي
شاهان سخن رفته است .اشاراتي كه به پيوند دين و دولت در آغاز شاهنامه است بيشتر ناظر بر خاستگاه الهي
قدرت است .همچنان كه در آغاز ،شاهان تكراركننده اعمال خدايان بر زمين بوده و سپس با آنان شخصيتي مشترك
پيدا كردهاند و در مرحله بعد خود تجسم خدايان بر زمين شدهاند»( .بهار )1375 ،اما در دوران تاريخي ميبينيم كه
نهادهاي سياسي و اجتماعي و ديني با دوران حماسي و پهلواني ناسازگارند .آيين زرتشتي در اواخر دوران حماسي
از آنرو كه پادشاهي ايران سستي گرفته بود و اختالفها در درون حاكميت بسيار بود و نيز به آن احساس نياز ميشد،
سربرآورد .در دوران تاريخي پيوند دين و سياست افزايش يافت ،به اندازهاي كه تعصبات ديني فراوان در اين دوران
ميتوان ديد كه اوج تبلور آن در داستان «نوشزاد» فرزند خسرو است كه به كيش مادري خود (مسيحيت) گرويده
بود و سرانجام نيز جانش را بر سر دين و آيين خود گذاشت( .همان منبع) در ساية همبستگي استوار دين و دولت،
و مسائل و مشكالت برآمده از چيرگي قدرت سياسي بر حوزه آيين زرتشتي ،شاهد سربرآوردن و گسترش دينها و
آيينهايي چون مزدكي و مانوي هستيم كه خواهان اصالح اوضاع بودند و بهگونههايي كنار زده شدند .ميدانيم كه
يكي از منابع اصلي شاهنامه« ،خداينامك» بوده است كه در دوران ساساني گردآوري شده است.
پيوند دين و سياست از ديدگاه اين اثر نه تنها خطا نيست ،كه مثبت است .براي نمونه آنجا كه در شاهنامه از
زبان منوچهر گفته ميشود:
همم بخت و نيكي و هم بخرديست
همم ديـن و هـم فــره ايـزديـست
ميتوان اين ديدگاه را به خوبي دريافت و از همينرو نيز جمشيد تا زماني كه شهرياري را با دينداري همراه
ميكند شاهي نيكو و دادگر است اما به محض آنكه ادعاي خدايي ميكند و توحيد را زير پا ميگذارد ،فره ايزدي
از او گرفته ميشود و بهعبارت امروزين مشروعيت خود را از دست ميدهد:

● در انديشه ايرانشهري ،خداشناسي و دينداري شالودة درستانديشي است .خداشناسي محور همه
فضايل باطني و رفتار انسان ايراني است و هر آنچه اهورايي نيست ،اهريمني است.
به فرمودة فردوسي:
هـمه راه اهـريمـني و بدي است
هر آن چيز كان نز ره ايزدي است
شايد بتوان يكي از اركان مهم ساختار سياسي ايران باستان را كه در متون ادبيِ برجا مانده از آن
دوران بدان پرداخته شده ،پيوند دين و سياست يا به زبان امروزي ،همبستگي دين و دولت دانست .در
متون اوستايي ،اشارات بسيار به اين موضوع شده است؛ همچنان كه فره ايزدي ،نشاني است استوار
از وجود رابطه ناگسستني ميان حاكميت و دين.
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● در ساية همبستگي استوار دين و دولت ،و مسائل و مشكالت برآمده از چيرگي قدرت سياسي بر
حوزه آيين زرتشتي ،شاهد سربرآوردن و گسترش دينها و آيينهايي چون مزدكي و مانوي هستيم كه
خواهان اصالح اوضاع بودند و بهگونههايي كنار زده شدند .ميدانيم كه يكي از منابع اصلي شاهنامه،
«خداينامك» بوده است كه در دوران ساساني گردآوري شده است.
پيوند دين و سياست از ديدگاه اين اثر نه تنها خطا نيست ،كه مثبت است .براي نمونه آنجا كه در
شاهنامه از زبان منوچهر گفته ميشود:
همم بخت و نيكي و هم بخرديست
همم ديـن و هـم فــره ايـزديـست
ميتوان اين ديدگاه را به خوبي دريافت.
شكست اندر آورد و بـرگـشت كار
مـني چـون بـپـيـوسـت بـا كردگار
بـه دلش انـدر آيـد زهر سو هراس
به يزدان هر آنكس كه شد ناسپاس
هـمي كـاسـت زو فـر گـيتي فروز
به جمشيد بر تيره گون گشـت روز
ادعاي خدايي كردن جمشيد ،نماد چيرگي كامل قدرت سياسي بر دين است و همزمان ،ماية اصلي تباهي
سياسي .در شاهنامه ،نخستين پادشاهي كه همبستگي دين و دولت را يكسره به كار ميبندد ،كيخسرو است .از
روزگار گشتاسب به بعد نيز برداشت از دين نسبت به حكومت و جامعه دگرگوني بيشتري يافت .در آن دوران،
دين براي شاه تنها جنبه ظاهري نداشت بلكه پادشاه ميبايست دين و اصول كشورداري را در هم آميزد؛ چنانكه
در اين سخنان زرتشت به گشتاسب ميبينيم:
نـگه كـن بـرين آسـمان و زمـين
		
جـهان آفـرين گـفت بـپذيـر دين
بـيـامـوز ازو راه و آيـيـن اوي
		
ز گـويـنـده بپـذير «به» دين اوي
دينساالري در شاهنامه ،از دوران گشتاسب به بعد بويژه با پذيرش دين تازه افزايش مييابد .قدرت سياسي در
ِ
زرتشت
آن دوران تنها برآمده از دين نبود بلكه دين از جانب حكومت به كار گرفته ميشد ،تا جايي كه گفته شده،
پيامبر براي حكومت همچون رايزن بوده است .در سالهاي پاياني فرمانروايي ساسانيان دينساالري بيشتر شد و
جدايي دين و سياست ناممكن گرديد .به گفته «برنارد لوييس» اسالمشناس و ايرانشناس برجسته« :رويكرد ايرانيان
به پادشاهي اساس ًا مذهبي بود ،ساسانيان برخالف پارتها نوعي تشكيالت /دولتي بهوجود آوردند كه به نوبه خود
شاه را مقدس ميشمرد و در حيات اجتماعي و سياسي كشور نيز نقش داشت( ».لوئيس)180:1386 ،
2ـ مراتب اجتماعي نمادي از دادگري:

