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، معل ول يس لجوق ةل دوري ژه از اوايوران، ب هي ا ةان يخ مينهاد وزارت در ت ار قدرت يريگاوج :دهكيچ
بع د از ورود اع راب مس لمان ب ه  يران تا دو قرن و ان دياه در ك ينهاد ين امر برايبود، اما ا يعوامل متعدد

 يدش وار ، ب هينيش يپ يبسترس از يان بود، ب دون ن وعيت  در ميان رفتن موجوديم از ميب يمحاق رفته و حت
ن ي رد. در اك  يابي نه ردين زميرا در ا ييهاوش كتوان ينمود. از  غاز قرن چهارم مين و قابل دوام مكمم
ن ي داش ت. پرس   ا يير بس زاين ه ت أ ين زميه در اكدانست  يسانكن يد در شمار نخستيبا را يان، فردوسيم

ت قدرت نهاد وزارت در يو تثب يريگاوج يبرا يبستر نظر يكبر فراهم  مدن  يريچه تأ  شاهنامهه كاست 
ر ات س اختاي د حي ن تجديو همچن  يران يت اي حفظ هو يه در پك يران داشت؟ فردوسيخ ايتار ةانيقرون م

ژه در يوو ب ه ش اهنامهخ ود ب ود، در  ةمس تقرِ زمان  ياس يل مناسبِ سامان سيران باستان به عنوان بديا ياسيس
ن ي ا يت اص لير را شخص ي (، وزيا ن )با توجه به عدم وجود شاهانِ خردمندِ عصر اس طوره يخيبخ  تار
او،  يژه ب رايص ويل شدن خصار و قائيم/وزكيح يكبزرگمهر به عنوان « دنيشكبر»با  انده بود ويبخ  نما

ل ش دن ي، با تب دشاهنامهو با توجه به نفوذ عام  ين امر پز از فردوسيه اكن نهاد قائل شد يا يبسزا برا يارج
ن نه اد ي ت قدرت ايو تثب يترق يمناسب برا يبستر نظر يكتوانست همچون بزرگمهر به نماد نهاد وزارت، 
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Ferdowsi and Providing a Theoretical Background for Raising the 

Authority of Ministration in Medieval Iran (5-9 AH/11-15 AD Centuries) 
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Abstract: Without a proper theoretical background, it was difficult for the 

ministration (Vezarat) to reach the peak of its power in Seljuk era. Such theoretical 

efforts have been made since the beginning of the fourth century AH and simultaneously 

as the revitalization of the ministration. Ferdowsi was one of the thinkers who made 

efforts regarding this subject. The purpose of this study is to answer the question: How 

the Ferdowsi’s efforts were employed to provide an appropriate theoretical background 

for maximizing the authority of the ministration? In his Shahnameh, especially in its 

historical part, Ferdowsi introduced the Vezir as the main character of this section, due to 

the lack of the wise kings in mythical era. By introducing Bozorgmehr as the sage/vezir, 

he made him a symbol of the ministration, which could be used as a theoretical 

background for this institution. 
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 مقدمه
ت و ي اس تقرار، تثب يوان، ب رايژه نهاد وزرات به عنوان رأس نهاد ديووان و بهينهاد د

 ين مقتض يه اكومت داشت كز قدرت و ثبات حكراز تم ياز به حدياعمال قدرت، ن
م به مدت دو قرن مفقود كاعراب مسلمان، دست ةرانِ بعد از غلبيثبات ايدر اوضا  ب

ن كران ن اممي ا ةات نه اد وزارت را در ح وزي د حي ان تجدكن امر اميه همكبود؛ 
ات ي ح دي ، تجديرانيل به سنن ايعباسِ متمايبن ينيه و جانشياميساخت. با سقوط بن
 ييفرم انروا ةن نهاد در ح وزيسر شد، اما از وجود ايخالفت م ةنهاد وزرات در حوز

ت وان ينم  يتا اواخر قرن سوم نشان چندان يرانيمستقل امهيمستقل و ن يهاومتكح
 ين نه اد ب ا ظه ور وزراي ا يات عمل ي د حي ه تجدك ان ب ود يافت. در عصر ساماني

گ اه ينهاد توانست در س اختار ق درت جان ين شد و پ  از آن، اكقدرت ممصاحب
-  يارات وس ي و اخت يرانيا يانهيشيبا پ ينهاد ةدوبار يابيند. قدرتكت يخود را تثب

 ياسيدر ساختار س -ردكيابت سلطنت عمل ميدر سطح ن يم از لحاظ نظركه دستك
ه بس تر و ك  ينظ ر يه اوش شكرانِ بعد از ورود اسالم، ب دون يا ةل گرفتكتازه ش
داش ته  يتوانست چندان قوام و دوامين امر فراهم سازد، نميا يمناسب را برا ةانپشتو

ف راهم  يب را يشه ب ه ن وعياز صاحبان اند يار برخكنه، آرا و افين زميباشد. در هم
 ةان يت و تداوم قدرت نهاد وزارت در قرون ميبستر مناسب به منظور تثب يكآمدن 
 ياژهي ت وي از اهم يفردوس  ةش اهنامن، اي ن مي ه در اك ار رف ت كران به يخ ايتار

 برخوردار است.
 يمش غوله دلك - يران يت اي داش تن هوه ازنده نگ ةن داشتن دغدغيدر ع يفردوس

 ياس يس ةرفت از اوضا  آشفتبرون يبرا ياراه چاره يدر پ -رسدياو به نظر م ةعمد
د ي تان و تجدران باس ي ا ياسين چاره را در بازگشت به ساختار سيزمان خود بود و ا

 يات آن الگ وي د حي ه تجدكداست يرد. پكيوجو مجست ياسيات آن سامان سيح
 يان اص لك از ار يك يات نه اد وزرات ب ه عن وان ي د حي، بدون تجديدارومتكح

توج ه  ين فردوس ينم ود؛ بن ابراين م كران باس تان ن امميقدرت در ا ياسيساخت س
گ اه بلن د يام ر ب ا توج ه ب ه جان ي ه اك را به نهاد وزرات معطوف داشت  ياژهيو

 يبس تر مناس ب ب را ي كا ناخودآگاه فراهم آم دن ي، خودآگاه شاهنامهو  يفردوس
 رد. كل يانه را تسهيت و تداوم قدرت نهاد وزارت در قرون ميتثب
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ارجمن د  يه اپ ژوهش يفردوس  ةش يو اند ش اهنامهمختلف  يهادر مورد جنبه
 يريگقدرت يبرا يجاد بستريدر ا يفردوسر يصورت گرفته، اما در مورد تلث ياريبس

ه ك ييافت. جواد  با بايتوان ينم ينده، پژوهش مستقلكپرا ينهاد وزارت جز اشارات
 ياس يس ةش ياند ي، به بررسيرانشهريا ياسيس ةشيران و انديا ياز منظر تداوم فرهنگ

ز ي ( و ن1311) رانيدر ا ياسيشه سيخ انديبر تار يدرآمدتاب كران پرداخته، در يدر ا
و نق ش او در انتق ال و  ير فردوس ي( به ت لث1316) ي وس كالملخواجه نظامتاب ك

وجوه ب ا آن  يه بحث حاضر در برخكرده ك ياشارات يرانشهريا ياسيس ةشيتداوم اند
در عصر  يرانشهريشه اياندتاب كز در ين يوندرستم ياست. تق يهمهوشان يواجد نوع

در عص ر  يرانش هريا يه اش هيش ب ر اس تمرار اندايز اصلكه تمرك( 1311) ياسالم
 يه اش هين راه ب ر آرا و اندي ن اس تمرار ب وده و در اي موج د ا يو بسترها ياسالم
ز ش ده، در بخ ش مرب وط ب ه ك متمر ين سهرورديالدو شهاب كالمل، نظاميفردوس
 ن موضو  داشته است. يبه ا ييوتاه و گذراكاشارات  يفردوس

  يعصر فردوس يو فرهنگ ياسيط سيشرا
ن ق رون ي ا يساز بودند.   ننده و سرنوشتكن ييتع يقرون يقرون سوم و چهارم قمر

ردن ك ف ا يق ادر ب ه ا يرانيشد و اگر تمدن اخته يتمدن اسالم ر يفرهنگ يهاشالوده
ش د، يز خ ود نمينقاط تما يسازو برجسته يدر تمدن اسالم ياستهيشا يسهم فرهنگ

-136: 1393، يوس ت )بس تانيپيم م يصر به جهان ق دم ةد همچون تمدن فراعنيشا
، «يگ ريد»س ب اس تقالل از ك يه ب راك ب ود  ين اب زاريتريزبان قو كشي(. ب136

ت مج زا ب ه ي هو يكردن كفرهنگ غالب و برپا  يكز با ينقاط تما يسازبرجسته
و  يان، زب ان پارس يژه با ظهور دولت سامانيودوم قرن سوم و به ةميآمد. در نيار مك

ژه يوان و بهيچون غزنو ييهاومتكافت، اما حيدوباره  يجان يرانيت ايبه تب  آن هو
 ياسالم يهاشهيج انديقدرت خود، با ترو يهاهيام پاكاستح يدند برايوشكان يسلجوق
ه ك بهردازند؛ چنان يتيقوم يهايف تلقياقوام و شعوب، به  تضع ةهم يبر برابر يمبن
 ور م ب هيباش  يران يت ايو ن و قوم يهابه دنبال جلوه يقاگر در شعر دوره سلجو»

« ان دردهك را زب ون  يهنيو م  يقوم يهانان تا چه حد ارزشيه اكم ينيبيمحسوس م
را  يران يت ق وم ايو هو يزبان پارس ين امور بقاي(. ا24-23: 1319، ينكدك يعي)شف
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 يران يت قوم ايهو يبقا ياش بركشمكن يداد. در هميد قرار ميم و امياز ب يادر هاله
اف ت. ي يز رونقين ييسراه حماسهكبود  يت اسالميآن در هو ةاز استحال يريو جلوگ

 ياس يه از نظر سكداشت  يقوم« يمل» يةت از روحياكها حش حماسهين و سرايتدو
ند يروح ش ف رو ننش  يه ارد ت ا جن بشك يمغلوب شده بود، اما تالش م  يو نظام
و  ينظ ام يه اس تكن شي ت خ ود را از پ  ِ اي( و هو19: 1341ندوشن،  ي)اسالم
 ند.كحفظ  ياسيس يالهاياست

ش از يوبمكان داشت و يجر يه در روزگار فردوسك ياعمده ةمسئل ياسياز نظر س
ب ه  ياس ين شده ب ود، ع دم ثب ات سيزمرانير ايگبانيگر يدولت ساسان يپ ِ فروپاش
 يلك ور و به زمانه ياسين اوضا  سيا ر و قدرتمند بود.يدولت فراگ يكسبب فقدان 

 ةان ب ه عرص ك ب ا ورود تر يه در عص ر فردوس ك يو فرهنگ ياسيس يختگيردرهم
ب ا  يچون فردوس  يشخص يتوانست از سويرد، نميگر بگيد يرفت تا رنگيم ياسيس

در او  يگريالت ش عوبيسبب رشد تما يبرخ ةديه به عقك- 1يزادگدهقان ةنيشيآن  پ
 يياعتناياو از اوضا ، با ب ين آگاهيو همچن -2(622-621: 1313ود )صفا، ز شده بين

اوض ا   يدر قب ال آش فتگ يه فردوس ك  ش اهنامهن موض   در يارتركشود. آش يتلق
زاد در گرم اگرم نب رد ب ا اع راب ف ر ه رس تم كاست  ييح گرفته، جايصر يموضع

از من اب   ي ك چيه ه ك خطاب به برادرش نگاشته اس ت. از آنج ا  يامسلمان، نامه
د بت وان يان د، ش ااوردهيان نياز آن به م يركن نامه نداشته و ذياز ا يردكادي يخيتار

