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چكيده :اوجگيري قدرت نهاد وزارت در ت اريخ ميان ة اي ران ،ب هويژه از اواي ل دورة س لجوقي ،معل ول
عوامل متعددي بود ،اما اين امر براي نهادي كه در ايران تا دو قرن و ان دي بع د از ورود اع راب مس لمان ب ه
محاق رفته و حتي بيم از ميان رفتن موجوديت در ميان بود ،ب دون ن وعي بسترس ازي پيش يني ،ب ه دش واري
ممكن و قابل دوام مينمود .از غاز قرن چهارم ميتوان كوش هايي را در اين زمينه ردي ابي ك رد .در اي ن
ميان ،فردوسي را بايد در شمار نخستين كساني دانست كه در اين زمين ه ت أ ير بس زايي داش ت .پرس اي ن
است كه شاهنامه چه تأ يري بر فراهم مدن يك بستر نظري براي اوجگيري و تثبيت قدرت نهاد وزارت در
قرون ميانة تاريخ ايران داشت؟ فردوسي كه در پي حفظ هوي ت ايران ي و همچن ين تجدي د حي ات س اختار
سياسي ايران باستان به عنوان بديل مناسبِ سامان سياس ي مس تقرِ زمان ة خ ود ب ود ،در ش اهنامه و ب هويژه در
بخ تاريخي ن (با توجه به عدم وجود شاهانِ خردمندِ عصر اس طورهاي) ،وزي ر را شخص يت اص لي اي ن
بخ نمايانده بود و با «بركشيدن» بزرگمهر به عنوان يك حكيم/وزير و قائل شدن خصايص ويژه ب راي او،
ارجي بسزا براي اين نهاد قائل شد كه اين امر پز از فردوسي و با توجه به نفوذ عام شاهنامه ،با تب ديل ش دن
بزرگمهر به نماد نهاد وزارت ،توانست همچون يك بستر نظري مناسب براي ترقي و تثبيت قدرت اي ن نه اد
مفيد فايده افتد.
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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)
Ali Akbar Najafi Rudmajani1
Javad abbasi2
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
نهاد ديوان و بهويژه نهاد وزرات به عنوان رأس نهاد ديوان ،ب راي اس تقرار ،تثبي ت و
اعمال قدرت ،نياز به حدي از تمركز قدرت و ثبات حكومت داشت كه اين مقتض ي
در اوضا بيثبات ايرانِ بعد از غلبة اعراب مسلمان ،دستكم به مدت دو قرن مفقود
بود؛ كه همين امر امكان تجدي د حي ات نه اد وزارت را در ح وزة اي ران ن اممكن
ساخت .با سقوط بنياميه و جانشيني بنيعباسِ متمايل به سنن ايراني ،تجدي د حي ات
نهاد وزرات در حوزة خالفت ميسر شد ،اما از وجود اين نهاد در ح وزة فرم انروايي
حكومتهاي مستقل و نيمهمستقل ايراني تا اواخر قرن سوم نشان چنداني نم يت وان
يافت .در عصر سامانيان ب ود ك ه تجدي د حي ات عمل ي اي ن نه اد ب ا ظه ور وزراي
صاحبقدرت ممكن شد و پ از آن ،اين نهاد توانست در س اختار ق درت جايگ اه
خود را تثبيت كند .قدرتيابي دوبارة نهادي با پيشينهاي ايراني و اختي ارات وس ي -
كه دستكم از لحاظ نظري در سطح نيابت سلطنت عمل ميكرد -در ساختار سياسي
تازه شكل گرفتة ايرانِ بعد از ورود اسالم ،ب دون كوش شه اي نظ ري ك ه بس تر و
پشتوانة مناسب را براي اين امر فراهم سازد ،نميتوانست چندان قوام و دوامي داش ته
باشد .در همين زمينه ،آرا و افكار برخي از صاحبان انديشه ب ه ن وعي ب راي ف راهم
آمدن يك بستر مناسب به منظور تثبيت و تداوم قدرت نهاد وزارت در قرون ميان ة
تاريخ ايران به كار رف ت ك ه در اي ن مي ان ،ش اهنامة فردوس ي از اهمي ت وي ژهاي
برخوردار است.
فردوسي در عين داشتن دغدغة زنده نگاه داش تن هوي ت ايران ي -ك ه دلمش غولي
عمدة او به نظر ميرسد -در پي راه چارهاي براي برونرفت از اوضا آشفتة سياس ي
زمان خود بود و اين چاره را در بازگشت به ساختار سياسي اي ران باس تان و تجدي د
حيات آن سامان سياسي جستوجو ميكرد .پيداست كه تجدي د حي ات آن الگ وي
حكومتداري ،بدون تجديد حي ات نه اد وزرات ب ه عن وان يك ي از ارك ان اص لي
ساخت سياسي قدرت در ايران باس تان ن اممكن م ينم ود؛ بن ابراين فردوس ي توج ه
ويژهاي را به نهاد وزرات معطوف داشت ك ه اي ن ام ر ب ا توج ه ب ه جايگ اه بلن د
فردوسي و شاهنامه ،خودآگاه يا ناخودآگاه فراهم آم دن ي ك بس تر مناس ب ب راي
تثبيت و تداوم قدرت نهاد وزارت در قرون ميانه را تسهيل كرد.
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در مورد جنبههاي مختلف ش اهنامه و انديش ة فردوس ي پ ژوهشه اي ارجمن د
بسياري صورت گرفته ،اما در مورد تلثير فردوسي در ايجاد بستري براي قدرتگيري
نهاد وزارت جز اشاراتي پراكنده ،پژوهش مستقلي نميتوان يافت .جواد با بايي كه
از منظر تداوم فرهنگي ايران و انديشة سياسي ايرانشهري ،به بررسي انديش ة سياس ي
در ايران پرداخته ،در كتاب درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران ( )1311و ني ز
كتاب خواجه نظامالملك وسي ( )1316به ت لثير فردوس ي و نق ش او در انتق ال و
تداوم انديشة سياسي ايرانشهري اشاراتي كرده كه بحث حاضر در برخي وجوه ب ا آن
واجد نوعي همهوشاني است .تقي رستموندي نيز در كتاب انديشه ايرانشهري در عصر
اسالمي ( )1311كه تمركز اصلياش ب ر اس تمرار انديش هه اي ايرانش هري در عص ر
اسالمي و بسترهاي موج د اي ن اس تمرار ب وده و در اي ن راه ب ر آرا و انديش هه اي
فردوسي ،نظامالملك و شهابالدين سهروردي متمرك ز ش ده ،در بخ ش مرب وط ب ه
فردوسي اشارات كوتاه و گذرايي به اين موضو داشته است.
شرايط سياسي و فرهنگي عصر فردوسي
قرون سوم و چهارم قمري قروني تعيين كننده و سرنوشتساز بودند .ي اي ن ق رون
شالودههاي فرهنگي تمدن اسالم ريخته شد و اگر تمدن ايراني ق ادر ب ه ايف ا ك ردن
سهم فرهنگي شايستهاي در تمدن اسالمي و برجستهسازي نقاط تمايز خ ود نميش د،
شايد همچون تمدن فراعنة مصر به جهان ق ديم م يپيوس ت (بس تاني-136 :1393 ،
 .)136بيشك زبان قويترين اب زاري ب ود ك ه ب راي كس ب اس تقالل از «ديگ ري»،
برجستهسازي نقاط تمايز با يك فرهنگ غالب و برپا كردن يك هوي ت مج زا ب ه
كار ميآمد .در نيمة دوم قرن سوم و بهويژه با ظهور دولت سامانيان ،زب ان پارس ي و
به تب آن هويت ايراني جاني دوباره يافت ،اما حكومتهايي چون غزنويان و بهويژه
سلجوقيان كوشيدند براي استحكام پايههاي قدرت خود ،با ترويج انديشههاي اسالمي
مبني بر برابري همة اقوام و شعوب ،به تضعيف تلقيهاي قوميتي بهردازند؛ چنانك ه
«اگر در شعر دوره سلجوقي به دنبال جلوههاي و ن و قوميت ايران ي باش يم ب ه ور
محسوس ميبينيم كه اينان تا چه حد ارزشهاي قومي و ميهني را زب ون ك ردهان د»
(شفيعي كدكني .)24-23 :1319 ،اين امور بقاي زبان پارسي و هويت ق وم ايران ي را
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در هالهاي از بيم و اميد قرار ميداد .در همين كشمكش براي بقاي هويت قوم ايران ي
و جلوگيري از استحالة آن در هويت اسالمي بود كه حماسهسرايي نيز رونقي ياف ت.
تدوين و سرايش حماسهها حكايت از روحية «ملي» قومي داشت كه از نظر سياس ي
و نظامي مغلوب شده بود ،اما تالش م يك رد ت ا جن بشه اي روح ش ف رو ننش يند
(اسالمي ندوشن )19 :1341 ،و هويت خ ود را از پ ِ اي ن شكس ته اي نظ امي و
استيالهاي سياسي حفظ كند.
از نظر سياسي مسئلة عمدهاي كه در روزگار فردوسي جريان داشت و كموبيش از
پ ِ فروپاشي دولت ساساني گريبانگير ايرانزمين شده ب ود ،ع دم ثب ات سياس ي ب ه
سبب فقدان يك دولت فراگير و قدرتمند بود .اين اوضا سياسي زمانه و به ور كلي
درهمريختگي سياسي و فرهنگي كه در عص ر فردوس ي ب ا ورود ترك ان ب ه عرص ة
سياسي ميرفت تا رنگي ديگر بگيرد ،نميتوانست از سوي شخصي چون فردوس ي ب ا