از ديگر گفتمانهاي حاكم در دوران باستان كه نقش بنيادي نيز در سياست و حكومت داشته ،نظام مراتب
اجتماعي بوده كه آشكارا در همة نوشتهها از اوستا گرفته تا شاهنامه و دينكرد به آن اشاره شده است.
از مفاهيم بنيادي دين در ايران باستان« ،اشا» يا «اشه» يا نظم و راستي است .ايرانيان بر اين باور بودند كه آنچه
بر كارها سلطه دارد «اشا» يا اصل «نظم» است .بر پايه قواعد اشاست كه خورشيد هر روز سر برميآورد ،فصلها
دگرگون ميشوند ،باران ميآيد ،زايش روي ميدهد و ....آنچه اشا را تهديد ميكند ،اصل ناسازگار با آن ،يعني
بينظمي و دروغ و ...است .مردمان ميبايست مجدانه بكوشند و همراه با خدايان در برابر دروغ ايستادگي كنند
(بويس« )1376 ،اين اصل در ديگر دينهاي ايراني مثل زرتشتي ،مهري و مانوي نيز امتداد يافت .از اينروي متناسب
با استعداد و توان هر كس خويشكاري بر عهده او نهاده شده بود و تعيين خويشكاري ردهها و مراتب اجتماعي
انسانها را ،پادشاهان مشخص ميكردند» (بهار ،همان منبع)
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«بنابر اوستا و شاهنامه فردوسي ،نخستين پادشاهي كه ردههاي اجتماعي را از هم جدا ميسازد ،جمشيد است
كه از سه گروه ديني ،سپاهي و برزيگري نام برده است و در اوستا و زندهاي پهلوي تبديل به چهار گروه كاتوزيان،
نيساريان ،بسودي و اهتوخوشي ميشوند كه فردوسي از آنها نام ميبرد» (ثاقبفر)1377 ،
جامعه انساني همچون پيكر واحدي شناخته ميشد كه داراي اندامهاي جدا اما به هم پيوسته است و براي آنكه
جامعهاي به كمال مطلوب خود برسد هر عضو بايد وظايف خود را به خوبي و در پيوند با ديگر اعضا انجام دهد.
در اين جامعه انداموار ،شاه نيز به منزلة سر براي كل بدن دانسته ميشود :البته اين سلسلهمراتب دگرگونيپذير بود؛
بدينسان كه اگر كسي شايستگي و استعدادي از خود نشان ميداد كه به كار جامعه آيد ،پايگاه اجتماعي او تغيير
مييافت ،اما چنين چيزي كمتر رخ ميداد و افراد در همان پايگاه اجتماعي خود ميماندند .اين وضع همچنان در
دورانهاي حماسي و پهلواني نيز ادامه داشت .در آغاز دوران تاريخي و پيدايش ساسانيان نيز نظام اجتماعي برپاية
مرتبه افراد بود .اما از روزگار انوشيروان ،اين سلسله مراتب كه بيشتر بر پايه تقسيم كار و وظايف بود ،بهگونه نظام
طبقاتي درآمد و هر طبقه و مرتبه بهصورت كاستي بود و كسي حق نداشت و نميتوانست از گروه يا طبقه خود
انتقال يابد .درست است كه در يك نظام كاستي ،افراد محكوم به آنند كه براي هميشه در همان طبقه باقي بمانند
و اين با «عدالت» و شايستهساالري ناسازگار است ،ولي چنين نظامي از يك آسيب بزرگتر جلوگيري ميكرد و آن
چندپيشگي و چندشغلي بودن بود .نهتنها كسي نميتوانست به كاري فراطبقهاي بپردازد كه ميبايست در همان ردة
خويش نيز تنها به يك كار بپردازد ،نه بيشتر .تعدد شغل ،يكي از مصاديق بيعدالتي بود كه اي كاش در روزگار ما
هم بدان توجه و چندپيشگي ممنوع ميشد! در اشعار هومر به تلويح ميتوان اين انديشه را ديد كه فرمانروايان بر
روي زمين حكمكننده به عدالتي بر پايه دين و آداب و رسوم هستند( .فوركوش)220:1385،
اين موضوع ،برجستهتر و پررنگتر در آنتيگون اثر سوفوكل ديده ميشود (اسالمي ندوشن )1384 ،و سپس در
نزد افالتون و ارستو قدر و ارج بيشتري پيدا ميكند( .عنايت )1351 ،دادگري در كيشهاي شرقي و از جمله در دين
زرتشتي جايگاهي ارجمند دارد .داد در متون باستاني دستكم به چهار معنا آمده است كه يكي از آنها به مفهوم نظام
و آيين ،ارته يا ارثه يا اشا نام دارد .يكي از ابعاد ارته اين است كه زندگي سياسي بايد هماهنگ با طبيعت و كيهان
باشد؛ از اينروي در انديشههاي ايرانشهري ،قلمرو جامعه و انسانها از قلمرو طبيعت و نظام كل كاينات جدا شدني
نبوده است .در چنين ساختاري ،جهان برخوردار از نظمي از پيش تعيين شده است كه همگوني و عقالنيت الزم را
هم دارد و از همينرو همه چيز در درون آن موزون ،منظم و حتا مقدس است( .نصري )1387 ،در شاهنامه  170بار
از داد سخن به ميان ميآيد (رنجبر )1362 ،و فردوسي در بيشتر موارد آنرا به پهنة سياست ميبرد ،يعني در رابطه
ِ
بيدادگري فرمانروايان
ميان مردمان و دولتمردان ميبيند و بيدادگري شاهان را عامل سرپيچي ميداند .بهسخن ديگر،
مشروعيت آنان را از ميان ميبرد و مردمان مجازند يا به عبارتي موظ ّفند ،بر آن بشورند .به سفارش فردوسي:
هـمه بيـخ و شاخـش ز بن بر كنيد
دل و پـشـت بـيـدادگـر بـشـكنيد

● ادعاي خدايي كردن جمشيد ،نماد چيرگي كامل قدرت سياسي بر دين است و همزمان ،ماية اصلي
تباهي سياسي .در شاهنامه ،نخستين پادشاهي كه همبستگي دين و دولت را يكسره به كار ميبندد،
كيخسرو است .از روزگار گشتاسب به بعد نيز برداشت از دين نسبت به حكومت و جامعه دگرگوني
بيشتري يافت .در آن دوران ،دين براي شاه تنها جنبه ظاهري نداشت بلكه پادشاه ميبايست دين و
اصول كشورداري را در هم آميزد؛ چنانكه در اين سخنان زرتشت به گشتاسب ميبينيم:
نـگه كـن بـرين آسـمان و زمـين
جـهان آفـرين گـفت بـپذيـر دين
بـيـامـوز ازو راه و آيـيـن اوي
ز گـويـنـده بپـذير «به» دين اوي
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● از مفاهيم بنيادي دين در ايران باستان« ،اشا» يا «اشه» يا نظم و راستي است .ايرانيان بر اين باور بودند
كه آنچه بر كارها سلطه دارد «اشا» يا اصل «نظم» است .بر پايه قواعد اشاست كه خورشيد هر روز سر
برميآورد ،فصلها دگرگون ميشوند ،باران ميآيد ،زايش روي ميدهد و ....آنچه اشا را تهديد ميكند،
اصل ناسازگار با آن ،يعني بينظمي و دروغ و ...است .مردمان ميبايست مجدانه بكوشند و همراه با
خدايان در برابر دروغ ايستادگي كنند.
يعني نكتهاي را كه هواداران قرارداد اجتماعي (هابز ،الك و روسو) مطرح كردهاند كه اگر فرمانروايان به پيمان
خود وفادار نمانند ،سرپيچي مردمان مجاز ميشود ،فردوسي پيش از آنان و روشنتر بيان كرده بوده است .حكيم
توس سه عامل را موجب فرو افتادن فرمانروايان ميداند:
نـخسـتـين ز بـيـدادگـر شـهريـار
سـر تـخت شـاهان بپـيچد سه كار
ز مـرد هـنـرمـنـد بـرتــر نــهـد
دوم آنـكـه بـي مـايـه را بـر دهد
بـكـوشـد بـه ديـنـار بـيـشي كند
		
سـوم آنـكـه بـا گنج خويشي كند
(يعني ستمگري :سفلهپروري و فزونخواهي)
در اين ميان ،بيدادگري مهمترين عامل سرنگوني پادشاهان است و يكي از كارهايي كه رستم در برابر اسفنديار
بدان ميبالد ،اين است كه« :بسي شاه بيدادگر كشتهام».
بيدادگري پتيارهاي شوم و شومترين پتياره است كه از كردارهاي ناپسند خودكامگان و ستمگران برميخيزد.
بيدادگري نه تنها اثر مستقيم بر فروپاشي دولت و حكومت دارد ،كه بنياد طبيعت را به هم ميريزد! گويي بيداد
ِ
عادي سازگار با طبيعت! به تعبير فردوسي:
نبردي است با نظام طبيعي و زندگي
هـمـه نـيكويي باشد اندر نـهـان
		