ن آنچ ه يذهن خالق خ ود ش اعر ب وده و بن ابرا ةن نامه برساختيه اكمسلّم انگاشت 
                                                           

دهقانان به سبب تمکن مالي و دارا بودن حدي از دانش و آگاهي نسبت به مواريث كهن و همچنين به سبب داشتتن  1
شد، حفتظ ه خود موجد عاليش سياسي و فرهنگي به گذشتۀ باستاني ايران ميريشه و اصلي در ايران پيش از اسالم ك

هاي ايران باستان را برعهده داشتند. دربارئ تمکن مالي دهقانان هنگام فتوحات، به و انتقا   مواريث و سنن و انديشه
از مواريتث كهتن و  . بتراي آگتاهي ايتن طبقته 320: 1330روايتي از بالذري در اين زمينه رجتو  كنيتد وبتالذري، 

 .111: 2330؛ نولدكه، 14: 1333؛ صفا، 17: 1319برخورداري آنها از دانش، ر. ک. به: روشن، 
توان يافت. از روي تفاخراتي كه برخي شتعوبيه بته اي بين شعوبيه و دهقانان نمييافتهبرخي معتقدند ارتباا سازمان 2

ه و بيگاه اين طبقه در نهضت شعوبيه سخن گفت، اما در مجمتو  اند، شايد بتوان از شركت گاتبار دهقاني خود داشته
آيد، اين است كه آنان تمايل چندان به مخالفت علني بتا اشترافيت كارانۀ دهقانان برميآنچه از مشي سياسي محافظه

دان توانستتند چنتدادنتد، نمتيعرب نداشتند؛ به همين دليل با شعوبيه كه به صراحت عرب را مورد تمسخر قترار مي
كته بستترهاي -همراهي آشکار داشته باشند. البته بعيد نيست كه دهقانان با فراهم كردن كتتب و روايتات باستتاني 

انتد وآذرنيوشته و در خط دادن بته افکتار شتعوبيان دستت داشتته -اصلي افکار شعوبي و منبع تغذيه فکري آنان بود
   .14-13: 1391صالحي،
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ب ر زب ان  ييهاييشگويران بعد از فتح اعراب همچون پياوضا  ا ياز نابسامان يفردوس
 يچش مداد و جه ل و تنگيو ب يشانيان پريب»ست جز ين يزيساخته، چ يرستم جار

 يگ ر، فردوس يب ه عب ارت د«. ده اس تي بع د خ ود ب ه چش م د يهاه شاعر سدهك
ن يرده و هم  ك  ان ي  ق خ  ود از اوض ا  زمان  ه را از زب  ان رس تم بي  عم يس رخوردگ
ان قهرم »ش ود ش اعر يه باع ث م ك از بهبود اوضا  است  يديها و نااميسرخوردگ

وا دارد « ان چن د س ده بع ديان س خنان ش عوبيجنگ به ب كاچاكداستانش را در چ
 1(.161: 1316الت، كنه يو آد ياحقي)

ش د. محقق ان  ش اهنامهار ك دست ب ه  ي، فردوسيو فرهنگ ياسيط سين شرايدر ا
را  ياما در مجمو  اگر فردوس  2اند،ش شاهنامه برشمردهيسرا يبرا ياهداف گوناگون

ش عر ب ر  ةه خرق كم يشه بدانيپخرد يمكيه حكگو، بلزبان و قصهتر يرنه فقط شاع
ه ك چ ه،  بليو از س ر باز يل س رگرميار خود پوشانده و سخن نه ب ر س بكقامت اف

ه در ذه ن ك ييهاو دغدغه با توجه به اوضا  زمانه 3گاهانه رانده است،بخردانه و آ
الن را ك م دو مقص ود ك ن دس تد بتوايشده، شا ير و بر زبانش جاريو جان او جاگ

 ي. بازس از2؛ يران يق وم ا« يمل »ت ي هو ياي . اح1ش شاهنامه برش مرد: يسرا يبرا
ش از اس الم يران پيا ياسيسامان س يموجود در روزگار شاعر بر مبنا ياسيساختار س

 ران باستان الگو گرفته است. يه از اكل يبد ياسيسامان س يك ةم ارائكا دستيو 

 ياسيس ةط آشفتيرفت از شرابرون و راه يفردوس
روزگار خود را بازگشت ب ه  ياسيرفت از اوضا  سراه برون يرسد فردوسيبه نظر م
ا او ي دانسته اس ت. گويم يدارومتكح يد آن الگويان و تجديرانيا يمرانكسنت ح

                                                           

هرچند فردوسي پيوسته از »، پژوهشگر ديگري چنين گفته است كه: شاهنامهود در در مورد نگاه فردوسي به زمانۀ خ 1
از آغتاز تتا پايتان گتويي تتأمالت موشتکافانه دربتارئ شتاهنامه كنتد، هاي آشکار به جهان معاصرش پرهيز متياشاره
تتوان كترد كته د نمتيهاي رهبري در روزگار شاعر است. اشارات معاصر شايد نهاني يا نمادين باشند، اما ترديناكامي

  .270: 1392وفردريک استار، « كرد، آگاه بوده استاش پيدا مياش در زمانهنويسنده به خوبي از معنايي كه نوشته
: 1321؛ ختالقي مطلتش، 99: 1392، نگاه كنيد به: رستگار، شاهنامهبراي نظرات مختلف در مورد اهداف سروده شدن  2

 .32: 1327؛ قاضي عسگر،233وندي، همان، ؛ رستم1: 1393واقب، ؛  ث303: 1330؛ اديب برومند، 119
اهلل رضا بر همين معني تأكيد داشته و معتقد بوده است فردوسي پيش و بيش از آنکه شاعر باشتد، پژوهشتگري فضل 3

، در سترا باشتدگتو و مديحتهاش را بازبيني كرده و بدون اينکه بديههسي سا  نشسته، نوشته»حسابگر بوده است كه 
  .13: 1324ورضا، « فکر كاري بادوام و بهينه بوده است
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آن  يه بازس ازك رد ك يم  يقوم تلق يخيت تارياز هو يرا بخش يمرانكن سنت حيا
ت يان داشته باشد و هم به سبب اهميرانيت ايدر حفظ هو يم نقش مهمتوانست هيم

ن منظ ور ب ه ياه د؛ ب ه هم كب ياس يس يز ق درت در آن، از تش تت و آش فتگكتمر
ه ا ب ا ن داس تاني ران باس تان هم ت گماش ت. ايا يهاات و داستانياكح يآورجم 

« رانيان»و « نرايا»ن يو همچن« بد»و « يكن» يروهاين نيه بك يمشخص يهايمرزبند
ن يزمراني نان اكن س ايب« يمل» يهمبستگ يت نوعيتوانستند در تقويدادند، ميانجام م

ب ا « خ ود» يد ب ر مرزه اكيو تل يساز«يگريد»مؤثر باشند و با « رانيا»ل مفهوم يذ
ن ي داشته باشند. ا ين را در پيزمرانيت مستقلِ مردمان اي، پررنگ شدن هو«يگريد»

رد؛ ك ير مقت در ف راهم م ي ومت فراگكح يكجاد يا يرا برا ياسبامر خود بستر من
 يقوم و مرزها يكت ياز هو يپاسدار ير مقتدر برايومت فراگكح يكرا وجود يز

 يه فردوس ك  يلياز دال يكيد يات بود. شاياز ضرور« يگريد»ن در برابر يسرزم يك
خس  رو  دو ي، ب  ر پادش  اهي  دوره ساس  انيف وق  ايتوج  ه خ  ود را در توص   ةنيش  يب

وم ت در آن دوره كر حين اقتدار فراگيهم 1رده بود،كز كز(  متمريروان و پروي)انوش
ب ه عن وان  ياس يدن آن س امان سيشكدر بر يرسد عمل فردوسيبه نظر م 2بوده است.

را ي رعامدان ه نب وده اس ت؛ زير، چن دان غيوب چش مگي فاق د ع يآرمان ةنمون يك
ه در نس بت دادن ك -ردنش ك  يخطا معرفاز  يو خال ياسيآن سامان س يسازيآرمان

                                                           

 فردوسي تقريباً نيمي از كل حجم بخش ساسانيان را به دورئ پادشاهي اين دو خسرو اختصاص داده است. 1
الطوايفي بازمانده برخي پژوهشگران حکومت ساساني را تا عصر خسرو او  فاقد تمركز الزم و تلفيقي از ساختار ملوک 2

  كته اوج تمركتز آن پتس از 113: 1324ستن، دانند وكريستتينمي« حکومت مطلقه ديواني»از دورئ اشکاني و يک 
 . برختي پژوهشتگران نيتز وجتود يتک حکومتت متمركتز در دورئ 24: 1332اصالحات انوشيروان بوده است وفراي، 

پتارتي -مبنتاي يتک اتحاديتۀ ساستانيساساني را مورد ترديد جدي قرار داده و حکومت را در كل دورئ ساستاني بتر 
توانستت هاي دودمتاني پتارتي نبتود، ايتن سلستله هرگتز نميدانسته و معتقدند كه اگر همکاري ساسانيان با خاندان

قدر كه ادامه يافت، حفظ كند. آنان از قضا عامل اصلي فروپاشي حکومتت ساستانيان بته دستت فرمانروايي خود را آن
: 1399اند وپورشريعتي، كردهاي كنار گذاشتن اين اتحاديه و ايجاد حکمراني مستقل بيان اعراب را تالش ساسانيان بر

محورِ استتوار و نيرومنتد را كته همتزاديِ تتام و  . عالوه بر اين، آنها وجود يک سنت دينيِ روحانيت91-90، 00-02
ي مضتمون ادبتي كته حتاكي از اتمامي با سياست داشت، به چالش كشيده، انديشۀ توأمتاني ديتن و دولتت را گونته

دانند كه نه در دوره ساساني، مي« باورانه استاي فرجاماي شاد بر باد رفته... يا آرزوي آيندهحسرت روزگاران افسانه»
انداز ديني دورئ ساساني را نته تنهتا  يتک ديتن رستمي بلکه بعدها در دوره اسالمي پرورده شده است. بنابراين چشم

داننتد كته حتتي همتان ديتن هتاي متنتوعي از اديتان ميتنگاتنگ با دولت، بلکه متشکل از طيفمتمركزِ در ارتباا 
  .411-413مزديسنا هم به كيش مزدا و امشاسپندان منحصر نبود و تفسيرهاي متفاوتي از آن جريان داشت وهمان، 
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 يب را يتالش  1-آن به قضا و قدر و آس مان و سرنوش ت مش هود اس ت يهاستكش
از  يبود تا الگوبردار ييارآكعدم  ياز انگِ تردامن يمرانكح يستردن دامان آن الگو

 ابد.   يب يعقالن يهيآن توج
ل يداده و ب د آن را آرم ان خ ود ق رار يه فردوس ك  ياس يساختار س يلك ور به
دانست، دو وجه عمده داش ت: يموجود روزگار خود م ياسيساختار س يبرا يمطلوب

 . ساختار/فرم/ صورت. 2؛ يه/ معنيما. محتوا/ درون1
ه در س  نت ك  اس  ت  ييه  ايژگ  يه  ا، ص  فات و ومنظ  ور از محت  وا هم  ان ارزش

 ي ك ياشد و وجود آن ان ش رط الزم ب ريان ارزشمند شمرده ميرانيا يدارومتكح
 يخوب يمرانكها، نه حه در فقدان آن صفات و ارزشك؛ چنانده بوديپسند يمرانكح
از  يمن دو بهره  يدادگر 2،ي. خردمنديمران خوبكد و نه حيتوانست به وجود آيم

رار ك ه در شاهنامه ب ه تكاند يهاها و ارزشيژگين ويترسه مورد از مهم يزديفره ا
 مند از آنها باشد.د بهرهيم باكاد شده و حاياز آنها 

 يخيژه در بخ ش ت اريوف آن پرداخت ه، ب هيبه توص  يه فردوسك ياسيساختار س
س اخت ق درت در دول ت  ياست. برخ يباً همان ساختار دولت ساسانيشاهنامه، تقر

(، ام ا ب ا 124: 1392، يياي اند )درابهام دانسته يات دارايم در جزئكرا دست يساسان
 يل كس اخت  ةل دهن دكيتوان گفت چهار نهاد عمده تش يم اتياز جزئ يپوشچشم

، نهاد م ذهب و نه اد ارت ش وانياند. نهاد سلطنت، نهاد دبوده يساسان ةقدرت در دور
ران و بخ ردان، موب دان و ي ران و دبي آن ان پادش اهان، وز ةل دهندكيه عناصر تشك

بند ين ساختار پايبه همباً يدر  ول شاهنامه تقر ياند. فردوسان بودهيان و سهاهيروحان
ن نهادها ب وده يل از همكباً متشيتقر يلكه در نظر داشته، از نظر شك يتيمكبوده و حا

 است.