آن پيشينة دهقانزادگي- 1كه به عقيدة برخي سبب رشد تمايالت ش عوبيگري در او
نيز شده بود (صفا -2)622-621 :1313 ،و همچنين آگاهي او از اوضا  ،با بياعتنايي
تلقي شود .آشكارترين موض در ش اهنامه ك ه فردوس ي در قب ال آش فتگي اوض ا
موضعي صريح گرفته ،جايي است كه رس تم ف ر زاد در گرم اگرم نب رد ب ا اع راب
مسلمان ،نامهاي خطاب به برادرش نگاشته اس ت .از آنج ا ك ه ه يچ ي ك از من اب
تاريخي يادكردي از اين نامه نداشته و ذكري از آن به ميان نياوردهان د ،ش ايد بت وان
مسلّم انگاشت كه اين نامه برساختة ذهن خالق خ ود ش اعر ب وده و بن ابراين آنچ ه
 1دهقانان به سبب تمکن مالي و دارا بودن حدي از دانش و آگاهي نسبت به مواريث كهن و همچنين به سبب داشتتن
ريشه و اصلي در ايران پيش از اسالم كه خود موجد عاليش سياسي و فرهنگي به گذشتۀ باستاني ايران ميشد ،حفتظ
و انتقا مواريث و سنن و انديشه هاي ايران باستان را برعهده داشتند .دربارئ تمکن مالي دهقانان هنگام فتوحات ،به
روايتي از بالذري در اين زمينه رجتو كنيتد وبتالذري . 320 :1330 ،بتراي آگتاهي ايتن طبقته از مواريتث كهتن و
برخورداري آنها از دانش ،ر .ک .به :روشن17 :1319 ،؛ صفا14 :1333 ،؛ نولدكه.111 :2330 ،
 2برخي معتقدند ارتباا سازمانيافتهاي بين شعوبيه و دهقانان نمي توان يافت .از روي تفاخراتي كه برخي شتعوبيه بته
تبار دهقاني خود داشتهاند ،شايد بتوان از شركت گاه و بيگاه اين طبقه در نهضت شعوبيه سخن گفت ،اما در مجمتو
آنچه از مشي سياسي محافظهكارانۀ دهقانان برميآيد ،اين است كه آنان تمايل چندان به مخالفت علني بتا اشترافيت
عرب نداشتند؛ به همين دليل با شعوبيه كه به صراحت عرب را مورد تمسخر قترار ميدادنتد ،نمتيتوانستتند چنتدان
همراهي آشکار داشته باشند .البته بعيد نيست كه دهقانان با فراهم كردن كتتب و روايتات باستتاني -كته بستترهاي
اصلي افکار شعوبي و منبع تغذيه فکري آنان بود -در خط دادن بته افکتار شتعوبيان دستت داشتتهانتد وآذرنيوشته و
صالحي. 14-13 :1391،
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فردوسي از نابساماني اوضا ايران بعد از فتح اعراب همچون پيشگوييهايي ب ر زب ان
رستم جاري ساخته ،چيزي نيست جز «بيان پريشاني و بيداد و جه ل و تنگچش مي
كه شاعر سدههاي بع د خ ود ب ه چش م دي ده اس ت» .ب ه عب ارت ديگ ر ،فردوس ي
س رخوردگي عمي ق خ ود از اوض ا زمان ه را از زب ان رس تم بي ان ك رده و هم ين
سرخوردگيها و نااميدي از بهبود اوضا است ك ه باع ث م يش ود ش اعر «قهرم ان
داستانش را در چكاچاك جنگ به بيان س خنان ش عوبيان چن د س ده بع د» وا دارد
1
(ياحقي و آدينه كالت.)161 :1316 ،
در اين شرايط سياسي و فرهنگي ،فردوسي دست ب ه ك ار ش اهنامه ش د .محقق ان
اهداف گوناگوني براي سرايش شاهنامه برشمردهاند 2،اما در مجمو اگر فردوس ي را
نه فقط شاعري ترزبان و قصهگو ،بلكه حكيمي خردپيشه بدانيم كه خرق ة ش عر ب ر
قامت افكار خود پوشانده و سخن نه ب ر س بيل س رگرمي و از س ر بازيچ ه ،بلك ه
بخردانه و آگاهانه رانده است 3،با توجه به اوضا زمانه و دغدغههايي كه در ذه ن
و جان او جاگير و بر زبانش جاري شده ،شايد بتوان دس تك م دو مقص ود ك الن را
براي سرايش شاهنامه برش مرد .1 :احي اي هوي ت «مل ي» ق وم ايران ي؛  .2بازس ازي
ساختار سياسي موجود در روزگار شاعر بر مبناي سامان سياسي ايران پيش از اس الم
و يا دستكم ارائة يك سامان سياسي بديل كه از ايران باستان الگو گرفته است.
فردوسي و راه برونرفت از شرايط آشفتة سياسي
به نظر ميرسد فردوسي راه برونرفت از اوضا سياسي روزگار خود را بازگشت ب ه
سنت حكمراني ايرانيان و تجديد آن الگوي حكومتداري ميدانسته اس ت .گوي ا او
 1در مورد نگاه فردوسي به زمانۀ خود در شاهنامه ،پژوهشگر ديگري چنين گفته است كه« :هرچند فردوسي پيوسته از
اشارههاي آشکار به جهان معاصرش پرهيز متيكنتد ،شتاهنامه از آغتاز تتا پايتان گتويي تتأمالت موشتکافانه دربتارئ
ناكامي هاي رهبري در روزگار شاعر است .اشارات معاصر شايد نهاني يا نمادين باشند ،اما ترديد نمتيتتوان كترد كته
نويسنده به خوبي از معنايي كه نوشتهاش در زمانهاش پيدا ميكرد ،آگاه بوده است» وفردريک استار. 270 :1392 ،
 2براي نظرات مختلف در مورد اهداف سروده شدن شاهنامه ،نگاه كنيد به :رستگار99 :1392 ،؛ ختالقي مطلتش:1321 ،
119؛ اديب برومند303 :1330 ،؛ ثواقب1 :1393 ،؛ رستموندي ،همان233 ،؛ قاضي عسگر.32 :1327،
 3فضل اهلل رضا بر همين معني تأكيد داشته و معتقد بوده است فردوسي پيش و بيش از آنکه شاعر باشتد ،پژوهشتگري
حسابگر بوده است كه «سي سا نشسته ،نوشتهاش را بازبيني كرده و بدون اينکه بديههگتو و مديحتهسترا باشتد ،در
فکر كاري بادوام و بهينه بوده است» ورضا. 13 :1324 ،
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اين سنت حكمراني را بخشي از هويت تاريخي قوم تلقي م يك رد ك ه بازس ازي آن
ميتوانست هم نقش مهمي در حفظ هويت ايرانيان داشته باشد و هم به سبب اهميت
تمركز ق درت در آن ،از تش تت و آش فتگي سياس ي بكاه د؛ ب ه هم ين منظ ور ب ه
جم آوري حكايات و داستانهاي ايران باس تان هم ت گماش ت .اي ن داس تانه ا ب ا
مرزبنديهاي مشخصي كه بين نيروهاي «نيك» و «بد» و همچنين «ايران» و «انيران»
انجام ميدادند ،ميتوانستند در تقويت نوعي همبستگي «ملي» بين س اكنان اي رانزمين
ذيل مفهوم «ايران» مؤثر باشند و با «ديگري»سازي و تلكيد ب ر مرزه اي «خ ود» ب ا
«ديگري» ،پررنگ شدن هويت مستقلِ مردمان ايرانزمين را در پي داشته باشند .اي ن
امر خود بستر مناسبي را براي ايجاد يك حكومت فراگي ر مقت در ف راهم م يك رد؛
زيرا وجود يك حكومت فراگير مقتدر براي پاسداري از هويت يك قوم و مرزهاي
يك سرزمين در برابر «ديگري» از ضروريات بود .شايد يكي از داليلي ك ه فردوس ي
بيش ينة توج ه خ ود را در توص يف وق اي دوره ساس اني ،ب ر پادش اهي دو خس رو
(انوشيروان و پرويز) متمركز كرده بود 1،همين اقتدار فراگير حكوم ت در آن دوره
بوده است 2.به نظر ميرسد عمل فردوسي در بركشيدن آن س امان سياس ي ب ه عن وان
يك نمونة آرماني فاق د عي وب چش مگير ،چن دان غيرعامدان ه نب وده اس ت؛ زي را
آرمانيسازي آن سامان سياسي و خالي از خطا معرفي ك ردنش -ك ه در نس بت دادن
 1فردوسي تقريباً نيمي از كل حجم بخش ساسانيان را به دورئ پادشاهي اين دو خسرو اختصاص داده است.
 2برخي پژوهشگران حکومت ساساني را تا عصر خسرو او فاقد تمركز الزم و تلفيقي از ساختار ملوکالطوايفي بازمانده
از دورئ اشکاني و يک «حکومت مطلقه ديواني» ميدانند وكريستتينستن 113 :1324 ،كته اوج تمركتز آن پتس از
اصالحات انوشيروان بوده است وفراي . 24 :1332 ،برختي پژوهشتگران نيتز وجتود يتک حکومتت متمركتز در دورئ
ساساني را مورد ترديد جدي قرار داده و حکومت را در كل دورئ ساستاني بتر مبنتاي يتک اتحاديتۀ ساستاني-پتارتي
دانسته و معتقدند كه اگر همکاري ساسانيان با خاندانهاي دودمتاني پتارتي نبتود ،ايتن سلستله هرگتز نميتوانستت
فرمانروايي خود را آنقدر كه ادامه يافت ،حفظ كند .آنان از قضا عامل اصلي فروپاشي حکومتت ساستانيان بته دستت
اعراب را تالش ساسانيان براي كنار گذاشتن اين اتحاديه و ايجاد حکمراني مستقل بيان كردهاند وپورشريعتي:1399 ،