ز بــيــداد شـهـريــار جــهــان
شـود بـچـة بـاز را ديــده كــور
		
نـزايـد بـهـنگـام در دشـت گـور
شـود آب در چـشمه خويش قـير
		
نـپـرد ز پـسـتـان نـخـجيـر شـير
نـگيـرد به نـافه درون بوي ،مشك
		
شـود در جهان چشمه آب خشك
پـديـد آيـد از هـر سـويي كاستي
		
ز كـژي گـريـزان شـود راسـتـي
عدالت ،در زيستنِ همخوان با طبيعت بهدست ميآيد ،زيرا به گفته حسين بشيريه :طبيعت كمال فضيلت يافتگي
هر امري است (قزلسفلي)6:1377 ،؛ هرچند آيزايا برلين با اين گفته چندان موافق نيست( .برلين)1388 ،
توماس آكويناس ميگويد« :هر فني در زمينه خود بايد از آنچه طبيعت انجام ميدهد ،تقليد كند و تنها به اين
شرط عقاليي است .حكمراني شاه بر مملكتش بايد تقليدي باشد از فرمانروايي خداوند بر طبيعت يا حكومت نفس
بر جسم (فوالدوند ،بدون تاريخ)95 ،
داد در شاهنامه به منزله شيشة عمر قوم ايراني است كه اگر ترك برداشت ،زوال اين قوم فرا رسيده است.
(اسالمي ندوشن :1373 ،پيش گفتار)
مايه اصلي بيدادگري چيست؟ پاسخ اين است« :استبداد» كه خود از تمركز قدرت پديد ميآيد .قدرت در
شاهنامه از ديگر پتيارههاست .بخش بزرگي از شاهنامه دربارة قدرت و فسادهاي برآمده از آن است .در سدة
شانزدهم نيز فرانسيس بيكن كه خود چندي از ساغر سرشار قدرت نوشيده بود ،اعالم كرد كه قدرت حتا فرشتگان
آسمان را فاسد ميكند( .توماس )1381 ،اين گفته ما را به ياد مارتا فريد همرزم كاسترو مياندازد كه نوشت :فيدل
فره تحسين برانگيزي داشت اما از روزي كه قدرت را به دست گرفت ،تغيير كرد يا بهتر بگويم ،قدرت ،شخصيت
حقيقي او را آشكار كرد( .رحيمي )36:1369 ،و لرد اكتون ديپلمات انگليسي در سدة هجدهم جمله تاريخي و
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ماندگاري بر زبان آورد :قدرت فساد ميآورد و قدرت مطلق ،فساد مطلق.
در سدة بيستم ،در انديشه غربي قدرت بيش از هر زمان ديگر به نقد كشيده شده است .برتراند راسل ضمن
برشمردن گونههاي قدرت بويژه قدرت برهنه ،از خطرات قدرت دولتي سخن به ميان ميآورد كه يكي از آنها جدا
شدن فرد قدرتپرست از اخالق است« :مردمان خواه ناخواه به خاطر عشق به قدرت معيارهاي اخالقي خود را
نقض ميكنند( ».راسل)325:1361 ،
آيزايا برلين نيز از همين پيامد پرده برميدارد« :نزديك شدن به قدرت كموبيش بهمعناي فاصله گرفتن از اخالق
است( ».برلين.)93:1361 ،
كارل پوپر يكسره از منتقدان قدرت متمركز و تمركز قدرت بود( .پوپر)1369 ،
نمود عملي اين همه قول و غزل ،در روزگار ما ،پذيرش نظريه تفكيك قوا و پاسخگو بودن مسئوالن جامعه در
برابر توده مردمان است .انصاف را كه اين خود دستاورد بزرگي براي سالمسازي جهان سياست بهشمار ميرود.
3ـ خردگرايي:

موضوع محوري ديگر كه در شاهنامه مطرح ميشود ،خردگرايي است .واژه خرد بيش از سيصد بار در شاهنامه
آمده است (رنجبر ،همان منبع) بيت آغازين شاهنامه:
كـزيـن بـرتـر انديشه بر نگذرد»
		
«بـه نـام خـداونـد جـان و خـرد
نشان دهنده جايگاه واالي خدا و خرد در نزد فردوسي است.
چنين مينمايد كه در انديشه ايرانشهري و در شاهنامه و برسرهم ادبيات سياسي ،خرد در برابر مفاهيمي چون
جهل و همسايه ديوار به ديوارش ،خرافهگرايي و هيجانزدگي و احساسگرايي و توهم و پنداربافي قرار ميگيرد.
فوكوتسا وايوكيشي كه پدر توسعه ژاپن بهشمار ميرود ،بر اين باور است كه خرافهگرايي و حاكميت يزدان ساالر
دو عامل عمده عقبماندگي است( .يوكيشي )1363 ،و به گفته يكي از صاحبنظران «خرافات دايه قدرت است».
(رحيمي )1369 ،خرافهپرست در عمل منكر اراده و خرد است؛ او براي انسانها در تعيين سرنوشت خودشان نقشي
قائل نيست؛ بدينسان ،سرچشمه نيكروزي و بدبختي انسان در جايي دور از دسترس قرار ميگيرد ،يعني در دست
چرخ كجمدار و فلك غدّ ار و ستارگان سعد و نحسي كه بري از هرگونه شور و شعوري هستند!
ولي انديشمندان خردورزي چون فردوسي و ناصرخسرو ،بينشي ديگر دارند .سخن جاودانه ناصرخسرو به
خرافي مسلكان را بارها خوانده يا شنيدهايم:
بـرون كـن ز سـر بـاد خيره سري را
نـكـوهـش مـكـن چـرخ نيلوفري را
مـدار از فلـك چشم نيك اختري را
تو چون خود كني اختر خويش را بد
نـشايـد نـكـوهـش ز دانش بري را
بـري دان از افـعـال چـرخ بـرين را
فردوسي در پرورش انديشه عقالني نقشي بسزا دارد .البته او آنقدر تك ساحتي نيست كه اراده و عقل را تنها