                                                           

ختر و برگشتن بختت انداختته در جريان حملۀ اسکندر و مغلوب شدن ايرانيان، دارا اين شکست را بر گردن گردش ا 1
زاد نيز در نامه به برادرش كه در آن شکست ايرانيتان از اعتراب را  . رستم فرخ1792-1/1791: 1324بود وفردوسي، 

پيشگويي كرده بود، پيشاپيش تقصير اين شکست را از گردن ناكارآمدي ستامان سياستي عصتر ساستاني برداشتته و 
  .2/1212كرده بود وهمان،  متوجه سير ستارگان و گردش چرخ بلند

خرد در شاهنامه در دو معنا به كار رفته است. يک معناي عام كه  همان دانايي و حکمت است و يک معنتاي ختاص  2
توان آن را خرد سياسي ناميد. خرد سياسي در شاهنامه، در مفهوم شيوئ ادارئ سياسي كشور و آيتين و متنش كه مي
  .33-32: 1329مدي و حسني باقري، داري به كار رفته است واححکومت
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 و نهاد وزارت يفردوس
، يدگاه فردوس ي ه از دك ن مطل ب اس ت ي ن ايمب شاهنامهها در ت داستانينو  روا

ارگزار كاز »او  هكها برخوردارند؛ چناننسبت به نهاد يشتريت بيارگزاران از اهمك
 يارگزاران نق ش اص لك» يفردوس يركف ةدر منظوم يعني؛ «رسديم ياسيبه سامان س
 يب يو خط ييناي)س« برعهده دارند ياسيم و تحقق سامان سيردن مفاهك ياتيرا در عمل

ه ش اهنامه كم يد مدّ نظر داشته باشيروشن شدن موضو  با ي(. برا11: 1393، يقوژد
دون(، ي فر يومرث تا پادشاهكي)از روزگار « يرياسا » ةه دور ور معمول به سرا به

بهم ن پس ر  ييش ته ش دن رس تم و فرم انرواكاوه آهنگر ت ا كزش ي)از خ« يپهلوان»
ران ب ه ي ندر ت ا گش ودن اكش اس يداي بهمن و پ ي)از پادشاه« يخيتار»ار(  و ياسفند

مطل ق  يه خالقكالبته چنان 1(.211-206: 1333نند )صفا، كيم ميدست اعراب( تقس
 ي ةش تر ب ر پايه بك ند، بلكيامل صدق نمك ور شه بهيهم يبندن بخشيگفته است ا

از  ي كچين رو، ه ي گر است. از ايها در برابر دو بخش دهيمااز درون يكي ينيسنگ
: 1391مطل ق،  يس ت )خ القين يگ ر ته يگانه، از موضو  دو بخ ش دسه يهابخش
ه ك  يارگزارانك د از ي نون باكگانه، اسه يبندخشن بيا يرش نسبي(. با پذ134-136
س امان  يارگزار اص لك اند، س خن گف ت. پادش اه ردهك ينيآفرن سه دوره نقشيدر ا
ه گ اه تنه ا ك  يرياس ا  ةخص وص در دوربه-ن س ه دوره ي از ا يكدر هر  ياسيس

ل كت و اعم ال او ش ي  ح ول شخص ي ور عمده تمام وقابوده و به -ن استيآفرنقش
ه ك جه ان ق رار داش ت، بل يه ايانون دگرگ ونك گرفته اس ت. او ن ه تنه ا در يم

، ييب وده اس ت ) با ب ا يسرش ت ش اه يهاياز دگرگون يجهان تابع يهايدگرگون
ن سامان يارگزار اكل است، اما او تنها يبديب ياسين سامان سي(. پادشاه در ا19: 1311

ردار آن ان  ب ه ك ار و ك ه كدارند نار او  قرار كدر  يگريارگزاران دكه كست، بلين
برخوردار است.  ياژهيو تياهم از ياسيس سامان نيا به يدهجهت و يرگذاريتلث سبب
ار يشهر يمنداز فرهيحفظ تعادل عناصر مورد ن»ارگزاران كن يا يف اصلياز وظا يكي
س ت يبايارگزاران م ك ه ك ن معن ا يجا(؛ به ا، همانيقوژد يبيو خط ييناي)س« است
در  ين صفاتيبر حذر دارند و در صورت بروز چن يدادگريو ب يار را از نابخرديشهر

 غ نورزند. يدر ييروار درست فرمانيار به مسيت شهريو هدا يياو، از راهنما
                                                           

  .10: 1322اسالمي ندوشن تقسيم شاهنامه به دو دورئ داستاني و تاريخي را ترجيح داده است واسالمي ندوشن،  1
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مختل  ف ش  اهنامه  ةت، در س  ه دوري  اهم ةث وج  ود و درج  ي  ارگزاران از حك  
 يرياس ا  ةدور ياص ل ارگزارك ن و يآف ره گفته شد، پادشاه نقشكاند. چنانمتفاوت

ن آنان رستم است. در يتريه نامكاند پهلوانان ارگزاران عمدهك يپهلوان ةروست. در دا
رانش هر، ب ر يان اكي ف پادشاه چون جنگ و رزم و دفا  از ياز وظا ين دوره، بخشيا

از  ياريبس يو پهلوان يرياسا  ةشدن دور يپهلوانان قرار داشته است، اما با سهر ةعهد
خ ود را از  يگگونهيخدا ةش آن وجهيش از پيشود. پادشاهان بيها دگرگون مزيچ
از پهلوانان قدرتمن دِ  يشدند و خبر يش عاديوبمك ييهال به انسانيف دادند و تبدك

ران و ت وران ب از ي ام ان ايب يخود را از خالل نبردها يوجود ةه جوهركستبربازو 
ق دم  يخيات ت اري ن س فت واقعيزم  يرو ين دوره، راوي در ا 1ند، نبوده اس ت.ينما
ر و خ  رد و يت  دب ةه دورك  س  ت، بلين ينب  رد و پهل  وان ةدور يخيت  ار ةزن  د. دوريم  

ردار ك  رو و نب  رد، در ي  ، آزادان در نيپهل  وان ةحماس  »اس  ت. هرچ  ه در  يس  خندان
ن د و ب ه ب ار كيردار در سخن گل مك يخيتار ةشند، در حماسكيفند و سر مكشيم
م ت كداد( و حي )داد و ب يش ورداركو  يخص وص در عرص ه جهانب انند، به ينشيم

ب ه  يده ارگزارِ م ؤثر در نظمك ه ك ن است ي(؛ و هم203: 1314وب، ك)مس« يعمل
ر اس ت ي ش اهنامه وز يخيتار ةند. پهلوانِ دوركير ميين دوره تغي، در اياسيسامان س

گفتن به سؤاالت او در پاسخ  ياست و پهلوان يمت و سخندانكر و حيه خداوند تدبك
خرد و دانش به  ةر در عرصيابد. وزييدشوار نمود م يهااز معما ييار و رازگشايشهر

ر خود يآنان را مغلوب تدب يزيرجنگ و خونيرود و بين ميزمرانيجنگ دشمنان ا
ت وان در يم  ين امر را ب ه روش نيد. اينماير از پرداخت باژ و ساو ميند و ناگزكيم
-2/1636: 1314، يشطرنج توسط پادشاه هن د )فردوس  يشدن بازت فرستاده ياكح

مقفل توسط پادش اه روم ب ه درب ار  يت فرستاده شدن صندوقياكز در حي( و ن1642
ات، درست ب ه ياكن حيا يرد. در هر دوك( مشاهده 1662-1669روان )همان، يانوش

ه ك  يگ امن از گشودن راز و هنيزمرانيبخردان و آگاهان ا ةمهمه يوقت درماندگ
 يد، بزرگمه ر همچ ون پهل واني آيان مين در ميزمرانيخطرِ از دست رفتن استقاللِ ا

ب از  كراز، خطر از سر مل ةشد و با برداشتن پرده از چهرارزار كبخرد و آگاه وارد 

                                                           

اسالمي ندوشن معتقد است در اين دوره حتي غناي شعر و جوشش احساس شاعر و در نتيجه، ارزش ادبتي شتاهنامه  1
  10ندوشن، همان، گيرد واسالمي هم كاستي مي
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رس د ياند، اما ب ه نظ ر م شاهنامه آمده يخيتار ةه در دوركنيات با اياكن حيرد. اك
نش ان دادن ق در  يان د ب راييهاتي اكت داشته باشند، حيواقع در ييه پاكش از آنيب

ه بزرگمهر كن است يمت و خرد. چنكاز ح يدن او به عنوان نماديشكبزرگمهر و بر
اس ت  يت يماس ت و آكه سرآمد خردمندان و حكروان ير و مشاور انوشيدر نقش وز
توان د يم  يخيتار ةه در دوركشود يم يارگزاركن ي، موثرتريو سخنور يدر سخندان

 ت داشته باشد. كانتظام امور مشار ينار شاه براكدر 
ت يشخص  ةه درب ارك ييهاديو ترد 1ات در مورد بزرگمهريبا توجه به تشتّت روا

بزرگمه ر و « دنيش كبر»در  يار فردوس ك ت وان گف ت يم  2او ابراز شده، يخيتار
 ةنيش يپ ي كختن در فراهم س ا يير بسزايچنان ارجمند، تلث يگاهيرساندن او به جا

س اختار  يكر در يگاه وزيت جايردن اهمكزه ينهاد وزرات و تئور يز برايافتخارآم
گ اه يجا يابي باز ي، ب رايه نهاد وزارت در ادوار بعد از فردوسكداشت؛ چنان ياسيس
ن استدالل يند. اكا كنه اتيشين پيتوانست بر ايقدرت، م ياسين خود در ساخت سيشيپ

ش از يه گرچ ه پ ك م ين كت ه توج ه كن ني ه ب ه اك ابد ييم يشتريقوت ب يهنگام
ان د، ام ا ب ه نظ ر به بزرگمه ر داش ته يوتاهكاشارات  يو مسعود ينوري، ديفردوس

ن ي ا كان د كه ان دك فات او از بزرگمه ر اس ت يو توص 3يرسد پ  از فردوسيم
                                                           

: 1304؛ مستعودي، 12-11: 1342هاي گوناگون دربارئ بزرگمهر و فرجام كار او، نگاه كنيد بته: بنتاكتي، براي روايت 1
؛ بيهقتي، 241: 1329؛  طوستي، 1302-2/1311؛ فردوستي، همتان: 417-472: 1312؛ ثعالبي، 207-201، 1/214

 .92: 1323بلخي، ؛ ابن300-327: 1320
داند كه فردوسي از اين شخصيت براي نقل مطالب تعليمي خود سود بترده ، بزرگمهر را شخصيتي داستاني مينولدكه 2