 . 90-91 ،02-00عالوه بر اين ،آنها وجود يک سنت دينيِ روحانيتمحورِ استتوار و نيرومنتد را كته همتزاديِ تتام و
تمامي با سياست داشت ،به چالش كشيده ،انديشۀ توأمتاني ديتن و دولتت را گونتهاي مضتمون ادبتي كته حتاكي از
«حسرت روزگاران افسانهاي شاد بر باد رفته ...يا آرزوي آيندهاي فرجامباورانه است» ميدانند كه نه در دوره ساساني،
بلکه بعدها در دوره اسالمي پرورده شده است .بنابراين چشمانداز ديني دورئ ساساني را نته تنهتا يتک ديتن رستمي
متمركزِ در ارتباا تنگاتنگ با دولت ،بلکه متشکل از طيفهتاي متنتوعي از اديتان ميداننتد كته حتتي همتان ديتن
مزديسنا هم به كيش مزدا و امشاسپندان منحصر نبود و تفسيرهاي متفاوتي از آن جريان داشت وهمان. 411-413 ،
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شكستهاي آن به قضا و قدر و آس مان و سرنوش ت مش هود اس ت 1-تالش ي ب راي
ستردن دامان آن الگوي حكمراني از انگِ تردامني عدم كارآيي بود تا الگوبرداري از
آن توجيهي عقالني بيابد.
به ور كلي ساختار سياس ي ك ه فردوس ي آن را آرم ان خ ود ق رار داده و ب ديل
مطلوبي براي ساختار سياسي موجود روزگار خود ميدانست ،دو وجه عمده داش ت:
 .1محتوا /درونمايه /معني؛  .2ساختار/فرم /صورت.
منظ ور از محت وا هم ان ارزشه ا ،ص فات و ويژگ يه ايي اس ت ك ه در س نت
حكومتداري ايرانيان ارزشمند شمرده ميشد و وجود آن ان ش رط الزم ب راي ي ك
حكمراني پسنديده بود؛ چنانكه در فقدان آن صفات و ارزشها ،نه حكمراني خوبي
ميتوانست به وجود آيد و نه حكمران خوبي .خردمندي 2،دادگري و بهرهمن دي از
فره ايزدي سه مورد از مهمترين ويژگيها و ارزشهاياند كه در شاهنامه ب ه تك رار
از آنها ياد شده و حاكم بايد بهرهمند از آنها باشد.
ساختار سياسي كه فردوسي به توص يف آن پرداخت ه ،ب هويژه در بخ ش ت اريخي
شاهنامه ،تقريباً همان ساختار دولت ساساني است .برخي س اخت ق درت در دول ت
ساساني را دستكم در جزئيات داراي ابهام دانستهاند (دري ايي ،)124 :1392 ،ام ا ب ا
چشمپوشي از جزئيات ميتوان گفت چهار نهاد عمده تش كيل دهن دة س اخت كل ي
قدرت در دورة ساساني بودهاند .نهاد سلطنت ،نهاد ديوان ،نهاد م ذهب و نه اد ارت ش
كه عناصر تشكيل دهندة آن ان پادش اهان ،وزي ران و دبي ران و بخ ردان ،موب دان و
روحانيان و سهاهيان بودهاند .فردوسي در ول شاهنامه تقريباً به همين ساختار پايبند
بوده و حاكميتي كه در نظر داشته ،از نظر شكلي تقريباً متشكل از همين نهادها ب وده
است.
 1در جريان حملۀ اسکندر و مغلوب شدن ايرانيان ،دارا اين شکست را بر گردن گردش اختر و برگشتن بختت انداختته
بود وفردوسي . 1792-1791/1 :1324 ،رستم فرخ زاد نيز در نامه به برادرش كه در آن شکست ايرانيتان از اعتراب را
پيشگويي كرده بود ،پيشاپيش تقصير اين شکست را از گردن ناكارآمدي ستامان سياستي عصتر ساستاني برداشتته و
متوجه سير ستارگان و گردش چرخ بلند كرده بود وهمان. 1212/2 ،
 2خرد در شاهنامه در دو معنا به كار رفته است .يک معناي عام كه همان دانايي و حکمت است و يک معنتاي ختاص
كه مي توان آن را خرد سياسي ناميد .خرد سياسي در شاهنامه ،در مفهوم شيوئ ادارئ سياسي كشور و آيتين و متنش
حکومتداري به كار رفته است واحمدي و حسني باقري. 33-32 :1329 ،
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فردوسي و نهاد وزارت
نو روايت داستانها در شاهنامه مبين اي ن مطل ب اس ت ك ه از دي دگاه فردوس ي،
كارگزاران از اهميت بيشتري نسبت به نهادها برخوردارند؛ چنانكه او «از كارگزار
به سامان سياسي ميرسد»؛ يعني در منظومة فكري فردوسي «كارگزاران نق ش اص لي
را در عملياتي كردن مفاهيم و تحقق سامان سياسي برعهده دارند» (سينايي و خطيب ي
قوژدي .)11 :1393 ،براي روشن شدن موضو بايد مدّ نظر داشته باشيم كه ش اهنامه
را به ور معمول به سه دورة «اسا يري» (از روزگار كيومرث تا پادشاهي فري دون)،
«پهلواني» (از خيزش كاوه آهنگر ت ا كش ته ش دن رس تم و فرم انروايي بهم ن پس ر
اسفنديار) و «تاريخي» (از پادشاهي بهمن و پي دايش اس كندر ت ا گش ودن اي ران ب ه
دست اعراب) تقسيم ميكنند (صفا 1.)211-206 :1333 ،البته چنانكه خالقي مطل ق
گفته است اين بخشبندي هميشه به ور كامل صدق نميكند ،بلك ه بيش تر ب ر پاي ة
سنگيني يكي از درونمايهها در برابر دو بخش ديگر است .از اي ن رو ،ه يچي ك از
بخشهاي سهگانه ،از موضو دو بخ ش ديگ ر ته ي نيس ت (خ القي مطل ق:1391 ،
 .)136-134با پذيرش نسبي اين بخشبندي سهگانه ،اكنون باي د از ك ارگزاراني ك ه
در اين سه دوره نقشآفريني كردهاند ،س خن گف ت .پادش اه ك ارگزار اص لي س امان
سياسي در هر يك از اي ن س ه دوره -بهخص وص در دورة اس ا يري ك ه گ اه تنه ا
نقشآفرين است -بوده و به ور عمده تمام وقاي ح ول شخص يت و اعم ال او ش كل
ميگرفته اس ت .او ن ه تنه ا در ك انون دگرگ ونيه اي جه ان ق رار داش ت ،بلك ه
دگرگونيهاي جهان تابعي از دگرگونيهاي سرش ت ش اهي ب وده اس ت ( با ب ايي،
 .)19 :1311پادشاه در اين سامان سياسي بيبديل است ،اما او تنها كارگزار اين سامان
نيست ،بلكه كارگزاران ديگري در كنار او قرار دارند كه ك ار و ك ردار آن ان ب ه
سبب تلثيرگذاري و جهتدهي به اين سامان سياسي از اهميت ويژهاي برخوردار است.
يكي از وظايف اصلي اين كارگزاران «حفظ تعادل عناصر مورد نياز فرهمندي شهريار
است» (سينايي و خطيبي قوژدي ،همانجا)؛ به اين معن ا ك ه ك ارگزاران م يبايس ت
شهريار را از نابخردي و بيدادگري بر حذر دارند و در صورت بروز چنين صفاتي در
او ،از راهنمايي و هدايت شهريار به مسير درست فرمانروايي دريغ نورزند.
 1اسالمي ندوشن تقسيم شاهنامه به دو دورئ داستاني و تاريخي را ترجيح داده است واسالمي ندوشن. 10 :1322 ،
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ك ارگزاران از حي ث وج ود و درج ة اهمي ت ،در س ه دورة مختل ف ش اهنامه
متفاوتاند .چنانكه گفته شد ،پادشاه نقشآف رين و ك ارگزار اص لي دورة اس ا يري
است .در دورة پهلواني كارگزاران عمده پهلواناناند كه ناميترين آنان رستم است .در
اين دوره ،بخشي از وظايف پادشاه چون جنگ و رزم و دفا از كي ان ايرانش هر ،ب ر
عهدة پهلوانان قرار داشته است ،اما با سهري شدن دورة اسا يري و پهلواني بسياري از
چيزها دگرگون ميشود .پادشاهان بيش از پيش آن وجهة خدايگونهگي خ ود را از
كف دادند و تبديل به انسانهايي كموبيش عادي شدند و خبري از پهلوانان قدرتمن دِ
ستبربازو كه جوهرة وجودي خود را از خالل نبردهاي بيام ان اي ران و ت وران ب از
نمايند ،نبوده اس ت 1.در اي ن دوره ،راوي روي زم ين س فت واقعي ات ت اريخي ق دم
م يزن د .دورة ت اريخي دورة نب رد و پهل واني نيس ت ،بلك ه دورة ت دبير و خ رد و
س خنداني اس ت .هرچ ه در «حماس ة پهل واني ،آزادان در ني رو و نب رد ،در ك ردار
ميشكفند و سر ميكشند ،در حماسة تاريخي كردار در سخن گل ميكن د و ب ه ب ار
مينشيند ،به خص وص در عرص ه جهانب اني و كش ورداري (داد و بي داد) و حكم ت
عملي» (مسكوب)203 :1314 ،؛ و همين است ك ه ك ارگزارِ م ؤثر در نظمده ي ب ه
سامان سياسي ،در اين دوره تغيير ميكند .پهلوانِ دورة تاريخي ش اهنامه وزي ر اس ت
كه خداوند تدبير و حكمت و سخنداني است و پهلواني او در پاسخ گفتن به سؤاالت
شهريار و رازگشايي از معماهاي دشوار نمود مييابد .وزير در عرصة خرد و دانش به