● دادگري در كيشهاي شرقي و از جمله در دين زرتشتي جايگاهي ارجمند دارد .داد در متون باستاني
دستكم به چهار معنا آمده است كه يكي از آنها به مفهوم نظام و آيين ،ارته يا ارثه يا اشا نام دارد.
يكي از ابعاد ارته اين است كه زندگي سياسي بايد هماهنگ با طبيعت و كيهان باشد؛ از اينروي در
انديشههاي ايرانشهري ،قلمرو جامعه و انسانها از قلمرو طبيعت و نظام كل كاينات جدا شدني نبوده
است .در چنين ساختاري ،جهان برخوردار از نظمي از پيش تعيين شده است كه همگوني و عقالنيت
الزم را هم دارد و از همينرو همه چيز در درون آن موزون ،منظم و حتا مقدس است.
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● در شاهنامه  170بار از داد سخن به ميان ميآيد و فردوسي در بيشتر موارد آنرا به پهنة سياست
ميبرد ،يعني در رابطه ميان مردمان و دولتمردان ميبيند و بيدادگري شاهان را عامل سرپيچي ميداند.
ِ
بيدادگري فرمانروايان مشروعيت آنان را از ميان ميبرد و مردمان مجازند يا به عبارتي
بهسخن ديگر،
موظ ّفند ،بر آن بشورند .به سفارش فردوسي:
هـمه بيـخ و شاخـش ز بن بر كنيد
دل و پـشـت بـيـدادگـر بـشـكنيد
يعني نكتهاي را كه هواداران قرارداد اجتماعي مطرح كردهاند كه اگر فرمانروايان به پيمان خود وفادار
نمانند ،سرپيچي مردمان مجاز ميشود ،فردوسي پيش از آنان و روشنتر بيان كرده بوده است.
گرداننده رويدادهاي جهان بداند ،بلكه براي بخت و تقدير و تصادف نيز سهمي و نقشي قائل است .اين باور نه تنها
با خرافهپرستي در نميآميزد ،كه در سياست ،نشان واقعگرايي بهشمار ميرود .چه بخواهيم و چه نخواهيم ،بخشي
از رويدادهاي سياسي با سرانگشت تقدير و تصادف شكل ميگيرد .جهان سياست بارها شاهد اين بوده است كه:
هـمي گل فـشاند بر او بر ،درخت»
«يـكي بـيهنر خفته بر تخت بخت
و بارها پيش آمده كه «عزيز نگيني» به دست «اهريمني» افتاده است .چه بسا كه يك پيشامد ،سبب يك جا
بهجايي و دگرگوني شده است.
«در جنگ جهاني دوم سپاهيان شكست خورده انگلستان و فرانسه كه بر اثر هجوم نازيها به بندر دنكرك رانده
شده بودند ،بر اثر تصادف صرف (كه علتش هنوز معلوم نشده) نجات يافتند».
و در جنگ قادسيه توفان شن از علل مهم شكست ايرانيان شد( .رحيمي ،همان منبع) قهرمانان شاهنامه گاهي
سرنوشت خود را به كف تقدير ميسپارند .براي نمونه ،در داستان رستم و سهراب نيم نگاهي به نقش «تقدير» و
«تصادف» انداخته ميشود .بيگمان اين نگاه تا اندازهاي تسليبخش است و تا اندازهاي نيز اثرگذار در آن رويداد.
سهراب براي آرامش پدر ميگويد من و تو را گناهي نيست ،بلكه اين پيشامدي است كه از آن گريزي نبوده
است.
اسفنديار نيز هنگامي كه در برابر خواست و منطق مادرش (كتايون) به زانو در ميآيد و نميتواند دليلي
خردپسند براي جنگ با رستم بياورد ،مأموريت خود را ،هم ناشي از بازي روزگار ميداند ،هم گردن نهادن به فرمان
ِ
بيماري قدرتجوييِ بيش از اندازه يا به
پدر كه البته هر دو توجيه ،بيپايه است چون عامل پذيرش اين مأموريت
تعبير افالطون پلهئو نوخيا است كه پيوسته تشنه قدرت را تشنهتر ميكند( .كاسيرر )920:1362 ،اسفنديار به اين
بيماري مبتالست و نكته ظريف اينكه نه تنها «دين بهي» اين بيماري را درمان نميكند بلكه آنرا بدتر هم ميكند.
فراموش نكنيم كه گشتاسب و اسفنديار مروج دين بهي بودند .در نامه رستم فرخزاد نيز دوباره به جبر و تقدير و
رويدادهاي بيرون از اراده فرد اشاره ميشود و اينكه چرخ در جهت خالف خواست ايرانيان ميگردد! فيلسوف
واقعگرا و دهري مسلكي چون ماكياولي نيز بر آن است كه همه رويدادها را نميتوان با سر انگشت تدبير رقم زد.
اعتقاد به تقدير و تصادف همواره به معناي خرافهپروري نيست .معنا و مفهوم خرافه اين است كه به سنتهاي ناسالم
فرهنگي و عقيدتي و سياسي دامن زده شود (فريزر )1387 ،يا به تعبير يونگ ،كهن الگوها به جاي عقل و تدبير
بنشينند( .اوداينيك )1370 ،خرافه را نه با معيار خرد ميتوان سنجيد ،نه ريشه در اسطوره و نماد دارد و نه پديدهاي
داراي ريشههاي تاريخي است .خرافه بزرگترين دشمن عقالنيت است ،گرچه بيشتر رداي ايمان و عقيده و دين بر
تن ميكند ولي بزرگترين آفت ايمان است.
نمونه برجسته رواج خرافات را در دوران برخي از پادشاهان صفوي و قجر ميبينيم .قطبالدين در رساله
فصلالخطاب مينويسد:
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«رسائل و نامههايي به دربار شاه سلطان حسين نوشتم و او را از حرمت اجدادش مطلع ساختم و از خطري
كه سلطنت شيعه و كشور اسالمي را تهديد ميكند آگاه نمودم ،شاه گفت :راست است كه فتنه افاغنه در كار است
ما هم خود به عالوه تدارك دولتي ،تدارك دعايي كرده و فرمودهايم در اندرون از رجال و نساء و سادات موسويه
نخود را الاله اال اهلل بخوانند .صباح ًا و مساآً در كارند انشااهلل آش معتبري فراهم كرده و به كل خاليق ميخورانيم.
از باطن سادات موسويه دفع بال خواهد شد»( .تميمداري)1372 ،
در رساله فلكالسعاده نوشته عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه وزير علوم ناصرالدين شاه ميخوانيم:
«كواكب كيهاني خواه بنابر هيأت غلط بطلميوسي و خواه با اعتماد در حركت ارض بنابر هيأت جديده صحيحه
در هيچگونه حوادث زمين مؤثر نيستند .احكام منجمان جز اقاويل كاذبين و اساطير االولين نيست ...اين احكام
نجوم و اخبار رمال و جفار ،كذب محض و محض كذب است( ».آدميت)22:1356 ،
در دربار قاجار كه اوج رواج خرافات بود ،محمد عليشاه در اين زمينه از پدر و پدرانش گوي سبقت ربوده
بود .گفتني است نمونههايي از رفتارهاي متكي بر خرافه را در نزد ديگر فرمانروايان پيشين و پسين هم ميبينيم!
نوشتهاند كه خشايارشاه براي فرونشاندن امواج سركش دريا به آن تازيانه زد و شبيه همين رفتار از فرمانروايي به
نام نيتابوشي سارا در سده دوازدهم سر زد .وي براي فرونشاندن توفان ،شمشير خود را به روي امواج انداخت.
(يوكيچي)1362 ،
فردوسي براي درهم كوبيدن بازار خرافهپرستي و ناداني دست به دامن خرد ميزند .در بزم دوم نوشيروان با
بزرگمهر و موبدان ،پرسش و پاسخ را ميشنويم:
چـه سـازي كه كمتر بود رنج تن؟
		
بـپـرسيـد ديـگـر كـه در زيسـتن
دلـش بـردبـار اسـت رامش برد
		
چـنـين داد پـاسخ كـه گر با خرد
زيستن بر پاية خرد ،آرامش و امنيت و صلح ميآفريند و اينها خود عوامل مهمي براي توسعهيافتگي و نيكبختي
هستند؛ و باز در مورد خردگرايي ميفرمايد:
خـرد دسـت گـيرد به هر دو سراي
خـرد رهـنمـاي و خـرد دلـگـشاي
يـكي گـنـج گـردد پـر از خـواسته
دلـي كـز خـرد گــردد آراســتــه
دلـش گـردد از كردة خويش ريش
كسـي كـو خـرد را نـدارد ز پـيش
تـو بـيچشم شادان جهان نسپري
		
خرد چشم جان است چون بنگري
شاد زيستن در سايه خرد يكي ديگر از ارزشهاي ايرانشهري است كه فردوسي به آن تكيه و تأكيد كرده است.