هاي مصري و شخصيت تتاريخي مهتر نرسته وزيتر  . بارتولد، بزرگمهر را تلفيقي از افسانه470: 1332است ونولدكه، 
تخليط شخصيت بزرگمهر بتا برزويته طبيتب سن از احتما   . كريستين292: 1304بهرام گور دانسته است وبرتلس، 

 . ختالقي 191-193، 419: 1312ستن، آورده استت وكريستتينسخن گفته و شواهدي مبني بر يکي بتودن ايتن دو 
مطلش به تأسي از يوستي بر آن است كه بزرگمهر نه برزويه طبيب، بلکه همان بُرزمهر دبير خسترو او  بتوده كته بته 

  .312-3/310: 1321سيده است وخالقي مطلش، فرمان هرمزد چهارم به قتل ر
البته ثعالبي نيز تقريباً همزمان با فردوسي به بزرگمهر توجه نشان داده است. آنچته در متورد بزرگمهتر در شتاهنامۀ  3

ت اي با روايت فردوسي متفاودرگاه انوشيروان و تعبير خواب اوست كه تا اندازه به بزرگمهر ورود نحوئ يکي آمده، ثعالبي
است. ديگري داستان آوردن شطرن، از درگاه پادشاه هندوستان و اخترا  تخته نرد در جتواب آن توستط بزرگمهتر و 

هايي مقفل از طترف قيصتر ديگري خشم گرفتن انوشيروان بر بزرگمهر و محبوس ساختن او و فرستاده شدن صندو 
ورد تأثيرگذاري كتاب ثعالبي به دو نکته بايد  . در م417-472، 474-471: 1312روم در همين زمان است وثعالبي، 

توجه كرد. نخست آنکه ثعالبي در بيان اين روايات، اختصار را تا حد ممکن رعايت كرده و از هرگونه طتو  و تفصتيل 
پرهيز جدي داشته است. عالوه از اين، او كتابش را در قالب نثر و به زبان عربي و به هي ت و نيت يک كتاب تتاريخي 

زمين، در مقابتل زبتان ه كه اين امر به روشني ميزان تأثيرگذاري و رواج آن در ميان عام و ختاص متردم ايتراننگاشت
 سازد.پارسيِ فخيم و سليس فردوسي و قالب منظوم حماسي را كه او براي بيان اين روايات برگزيده است، روشن مي
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 ر/ي وز ي كابد و ب ه عن وان ييدست م يزبان به مقام بلنديفارس يايت در دنيشخص
گ ذرا ب ه  ياگر نگ اه 1شود.يم يخيو گاه تار ي ور گسترده وارد متون ادبم بهكيح

ر يارا ت لثكم، آش ين دازيب يدر زبان فارس يش و پ  از فردوسيپ يو ادب يخيمتون تار
ن مت ون را ي ر در اي م/ وزكيح يكان شدن بزرگمهر به عنوان نماد يدر نما يفردوس

 يا به عب ارتيم، يريگيوده شدن شاهنامه فاصله مهر چه از زمان سر م.ينيم ببيتوانيم
زان ي شود، به هم ان ميان عام و خاص افزوده ميزان نفوذ شاهنامه در ميهر چه بر م

خ يت اردر  مث ال، يب راشود. يتر مان متون مختلف گستردهيز در ميحضور بزرگمهر ن
 يست فردوس يز ييايجغراف ةه در حوزك ياشاشاهنامهيبه عنوان متن شاخصِ پ يبلعم

ت وان يست، اما پ  از سروده ش دن ش اهنامه مياز بزرگمهر ن يهم نوشته شده، نشان
ت ي ح ائز اهم ةت كرد. نكمشاهده  يحضور بزرگمهر را در متون فارس كاند كاند

 ةن ح وزي، ابت دا از هم يرسد ورود بزرگمهر به مت ون فارس يه به نظر مكآن است 
 ياتكيكاگر از تش 2ن بزرس آغاز شده است.خراسا يعني، يست فردوسيز ييايجغراف

م و بن ا يشده است، بگ ذر كالملو حةينص و كر الملويسه در اصالت ك
ش از يپ  ش اهنامهه ك ج ه گرف ت يگون ه نتنيتوان ايم 3م،يرا بر اصالت آنها بگذار

مه م و  يخراسان به عن وان متن  يان ادبا و علمايان عام و خاص، در ميگسترش در م
توان يم شاهنامهرگذار بوده است، اما پ  از گسترش عام يشد و تلثيم مؤثر خوانده

مش اهده  يز به گستردگيزبان نيفارس يايگر دنيبزرگمهر را در متون نقاط د يردّ پا
                                                           

ه احتما  زياد كتابش را در اواخر قرن پتنجم نگاشتته، در بلخي كه ببلخي است. ابنابن فارسنامهيک نمونۀ روشن آن  1
و در پتيش تختت كرستي زر بتودي كتي »مورد مقام بزرگمهر  و توصيف جايگاه او در بارگاه انوشيروان نوشته است: 

بزرجمهر بر آن نشستي و فروتر از آن كرسي موبد موبدان بودي و زيرتر از آن چند كرسي از بهر مرزبانان و بزرگان و 
  .90بلخي، همان، وابن« جاي هر يک بترتيب معين بودي كي هيچکس منازعت ديگري نتوانستي كرد

غزالي و تاريخ بيهقتي و  الملوک نصيحۀ الملک وخواجه نظام سير الملوکها را در براي مثا ، نخستين نشانه 2
؛ بيهقتي، همتان، 171، 12، 11: 1310؛ غزالتي، 232، 241، 234، 109طوسي، همتان، توان ديد وتاريخ گرديزي مي

مجمتل التتواريخ و و  نامتهقابوس . همزمان با آنها در دو كتتاب ديگتر يعنتي 20: 1313؛ گرديزي، 327، 309، 300
؛ مجهتو  المؤلتف، 112، 23، 31، 21: 1312توان نام بزرگمهر را يافت ونگاه كنيد به: عنصر المعالي، نيز مي القصص
استدي طوستي استت  نامتهگرشاست بي كه در آن از فردوسي و شاهنامه يتاد شتده،  . البته نخستين كتا90: 1312

  .1334واسدي طوسي، 
از قوت بيشتري برخوردار است. براي نمونه،  شده، اقامه متون اين اصالت براي كه سندي و متني داليل رسدمي به نظر 3

. بتتتراي 22-20، همتتتان، ؛ طوستتتي113-112: 1323نگتتتاه كنيتتتد بتتته: طباطبتتتايي،  نامتتتهسياستتتتدر متتتورد 
؛ و نيتز طباطبتايي، 1331التدين همتايي در: غزالتي، نيز نگاه كنيد به: مقدمۀ مفصتل جتال  الملوک ةنصيح
1322 :132-139. 
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، ش اهنامهش قابل توج ه استنس ا  يژه از اواخر قرن ششم و با افزايون امر بهيرد. اك
خ ق رون هف تم، يت ب ادب و ت اركاز  ياريسه در بكچنان 1افته است؛ي ينمود بارزتر

ن ي اف ت. اير يم/ وزكيح يكاز بزرگمهر در قامت  يتوان نام و نشانيهشتم و نهم م
ه بخ ش قاب ل كم يريته را در نظر بگكن نيه اكابد ييم يشتريت بيموضو  آنگاه اهم

ا ي و  اندر شدهيا به نام وزياند و به نگارش درآمده يريتب توسط وزكن ياز ا يتوجه
د ب ر كينار  تلكتوان از ين نمير بوده است. بنابرايو ارادتمندان وز يسنده از حواشينو

 كالملنظاممثال،  يگذشت. برا ين متون به سادگينام بزرگمهر و نام بردن از او در ا
ه از ارادتمن دان ك  ين غزال ير بوده است. همچن يرا نوشته، خود وز كرالملويسه ك

چن ان  كالملو حةينص الئوس ت، در ةوده و به گفتب كالملخاندان نظام
ر، ي ن وزيت س نگير شدن مس ئولكعالوه بر متذ ييه گوكجانب وزرا را نگه داشته 

(. در س ه 1/206: 1364جانبه از آنه ا را داش ته اس ت )الئوس ت، ت همهيقصد حما
ده ر نش انيم/ وزكيح يكگاه يامالً او را در جاكه او از بزرگمهر آورده، ك يتياكح

مؤل ف  يوي ملط يدهد. محمد غازيبهتر پند م يمرانكح يه به پادشاهان براكاست 
-611بن قلج ارس الن )شاهمانيوان سلياز اصحاب د ،العقول روضةتاب ك

هم منصب وزارت او را داشته است. او  يروم بوده و چند ين سلجوقي( از سال 600
، يوي ملط يغ ازاز بزرگمهر آورده ) يات متعددياكح العقولروضة در 

 يمكيآنها بزرگمهر ح ةه در همك( 496-496، 226-221، 220، 166-161: 1313
                                                           

 كنند:   حدود چهارده نسخۀ معتبر از شاهنامه موجود است كه مصححان به آن استناد مي 1
نتويس كتابخانته . دستت2؛ 114/1210نۀ ملتي فلتورانس متورخ نويس كتابخا. دست1هاي اصلي شامل: نويسالف. دست

نتويس كتابخانتۀ . دستت4؛ 031/1337نويس كتابخانه طوپقاپوستراي متورخ . دست3؛  103/1201بريتانيا در لندن 
نتويس دار . دستت1؛ 041/1341نويس دار الکتب قتاهره متورخ . دست3؛  033/1333عمومي دولتي لنينگراد مورخ 

نتويس كتابخانتۀ . دستت2؛ 247/1430نويس كتابخانۀ دانشگاه ليدن مورخ . دست0؛ 091/1394مورخ الکتب قاهره 
نويس كتابخانتۀ . دست17؛ 242/1444نويس كتابخانۀ پاپ در واتيکان مورخ . دست9؛ 244/1441ملي پاريس مورخ 

نتويس . دستت12؛ 291/1421خ نويس كتابخانۀ بريتانيا در لندن مور. دست11؛ 232/1442دانشگاه اكسفورد مورخ 
 .294/1429كتابخانۀ دولتي برلين مورخ 

نتويس انستتيتوي . دستت2؛ 241/1232نويس كتابخانۀ بريتانيا در لندن مورخ . دست1هاي فرعي شامل: نويسب. دست
 نتويس كتابخانتۀ طوپقاپوستراي در. دستت3؛ 249/1443خاورشناسي فرهنگستان علوم شوروي در لنينگراد  متورخ 

 ، بته كوشتش 1907بتن علتي بنتداري اصتفهاني و. ترجمۀ شاهنامه به عربتي از فتتح4؛ 973/1492استانبو  مورخ 
 .2، تهران، چ1224-121/1223-127عبدالوهاب عزام، ميان 

با توجه به اين فهرست، تعداد نسخ شاهنامه كه بين قرون هفتم تا نهم قمري به جاي مانده و در تصحيح شاهنامه به كار 
 رود، خود مبيّن گستردگي نفوذ شاهنامه در اين قرون است.مي
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را محم ودبن  هالنوزار دستورت اب كبافراست است.  يريبزرس و وز
ن يدال ديعم يل ق رن هف تم ب راي در اواخر قرن شش م و اوا ين اصفهانيمحمدبن حس

 يريرپذيه تلثك(1364، ينوشته )اصفهان يسعدبن زنگ كر اتابيوز يابونصر سعدابزر
ت اب ك ين ين وراويد. س عدالدي ت وان ديت بزرگمهر را م ياو از نو  پرداخت شخص

خواج ه »رده و ب ه ن ام ك ف يل قرن هفتم ت للياد در اوايرا به احتمال ز نامهمرزبان
ان كلدگز از اتابيبن محمدبن اكازب كر اتابيوز« يبن علن هارونيالدبيابوالقاسم رب