جنگ دشمنان ايرانزمين ميرود و بيجنگ و خونريزي آنان را مغلوب تدبير خود
ميكند و ناگزير از پرداخت باژ و ساو مينمايد .اين امر را ب ه روش ني م يت وان در
حكايت فرستاده شدن بازي شطرنج توسط پادشاه هن د (فردوس ي-1636/2 :1314 ،
 )1642و نيز در حكايت فرستاده شدن صندوقي مقفل توسط پادش اه روم ب ه درب ار
انوشيروان (همان )1662-1669 ،مشاهده كرد .در هر دوي اين حكايات ،درست ب ه
وقت درماندگي همهمة بخردان و آگاهان ايرانزمين از گشودن راز و هنگ امي ك ه
خطرِ از دست رفتن استقاللِ ايرانزمين در ميان ميآي د ،بزرگمه ر همچ ون پهل واني
بخرد و آگاه وارد كارزار شد و با برداشتن پرده از چهرة راز ،خطر از سر ملك ب از
 1اسالمي ندوشن معتقد است در اين دوره حتي غناي شعر و جوشش احساس شاعر و در نتيجه ،ارزش ادبتي شتاهنامه
هم كاستي ميگيرد واسالمي ندوشن ،همان10 ،
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كرد .اين حكايات با اينكه در دورة تاريخي شاهنامه آمدهاند ،اما ب ه نظ ر م يرس د
بيش از آنكه پايي در واقعيت داشته باشند ،حكاي تهاييان د ب راي نش ان دادن ق در
بزرگمهر و بركشيدن او به عنوان نمادي از حكمت و خرد .چنين است كه بزرگمهر
در نقش وزير و مشاور انوشيروان كه سرآمد خردمندان و حكماس ت و آيت ي اس ت
در سخنداني و سخنوري ،موثرترين كارگزاري ميشود كه در دورة تاريخي م يتوان د
در كنار شاه براي انتظام امور مشاركت داشته باشد.
با توجه به تشتّت روايات در مورد بزرگمهر 1و ترديدهايي كه درب ارة شخص يت
تاريخي او ابراز شده 2،م يت وان گف ت ك ار فردوس ي در «بركش يدن» بزرگمه ر و
رساندن او به جايگاهي چنان ارجمند ،تلثير بسزايي در فراهم س اختن ي ك پيش ينة
افتخارآميز براي نهاد وزرات و تئوريزه كردن اهميت جايگاه وزير در يك س اختار
سياسي داشت؛ چنانكه نهاد وزارت در ادوار بعد از فردوسي ،ب راي بازي ابي جايگ اه
پيشين خود در ساخت سياسي قدرت ،ميتوانست بر اين پيشينه اتكا كند .اين استدالل
هنگامي قوت بيشتري مييابد ك ه ب ه اي ن نكت ه توج ه كن يم ك ه گرچ ه پ يش از
فردوسي ،دينوري و مسعودي اشارات كوتاهي به بزرگمه ر داش تهان د ،ام ا ب ه نظ ر
ميرسد پ از فردوسي 3و توصيفات او از بزرگمه ر اس ت ك ه ان دك ان دك اي ن
 1براي روايت هاي گوناگون دربارئ بزرگمهر و فرجام كار او ،نگاه كنيد بته :بنتاكتي12-11 :1342 ،؛ مستعودي:1304 ،
201-207 ،214/1؛ ثعالبي417-472 :1312 ،؛ فردوستي ،همتان1302-1311/2 :؛ طوستي241 :1329 ،؛ بيهقتي،
327-300 :1320؛ ابنبلخي.92 :1323 ،
 2نولدكه ،بزرگمهر را شخصيتي داستاني ميداند كه فردوسي از اين شخصيت براي نقل مطالب تعليمي خود سود بترده
است ونولدكه . 470 :1332 ،بارتولد ،بزرگمهر را تلفيقي از افسانههاي مصري و شخصيت تتاريخي مهتر نرسته وزيتر
بهرام گور دانسته است وبرتلس . 292 :1304 ،كريستينسن از احتما تخليط شخصيت بزرگمهر بتا برزويته طبيتب
سخن گفته و شواهدي مبني بر يکي بتودن ايتن دو آورده استت وكريستتينستن . 191-193 ،419 :1312 ،ختالقي
مطلش به تأسي از يوستي بر آن است كه بزرگمهر نه برزويه طبيب ،بلکه همان بُرزمهر دبير خسترو او بتوده كته بته
فرمان هرمزد چهارم به قتل رسيده است وخالقي مطلش. 312-310/3 :1321 ،
 3البته ثعالبي نيز تقريباً همزمان با فردوسي به بزرگمهر توجه نشان داده است .آنچته در متورد بزرگمهتر در شتاهنامۀ
ثعالبي آمده ،يکي نحوئ ورود بزرگمهر به درگاه انوشيروان و تعبير خواب اوست كه تا اندازهاي با روايت فردوسي متفاوت
است .ديگري داستان آوردن شطرن ،از درگاه پادشاه هندوستان و اخترا تخته نرد در جتواب آن توستط بزرگمهتر و
ديگري خشم گرفتن انوشيروان بر بزرگمهر و محبوس ساختن او و فرستاده شدن صندو هايي مقفل از طترف قيصتر
روم در همين زمان است وثعالبي . 417-472 ،474-471 :1312 ،در مورد تأثيرگذاري كتاب ثعالبي به دو نکته بايد
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
نگاشت ه كه اين امر به روشني ميزان تأثيرگذاري و رواج آن در ميان عام و ختاص متردم ايترانزمين ،در مقابتل زبتان
پارسيِ فخيم و سليس فردوسي و قالب منظوم حماسي را كه او براي بيان اين روايات برگزيده است ،روشن ميسازد.
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شخصيت در دنياي فارسيزبان به مقام بلندي دست مييابد و ب ه عن وان ي ك وزي ر/
حكيم به ور گسترده وارد متون ادبي و گاه تاريخي ميشود 1.اگر نگ اهي گ ذرا ب ه
متون تاريخي و ادبي پيش و پ از فردوسي در زبان فارسي بين دازيم ،آش كارا ت لثير
فردوسي در نمايان شدن بزرگمهر به عنوان نماد يك حكيم /وزي ر در اي ن مت ون را
ميتوانيم ببينيم .هر چه از زمان سروده شدن شاهنامه فاصله ميگيريم ،يا به عب ارتي
هر چه بر ميزان نفوذ شاهنامه در ميان عام و خاص افزوده ميشود ،به هم ان مي زان
حضور بزرگمهر نيز در ميان متون مختلف گستردهتر ميشود .ب راي مث ال ،در ت اريخ
بلعمي به عنوان متن شاخصِ پيشاشاهنامهاي كه در حوزة جغرافيايي زيست فردوس ي
هم نوشته شده ،نشاني از بزرگمهر نيست ،اما پ از سروده ش دن ش اهنامه ميت وان
اندك اندك حضور بزرگمهر را در متون فارسي مشاهده كرد .نكت ة ح ائز اهمي ت
آن است كه به نظر ميرسد ورود بزرگمهر به مت ون فارس ي ،ابت دا از هم ين ح وزة
جغرافيايي زيست فردوسي ،يعني خراسان بزرس آغاز شده است 2.اگر از تشكيكاتي
كه در اصالت سير الملوك و نصيحة الملوك شده است ،بگ ذريم و بن ا
را بر اصالت آنها بگذاريم 3،ميتوان اينگون ه نتيج ه گرف ت ك ه ش اهنامه پ يش از
گسترش در ميان عام و خاص ،در ميان ادبا و علماي خراسان به عن وان متن ي مه م و
مؤثر خوانده ميشد و تلثيرگذار بوده است ،اما پ از گسترش عام شاهنامه ميتوان
ردّ پاي بزرگمهر را در متون نقاط ديگر دنياي فارسيزبان نيز به گستردگي مش اهده
 1يک نمونۀ روشن آن فارسنامه ابنبلخي است .ابنبلخي كه به احتما زياد كتابش را در اواخر قرن پتنجم نگاشتته ،در
مورد مقام بزرگمهر و توصيف جايگاه او در بارگاه انوشيروان نوشته است« :و در پتيش تختت كرستي زر بتودي كتي
بزرجمهر بر آن نشستي و فروتر از آن كرسي موبد موبدان بودي و زيرتر از آن چند كرسي از بهر مرزبانان و بزرگان و
جاي هر يک بترتيب معين بودي كي هيچکس منازعت ديگري نتوانستي كرد» وابنبلخي ،همان. 90 ،
 2براي مثا  ،نخستين نشانهها را در سير الملوک خواجه نظامالملک و نصيحۀ الملوک غزالي و تاريخ بيهقتي و
تاريخ گرديزي ميتوان ديد وطوسي ،همتان232 ،241 ،234 ،109 ،؛ غزالتي171 ،12 ،11 :1310 ،؛ بيهقتي ،همتان،
327 ،309 ،300؛ گرديزي . 20 :1313 ،همزمان با آنها در دو كتتاب ديگتر يعنتي قابوسنامته و مجمتل التتواريخ و
القصص نيز مي توان نام بزرگمهر را يافت ونگاه كنيد به :عنصر المعالي112 ،23 ،31 ،21 :1312 ،؛ مجهتو المؤلتف،
 . 90 :1312البته نخستين كتابي كه در آن از فردوسي و شاهنامه يتاد شتده ،گرشاست نامته استدي طوستي استت
واسدي طوسي. 1334 ،
 3به نظر ميرسد داليل متني و سندي كه براي اصالت اين متون اقامه شده ،از قوت بيشتري برخوردار است .براي نمونه،
در متتتورد سياستتتتنامتتته نگتتتاه كنيتتتد بتتته :طباطبتتتايي113-112 :1323 ،؛ طوستتتي ،همتتتان .22-20 ،بتتتراي
نصيحة الملوک نيز نگاه كنيد به :مقدمۀ مفصتل جتال التدين همتايي در :غزالتي1331 ،؛ و نيتز طباطبتايي،
.139-132 :1322