● بيدادگري مهمترين عامل سرنگوني پادشاهان است و يكي از كارهايي كه رستم در برابر اسفنديار
بدان ميبالد ،اين است كه« :بسي شاه بيدادگر كشتهام».
بيدادگري پتيارهاي شوم و شومترين پتياره است كه از كردارهاي ناپسند خودكامگان و ستمگران
برميخيزد .بيدادگري نه تنها اثر مستقيم بر فروپاشي دولت و حكومت دارد ،كه بنياد طبيعت را به هم
ِ
عادي سازگار با طبيعت!
ميريزد! گويي بيداد نبردي است با نظام طبيعي و زندگي
داد در شاهنامه به منزله شيشة عمر قوم ايراني است كه اگر ترك برداشت ،زوال اين قوم فرا رسيده
است.
مايه اصلي بيدادگري چيست؟ پاسخ اين است« :استبداد» كه خود از تمركز قدرت پديد ميآيد .قدرت
در شاهنامه از ديگر پتيارههاست .بخش بزرگي از شاهنامه دربارة قدرت و فسادهاي برآمده از آن
است.
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● موضوع محوري ديگر كه در شاهنامه مطرح ميشود ،خردگرايي است .واژه خرد بيش از سيصد بار
در شاهنامه آمده است .بيت آغازين شاهنامه:
كـزيـن بـرتـر انديشه بر نگذرد»
«بـه نـام خـداونـد جـان و خرد
نشان دهنده جايگاه واالي خدا و خرد در نزد فردوسي است.
چنين مينمايد كه در انديشه ايرانشهري و در شاهنامه و برسرهم ادبيات سياسي ،خرد در برابر مفاهيمي
چون جهل و همسايه ديوار به ديوارش ،خرافهگرايي و هيجانزدگي و احساسگرايي و توهم و
پنداربافي قرار ميگيرد.
برسرهم ،فضاي زندگي در شاهنامه شاد است .شاد بودن جزو دادههاي انساني است( .اسالمي ندوشن)1373 ،
خسرو پرويز كه زندانيِ پسر خود شده بود و در نهايت عسرت و حسرت ،نيش خنجر غم هر دم بر دلش فرود
ميآمد ،خطاب به خانواده ميگويد:
اگـر بــاز خـوانــد نـدارد خـرد
چـو روز مـهي بــر كـسي بگـذرد
ز مـن نـيـز بـر بـد نـگـيريد باد
شـما نـيـز بـدرود بـاشيـد و شـاد
در گفتمان باستاني كوشيده ميشود موازنهاي ميان غم و شادي برقرار شود .در شاهنامه شادي در گرو رضايت
از هستي است و نماد سازگاري با تداوم سرنوشت .شادي به معناي دلبستگي به خود و ديگران و نقطه آغاز
حركتهايي است تازه به سوي افقهاي دوردست و خوش فرجام .شادي براي ايرانيان با آداب خاص ،با مناسك و
مراسم ،موسيقي و با بذل و بخشش همراه است .همچنين شادي به معناي بهرهمندي از الطاف ايزدي است( .اميني،
)288:1388
غم و شادي تنها يك حالت مجرد ،انتزاعي و فردي نيست ،بلكه با زندگي سياسي و اجتماعي نيز ارتباط پيدا
ميكند .به تعبير «اريك فروم» يكي از ويژگيهاي «جامعه سالم» ،احساس رضايت و شادماني از زندگي است .چنين
جامعهاي بر سه پايه استوار شده است :خرد ،عشق ،آزادي( .فروم)1386 ،
برسرهم دامنه كاربرد و تكرار واژه خرد در شاهنامه درخور تأمل است .خرد گذشته از اينكه معياري مهم براي
عمل سياسي است ،در وادي كالم نيز اهميت خود را نشان ميدهد و به تعبير فردوسي بهترين نعمت خداوندي
است:
سـزد گـر نـگيـري جـز از داد يـاد
خـرد بـهـتـر از هـرچـه ايـزدت داد
در مينوي خرد آمده است :از همه نيكيها كه به مردمان ميرسد ،خرد بهتر است زيرا گيتي را به نيروي خرد
اداره توان كرد و مينو را هم به نيروي خرد ميتوان از آ ِن خود كرد .اورمزد آفريدگاران را به خرد آفريده است
ِ
شناخت حقايق انساني و مايه اعتالي شأن انساني و نخستين
و اداره گيتي به خرد است .فردوسي خرد را معيار
مخلوق خداوند ميداند:
نـگهبـان جـان است و آن را سپاس
نخـست آفـريـنش خـرد را شــناس
كـز ايـن سه بود نيك و بد بيگمان
سپاس تو چشم است وگوش و زبان
وگـر مـن سـتـايـم كـه يارد شنود
خـرد را و جـان را كـه يـارد سـتود
و در مورد آثار خرد و خردگرايي بر جهان سياست ،كمتر جاي ترديد است .بخشي از همان تأكيد فردوسي
بر خرد ،اندرزي است به دولتمردان كه در گفتار و كردار خويش اين گوهر را از دست نگذارند .با اين همه از
روزگاران نخستين تا كنون اين گفته «سيلونه» ،نويسنده معاصر ايتاليايي ،مصداق دارد كه :چه اندك خرد بر جهان
حكومت رانده است! (سيلونه)1369 ،
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مرد خردمند افزون بر اينكه آرام و شادي دارد ،از خط ِر افتادن به چاه ويلِ تعصب هم در امان است .يكي از
ويژگيهاي انسان متعصب اين است كه هرگز حاضر نيست از راهي كه در پيش گرفته برگردد و حتا ،اگر بهدرستي
راه شك داشته باشد .فردوسي از قول بزرگمهر در اين باره چنين ميگويد:
هـنـر چـيست هنـگام ننگ و نبرد؟
دگـر گـفـت كـانـدر خـردمند مرد
بـبـيـند بـگـردانـد آيـيـن و كيش
چنين گفت آنكس كه آهوي خويش
بنابراين ،هرگاه آدمي به اين نتيجه رسيد كه در راهي نادرست گام برميدارد ،بايد تغيير مسير بدهد .چنين كسي
هم خردمند است و هم غير متعصب و به سخن ديگر ،اهل مدارا و تساهل است .تساهل بيگمان ،يكي ديگر از
موضوعات مهم در فرهنگ و تمدن شرقي است .از ديگر موضوعاتي كه در انديشههاي سياسي ايرانشهري سخت
مورد توجه است ،لزوم پرهيز از دروغگويي است و نيز پايبندي به كردار استوار بر اخالق و ايمان .شايد بتوان گفت
مهمترين درسي كه از مجموعه انديشه ايرانشهري گرفته ميشود و سپس در انديشه اسالمي استمرار پيدا ميكند،
اين است كه زندگي سياسي بايد همراه با اخالق باشد .باورمندي به سياست اخالقي و اخالق سياسي يكي از اركان
سياست در آن روزگاران بوده است.
4ـ تداوم انديشه ايرانشهري:

«هانري كربن» بر آن است كه تداوم انديشه ايرانشهري در گذار به دورة اسالمي ،عامل اصلي تداوم تاريخي
(هويتي) و فرهنگي ايران زمين بوده است( .كربن )1373 ،در ايران باستان ،اينگونه ميانديشيدند كه فرمانروايي كه
دادگستر باشد ،ميتواند ملت خود را به نيكبختي و كامروايي برساند .در حقيقت باور به فره ايزدي شاهان بوده كه
همواره آنان را در مقام حاكميت مينشانده ،اما چنانچه فرمانروا از راه دادگري و انصاف دور ميشده ،فره ايزدي
خود را از دست ميداده ،و از اريكه قدرت فرو ميافتاده است .تبلور اين انديشه را به روشني ميتوان در داستان
جمشيد و ضحاك و در سراسر شاهنامه ديد .در انديشه باستان ،خداوند پرتويي از روشنايي خود را در نهاد پادشاه
قرار داده و به دستان او ترازوي داد سپرده است تا در جامعة زيرفرمانش داد و راستي برپا دارد و ريشه ستم را
بخشكاند .برسرهم ،زندهكنندة انديشه سياسي ايرانشهري در دوران اسالمي ،ابن مقفع است؛ نويسنده و مترجمي
نامدار كه عباسيان قدر او را نشناختند و نسبت به او غداري و ناسپاسي كردند! او سرنوشتي همچون يك ايراني
نامبردار ديگر پيدا كرد :ابومسلم سردار خراسان .ابومسلم ،پهلوان شمشير و دالور ميدان نبرد بود و ابن مقفع پهلوان
قلم و مبارز در ميدان فرهنگ! هر دو ،دالور و استوار و مايه مباهات ايران و ايراني و هر دو مظلوم و مقتول به دست
ناجوانمردان حقناشناس عباسي! كتاب «رساله فيالصحابه» كه در سالهاي  754-6ميالدي نوشته شده و يكي از
آثار برجسته ابن مقفع در زمينه سياست و كشورداري است ،برنامهاي روشن داشت :اعمال حكومت موروثي شكل
گرفته در ايران باستان! اين كتاب يكي از روشمندترين نوشتههاي سياسي در نخستين دهههاي اسالمي ،با كمترين