باً مفصل از بزرگمهر آورده يت تقرياكدو ح نامهمرزبانرده است. او در كجان يآذربا
ت ا[: ي، ]ب ين يان است )وراوير بزرگمهر نمايم/ وزكيت حيو در هر دو همان شخص

 ك يبكت آزادچه ره ب ه عن وان يتاب، شخصكن، در باب نهم ي(. عالوه بر ا119، 92
مان ه دل از ش اه كيح ييرس د و ب ا پن دهايه به خدمت عقاب )پادش اه( م كم كيح
ه اح واالت يار شبيرسد، بسيت به منصب وزارت ميدر نها ييد و به سبب دانايربايم

ت را ب ه ي اكن حي بالفاص له ا ين يه وراوك جال ب توج ه آن ةتكبزرگمهر است. ن
ن د كيخ تم م  كازب  كر اتاب ي وز يبن علاز وزارت ابوالقاسم هارون يرگزاركش

ف ي ردرا ب ا آزادچه ره و بزرگمه ر هم كر اتابيزو ي( و به نوع296-294)همان، 
وان ي اس ت ديا ري وان بوده و گويه خود از اصحاب دك يرمانكن يشمارد. ناصرالديم

 نس ائمت اب كه مش هود اس ت ك ز برعهده داش ته، چنانيرمان را نك يرسالت و انشا
ت ي  خ وزرا ت  ا عه  د مؤل  ف اس  ت، تح  ت حمايت  ار ةه درب  ارك   را االس  حار

رده اس ت. هم و ك ف يت لل يلخانيد اير ابوسعيوز«  ي  صايالدةنصر»
را ب ه  االنوار ةلمع االخبار و درةگرش به ن ام يتاب دك

ن يال داثي جا غرده و در همانك يلخانيد اير ابوسعيوز يدين محمد رشيالداثينام غ
(. حم دهلل 133: 1360، يرم انك ي)منش  رده اس تك س ه ير را با بزرگمه ر مقايوز

ه در ك رده است ك يدين محمد رشيالداثين غيرا به نام هم دهيخ گزيتارز ين يمستوف
در  ي( و حت 116: 1364، ي)مستوف روان نام بردهير انوشيآن از بزرگمهر به عنوان وز

ان آورده ياز بزرگمهر به م يركز ذين القلوب ناهة چون ييايتاب جغرافك
 يل ين عقيال د(.  نظام166: 1362مرو دانسته است )همو،  ي«ابر و عقالكا»و او را از 

ر ي وز ين خ وافيال دقوام ةخ وزراست، به اش اريتار ةه درباركرا  آثار الوزراءتاب ك
ن يال دمالكرا  ب ه ن ام  دس تور ال وزراءر يقرا نوشته اس ت. خوان دمين بايحسسلطان

« منيو ت  كتب ر ةبنا ب ر مالحظ »رده و كقرا  ين بايحسر سلطانيخواجه محمود وز
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ران ي ب ه عن وان وز« مكيا و بورزجمهر حير آصف برخكمصدر به ذ»ود را تاب خك
ه ب ه ك است  يهي(. بد1: 2636ر، يش از ظهور اسالم ساخته است )خواندميبزرس پ
از او  يتياك از بزرگمهر رفت ه وح يه در آنها نامك يتبكر تمام كمجال، ذ يعلت تنگ

 رود.يورد اقتصار من چند مين سبب بر هميست به همين نكان آمده، مميبه م
موج ودِ  ياس يس ياز آشفتگ يخالص ةچار ين گفته شد، فردوسيش از ايه پكچنان

 يم الگوبرداركا دستيش از اسالم و يرانِ پيا ياسيسامان س يروزگار خود را بازساز
و به تب  آن نه اد  يساالرواني، دياسيه در آن سامان سكدا بود يدانست. پر پياز آن م

برخ وردار  ياس تهيگ اه شاي، از جاواني ر به عنوان رأس نهاد ديوز وزرات و شخص
، ينهاد وزارت از جانب فردوس  يابيردن قدرتكزه يتئور يوشش براكن يبنابرا 1بود.
ش از اسالم فه م يرانِ پيا ياسيت سامان سيلكد ياو به منظور تجد يهال تالشيد ذيبا

 يب را ض من ت الش يگ ر، فردوس يجدا و مستقل از آن. به عب ارت د يزيشود؛ نه چ
ت آن ساختار، به نه اد وزارت و ش خص بزرگمه ر )همچ ون نم اد نه اد يلكد يتجد

خ اص  يت وجه ياس يارگزاران آن س امان سك ن ياز م ؤثرتر يكيوزارت( به عنوان 
را ف راهم س اخت  يچون بزرگمهر، بستر يتيدن و پروراندن شخصيشكداشته و با بر

 ةت ق درت نه اد وزرات در دوريو تثب يارِ بازسازكار به يه در ادوارِ بعد از او، بسك
 ران آمد.يخ ايتار ياسالم

 يدگاه فردوسير در ديف وزيها و وظايژگيو
 يه فردوس ك  ييه ايژگيدر و ينهاد وزارت را حت يابيقدرت يبرا ينظر يبسترساز

د. ي د ت وانيز م ي دهد نياو قرار م ةه بر عهدك يفيدانست و وظاير الزم ميوز يبرا
 يژه نهاده و ب رايو يان مقام سلطنت را ارجكماكشاهنامه  يخيتار ةدر دور يفردوس

 يارگزاران قائل شده است، اما تلمل در نو  نگاه فردوسكر يفراتر از سا ياشاه مرتبه
ش يوب مكاو و نه اد وزارت برش مرده،  يه براك ييردهاكاركها و يژگير و ويبه وز

ر ي دن مق ام وزيش كبر يآگاهانه در پ يا فردوسيه گوكد نكين احساس را منتقل ميا
                                                           

نولدكه بر اهميت دستگاه ديوانساالري و طبقۀ دبيران براي حکومت ساساني تأكيد داشته است؛  زيرا اين طبقه همتۀ  1
 :1332تک واليات تا ديوان دخل و خرج كل مملکتت را در دستت داشتتند ونولدكته، امور مالي مملکت از ديوان تک

403.  
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رده ك يم  يب ا مق ام ش اه براب ر يو در سطوح يم تا حدكه دستكبوده  يدر سطح
 يخيت ار ةه در دوركن باشد ياز ا ين آمد، ناشيش از ايه پكن امر چنانيد ايشا 1است.

از شاهانِ  يخبر ق داد(يست خود شاعر هم تطبيز ةتوان آن را با دوريه مكشاهنامه )
خردمن د و البت ه  ين رو، وج ود شخص ي س ت. از اين يرياسا  ةدور ةخردمندِ فرزان

 نمود. ير ميامور اجتناب ناپذ ةادار ينار شاه براكقدرت در صاحب
و دارا ب ودن  ي، دادگ ريمه م چ ون خردمن د يه ايژگ يباً تم ام ويتقر يفردوس

الزم ش مرده اس ت؛  ير هم ب ه ن وعيوز يپادشاه برشمرده، برا يه براكرا  يزديا فره
ن يب ارزتر يها. از نظ ر فردوس يژگين وياز ا يدر برخ ييهاليرات و تعدييالبته با تغ
 يان ه م اش ارهيش از ايه پكاو از خرد است. چنان ير برخورداريت وزيوجه شخص

 ةويش  يد دانست و هم به معنيمت باكدانش و ح ينجا هم به معنيرفت، خرد را در ا
روان ب ا حض ور بخ ردان و يه در دربار انوشك يت. مجالسكممل ياسيس ةست اداردر

گوناگون در  ين مجال  سؤاالتيشد و در ايت بزرگمهر برگزار ميزكآگاهان و با مر
ن س ؤاالت ب ه ي ا ةهم  يشد و او جوابگويده ميمختلف از بزرگمهر پرس يهانهيزم
فرزان ه و  يم كيد حي ر باي ه وزك آن است  ةدهندنشان ين وجه بوده، به خوبيبهتر

ر مش اوره دادن ي ف مهم وزين، از وظايآگاه به تمام امور باشد. عالوه بر ا يخردمند
 ةروان در خطب يب وده اس ت. انوش  يتكردن او در امور مهم مملك ييبه شاه و راهنما

 رده بود:كد كيامور تل ةر در هميبا وز يزنياش بر رايآغاز پادشاه
 ايمس ر ب ردهكه ما تاجداري به 

 
 اي  مب  ه داد و خ  رد رأي پ  رورده

 ول  يكن ز دس  تور باي  د ش  نيد 
 

 ب  د و ني  ك ب  ي او نياي  د پدي  د 
 (2/1442، همان، ي)فردوس 

انتخ اب  يش د و در پ « ش ه م رسيپر اند»ده و دلش يهولت رسكو چون به سن 
 او را يخود بود، باز هم با بزرگمهر به مشورت نشس ت و رأ يمناسب برا ينيجانش

 يه وقت ك ن ه تنه ا در م ورد بزرگمه ر، بل ي(. فردوس1696شد )همان،  يخواستار م
روان را داش ت( ب وده، خ رد را از يه او ه م وزارت انوش ك ف مهبود )يدرصدد توص

                                                           

 ؛ كه ايتن مکمتل بتودن 232-230وندي، همان، دانند ورستمبرخي وزير را مکمل شخصيت شاه در دورئ تاريخي مي 1
 در ذات خود نوعي برابري در مقام و مرتبه را به همراه دارد.
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 شمرده است:مهم او بر يهايژگيو
 دلي پر خرد داشت و راي درست

 
 زگيتي به ج ز نيكن امي نجس ت

 (1496)همان،  
ه الزم اس ت كردن شاه، آنجا كحت يامر مشورت دادن و نصخرد در ر صاحبيوز
 يتياك ن ام ر را ض من حي ا يند. فردوسك يوتاهكح درشت، اما درست يد از نصاينبا

ند و هر ب ار  كافبه حب   يروان، بزرگمهر را بر اثر سوء ظنيرده است. انوشكروشن 
ب  اس ت، روزگ ار ه در حكنون كرد تا از او بهرسد اكيم يرا به نزد او راه يقاصد

ه روز من آسانتر ك»ه: كداد يا روزگار شاه  و هر بار بزرگمهر پاسخ مياو بهتر است 
ش د و ب ر يداد، برآش فته ميه م يناك عن و  يه بوكها ن پاسخيشاه از ا«. از روز شاه

 يه دس تور داده ب ود بزرگمه ر را در تن ورِ آهن كافزود؛ تا آنجا يعذاب بزرگمهر م
از  يري خبرگ يه قاص د ب راك ز ي ن بار نيخ قرار دهند. اير و ميه از تديتنگ و پوش

روزم ب ه از »ه: ك ن را داد ير باز هم همان ج واب نخس تياحوال بزرگمهر رفت، وز
رت افت اده ي بزرگمهر سخت ب ه ح يهان پاسخيه از اكروان يانوش«. رواننيروز نوش
 ه:كن پاسخ داد يا شد و او چنيرا از بزرگمهر جو ين بهروزيل ايبود، دل

 ب   دان پاك   دل گف   ت ب   وزرجمهر
 

 كه ننمود هرگز ب ه م ا بخ ت چه ر
 چه با گنج و تختي چه با رنج س خت 

 
 ببن  ديم ه  ردو ب  ه ناك  ام رخ  ت

 ن  ه اي  ن پ  اي دارد ب  ه گيت  ي ن  ه آن 
 

 گم  انس رآيد هم ي ني  ك و ب د ب ي
 ز س  ختي گ  ذر ك  ردن آس  ان ب  ود 

 
 دل تاج    داران هراس    ان ب    ود  

 (1669-1661)همان،  
ز چ ون يار نيروان بفهماند شهريد تا به انوشيخررا به جان  يبزرگمهر رنج و سخت