فردوسي و بسترسازي نظري براي قدرتيابي نهاد وزارت در قرون ميانة تاريخ ايران (قرون پنجم تا نهم)

151

كرد .اين امر بهويژه از اواخر قرن ششم و با افزايش قابل توج ه استنس ا ش اهنامه،
نمود بارزتري يافته است؛ 1چنانكه در بسياري از كت ب ادب و ت اريخ ق رون هف تم،
هشتم و نهم ميتوان نام و نشاني از بزرگمهر در قامت يك حكيم /وزير ياف ت .اي ن
موضو آنگاه اهميت بيشتري مييابد كه اين نكته را در نظر بگيريم كه بخ ش قاب ل
توجهي از اين كتب توسط وزيري به نگارش درآمدهاند و يا به نام وزير شدهاند و ي ا
نويسنده از حواشي و ارادتمندان وزير بوده است .بنابراين نميتوان از كنار تلكيد ب ر
نام بزرگمهر و نام بردن از او در اين متون به سادگي گذشت .براي مثال ،نظامالملك
كه سيرالملوك را نوشته ،خود وزير بوده است .همچن ين غزال ي ك ه از ارادتمن دان
خاندان نظامالملك بوده و به گفتة الئوس ت ،در نصيحة الملوك چن ان
جانب وزرا را نگه داشته كه گويي عالوه بر متذكر شدن مس ئوليت س نگين وزي ر،
قصد حمايت همهجانبه از آنه ا را داش ته اس ت (الئوس ت .)206/1 :1364 ،در س ه
حكايتي كه او از بزرگمهر آورده ،كامالً او را در جايگاه يك حكيم /وزير نش انده
است كه به پادشاهان براي حكمراني بهتر پند ميدهد .محمد غازي ملطي وي مؤل ف
كتاب روضة العقول ،از اصحاب ديوان سليمانشاهبن قلج ارس الن (-611
 )600از سال ين سلجوقي روم بوده و چندي هم منصب وزارت او را داشته است .او
در روضة العقول حكايات متعددي از بزرگمهر آورده (غ ازي ملطي وي،
 )496-496 ،221-226 ،220 ،161-166 :1313كه در همة آنها بزرگمهر حكيمي
 1حدود چهارده نسخۀ معتبر از شاهنامه موجود است كه مصححان به آن استناد ميكنند:
الف .دستنويسهاي اصلي شامل .1 :دستنويس كتابخانۀ ملتي فلتورانس متورخ 1210/114؛  .2دستتنتويس كتابخانته
بريتانيا در لندن 1201/103؛  .3دستنويس كتابخانه طوپقاپوستراي متورخ 1337/031؛  .4دستتنتويس كتابخانتۀ
عمومي دولتي لنينگراد مورخ 1333/033؛  .3دستنويس دار الکتب قتاهره متورخ 1341/041؛  .1دستتنتويس دار
الکتب قاهره مورخ 1394/091؛  .0دستنويس كتابخانۀ دانشگاه ليدن مورخ 1430/247؛  .2دستتنتويس كتابخانتۀ
ملي پاريس مورخ 1441/244؛  .9دستنويس كتابخانۀ پاپ در واتيکان مورخ 1444/242؛  .17دستنويس كتابخانتۀ
دانشگاه اكسفورد مورخ 1442/232؛  .11دستنويس كتابخانۀ بريتانيا در لندن مورخ 1421/291؛  .12دستتنتويس
كتابخانۀ دولتي برلين مورخ .1429/294
ب .دستنويسهاي فرعي شامل .1 :دستنويس كتابخانۀ بريتانيا در لندن مورخ 1232/241؛  .2دستتنتويس انستتيتوي
خاورشناسي فرهنگستان علوم شوروي در لنينگراد متورخ 1443/249؛  .3دستتنتويس كتابخانتۀ طوپقاپوستراي در
استانبو مورخ 1492/973؛  .4ترجمۀ شاهنامه به عربتي از فتتحبتن علتي بنتداري اصتفهاني و ، 1907بته كوشتش
عبدالوهاب عزام ،ميان  ،1224-1223/121-127تهران ،چ.2
با توجه به اين فهرست ،تعداد نسخ شاهنامه كه بين قرون هفتم تا نهم قمري به جاي مانده و در تصحيح شاهنامه به كار
ميرود ،خود مبيّن گستردگي نفوذ شاهنامه در اين قرون است.
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بزرس و وزيري بافراست است .كت اب دستور النوزاره را محم ودبن
محمدبن حسين اصفهاني در اواخر قرن شش م و اواي ل ق رن هف تم ب راي عميدال دين
ابونصر سعدابزري وزير اتابك سعدبن زنگي نوشته (اصفهاني)1364 ،كه تلثيرپذيري
او از نو پرداخت شخصيت بزرگمهر را م يت وان دي د .س عدالدين وراوين ي كت اب
مرزباننامه را به احتمال زياد در اوايل قرن هفتم ت لليف ك رده و ب ه ن ام «خواج ه
ابوالقاسم ربيبالدين هارونبن علي» وزير اتابك ازبكبن محمدبن ايلدگز از اتابكان
آذربايجان كرده است .او در مرزباننامه دو حكايت تقريباً مفصل از بزرگمهر آورده
و در هر دو همان شخصيت حكيم /وزير بزرگمهر نمايان است (وراوين ي[ ،ب يت ا]:
 .)119 ،92عالوه بر اين ،در باب نهم كتاب ،شخصيت آزادچه ره ب ه عن وان كبك ي
حكيم كه به خدمت عقاب (پادش اه) م يرس د و ب ا پن دهايي حكيمان ه دل از ش اه
ميربايد و به سبب دانايي در نهايت به منصب وزارت ميرسد ،بسيار شبيه اح واالت
بزرگمهر است .نكتة جال ب توج ه آنك ه وراوين ي بالفاص له اي ن حكاي ت را ب ه
شكرگزاري از وزارت ابوالقاسم هارونبن علي وزي ر اتاب ك ازب ك خ تم م يكن د
(همان )296-294 ،و به نوعي وزير اتابك را ب ا آزادچه ره و بزرگمه ر همردي ف
ميشمارد .ناصرالدين كرماني كه خود از اصحاب ديوان بوده و گوي ا رياس ت دي وان
رسالت و انشاي كرمان را نيز برعهده داش ته ،چنانك ه مش هود اس ت كت اب نس ائم
االس حار را ك ه درب ارة ت اريخ وزرا ت ا عه د مؤل ف اس ت ،تح ت حماي ت
«نصرةالدي صاي » وزير ابوسعيد ايلخاني ت لليف ك رده اس ت .هم و
كتاب ديگرش به ن ام درة االخبار و لمعة االنوار را ب ه
نام غياثالدين محمد رشيدي وزير ابوسعيد ايلخاني كرده و در همانجا غي اثال دين
وزير را با بزرگمه ر مقايس ه ك رده اس ت (منش ي كرم اني .)133 :1360 ،حم دهلل
مستوفي نيز تاريخ گزيده را به نام همين غياثالدين محمد رشيدي كرده است ك ه در
آن از بزرگمهر به عنوان وزير انوشيروان نام برده (مستوفي )116 :1364 ،و حت ي در
كتاب جغرافيايي چون ناهة القلوب نيز ذكري از بزرگمهر به ميان آورده
و او را از «اكابر و عقال»ي مرو دانسته است (همو .)166 :1362 ،نظامال دين عقيل ي
كتاب آثار الوزراء را كه دربارة تاريخ وزراست ،به اش ارة قوامال دين خ وافي وزي ر
سلطانحسين بايقرا نوشته اس ت .خوان دمير دس تور ال وزراء را ب ه ن ام كمالال دين
خواجه محمود وزير سلطانحسين بايقرا كرده و «بنا ب ر مالحظ ة تب رك و ت يمن»
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كتاب خود را «مصدر به ذكر آصف برخيا و بورزجمهر حكيم» ب ه عن وان وزي ران
بزرس پيش از ظهور اسالم ساخته است (خواندمير .)1 :2636 ،بديهي است ك ه ب ه
علت تنگي مجال ،ذكر تمام كتبي كه در آنها نامي از بزرگمهر رفت ه وحك ايتي از او
به ميان آمده ،ممكن نيست به همين سبب بر همين چند مورد اقتصار ميرود.
چنانكه پيش از اين گفته شد ،فردوسي چارة خالصي از آشفتگي سياس ي موج ودِ
روزگار خود را بازسازي سامان سياسي ايرانِ پيش از اسالم و يا دستكم الگوبرداري
از آن ميدانست .پر پيدا بود كه در آن سامان سياسي ،ديوانساالري و به تب آن نه اد
وزرات و شخص وزير به عنوان رأس نهاد دي وان ،از جايگ اه شايس تهاي برخ وردار
بود 1.بنابراين كوشش براي تئوريزه كردن قدرتيابي نهاد وزارت از جانب فردوس ي،
بايد ذيل تالشهاي او به منظور تجديد كليت سامان سياسي ايرانِ پيش از اسالم فه م
شود؛ نه چيزي جدا و مستقل از آن .به عب ارت ديگ ر ،فردوس ي ض من ت الش ب راي
تجديد كليت آن ساختار ،به نه اد وزارت و ش خص بزرگمه ر (همچ ون نم اد نه اد
وزارت) به عنوان يكي از م ؤثرترين ك ارگزاران آن س امان سياس ي ت وجهي خ اص
داشته و با بركشيدن و پروراندن شخصيتي چون بزرگمهر ،بستري را ف راهم س اخت
كه در ادوارِ بعد از او ،بسيار به كارِ بازسازي و تثبيت ق درت نه اد وزرات در دورة
اسالمي تاريخ ايران آمد.
ويژگيها و وظايف وزير در ديدگاه فردوسي
بسترسازي نظري براي قدرتيابي نهاد وزارت را حتي در ويژگيه ايي ك ه فردوس ي
براي وزير الزم ميدانست و وظايفي كه بر عهدة او قرار ميدهد ني ز م يت وان دي د.
فردوسي در دورة تاريخي شاهنامه كماكان مقام سلطنت را ارجي ويژه نهاده و ب راي
شاه مرتبهاي فراتر از ساير كارگزاران قائل شده است ،اما تلمل در نو نگاه فردوسي
به وزير و ويژگيها و كاركردهايي كه براي او و نه اد وزارت برش مرده ،كموب يش
اين احساس را منتقل ميكند كه گويا فردوسي آگاهانه در پي بركش يدن مق ام وزي ر
 1نولدكه بر اهميت دستگاه ديوانساالري و طبقۀ دبيران براي حکومت ساساني تأكيد داشته است؛ زيرا اين طبقه همتۀ
امور مالي مملکت از ديوان تکتک واليات تا ديوان دخل و خرج كل مملکتت را در دستت داشتتند ونولدكته:1332 ،
. 403
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در سطحي بوده كه دستكم تا حدي و در سطوحي ب ا مق ام ش اه براب ري م يك رده
است 1.شايد اين امر چنانكه پيش از اين آمد ،ناشي از اين باشد كه در دورة ت اريخي
شاهنامه (كه ميتوان آن را با دورة زيست خود شاعر هم تطبيق داد) خبري از شاهانِ
خردمندِ فرزانة دورة اسا يري نيس ت .از اي ن رو ،وج ود شخص ي خردمن د و البت ه
صاحبقدرت در كنار شاه براي ادارة امور اجتناب ناپذير مينمود.
فردوسي تقريباً تم ام ويژگ يه اي مه م چ ون خردمن دي ،دادگ ري و دارا ب ودن
فره ايزدي را كه براي پادشاه برشمرده ،براي وزير هم ب ه ن وعي الزم ش مرده اس ت؛
البته با تغييرات و تعديلهايي در برخي از اين ويژگيها .از نظ ر فردوس ي ب ارزترين
وجه شخصيت وزير برخورداري او از خرد است .چنانكه پيش از اين ه م اش ارهاي
رفت ،خرد را در اينجا هم به معني دانش و حكمت بايد دانست و هم به معني ش يوة
درست ادارة سياسي مملكت .مجالسي كه در دربار انوشيروان ب ا حض ور بخ ردان و
آگاهان و با مركزيت بزرگمهر برگزار ميشد و در اين مجال سؤاالتي گوناگون در
زمينههاي مختلف از بزرگمهر پرسيده ميشد و او جوابگوي هم ة اي ن س ؤاالت ب ه
بهترين وجه بوده ،به خوبي نشاندهندة آن است ك ه وزي ر باي د حكيم ي فرزان ه و
خردمندي آگاه به تمام امور باشد .عالوه بر اين ،از وظايف مهم وزي ر مش اوره دادن
به شاه و راهنمايي كردن او در امور مهم مملكتي ب وده اس ت .انوش يروان در خطب ة
آغاز پادشاهياش بر رايزني با وزير در همة امور تلكيد كرده بود:
كه ما تاجداري به س ر ب ردهايم
ول يكن ز دس تور باي د ش نيد