● فردوسي در پرورش انديشه عقالني نقشي بسزا دارد .البته او آنقدر تك ساحتي نيست كه اراده و
عقل را تنها گرداننده رويدادهاي جهان بداند ،بلكه براي بخت و تقدير و تصادف نيز سهمي و نقشي
قائل است .اين باور نه تنها با خرافهپرستي در نميآميزد ،كه در سياست ،نشان واقعگرايي بهشمار
ميرود .چه بخواهيم و چه نخواهيم ،بخشي از رويدادهاي سياسي با سرانگشت تقدير و تصادف شكل
ميگيرد .جهان سياست بارها شاهد اين بوده است كه:
هـمي گل فـشاند بر او بر ،درخت»
«يـكي بـيهنر خفته بر تخت بخت
و بارها پيش آمده كه «عزيز نگيني» به دست «اهريمني» افتاده است.
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● اعتقاد به تقدير و تصادف همواره به معناي خرافهپروري نيست .معنا و مفهوم خرافه اين است كه به
سنتهاي ناسالم فرهنگي و عقيدتي و سياسي دامن زده شود يا به تعبير يونگ ،كهن الگوها به جاي عقل
و تدبير بنشينند .خرافه را نه با معيار خرد ميتوان سنجيد ،نه ريشه در اسطوره و نماد دارد و نه پديدهاي
داراي ريشههاي تاريخي است .خرافه بزرگترين دشمن عقالنيت است ،گرچه بيشتر رداي ايمان و عقيده
و دين بر تن ميكند ولي بزرگترين آفت ايمان است.
نمونه برجسته رواج خرافات را در دوران برخي از پادشاهان صفوي و قجر ميبينيم.
شعارزدگي يا توقيرات غير ضرور بود .فرهنگ روايي حديث تا آن زمان جاي خود را باز كرده بود ،اما فقيهان هنوز
تئوري حكومت را تنظيم و تبيين نكرده بودند .بنابراين ميان تئوري سياسي و فرهنگ شكافي وجود داشت كه از
قرار معلوم ،ابن مقفع گمان ميكرد ،ميتواند آنرا پر كند ....اين رسالة كوتاه و در حد فريبندهاي ساده! مدخل انديشه
اسالمي قرار ميگيرد .ابنمقفع آغازگر ادبيات «نصيحهالملوك» است .درك ابن مقفع از نياز به مشروعيت سياسي،
چه موجب سقوط او شده باشد يا نه ،در بطن مسأله عباسيان و اسالم قرار داشته است( .بلك )1386 ،چنانكه گفته
شد ،يكي از اركان انديشه ايرانشهري ،رابطه دين و دولت است .اين پيوند و همبستگي در جاي جاي متون اسالمي
باستاني آمده است .تنسر روحاني بزرگ ساسانيان در اين باره ميگويد ،در كارنامه اردشير بابكان ميخوانيم :ملك
و دين همزادند ....دين شالوده ملك است و ملك پاسدار دين؛ (لمبتون )1359 ،و در كتاب پر مغز كليله و دمنه نيز
از اين توأماني و آميزش بهصورت زير سخن به ميان آمده است:
حق بيسياست پادشاه ديندار صورت نبندد و اشارت حضرت نبوت بدين معني وارد است انالدين و الملك
توأمان ...ملك بيدين باطل است و دين بيملك ضايع .در اهميت و همپيوندي ميان عوامل گوناگون سياسي از
قول اردشير بابكان ميگويد:
«ملك بي مرد مضبوط نشود و مرد بيمال قايم نگردد و مال بيعمارت بدست نيايد و عمارت بيعدل و سياست
ممكن نگردد» و با توجه به چنين ديدگاهي است كه خواجه نظامالملك رابطه تنگاتنگ ميان ثبات حكومت و حفظ
قدرت سياسي با دين را مورد توجه قرار ميدهد و ميگويد« :نيكوترين چيزي كه پادشاه را بايد ،دين درست است،
زيرا كه پادشاهي و دين همچون دو برادرند ،هرگاه در مملكت اضطرابي پديد آيد در دين نيز خلل آيد ،بددينان
و مفسدان قوت گيرند و پادشاه را بيشكوه و رنجه دل دارند و بدعت آشكار شود و خوارج زور آورند( ».صفي،
 )1389وقتي در سياستنامه خواجه نظامالملك تأمل ميكنيم ،بهروشني ميتوانيم ردپاي انديشههاي حاكم در ايران
باستان را بيابيم .خواجه پادشاه را درست با ويژگيهاي شاهان دوران ايران باستان معرفي ميكند .براي نمونه ،در
بخشي از سياستنامه ميگويد« :اما چون پادشاه را فر الهي باشد و مملكت باشد و علم با آن يار باشد ،سعادت دو
جهاني بيايد از بهر آنكه هيچ كاري بيعلم نكند و به جهل رضايت ندهد( ».طوسي)1348 ،
از ديگر اركان گفتمانهاي سياسي در ايران باستان كه در انديشه خواجه نظامالملك مطرح ميشود ،دادگري
است .خواجه نظامالملك در سياستنامه بارها و بارها در باب عدل سخن گفته است ،زيرا در زمان وي با آمدن تركان
به ايران زمين ،نابسامانيهاي بسيار پديد آمده بود كه خواجه ميكوشيد با بهرهگيري از داستانهاي مربوط به دوران
باستان و با پيش كشيدن بحث عدالت ،به اين اوضاع سر و ساماني دهد .در نزد نظامالملك كه مغز متفكر سياست
ديني سلجوقيان بود ،عدالت نقطه تالقي مصالح ديني و دنيوي تصور ميشد .محاكم شرع تحت اداره قضات
بخشي اساسي نظم اجتماعي بودند .نظامالملك در باب قاضي ميگفت :به همه روزگار ...و در هر معاملتي عدل
ورزيدهاند و انصاف بداده و انصاف بستهاند ....و بهراستي كوشيدهاند تا مملكت در خاندان ايشان سالهاي بسيار
بماند .نظامالملك با تشويق سلطان به برپا كردن مكرر ديوان مظالم در سراسر مملكت ،در صدد توسعه نظام عدالت
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سكوالر سلطاني برآمد .دليل اصلي او براي اين كار آن بود كه رعايا بتوانند مستقيم با فرمانروا گفتگو كنند:
«قضا پادشاه را مي بايد كردن به تن خويش و سخن خصمان شنيدن به گوش خويش»
(طوسي ،همان).
برسرهم ،مهمترين تكيهگاه انديشه نظامالملك ،همان توأماني دين و دولت است .به نوشته او« :نيكوترين
چيزي كه پادشاه را بايد ،دين درست است .زيرا پادشاهي و دين همچون دو برادرند؛ هرگاه در مملكت اضطرابي
پديد آيد ،در دين نيز خلل آيد؛ بددينان و مفسدان پديد آيند و هرگاه كار دين با خلل باشد مملكت شوريده
بوده و مفسدان قوت گيرند .گفته ميشود كه نظامالملك و بعدها غزالي «راهي ميانه» ،راهي ميان افراط و تفريط
جزمانديشان شيعي و حنبلي در پيش گرفتند .چنين مينمايد كه سياست ديني سلجوقيان كه بهدست نظامالملك
شكل گرفت ،تا اندازهاي بر پايه بردباري ديني استوار بوده كه ممكن است اين موضع ملهم از تقواي صوفيانه
نظامالملك و نيز سياستمداري او باشد .يكي از شاخههاي معرفتي كه در آن زمان رشد كرد ،اندرزنامهنويسي بود .در
بيشتر اندرزنامهها ،با تلفيق زبان و مفاهيم اسالمي و باستاني ايران ،به ذكر افتخارات پادشاهان پيشين پرداخته شد؛
كه غزالي نيز در پرورش آن نقشي برجسته داشت كه وقتي به درون رود خروشان تفكر عرفاني سرازير ميشود،
انديشه را پختهتر ميكند( ».صفي.)1389،
 -5گفتمان تعليمي ـ عرفاني و استمرار انديشه ايرانشهري:

در گفتمان سياسي ايران پس از اسالم بويژه در پهنه ادبيات معترض ،به روشني جاي پاي انديشه ،اخالق و
شيوه زيست باستان را ميتوان ديد .در گفتمان عرفاني كه با سنايي آغاز ميگردد ،اين گرتهبرداري پررنگتر ميشود.
به گفته استاد شفيعي كدكني« :سنايي چنان شامل و فراگير از كاستيها و ناهمواريها سخن ميگويد كه شعرش نه
تنها نمودار جامعه عصر اوست كه تصويري است از زنجيره تاريخ اجتماعي ما در همه ادوار( ».شفيعي كدكني،
.)177:1368
شعر تعليمي سنايي ريشه در ساختار جامعه استبدادي شرق و بويژه ايران ساساني دارد .وقتي ميتوان ارتباط امر
و نهي و تحذير و تنبيه موجود در شعر سنايي و امثال او را با ساختار سنتي آن دريافت كه :بتوان به مقايسه نوع
اندرزنامههاي ساساني با آموزههاي اخالق و فلسفي يونان پرداخت .در اندرزنامههاي ساساني و در پي آن نصايح
اسالمي ،يك تن به جاي همگان ايستاده و تشخيص داده و تصميم گرفته ،حقيقت را خالصه كرده و در صورت
يك امر يا يك نهي ،كار را تمام كرده است.
[حال آنكه] در آموزشهاي اخالقي يوناني ،تقابل دموكراتيك انديشهها و صفبندي و رويارويي تجربه و

● فردوسي براي درهم كوبيدن بازار خرافهپرستي و ناداني دست به دامن خرد ميزند .در بزم دوم
نوشيروان با بزرگمهر و موبدان ،پرسش و پاسخ را ميشنويم:
چه سـازي كه كمتر بود رنج تن؟
بـپـرسيـد ديگر كه در زيسـتن
دلـش بـردبـار اسـت رامش برد
چـنين داد پاسخ كـه گر با خرد
زيستن بر پاية خرد ،آرامش و امنيت و صلح ميآفريند و اينها خود عوامل مهمي براي توسعهيافتگي و
نيكبختي هستند .برسرهم دامنه كاربرد و تكرار واژه خرد در شاهنامه درخور تأمل است .خرد گذشته
از اينكه معياري مهم براي عمل سياسي است ،در وادي كالم نيز اهميت خود را نشان ميدهد و به
تعبير فردوسي بهترين نعمت خداوندي است:
سزد گـر نگيـري جز از داد يـاد
خرد بـهتـر از هرچه ايزدت داد
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● در مينوي خرد آمده است :از همه نيكيها كه به مردمان ميرسد ،خرد بهتر است زيرا گيتي را به
نيروي خرد اداره توان كرد و مينو را هم به نيروي خرد ميتوان از آ ِن خود كرد .اورمزد آفريدگاران را
ِ
شناخت حقايق انساني و مايه
به خرد آفريده است و اداره گيتي به خرد است .فردوسي خرد را معيار
اعتالي شأن انساني و نخستين مخلوق خداوند ميداند:
نگهبان جان است و آن را سپاس
نخـست آفرينش خرد را شناس
شناختهاست كه شكل نهايي خود را در يك نمايشنامه يا يك ديالوگ آزاد عرضه ميكند و اين خواننده يا بيننده
است كه تصميم آزادانه خويش را بر اساس درك مستقيم و مستقل از مجموعه قضايا ميگيرد و در كمال آزادي
عمل ميكند( ».شفيعي كدكني ،همان).
در همان زمان ،سهروردي در عالم اشراق و عرفان از همپيوندي عرفان اسالمي و عرفان گنوسي و شرقي سخن
گفت .او حكمت و فلسفه ايراني را در كالبد حكمه االشراق احيا كرد .سهروردي در پيمودن راه فردوسي ،به احياي
مواريث بازماندة حكمت و عرفان ايران باستان اهتمام ورزيد و در اين مسير ،سخت از شاهنامه اثر پذيرفت.
او ژرفاي آگاهي خود از انديشه ايران باستان را در رسالة «عقل سرخ» شرح داده است .چه در اين رساله و چه
در ديگر رسالهها با تشريح نمادهايي همچون سيمرغ ،قاف ،زال ،خورشيد ،سام ،آهوبره و ...هم اثرپذيري خود از
شاهنامه فردوسي را به نمايش گذاشته و هم به شرح و تفصيل عرفاني حكمت آريايي پرداخته است .شيخ اشراق،
خود را حلقهاي ميداند از زنجيره حكماي خسرواني كه سلسله آنان به كيخسرو ميرسد .از ديد سهروردي،
كيخسرو ،نمونه عارفي وارسته است و نماد مرگ راز آشنايان كه مرگشان الزمه نوزايي ايشان است .البته سهروردي
در مورد كساني كه سلسله خسروانيان را تشكيل دادهاند ،سكوت كرده و هويت آنان را فاش نساخته است؛ زيرا
خود اهل راز بوده است و حفظ راز را از وظايف مقدس عارف ميدانسته است .بهرهگيري از عناصر شاهنامهاي در
داستانهاي رمزآميز فارسي سهروردي نيز به چشم ميخورد .همچنين ،شيخ اشراق گاه ترادفي قائل شده است ميان
پهلوانان ،شهسواران و پادشاهان شاهنامهاي از يك سو و سلسله مراتب پنهان عارفان ،يعني اوليا و ابدال و اقطاب
از ديگر سو( .مسكوب)1381 ،
همچنان كه فردوسي به زبان حماسه ،شاهنامه و در حقيقت تاريخ و فرهنگ ايراني را سرود ،سهروردي نيز
حكمت ايران باستان را به زبان فلسفه بار ديگر زنده كرد .حكمهاالشراق برخالف ديگر آثار سهروردي ،ارسطويي
نيست ،بلكه حكمت خسرواني و برگرفته شده از حكمت ايران باستان است .خود سهروردي ميگويد« :من براي
احياي حكمت ايرانيان آمدهام».
فلسفه سهروردي ،فلسفه نور است ،يعني فلسفه ايران باستان ،بدين معنا كه حكمت خسرواني هم حكمت
ِ
سهروردي فيلسوف و فردوسيِ حكيم مسئله نور است كه همانا از مسائل بسيار مهم
نور است .پس نقطه اشتراك
حكمت ايراني به حساب ميآيد( .ابراهيمي ديناني)1387 ،
از نكتههاي درخور توجه در مورد سهروردي ،دلبستگي ويژة او به حكمت پارسي و بويژه شخص زرتشت
است .اين توجه به اندازهاي است كه برخي اصطالحات حكمت اشراق را از اوستا و منابع پهلوي گرفته است.
سهروردي عقيده داشت در ايران باستان ا ّمتي ميزيسته كه مردمان را به حق رهبري ميكرده و آنان را پرستنده
خداي يگانه ميدانسته است .سهروردي افراد اين امت را پهلوانان و جوانمرداني يگانهپرست ميدانست و ايشان را
چنين معرفي ميكرد« :خداوند ولي كساني است كه ايمان آوردند و ايشان را از ظلمت بهسوي نور هدايت ميكند»
(ابراهيمي ديناني ،همان منبع)
او حكماي ايرانيان باستان را كساني ميداند كه با شيوه اشراقي به مقام عرفاني واال رسيدهاند.
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● از موضوعاتي كه در انديشههاي سياسي ايرانشهري سخت مورد توجه است ،لزوم پرهيز از دروغگويي
است و نيز پايبندي به كردار استوار بر اخالق و ايمان .شايد بتوان گفت مهمترين درسي كه از مجموعه
انديشه ايرانشهري گرفته ميشود و سپس در انديشه اسالمي استمرار پيدا ميكند ،اين است كه زندگي
سياسي بايد همراه با اخالق باشد .باورمندي به سياست اخالقي و اخالق سياسي يكي از اركان سياست
در آن روزگاران بوده است.
نتيجه:

سخن پاياني را با گفتاري از استاد عبدالحسين زرينكوب به پايان ميبريم كه از منطقي استوار برخوردار است:
«اگر آيين مهر بر جهان حكومت ميكرد و پايدار ميماند و به گفته ارنست رنان مسيحيت جلودارش نبود ،در آن
صورت دنيا از نظر اخالقي زيان ميديد ،مردانگي فزوني مييافت ،در عوض شفقت و دلسوزي كمتر ميشد و فره
ايزدي كه به نام مهر پيوسته است ،استبداد مطلق را بر تخت مينشانيد و در آن صورت نه فقط در دربار ديوكلسين
و دستگاه گاليريوس ،امپراتور مثل خدا پرستيده ميشد بلكه همه جا تخت و محراب برابر ميشد و دامن اقتدار
فرمانروايان به مشيت خدايان گره ميخورد و مثل آن ابدي و ناپايدار ميگشت( ».زرينكوب)68:1378 ،
داوري درباره درستي يا نادرستي اين داوريها ،آنگاه امكانپذير خواهد بود كه گفتار بلند فردوسي و شاهنامهاش
را به خوبي واكاويم .شاهنامه بيگمان بزرگترين كتاب سياسي ما ايرانيان است .جرج سارتن مورخ نامدار علم
كه سرگذشت دانش و فرهنگ را در چهار گوشه جهان بررسي كرده است ،درباره فردوسي و شاهنامه چنين
ميگويد:
«يكي از گزارشگران بزرگ بشريت؛ بدون آگاهي از شاهنامه نميتوان فكر ايراني را شناخت( ».آركاديويچ،
)1388
همان شاهنامهاي كه ميگويد:
كـه دانـا بـود نـزد او ارجـمـنـد
		
بـدان گـه شود تـاج خـسرو بلند
سـر بـخـت خـود زير پاي آورد
		
بـه نـادان اگـر هـيـچ راي آورد
فهرست منابع
 -آستاريكوف ،آه ،آركاديويچ ( ،)1388فردوسي و شاهنامه ،ترجمه رضا آذرخش ،تهران ،كتاب آمه

 -آدميت ،فريدون ( ،)1356انديشه شرقي و حكومت قانون عصر سپهساالر ،تهران ،خوارزمي.

 ابراهيمي ديناني ،غالمحسين (« ،)1387بحثي تطبيقي ميان فلسفه سهروردي و شاهنامه فردوسي» ،روزنامه ايران1387/3/4 ، -اسالمي ندوشن ،محمد علي ( ،)1373نامه نامور ،تهران ،ناشر مولف

 اميني ،علي اكبر («،)1388شادي در فرهنگ ايراني عرفاني» ،اطالعات سياسي ـ اقتصادي ،ش ( ،261-262خرداد و تير)1388

 -اوداينيك ،والدمير ( ،)1379يونگ و سياست ،ترجمه عليرضا طيب ،تهران ،ني.

 -برلين ،آيزايا ،چهار مقاله درباره آزادي ( ،)1361ترجمه محمد علي موحد ،تهران ،خوارزمي.

 -ـــــــ ( ،)1388ريشههاي رمانتيسم ،ترجمه عبداهلل كوثري ،تهران ،نشر ماهي.

 -بلك ،آنتوني ( ،)1386تاريخ انديشه سياسي اسالم از عصر پيامبر تا امروز ،ترجمه محمد حسين وقار ،تهران.

 بويس ،مري ( ،)1376ريشههاي باستاني كيش زرتشت ،ترجمه همايون صنعتيزاده ،تهران ،توس. -بهار ،مهرداد ( ،)1375پژوهشي در اساطير ايران ،تهران ،آگاه.
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 پوپر ،كارل ( ،)1369جامعه باز و دشمنان آن ،ترجمه عزتاهلل فوالدوند ،تهران ،خوارزمي. -جنيدي ،فريدون ( ،)1389حقوق جهاني در ايران باستان ،تهران ،بنياد نيشابور ،نشر بلخ.

 -تميم داري ،احمد ( ،)1372عرفان و ادب عصر صفوي ،تهران ،حكمت.

 توماس هنري و دانالي هنري ( ،)1381ماجراهاي جاودان در فلسفه ،ترجمه احمد شهسا ،تهران ،نشر ققنوس. -ثاقبفر ،مرتضي ( ،)1377شاهنامه فردوسي و فلسفه تاريخ ايران ،تهران ،قطره.

 جيمز جرج فريزر ( ،)1387شاخه زرين ،ترجمه كاظم فيروزمند ،تهران ،آگاه. -درچهاي ،محمدباقر ( ،)1382تخت فوالد ،تهران ،اميد فردا.

 راسل ،برتراند ( ،)1361قدرت ،ترجمه نجف دريابندري ،تهران ،خوارزمي. -رحيمي ،مصطفي ( ،)1369تراژدي قدرت در شاهنامه ،تهران ،نيلوفر.

 رستگار فسايي ،منصور ( ،)1381فردوسي وهويتشناسي ايراني ،تهران ،طرح نو. -رضي ،هاشم ( ،)1385ونديداد ،تهران ،بهجت.

 رنجبر ،احمد ( ،)1363جاذبههاي فكري فردوسي ،تهران ،اميركبير. -رياحي ،محمدامين ( ،)1375فردوسي ،تهران ،طرح نو.

 -زرينكوب ،عبدالحسين ( ،)1378نه شرقي نه غربي ،انساني ،تهران ،اميركبير

 سيلونه ،اينيستا ( ،)1369مكتب ديكتاتورها ،ترجمه مهدي عباسي ،تهران ،نشر نو. -شفيعي كدكني ،محمد رضا ( ،)1386زمينه اجتماعي شعر فارسي ،تهران ،اختران.

 -صفا ،ذبيحاهلل ( ،)1384حماسهسرايي در ايران ،تهران ،اميركبير.

 -صفي ،اميد ( ،)1389سياست و دانش در جهان اسالم ،ترجمه مجتبي فضائلي ،تهران ،پژوهشكده مطالعات فرهنگي.

 طوسي ،خواجه نظامالملك ( ،)1348سياستنامه ،به كوشش جعفر شعار ،تهران ،اميركبير. -عنايت ،حميد ( ،)1351بنياد فلسفه سياسي در غرب ،تهران  ،دانشگاه تهران

 -فروم ،اريك ( ،)1368جامعه سالم ،ترجمه اكبر تبريزي ،تهران ،بهجت.

 فوركوش ،موريس دي ،)1385( .فرهنگ انديشه سياسي ،ترجمه خشايار ديهيمي ،تهران ،ني. فصلنامه هستي ( ،)1384به اهتمام محمد علي اسالمي ندوشن .آواز مرد خرد. -فوالدوند ،عزتاهلل( ،)1389خرد در سياست ،تهران ،طرح نو.

 -قزلسفلي ،محمدتقي ( ،)1377بازخواني انديشه ،تهران ،مهر

 -كاسير ،ارنست ( ،)1362افسانه دولت ،ترجمه نجف دريابندري ،تهران ،خوارزمي

 -كربن ،هانري ( ،)1373تاريخ فلسفه اسالمي ،ترجمه جواد طباطبايي ،تهران ،كوير.

 لمبتن ،ك.س ( ،)1359نظريه دولت در ايران ،ترجمه چنگيز پهلوان ،تهران ،كتاب آزاد. -لوئيس ،برنارد ،)1366( ،خاورميانه ،ترجمه محسن شادكام ،تهران ،ني.

 -مختاري ،محمد ( ،)1369اسطوره زال( ،تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملي) ،تهران ،آگاه.

 -مسكوب ،شاهرخ ( ،)1381تن پهلوان و روان خردمند ،تهران ،طرح نو.

 -منشي ،عبداهلل بن عبدالحميد(،)1391كليله و دمنه  ،به كوشش عبدالعظيم قريب ،تهران ،آرمان.

 -نصيري ،حامدرضا (« ،)1387نقش ارشاد در سامانبندي و نظام سياسي كشو َر» ،اطالعات سياسي ـ اقتصادي ،ش .248

 -يوكيچي ،فوكوتساوا ( ،)1363نظريه تمدن ،ترجمه چنگيز پهلوان ،تهران ،آبي.
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