 يخال تياكح نيا البته ست.ين ماندگار او يبرا ابد تا مقام نيا و است يفان انيآدم گريد
 درشت و درست يهامشورت هك است آن از يانشانه اما ست،ين هم يعرفان يهاهيما از

 يگزاف  يه ان هيه قدرت مطلق دارد، هزكردن آدم مستبد ك ييمادادن به شاه و راهن
 ها به سبب خطراتش چشم بهوشد. ييد از آن راهنمايخرد  نبارِ صاحبيه وزكدارد 

 يارياز شئون شهر ي، شلنيرانشهريا ةشي بق سنت معمول اند« فر»از  يبرخوردار
 يم از ن وعكه دستكبل «فر»ر نه از يوز يبرخوردار يرسد فردوسيبود، اما به نظر م

 يتوان شواهدين امر ميق ايتصد يرا در نظر داشته است. برا« يد الهييتل»ا ي« تيعنا»
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ه ك دانس ت يخداوند م ةدين آفرين و نخستيخرد را بهتر يافت. فردوسيدر شاهنامه 
انس ان از  يمندن بهرهي(. بنابرا2-1/1رده است )همان، كآن را به انسان خردمند عطا 

ر ي وز يه ايژگ ياست و چ ون از و يت خداوند در حق ويانگر لطف و عنايخرد ب
و  -1د باش ديه او سرآمد خردمندان روزگار خود باكچنان-از خرد است  يمندبهره
 يمردم از خرد به ص ورت سلس له مراتب  يمندز بنا بر آنچه از زبان موبد در بهرهين
پروردگ ار  ةژي و« تي عنا»از  دي ر باي (، پ  الجرم وز2/1666ند )همان، كيان ميب

را در داس تان بزرگمه ر « يد اله يي تل»ر از ي وز يمن دبهره يفردوس 2مند باشد.بهره
افتن ي يشور در پك ةروان در چهار گوشنيبخشد. فرستادگان نوشيم يشتريصراحت ب

 (يآزاد س رو ن ام)از آن ان  يك يه كشوند تا آنير خواب او روان ميتعب يبرا يمعبّر
 يير، در جايشد. در  ول مسدربار  يافت و با او راهيدر مرو  يتبكرا در م بزرگمهر

 ير درخت ي نند. چون بزرگمهر به زكيبه منظور استراحت و خورد و خواب اتراق م
بزرگمه ر  يش ود و ب ر بَ ر و ب االيدار مي اه پديس  يرود، ناگهان م اريبه خواب م

برساند، از درخت ب اال رف ت و  يبيو آسه به اكد، اما بدون آنيبويچد و او را ميپيم
 شود:يزده مدار است، شگفتيه بك شد. فرستادهد يناپد

 فرس  تاده ان  در ش  گفتي بمان  د
 

 فراوان بر او ن ام ي زدان بخوان د
 بدل گفت كاين كودك هوشمند 

 
 به ج ايي رس د در بزرگ ي بلن د

 (2/1466)همان،  
او  يحق بزرگمه ر و برخ وردارت خاص خداوند در يبر عنا ين حادثه به روشنيا

 يتوانس ت ب ه بزرگ يآن م  ةه بزرگمهر به واسطكاشاره دارد « يد الهييتل» ياز نوع
ه ك ييهاژه خوابيور خواب، بهيتعب يين، در سنت قدما توانايعالوه بر ا 3ابد.يدست 

 از يفرد و نشان ييمت و داناكاز ح يار آنها عاجزند، خود نشانهياز تعب يمعبران عاد
توانست ب ه  يين توانايخاص خداوند در حق او بود و بزرگمهر به سبب هم« تيعنا»

                                                           

 ناميده است:« داناي ايران » فردوسي بزرگمهر را  1
  2/1391داستان وهمان، كه داناي ايران بزد  بدين كار شد شاه همداستان 
شاهنشاه يگانه مقتام صتاحب فتر نبتود. شتهرداران »كه پورشريعتي هم متذكر شده، در انديشۀ دوران ساساني چنان 2

  .91وپورشريعتي، همان، « توانستند به صفت فرو  ايزدي فخركنندكشور هم مي
تواننتد داشتته مار  و سربلندي  چه ارتباطي ميمعلوم نيست اين دو وبوييدن » در مورد اين واقعه برخي معتقدند كه: 3

اي و نمادها پيوند داشتته باشتند و در عتين حتا  عظمتتي كته گتويي در رمزگتونگي هباشند. شايد با مباحث اسطور
  .132: 1397ودري، « شودتر مينمايان
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ه ك م يريرد. ح ال اگ ر به ذي گ يمقربان او ج ا ةابد و در رتبيروان راه يدربار انوش
ه ك نهاد وزرات اس ت  يبرا يه عالوه بر آن نمادكشخص، بل يكبزرگمهر نه فقط 

دالورِ خردمن دِ  يااز شاهان اس طوره ياله خك يااو را پرورانده تا در دوره يفردوس
ردار او ك ار و ك  ير و بزرگ ي ت مق ام وزيردار است، بر اهمكگفتارِ درستراست

 يارگزارانك م دبر و  ياز ب ه مش اوراني را ن ين ش اهانيرا چن يد داشته باشد؛ زكيتل
ن ي س ت اگ ر ايخردمند است تا نظم امور از هم نهاشد. پ  چن دان دور از منط ق ن

ه ب ه مق ام وزارت ك را نه فقط به شخص بزرگمه ر، بل« يد الهييتل»از  يداربرخور
د ي پادش اه با يرانش هريا ياسيس ةشيه بنا بر سنت اندكم  همچنانييم دهد و بگويتعم

ت ي ر ب ه س بب اهميوز يز برخوردارين يدگاه فردوسيباشد، در د« فر»برخوردار از 
 ر است.يناگز يامر« يت الهيعنا» يمقامش از نوع يار و بزرگك

 ياره اكم در مق ام نظ ر، تم ام ك دس ت يه فردوس كد يآيمن برياز شاهنامه چن
ب ودن عص ر  ير قرار داده است. خاليف وزيشور را جزو وظاك يو امور جار يياجرا
ت ي ن واقعي با ا يفردوس ةو مواجه يااز شاهان دالورِ خردمندِ عصر اسطوره يخيتار
ش از يب  -ن روزگار خود شاعريشتر سال يمچون به- از شاهان آن عصر ياريه بسك
ام ور  ةنيش يب ود ت ا ب يانن دهكل ق ان  يد دليه مرد رزم باشند اهل بزم بودند، شاكآن

او  ياص ل ةه شاخص ك رد ي ر ق رار گي چ ون وز يارگزارك  ةشور برعهدك يياجرا
روان ين بزرگمه ر و انوش يه ب ك  ييوگومت بود. در گف تكاز خرد و ح يمندبهره
ابد. بزرگمهر خط اب ييم يبهتر ير روشنيف پادشاه و وزيح وظاين تشريرفت، اگدر

 روان گفته بود:يبه انوش
 شكارس  ت ك  ار شهنش  اه و رزم

 

 مي و شادي و بخشش و داد و ب زم
ب ه  يبخش ش اه و سامان ةردن خزان كر پر كد به فيه باكر است يو در مقابل، وز 

 ت و سهاه باشد:كامور ممل
 رن   ج س   هاهز آگن   دن گ   نج و 

 
 ز آزرم گفت     ار وز دادخ     واه

 دل و ج  ان دس  تور باش  د ب  ه رن  ج 
 

 ز انديش   ة كدخ   دايي و گ   نج   
 (2/1626)همان،  

افت اد و مواج ب لش گر ان اتف اق ي روان و رومين انوش يه ب ك يت جنگياكدر ح
 ند و به لشگر برساند:كجم   يرد مالكروان بزرگمهر را ملمور يگرفت، انوش ياستك
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 ون س اروان را بخ واهبرو ه م كن 
 

 هيون  ان بخت  ي ب  رافگن ب  ه راه
 ص  د از گ  نج مازن  دران ب  ار ك  ن 

 
 وزو بيش   تر ب   ار دين   ار ك   ن  

 (1691)همان،  
ر  ب وده ي ف وزيز از وظاين -يم در امور مالكدست-ن رتق و فتق امور سهاه يبنابرا

ب ا آنچ ه باً يدانست، تقرير ميوز ةبرعهد ي، آنچه فردوسيداركف ملياست. از وظا
ه مش خص ك و چن ان 1اند، مطابق ت داردان گفتهير در عهد ساسانيف وزيه از وظاك

ت ع دل و داد ب ه س رانجام ي ه ب دون رعاك اند يف امورين وظايباً تمام اياست تقر
شور از آراستن و ك يياجرا يارهاك ةه عمدكن از آنجا يد. بنابراينخواهند رس يمناسب

 يش ور و گ ردآوركردن ك سته و آباد يدن عمّال شاركن ينواختن لشگر گرفته تا گز
ف ب دون ين وظ اير بوده و انجام ايوز ةره برعهديردن خزانه و غكبا  و خرا  و پر 

 يةدر م ورد توص  يتوان گف ت آنچ ه فردوس ين نبوده، لذا مكت عدل و داد مميرعا
ز ي ن ريسخن با وز يشاهنامه رو يخيم در بخش تاركد، دستيگويپادشاهان به داد م

 دارد. 
نم اد  بزرگمهر به مثابه يبرا يه فردوسكافت يتوان دريم ين سخنان به روشنياز ا

سنگ شاه قائل شده اس ت. چن دان دور هم يامرتبه -يالبته در سطوح-نهاد وزارت 
سنگ قرار دادن مق ام وزارت و س لطنت ن هميه اكست اگر گفته شود يت نياز واقع

ه پ   از او ك رد؛ چن انكجاد ين امر را ايو  ايش يراب يه بستركبود  يتوسط فردوس
 يتيش عن ايوب مكپرداختند،  يپردازهينهاد وزارت به نظر ةطيه در حك يسانكغالب 
-مس تمر  يتالش  كالمل وريسدر  ي وس كالملن امر نشان دادند. خواجه نظاميبه ا

ته اس ت. او ر و پادشاه/سلطان داش يمقام وز يسازسنگهم يدر راستا -ميگرچه مال
ر و پادش اه را ي ه ن ام وزكداشت  يجد يننده، سعكن ييهنگام سخن گفتن از امور تع

 يند. براكنسبت به هر دو منتسب  يكن امور را به ينار هم آورد و سرنوشت اكدر 
« ري ان ت وزير و خي غفل ت ام»ندر را كران به دس ت اس يمثال، خواجه سبب فتح ا

 ياعط ا يآش فتگ ةه درب ارك گر، آنجا يد يوضع(. در م41، همان، يدانست ) وسيم

                                                           

شتد. وظيفتۀ او ادارئ كشتور السلطنه محسوب ميدر دورئ ساساني هنگامي كه پادشاه در سفر يا جنگ بود، وزير نايب 1
هاي ديگر در عهدئ او بود و چون مشاور خاص شتاه بتود، در كنار پادشاه و تحت نظر او بود. مذاكرات سياسي با دولت

  .121:  1324سن، توانست در همۀ ش ون كشور مداخله كند وكريستينمي
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افتن ام ور را يو يكب نيآمدن القاب و ترت« شي[ خويبازِ قاعده ]»القاب سخن گفته، 
 يجس تجو»دار باشد تا يه پادشاه عادل و بكآن يكيدانسته است.  يدر دو صورت عمل

ند و كجو وپرس يدارتكممل ةن و رسم گذشتگان دربارييو از آ« رديارها گردن گك
ج ا (. هم ان212)هم ان، « دان و هنرورباشد موفق و رسم يرياو را وز»ه كنيگر ايد
ص حبت « اران را شغل فرم ودنكيمرد را نافرمودن و ب يكدو عمل » يدر معن يوقت
ه ك ان د ب وده« اريران هش ي وز»و « داريپادشاهان ب»ن يه اكرده است كد كيرده، تلك
« ش غل دو م رد را ي كان د و م رد را نفرم وده ي كبهمه روزگار هرگز دو شغل »

ه در جوابِ س لطانِ ب ه تن گ آم ده از كز آنجا يخواجه ن ي(. منش عمل213)همان، 
توأم و ت و  يكشر كه من در ملك يدانيتو نم»ه كدهد يغام مير پيزان قدرت وزيم

هرگ اه ن دوات بسته اس ت، ي..... دولت آن تا  بر ايادهير من رسين مرتبه به تدبيبه ا
ن مطل ب ي د اي(، مؤ210-269: 1344، ي)نخجوان« آن تا  بردارند ين دوات برداريا

بر  فارسنامهز در ين يبلخ، ابنكالملپ  از نظام كيد اندياست. در همان روزگار، شا
روان س ه ت ن را يرده است. او نوشته اس ت انوش ك ر و پادشاه اشارهيوز يترازن هميا
ه ك ر گماشت تا مراقب اعم ال او باش ند؛ چن انير( بر وزيب وزير، نايل در، دبكي)و
روان يه انوش كن بدان سبب بود ينداشت و ا يارين سه تن اختير بر عزل و نصب ايوز

م ك ت او محَك و مال و ممل ياست و در پادشاه كر مانند همباز مَلِيوز»معتقد بود 
فا و علن مراق ب اعم ال د در خيل باين دلي( و به هم92، همان، يبلخ)ابن« و متصَرِّف
 او بود. 