ب ه داد و خ رد رأي پ روردهاي م
ب د و ني ك ب ي او نياي د پدي د

(فردوسي ،همان)1442/2 ،

و چون به سن كهولت رسيده و دلش «پر انديش ه م رس» ش د و در پ ي انتخ اب
جانشيني مناسب براي خود بود ،باز هم با بزرگمهر به مشورت نشس ت و رأي او را
خواستار مي شد (همان .)1696 ،فردوسي ن ه تنه ا در م ورد بزرگمه ر ،بلك ه وقت ي
درصدد توصيف مهبود (ك ه او ه م وزارت انوش يروان را داش ت) ب وده ،خ رد را از
 1برخي وزير را مکمل شخصيت شاه در دورئ تاريخي ميدانند ورستموندي ،همان 232-230 ،؛ كه ايتن مکمتل بتودن
در ذات خود نوعي برابري در مقام و مرتبه را به همراه دارد.
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ويژگيهاي مهم او برشمرده است:

دلي پر خرد داشت و راي درست

زگيتي به ج ز نيكن امي نجس ت

(همان)1496 ،

وزير صاحبخرد در امر مشورت دادن و نصيحت كردن شاه ،آنجا كه الزم اس ت
نبايد از نصايح درشت ،اما درست كوتاهي كند .فردوسي اي ن ام ر را ض من حك ايتي
روشن كرده است .انوشيروان ،بزرگمهر را بر اثر سوء ظني به حب افكند و هر ب ار
قاصدي را به نزد او راهي ميكرد تا از او بهرسد اكنون كه در حب اس ت ،روزگ ار
او بهتر است يا روزگار شاه و هر بار بزرگمهر پاسخ ميداد كه« :كه روز من آسانتر
از روز شاه» .شاه از اين پاسخها كه بوي عن و كنايه م يداد ،برآش فته ميش د و ب ر
عذاب بزرگمهر ميافزود؛ تا آنجا كه دس تور داده ب ود بزرگمه ر را در تن ورِ آهن ي
تنگ و پوشيده از تير و ميخ قرار دهند .اين بار ني ز ك ه قاص د ب راي خبرگي ري از
احوال بزرگمهر رفت ،وزير باز هم همان ج واب نخس تين را داد ك ه« :روزم ب ه از
روز نوشينروان» .انوشيروان كه از اين پاسخهاي بزرگمهر سخت ب ه حي رت افت اده
بود ،دليل اين بهروزي را از بزرگمهر جويا شد و او چنين پاسخ داد كه:
ب دان پاك دل گف ت ب وزرجمهر
چه با گنج و تختي چه با رنج س خت
ن ه اي ن پ اي دارد ب ه گيت ي ن ه آن
ز س ختي گ ذر ك ردن آس ان ب ود

كه ننمود هرگز ب ه م ا بخ ت چه ر
ببن ديم ه ردو ب ه ناك ام رخ ت
س رآيد هم ي ني ك و ب د ب يگم ان
دل تاج داران هراس ان ب ود

(همان)1669-1661 ،

بزرگمهر رنج و سختي را به جان خريد تا به انوشيروان بفهماند شهريار نيز چ ون
ديگر آدميان فاني است و اين مقام تا ابد براي او ماندگار نيست .البته اين حكايت خالي
از مايههاي عرفاني هم نيست ،اما نشانهاي از آن است كه مشورتهاي درست و درشت
دادن به شاه و راهنمايي كردن آدم مستبد كه قدرت مطلق دارد ،هزين هه اي گزاف ي
دارد كه وزيرِ صاحبخرد نبايد از آن راهنماييها به سبب خطراتش چشم بهوشد.
برخورداري از «فر» بق سنت معمول انديشة ايرانشهري ،شلني از شئون شهرياري
بود ،اما به نظر ميرسد فردوسي برخورداري وزير نه از «فر» بلكه دستكم از ن وعي
«عنايت» يا «تلييد الهي» را در نظر داشته است .براي تصديق اين امر ميتوان شواهدي

151

مطالعات تاريخ اسالم ،سال سيزدهم ،شمارة  ،97تابستان 1911

در شاهنامه يافت .فردوسي خرد را بهترين و نخستين آفريدة خداوند ميدانس ت ك ه
آن را به انسان خردمند عطا كرده است (همان .)2-1/1 ،بنابراين بهرهمندي انس ان از
خرد بيانگر لطف و عنايت خداوند در حق وي است و چ ون از ويژگ يه اي وزي ر
بهرهمندي از خرد است -چنانكه او سرآمد خردمندان روزگار خود بايد باش د -1و
نيز بنا بر آنچه از زبان موبد در بهرهمندي مردم از خرد به ص ورت سلس له مراتب ي
بيان ميكند (همان ،)1666/2 ،پ الجرم وزي ر باي د از «عناي ت» وي ژة پروردگ ار
بهرهمند باشد 2.فردوسي بهرهمن دي وزي ر از «تليي د اله ي» را در داس تان بزرگمه ر
صراحت بيشتري ميبخشد .فرستادگان نوشينروان در چهار گوشة كشور در پي يافتن
معبّري براي تعبير خواب او روان ميشوند تا آنكه يك ي از آن ان (آزاد س رو ن امي)
بزرگمهر را در مكتبي در مرو يافت و با او راهي دربار شد .در ول مسير ،در جايي
به منظور استراحت و خورد و خواب اتراق ميكنند .چون بزرگمهر به زي ر درخت ي
به خواب ميرود ،ناگهان م اري س ياه پدي دار ميش ود و ب ر بَ ر و ب االي بزرگمه ر
ميپيچد و او را ميبويد ،اما بدون آنكه به او آسيبي برساند ،از درخت ب اال رف ت و
ناپديد شد .فرستاده كه بيدار است ،شگفتزده ميشود:
فرس تاده ان در ش گفتي بمان د
بدل گفت كاين كودك هوشمند

فراوان بر او ن ام ي زدان بخوان د
به ج ايي رس د در بزرگ ي بلن د

(همان)1466/2 ،

اين حادثه به روشني بر عنايت خاص خداوند در حق بزرگمه ر و برخ ورداري او
از نوعي «تلييد الهي» اشاره دارد كه بزرگمهر به واسطة آن م يتوانس ت ب ه بزرگ ي
دست يابد 3.عالوه بر اين ،در سنت قدما توانايي تعبير خواب ،بهويژه خوابهايي كه
معبران عادي از تعبير آنها عاجزند ،خود نشانهاي از حكمت و دانايي فرد و نشاني از
«عنايت» خاص خداوند در حق او بود و بزرگمهر به سبب همين توانايي توانست ب ه
 1فردوسي بزرگمهر را « داناي ايران » ناميده است:
كه داناي ايران بزد داستان وهمان1391/2 ،
بدين كار شد شاه همداستان
 2چنان كه پورشريعتي هم متذكر شده ،در انديشۀ دوران ساساني «شاهنشاه يگانه مقتام صتاحب فتر نبتود .شتهرداران
كشور هم ميتوانستند به صفت فرو ايزدي فخركنند» وپورشريعتي ،همان. 91 ،
 3در مورد اين واقعه برخي معتقدند كه« :معلوم نيست اين دو وبوييدن مار و سربلندي چه ارتباطي ميتواننتد داشتته
باشند .شايد با مباحث اسطورهاي و نمادها پيوند داشتته باشتند و در عتين حتا عظمتتي كته گتويي در رمزگتونگي
نمايانتر ميشود» ودري. 132 :1397 ،
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دربار انوشيروان راه يابد و در رتبة مقربان او ج اي گي رد .ح ال اگ ر به ذيريم ك ه
بزرگمهر نه فقط يك شخص ،بلكه عالوه بر آن نمادي براي نهاد وزرات اس ت ك ه
فردوسي او را پرورانده تا در دورهاي كه خالي از شاهان اس طورهاي دالورِ خردمن دِ
راستگفتارِ درستكردار است ،بر اهميت مق ام وزي ر و بزرگ ي ك ار و ك ردار او
تلكيد داشته باشد؛ زيرا چن ين ش اهاني را ني از ب ه مش اوراني م دبر و ك ارگزاراني
خردمند است تا نظم امور از هم نهاشد .پ چن دان دور از منط ق نيس ت اگ ر اي ن
برخورداري از «تلييد الهي» را نه فقط به شخص بزرگمه ر ،بلك ه ب ه مق ام وزارت
تعميم دهد و بگوييم همچنانكه بنا بر سنت انديشة سياسي ايرانش هري پادش اه باي د
برخوردار از «فر» باشد ،در ديدگاه فردوسي نيز برخورداري وزير ب ه س بب اهمي ت
كار و بزرگي مقامش از نوعي «عنايت الهي» امري ناگزير است.
از شاهنامه چنين برميآيد كه فردوس ي دس تك م در مق ام نظ ر ،تم ام كاره اي
اجرايي و امور جاري كشور را جزو وظايف وزير قرار داده است .خالي ب ودن عص ر
تاريخي از شاهان دالورِ خردمندِ عصر اسطورهاي و مواجهة فردوسي با اي ن واقعي ت
كه بسياري از شاهان آن عصر -همچون بيشتر سال ين روزگار خود شاعر -ب يش از
آنكه مرد رزم باشند اهل بزم بودند ،شايد دليل ق ان كنن دهاي ب ود ت ا بيش ينة ام ور
اجرايي كشور برعهدة ك ارگزاري چ ون وزي ر ق رار گي رد ك ه شاخص ة اص لي او
بهرهمندي از خرد و حكمت بود .در گف توگويي ك ه ب ين بزرگمه ر و انوش يروان
درگرفت ،اين تشريح وظايف پادشاه و وزير روشني بهتري مييابد .بزرگمهر خط اب
به انوشيروان گفته بود:
شكارس ت ك ار شهنش اه و رزم

مي و شادي و بخشش و داد و ب زم

و در مقابل ،وزير است كه بايد به فكر پر كردن خزان ة ش اه و سامانبخش ي ب ه
امور مملكت و سهاه باشد:
ز آگن دن گ نج و رن ج س هاه
دل و ج ان دس تور باش د ب ه رن ج

ز آزرم گفت ار وز دادخ واه
ز انديش ة كدخ دايي و گ نج

(همان)1626/2 ،

در حكايت جنگي كه ب ين انوش يروان و رومي ان اتف اق افت اد و مواج ب لش گر
كاستي گرفت ،انوشيروان بزرگمهر را ملمور كرد مالي جم كند و به لشگر برساند:
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برو ه م كن ون س اروان را بخ واه
ص د از گ نج مازن دران ب ار ك ن