اتش آورده، بزرگمه ر را ي اكاز ح يك يه در ك  يدر عب ارت يويملط يمحمد غاز
 يري ه خس رو را وزك شنودم »دانسته و نوشته است:  يت الهيعنا يبرخوردار از نوع

، يج حدس يمِ نت اي و را يمِ ب رق قدس يبود به حذاقت موصوف و ذالقت معروف. شا
 (. 496، همان، يويملط ي)غاز« نام رجمهر[ز]بو جمهرزبر

تاب خود كه ك كالملوة تحف مؤلف ياحمد ناسخ تستربن ين عليهمچن
نه سخن رانده اس ت؛ ين زمياول قرن هشتم نگاشته، در ا ةاد در دو دهيرا به احتمال ز

 ةنن دكب امام و اعمال ير نايه وزكغالب بر آن بود  يركح. سنت فيگرچه نه به تصر
ه ق درت او از ك ن مقام وزارت به ذات صاحب قدرت نب ود، بلينابراقدرت اوست؛ ب

ن ي ب رخالف ا يشد. تستريم يارات امام به او ناشيض اختيقدرت امام/سلطان و تفو
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م ير را همچون قدرت امام/ سلطان ب ه ص ورت مس تقي، قدرت وزيركسنت غالب ف
« ياله  يتم وهب»او وزرات را  .رده اس ت.ك  يض شده از جانب خداون د معرف يتفو

ه ك است و خداوند تا  آن را بر فرق ه ر « سلطنت يخالفت و ثان يتال»ه كدانسته 
ن ت ا  ب ر ي ه اك پوشاند. هر يه خواهد مكنهد و خلعت آن را بر قامت هر يداند م

« دير اقبال نماين منصب خطيه...... بدكرم او واجب شد كبر ذّمت »فرق او نهاده شود 
ر ي و وز ياله  يوزارت را موهبت يف، تسترين تعري. در ا(242: 1319، يتستر)ناسخ 
 ةه واس طك امام/سلطان را  يحيواسطه منتخب خداوند دانسته و به صورت تلويرا ب

ه ك گون ه گ ر، هم انيرده است. به عبارت دكافتن مقام وزارت بود، حذف يقدرت 
(، 12، هم ان، ياس ت ) وس  ياله  يدة خداوند است و سلطنت م وهبتيپادشاه برگز
ن س خن يا يمنطق ةجيخداوند است. نت ةدير برگزيبوده و وز ياله يز موهبتيوزارت ن
از قدرت خداون د ب وده، ن ه ب ه  يه قدرت نهاد وزرات، بدون واسطه ناشكآن است 

ر از نظ ر مق ام و مرتب ه در يوز يل به نوعين دليقدرت امام/سلطان؛ و به هم ةواسط
 1رد.يگينار امام/سلطان قرار مك

ن خواج ه يه ب ك را « تا  و دوات» ةدر قرن هشتم واقع  يرمانك ين منشيالدناصر
ت ي باً به هم ان ص ورت مش هور روايشاه ر  داده بود، تقركو سلطان مل كالملنظام
رده است كرا اضافه  ياشاه داده، جملهكبه مل كالمله نظامك يرده و فقط در پاسخك
، يرمانكت يت است. به روايائز اهمر حيمقام پادشاه و وز يسازسنگه از نظر همك

ش م ن يه فرموده است، اگر از پكت را ياما دو»شاه گفت كغام مليخواجه در پاسخ پ
ن ي وان ازل، آن ت ا  و اي ارداران قض ا و ق در در دك ه كز بردارند يبردارند تا  او ن

 (. براساس61: 1331، يرمانك ي)منش« متصور نباشد كاكاند و انفت را بهم نهادهيدو
ه ك اس ت  يازل  يبه هم، ام ر يو اتصال مقام وزارت و پادشاه يشلنت، همين روايا

ات زم ان يه ب ه س بب مقتض ك يويدن يگونه مقدر شده؛ نه امرنير آن در ازل ايتقد
ن ير مق در نخواه د ب ود. ناص رالدين تقدير اييتغ يارايرا  يسكجاد شده باشد. پ  يا

در  يم كالبت ه -ر و پادش اه ي وز يشلنهم نيز بر ايگر نيد يدر موضع يرمانك يمنش
خواست ض رورت وج ود يه مكتابش و آنجا كاست. او در افتتاح  ردهكاشاره  -لفافه

                                                           

 .  121-171: 1390پور، عباسي و ايمان تر در اين زمينه نگاه كنيد به: نجفي رودمعجني،براي يک بحث مفصل 1
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امبر و ي ن پي، جانش كن و خلفا و ملويه سال كرده است كان يند، بكر را اثبات يوز
داران ن جه انياند. البته اداده« ار جهان را قراركغ آبدار يبت»ه كاند آدميبن ةرم يراع

ر، جف ت ي وز« ريقلم راست ت دب»را يست؛ زين يار چارهين را از انتخاب وزيو سال 
« ديتها مش كقصر ممل»و « ليظل دولتها ظل»له ين وسيآمده و بد« رانير جهانگيشمش»

ر ير وزرا ب ا شمش ين جف ت ق رار دادنِ قل م راس ت ت دبي(. در ا3شده است )همان، 
 رد.كرا مشاهده  يشلنن همياز ا ييهاتوان رگهيران، ميجهانگ

 يريگجهينت 
 ةاش دو دغدغ يرك ست و چارچوب فيز ةبا توجه به زمان يرسد فردوسيبه نظر م

ت ي دو هو يگرفتار در تنگن ا يرانيت ايهو ي. بازساز1را مدّ نظر داشته است.  ياصل
ه بع د ك  ياسيس يرفت از آشفتگبرون يبرا يشِ پا نهادن راه حلي. پ2؛ كيو تر يعرب

ن ش ده ب ود. يزمراني ر ايگب انيان گريوم ت ساس انكح ياز ورود اعراب و فروپاش 
را ب ه  يبا سرودن شاهنامه زبان فارس يبه هر دو دغدغه بود. فردوس يپاسخ شاهنامه

ن زب ان پ   از ي ه اكرساند  يگاه ارجمنديبه چنان جا يرانيت قوم ايعنوان نماد هو
رده و بارور س ازد. از   رف كبان مستقل حفظ ز يكآن توانست خود را به عنوان 

خ ياز ت ار يران، هم بخش يا يخيو تار ياام پادشاهان اسطورهيات اياكگر، با نقل حيد
 ةه وجه ك ان را ي رانيا يداروم تكح كرد و هم آن سبكت يت قوم را روايو هو

 ينيگزيج ا يل مناسب برايبد يكرِ قدرتمند بود، به عنوان يومت فراگكبارز آن، ح
 رد. ك يخود معرف ةزمان يدارومتكح يبا الگو

 يرا پ  يه دف اساس  ي ك يداروم تكح يات آن الگ وي د حياز تجد يفردوس
 كن ب ه س بيزمراني ا ةر در ح وزيت فراگيمكحا يكجاد يبه ا كمكگرفت و آن 

ب ه عن وان -نظم و به تب  آن عدالت  يسبب برقرار ين امر از  رفيران باستان بود. ايا
در انتق ال  يعام ل مهم  يشد و از  رفيم -يرانشهريا ياسيس ةشياند يرمفهوم محو

 يبازساز يالزم برا يله بسترهاين وسيبود تا بد يبه عصر پسااسالم يرانيا يهاشهياند
 يج د ةمسلطِ زمان ه ب ا مخ ا ر ةگانيب يهاتيهو يه در تنگناك يرانيت قوم ايهو

وم ت قدرتمن د كح ي كجاد يا يراب يرو شده بود، فراهم شود. در  رح فردوسروبه
داش ت.  ييگ اه قاب ل اعتن ايان(، نه اد وزارت جايرانيا يمرانكح ياز الگو يروي)با پ
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 يتيدن و پروران دن شخص يش كش اهنامه، ب ا بر يخيتار ةخصوص در دوربه يفردوس
اح واالتش و  يلي( و پرداخ ت تفص يپهل وان ةچون بزرگمهر )همچون رس تم در دور

 ييه ايژگيز قائ ل ش دن وي ش اهنامه و ن يخيتار ةقهرمانان دور از يكيل او به يتبد
ر را در ادوار بعد يم/وزكيح يكل بزرگمهر به ياو، موجبات تبد يسنگ شاه براهم

 رد. كفراهم 
 ةرِ دوري  ش  اهنامه، ب ا توج  ه ب ه فق  دان پادش اهان خردمن  دِ دل يخيت ار ةدر دور

رس د عط ف ي، به نظر م يوسخود فرد ةمرانان زمانكو شباهت آنان به ح يرياسا 
ات را در ين خصوص ي ه فق دان اك به نهاد وزارت به س بب آن ب ود  يتوجه فردوس
ن د. ب ا كن گوش زد يسال  يخود برا ةر را در زمانيرده و لزوم وجود وزكپادشاه پر 

نه اد وزارت  يعمل يريگباً مصادف با قدرتيه تقركتوجه به زمان نگارش شاهنامه 
ر در قالب يو توجه او به مقام وز ين نگاه فردوسيد اعراب بود، ارانِ پ  از ورويدر ا
ه از كرد كرا فراهم  ينهاد يبرا ينظر ياچون بزرگمهر، پشتوانه يتيدن شخصيشكبر

گاه خود در س اخت يو جا يجا يابيارِ بازكدر  كاند كگر بار انديپ ِ سه قرن، د
ه ي و توج ي، ب ه بسترس ازيملع يهانه عالوه بر اقدامين زميقدرت بود و در ا ياسيس

ب ه  يدن فردوس يت بخش ي ن اهمياز مبرم داشت. بنابرايگاه خود نيت جاياهم ينظر
ش اهنامه،  يخيت ار ةچون بزرگمهر در دور يتيدن شخصيشكمقام وزارت در قالب بر

نهاد وزارت  يام نظركاستح ي، برايه در ادوار بعد از فردوسكرا فراهم آورد  يبستر
ل ير و تب دي م/وزكيح ي كئ ت يار گرفت. درآمدنِ بزرگمهر ب ه همورد استفاده قر

ده د ينشان م ي، به روشنيبعد از فردوس يشدن او به نماد نهاد وزارت در متون فارس
 مورد استفاده قرار گرفته است. ي، به خوبيجاد شده توسط فردوسيه بستر اك

 منابع و مآخذ

ران در رون د گ ذار از ي دهقانان ا»(، 1391ن ز و زمستايي)پا يورش صالحكو  يوشه، عباسعليآذرن –
 .16-1، ، صص11، شران و اسالميا يخيتار يهامجله پژوهش، «ياسالم ةبه دور  يساسان ةدور

 ر.يلسون، تهران: اسا يكنولد آلن نيلسترنج و ر يگا يةح و تحشي، تصحفارسنامه(، 1316) يبلخابن –
ن ژاد،  يق رض ا انزاب ي ح و تعليتص ح ل وزاره،دستور ا(، 1364ن )يحس، محمودبن محمدبنياصفهان –

 ريبكريتهران: ام
 يدر شاهنامه؛ فردوس ياسيخرد س»(، 1319ز ييآباد )پافيشر يباقر يحسن يد و مهدي، حمياحمد –
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 . 40-21، صص3، ش40 ة، دوراستيفصلنامه س، «هاو ساختار يمبان
 ةمجل، «ياز نظر فردوس ين مل: قهرمايبحث در شاهنامه فردوس»(، 1366) يب برومند، عبدالعلياد –

 . 366-363، صص66، شگوهر
، ته ران: ييغم ايب ي ، ب ه اهتم ام حبنامهگرشاس پ(، 1364بن احم د )ي، ابونصر علي وس ياسد –

 .2، چي هور ةتابخانك
 .ي، تهران: انجمن آثار ملو مرس پهلوانان در شاهنامه يزندگ(، 1341) يندوشن، محمدعل ياسالم –
د و ارزش آن در ي گويش اهنامه از چ ه م »(، 1311............................ )بهمن و اس فند ................... –

 .26-6، صص260-269، شيو اقتصاد ياسيا العات س ةمجل، «ستيچ
 (،ي)از دوران باس تان ت ا عص ر فردوس  يات فارس ي خ ادبيت ار(، 1364چ )يادواردو يوگنيبرتل ،  –

 .رمندي، تهران: هيزديروس ايس ةترجم
دوفص لنامه ، «يدر دوره اس الم يرانش هريا ياسيس ةشياند»(، 1393، احمد )بهار و تابستان يبستان –

 .166 -121 ، صص16، شياست نظريپژوهش س
 ل، تهران: نقره. كمحمد تو ة، ترجمفتوح البلدان(، 1336) ييحي، ابوالحسن احمدبن يبالذر –
 معرفة يااللباب فياول روضة) يتكخ بنايتار(، 1341ن )ي، فخرالديتكبنا –

 .يح جعفر شعار، تهران: انجمن آثار مليتصح (،خ و االنسابيالتوار
 ا ، تهران: هرم .يبر فكايح علي، تصحيهقيخ بيتار(، 1316، ابوالفضل )يهقيب –
و ف تح  يپ ارت-يساس ان ية)اتحاد يساسان يافول و سقوط شاهنشاه(، 1399، پروانه )يعتيپورشر –

 .ي، تهران: نشر نيينوا يآوا واحد ةمترج ها(،ران به دست عربيا
ف رس و  ك)اخب ار مل و يخ ثع البيت ار(، 1361) يش ابوريل نيمحمدبن اس ماع ك، عبدالمليثعالب –

 ران باستان، تهران: نقره.ي، پاره نخست ايمحمد فضائل ةترجم رهم(،يس
مجله ، «مهن شاهنايبر تدو ير اوضا  عصر فردوسيتلث»(، 1393ثواقب، جهانبخش )بهار و تابستان  –

 .34-1، صص1، ش1، سيات حماسيادب
، 64ش بخ ارا، ةمجل، «و شاهنامه ين به فردوسيد يادا»(، 1316مطلق، جالل )آذر و اسفند  يخالق –

 .120-114صص
 ، تهران.4،  يدانشنامه زبان و ادب فارس، «يشاهنامه فردوس»(، 1391................................... ) –
اد يننبن، ته  ران: 3،  دانش  نامه جه  ان اس  الم، «بزرگمه  ر»(، 1316................ )................... –

 .3، چيالمعارف اسالم دائرة
، يس يد نفيح و مقدم ه س عي، تحص دس تور ال وزراء(، 2636ن )يالدبن همامنياث الدير، غيخواندم –

 تهران: اقبال.
 .6تهران: ققنوس، چ فر،ثاقب يمرتض ة، ترجميساسان يشاهنشاه(، 1392، تور  )ييايدر –
وش ش ك، به يپژوهيمجموعه مقاالت فردوس، «يت فردوسيبزرگمهر به روا»(، 1390، زهرا )يدر –
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 تاب.كاسر موحدفر، دفتر دوم، تهران: خانه ي
ن ه ييآ، «يدر ش اهنامه فردوس  يرانيت ايهو يردّ پا»(، 1392ز و زمستان يياهلل )پارستگار، نصرت –

 . 126-99، صص63، شراثيم
 ر.يبكري، تهران: اميدر عصر اسالم يرانشهريشه اياند(، 1311) ي، تقيوندرستم –
 .6، چيو فرهنگ ي، تهران: علميفردوس يهاشهيدر اند يپژوهش(، 1314اهلل )رضا، فضل –
 .26-16، صص9، شكلك ةمجل، «يها و شاهنامه فردوسنامهيخدا»(، 1369روشن، محمد )آذر  –
در  ياس يارگزاران و س امان سك م يمف اه»(، 1393)به ار  يق وژد يبيد و محمد خطي، وحيينايس –

 .100-66، صص2، ش9، سياسيپژوهشنامه علوم س، «يشاهنامه فردوس
، 12، سبخ ارا ةمجل ، «ق دما از و  ن يتلق »(، 1319ر ين و تي، محمدرضا )فروردينكدك يعيشف –

 .46-16، صص 66ش
-619، ص ص11و  16، ش2، سله مهرمج، «يت فردوسيشعوب»(، 1313اهلل )مهر و آبان حيصفا، ذب –

623 . 
ت ا ق رن چه اردهم  يخين عه د ت اريتريميران )از ق ديدر ا ييسراحماسه(، 1333....................... ) –

 روز. ي، تهران: پ(يهجر
 ران(،ي ا ي)گفت ار در ت داوم فرهنگ  ي وس  كالملخواجه نظام(، 1316د جواد )ي، سيي با با –

 .2ز: ستوده، چيتبر
 .10ر، چيوك، تهران: رانيدر ا ياسيس ةشيخ انديبر تار  يدرآمد(، 1311........................... )......... –
، ب ا مقدم ه و نام هقابوس(، 1312ار )يربن زيبن وشمگبن قابوسندركبن اساوسكيك، يعنصرالمعال –

 ، تهران: مطب  مجل .يسيد نفيسع يحواش
محم د روش ن و  يةح و تحش يتص ح، العقنول روضة(، 1313، محمد )يويملط يغاز –

 .يپور، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسليابوالقاسم جل
ح ي، با مقدمه و تصحكالملو حةينص (،1316، ابوحامد محمدبن محمدبن احمد )يغزال –

 ، تهران: چاپخانه مجل  .يين همايالدجالل
ح مج دد و ي، تص حكالملو حةينص (،1361........ ).............................................................. –

 .ي، تهران: انجمن آثار مليين همايالدتازه به خامه جالل ةقات و مقدميو تعل يحواش
 ا، تهران: سروش. ينمسعود رجب ة، ترجمرانين فرهنگ ايعصر زر(، 1361چارد ن. )ي، ريفرا –
ان ه از حمل ه يم يايآس  ي يدر مح اق )عص ر  ال يروشنگر(، 1391ون )ياستار، است يكفردر –

 ز.كحسن افشار، تهران: نشر مر ةترجم مور لنگ(،يومت تكاعراب تا ج
 ، تهران: هرم .2، 1،  شاهنامه(، 1314، ابوالقاسم )يفردوس –
فرهن گ  ةمجل ، «در س رودن ش اهنامه ياهداف فردوس»(، 1310د احمد )مرداد يعسگر، سيقاض –

 .  62-46، صصيش شاهنامه پژوهيژه هماي، واصفهان
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مجل ه ده، يكن ميعبدالحس ة، ترجم«مكيداستان بوزرجمهر ح»(، 1312سن، آرتور )بهمن نيستيرك –
 . 696-619، صص9، شمهر

 ، تهران: نگاه.ياسميد يرش ة، ترجمانيران در زمان ساسانيا(، 1314.................................... ) –
، يبيحب يح عبدالحي، تصحيزيخ گرديتار، (1363بن محمود )كبن ضحايد عبدالحي، ابوسعيزيگرد –

 تاب.ك يايتهران: دن
اد ي ، ته ران: انتش ارات بن1،  يمظف ر يمه د ة، ترجمياست و غزاليس(، 1364) يالئوست، هانر –

 ران.يفرهنگ ا
الل ه كالش عراء به ار، ته ران: كح ملي، تص حخ و القص صيمجمل التوار(، 1311مجهول المؤلف ) –

 خاور.
 ر.يبكريام انتشارات تهران: ،يينوا نيعبدالحس حيتصح ،دهيگز خيتار(، 6413حمداهلل ) ،يمستوف –
 تاب. ك يايلسترنج، تهران: دن يح گاي، تصحالقلوب ناهة (،1362............................... ) –
ابوالقاس م  ة، ترجم م رو  ال ذهب و مع ادن الج وهر(، 1364ن )يبن حسي، ابوالحسن عليمسعود –

 .6، چيو فرهنگ يعلم ، تهران:1نده،  يپا
 .يتهران: ن در شاهنامه(، يارمغان مور )جستار(، 1314وب، شاهر  )كمس –
ر ي ق ميح، مقدمه و تعلي، تصحاالخباراالسحار من لطائم نسائم (، 1331ن )ي، ناصرالديرمانك يمنش –

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.يارمو ينين حسيالدجالل
ح ي، ب ه تص حاالننوار لمعةاالخبار و  ةدر(، 1360..)........................... –

   ، الهور.يمحمد شف
 يمكل ح ايح اسماعي، تصحكالملو تحفة (،1319بن محمد )بن احمدي، عليناسخ تستر –

 .يو محمد فرهمند، تهران: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالم
ت يمناب  مشروع»(، 1396پور )زمستان مانيا يو محمدتق يبر، جواد عباسكاي، عليرودمعجن ينجف –

، ص ص 39، شخ اسالميمطالعات تار، «ران )قرون پنجم تا نهم(يخ ايانه تارينهاد وزارت در قرون م
101-126 . 

ح و اهتم ام عب اس ي، تص حتجارب الس لف(، 1344) يسنجربن عبداهلل ساجبن ، هندوشاهينخجوان –
 .2، چي[، تهران:  هوريانياقبال ]آشت

، كوبرت داري ب ه اهتم ام ه نام ه(،اس تي)س كالمل و ريس(، 1319) كالملواجه نظام، خي وس –
 .9، چيو فرهنگ يتهران: علم

 .3، تهران: سههر، چيبزرس علو ة، ترجمرانيا يحماسه مل(، 2636ه، تئودور )كنولد –
، يياب خويعباس زر ة، ترجمانيها در زمان ساسانان و عربيرانيخ ايتار(، 1361............................ ) –

 .يتهران: انجمن آثار مل
 يتابفروش ك، ته ران: ينيه عبدالوهاب قزويح و تحشي، تصحنامهمرزبانتا[، ين ]بي، سعدالدينيوراو –
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 .يباران
وم ت كح يفروپاش ياجتماع يهانهيزم»(، 1316الت )بهار كنه ي، محمدجعفر و فرامرز آدياحقي –

 .166-166، صص60، ش16، سيات فارسيزبان و ادب مجله، «يبراساس شاهنامه فردوس يساسان