هيون ان بخت ي ب رافگن ب ه راه
وزو بيش تر ب ار دين ار ك ن

(همان)1691 ،

بنابراين رتق و فتق امور سهاه -دستكم در امور مالي -نيز از وظايف وزي ر ب وده
است .از وظايف ملكداري ،آنچه فردوسي برعهدة وزير ميدانست ،تقريباً ب ا آنچ ه
كه از وظايف وزير در عهد ساسانيان گفتهاند ،مطابق ت دارد 1و چن انك ه مش خص
است تقريباً تمام اين وظايف امورياند ك ه ب دون رعاي ت ع دل و داد ب ه س رانجام
مناسبي نخواهند رسيد .بنابراين از آنجا كه عمدة كارهاي اجرايي كشور از آراستن و
نواختن لشگر گرفته تا گزين كردن عمّال شايسته و آباد ك ردن كش ور و گ ردآوري
با و خرا و پر كردن خزانه و غيره برعهدة وزير بوده و انجام اين وظ ايف ب دون
رعايت عدل و داد ممكن نبوده ،لذا ميتوان گف ت آنچ ه فردوس ي در م ورد توص ية
پادشاهان به داد ميگويد ،دستكم در بخش تاريخي شاهنامه روي سخن با وزير ني ز
دارد.
از اين سخنان به روشني ميتوان دريافت كه فردوسي براي بزرگمهر به مثابه نم اد
نهاد وزارت -البته در سطوحي -مرتبهاي همسنگ شاه قائل شده اس ت .چن دان دور
از واقعيت نيست اگر گفته شود كه اين همسنگ قرار دادن مق ام وزارت و س لطنت
توسط فردوسي بود كه بستري براي شيو اين امر را ايجاد كرد؛ چن انك ه پ از او
غالب كساني كه در حيطة نهاد وزارت به نظريهپردازي پرداختند ،كموب يش عن ايتي
به اين امر نشان دادند .خواجه نظامالملك وسي در سيرالمل وك تالش ي مس تمر -
گرچه ماليم -در راستاي همسنگسازي مقام وزير و پادشاه/سلطان داش ته اس ت .او
هنگام سخن گفتن از امور تعيين كننده ،سعي جدي داشت كه ن ام وزي ر و پادش اه را
در كنار هم آورد و سرنوشت اين امور را به يك نسبت به هر دو منتسب كند .براي
مثال ،خواجه سبب فتح ايران به دس ت اس كندر را «غفل ت امي ر و خيان ت وزي ر»
ميدانست ( وسي ،همان .)41 ،در موضعي ديگر ،آنجا ك ه درب ارة آش فتگي اعط اي
 1در دورئ ساساني هنگامي كه پادشاه در سفر يا جنگ بود ،وزير نايبالسلطنه محسوب ميشتد .وظيفتۀ او ادارئ كشتور
در كنار پادشاه و تحت نظر او بود .مذاكرات سياسي با دولتهاي ديگر در عهدئ او بود و چون مشاور خاص شتاه بتود،
ميتوانست در همۀ ش ون كشور مداخله كند وكريستينسن. 121 :1324 ،
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القاب سخن گفته« ،بازِ قاعده [ي] خويش» آمدن القاب و ترتيب نيكو يافتن ام ور را
در دو صورت عملي دانسته است .يكي آنكه پادشاه عادل و بيدار باشد تا «جس تجوي
كارها گردن گيرد» و از آيين و رسم گذشتگان دربارة مملكتداري پرسوجو كند و
ديگر اينكه «او را وزيري باشد موفق و رسمدان و هنرور» (هم ان .)212 ،هم انج ا
وقتي در معني «دو عمل يك مرد را نافرمودن و بيكاران را شغل فرم ودن» ص حبت
كرده ،تلكيد كرده است كه اين «پادشاهان بيدار» و «وزي ران هش يار» ب ودهان د ك ه
«بهمه روزگار هرگز دو شغل ي ك م رد را نفرم ودهان د و ي ك ش غل دو م رد را»
(همان .)213 ،منش عملي خواجه نيز آنجا كه در جوابِ س لطانِ ب ه تن گ آم ده از
ميزان قدرت وزير پيغام ميدهد كه «تو نميداني كه من در ملك شريك توأم و ت و
به اين مرتبه به تدبير من رسيدهاي .....دولت آن تا بر اين دوات بسته اس ت ،هرگ اه
اين دوات برداري آن تا بردارند» (نخجواني ،)210-269 :1344 ،مؤيد اي ن مطل ب
است .در همان روزگار ،شايد اندكي پ از نظامالملك ،ابنبلخي نيز در فارسنامه بر
اين همترازي وزير و پادشاه اشاره كرده است .او نوشته اس ت انوش يروان س ه ت ن را
(وكيل در ،دبير ،نايب وزير) بر وزير گماشت تا مراقب اعم ال او باش ند؛ چن انك ه
وزير بر عزل و نصب اين سه تن اختياري نداشت و اين بدان سبب بود كه انوش يروان
معتقد بود «وزير مانند همباز مَلِك است و در پادشاهي و مال و مملك ت او محَك م
و متصَرِّف» (ابنبلخي ،همان )92 ،و به همين دليل بايد در خفا و علن مراق ب اعم ال
او بود.
محمد غازي ملطيوي در عب ارتي ك ه در يك ي از حكاي اتش آورده ،بزرگمه ر را
برخوردار از نوعي عنايت الهي دانسته و نوشته است« :شنودم ك ه خس رو را وزي ري
بود به حذاقت موصوف و ذالقت معروف .شايمِ ب رق قدس ي و راي مِ نت ايج حدس ي،
برزجمهر [بوزرجمهر] نام» (غازي ملطيوي ،همان.)496 ،
همچنين عليبن احمد ناسخ تستري مؤلف تحفة الملوك كه كتاب خود
را به احتمال زياد در دو دهة اول قرن هشتم نگاشته ،در اين زمينه سخن رانده اس ت؛
گرچه نه به تصريح .سنت فكري غالب بر آن بود كه وزير نايب امام و اعمال كنن دة
قدرت اوست؛ بنابراين مقام وزارت به ذات صاحب قدرت نب ود ،بلك ه ق درت او از
قدرت امام/سلطان و تفويض اختيارات امام به او ناشي ميشد .تستري ب رخالف اي ن
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سنت غالب فكري ،قدرت وزير را همچون قدرت امام /سلطان ب ه ص ورت مس تقيم
تفويض شده از جانب خداون د معرف ي ك رده اس ت ..او وزرات را «م وهبتي اله ي»
دانسته كه «تالي خالفت و ثاني سلطنت» است و خداوند تا آن را بر فرق ه ر ك ه
داند مينهد و خلعت آن را بر قامت هر كه خواهد ميپوشاند .هر ك ه اي ن ت ا ب ر
فرق او نهاده شود «بر ذّمت كرم او واجب شد كه ......بدين منصب خطير اقبال نمايد»
(ناسخ تستري .)242 :1319 ،در اين تعريف ،تستري وزارت را موهبتي اله ي و وزي ر
را بيواسطه منتخب خداوند دانسته و به صورت تلويحي امام/سلطان را ك ه واس طة
قدرت يافتن مقام وزارت بود ،حذف كرده است .به عبارت ديگ ر ،هم انگون ه ك ه
پادشاه برگزيدة خداوند است و سلطنت م وهبتي اله ي اس ت ( وس ي ،هم ان،)12 ،
وزارت نيز موهبتي الهي بوده و وزير برگزيدة خداوند است .نتيجة منطقي اين س خن
آن است كه قدرت نهاد وزرات ،بدون واسطه ناشي از قدرت خداون د ب وده ،ن ه ب ه
واسطة قدرت امام/سلطان؛ و به همين دليل به نوعي وزير از نظ ر مق ام و مرتب ه در
1
كنار امام/سلطان قرار ميگيرد.
ناصرالدين منشي كرماني در قرن هشتم واقعة «تا و دوات» را ك ه ب ين خواج ه
نظامالملك و سلطان ملكشاه ر داده بود ،تقريباً به هم ان ص ورت مش هور رواي ت
كرده و فقط در پاسخي كه نظامالملك به ملكشاه داده ،جملهاي را اضافه كرده است
كه از نظر همسنگسازي مقام پادشاه و وزير حائز اهميت است .به روايت كرماني،
خواجه در پاسخ پيغام ملكشاه گفت «اما دويت را كه فرموده است ،اگر از پيش م ن
بردارند تا او نيز بردارند كه ك ارداران قض ا و ق در در دي وان ازل ،آن ت ا و اي ن
دويت را بهم نهادهاند و انفكاك متصور نباشد» (منشي كرماني .)61 :1331 ،براساس
اين روايت ،همشلني و اتصال مقام وزارت و پادشاهي به هم ،ام ري ازل ي اس ت ك ه
تقدير آن در ازل اينگونه مقدر شده؛ نه امري دنيوي كه ب ه س بب مقتض يات زم ان
ايجاد شده باشد .پ كسي را ياراي تغيير اين تقدير مق در نخواه د ب ود .ناص رالدين
منشي كرماني در موضعي ديگر نيز بر اين همشلني وزي ر و پادش اه -البت ه كم ي در
لفافه -اشاره كرده است .او در افتتاح كتابش و آنجا كه ميخواست ض رورت وج ود
 1براي يک بحث مفصلتر در اين زمينه نگاه كنيد به :نجفي رودمعجني ،عباسي و ايمانپور.121-171 :1390 ،
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وزير را اثبات كند ،بيان كرده است كه سال ين و خلفا و ملوك ،جانش ين پي امبر و
راعي رمة بنيآدماند كه «بتيغ آبدار كار جهان را قرار» دادهاند .البته اين جه انداران
و سال ين را از انتخاب وزير چارهاي نيست؛ زيرا «قلم راست ت دبير» وزي ر ،جف ت
«شمشير جهانگيران» آمده و بدين وسيله «ظل دولتها ظليل» و «قصر مملكتها مش يد»
شده است (همان .)3 ،در اين جف ت ق رار دادنِ قل م راس ت ت دبير وزرا ب ا شمش ير
جهانگيران ،ميتوان رگههايي از اين همشلني را مشاهده كرد.
نتيجهگيري
به نظر ميرسد فردوسي با توجه به زمانة زيست و چارچوب فك رياش دو دغدغ ة
اصلي را مدّ نظر داشته است .1 .بازسازي هويت ايراني گرفتار در تنگن اي دو هوي ت
عربي و تركي؛  .2پيشِ پا نهادن راه حلي براي برونرفت از آشفتگي سياسي ك ه بع د
از ورود اعراب و فروپاش ي حكوم ت ساس انيان گريب انگير اي رانزمين ش ده ب ود.
شاهنامه پاسخي به هر دو دغدغه بود .فردوسي با سرودن شاهنامه زبان فارسي را ب ه
عنوان نماد هويت قوم ايراني به چنان جايگاه ارجمندي رساند كه اي ن زب ان پ از
آن توانست خود را به عنوان يك زبان مستقل حفظ كرده و بارور س ازد .از رف
ديگر ،با نقل حكايات ايام پادشاهان اسطورهاي و تاريخي ايران ،هم بخش ي از ت اريخ
و هويت قوم را روايت كرد و هم آن سبك حكوم تداري ايراني ان را ك ه وجه ة
بارز آن ،حكومت فراگيرِ قدرتمند بود ،به عنوان يك بديل مناسب براي ج ايگزيني
با الگوي حكومتداري زمانة خود معرفي كرد.
فردوسي از تجديد حي ات آن الگ وي حكوم تداري ي ك ه دف اساس ي را پ ي
گرفت و آن كمك به ايجاد يك حاكميت فراگير در ح وزة اي رانزمين ب ه س بك
ايران باستان بود .اين امر از رفي سبب برقراري نظم و به تب آن عدالت -ب ه عن وان
مفهوم محوري انديشة سياسي ايرانشهري -ميشد و از رفي عام ل مهم ي در انتق ال
انديشههاي ايراني به عصر پسااسالمي بود تا بدين وسيله بسترهاي الزم براي بازسازي
هويت قوم ايراني كه در تنگناي هويتهاي بيگانة مسلطِ زمان ه ب ا مخ ا رة ج دي
روبهرو شده بود ،فراهم شود .در رح فردوسي براي ايجاد ي ك حكوم ت قدرتمن د
(با پيروي از الگوي حكمراني ايرانيان) ،نه اد وزارت جايگ اه قاب ل اعتن ايي داش ت.
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فردوسي بهخصوص در دورة تاريخي ش اهنامه ،ب ا بركش يدن و پروران دن شخص يتي
چون بزرگمهر (همچون رس تم در دورة پهل واني) و پرداخ ت تفص يلي اح واالتش و
تبديل او به يكي از قهرمانان دورة تاريخي ش اهنامه و ني ز قائ ل ش دن ويژگيه ايي
همسنگ شاه براي او ،موجبات تبديل بزرگمهر به يك حكيم/وزير را در ادوار بعد
فراهم كرد.
در دورة ت اريخي ش اهنامه ،ب ا توج ه ب ه فق دان پادش اهان خردمن دِ دلي رِ دورة
اسا يري و شباهت آنان به حكمرانان زمانة خود فردوسي ،به نظر م يرس د عط ف
توجه فردوسي به نهاد وزارت به س بب آن ب ود ك ه فق دان اي ن خصوص يات را در
پادشاه پر كرده و لزوم وجود وزير را در زمانة خود براي سال ين گوش زد كن د .ب ا
توجه به زمان نگارش شاهنامه كه تقريباً مصادف با قدرتگيري عملي نه اد وزارت
در ايرانِ پ از ورود اعراب بود ،اين نگاه فردوسي و توجه او به مقام وزير در قالب
بركشيدن شخصيتي چون بزرگمهر ،پشتوانهاي نظري براي نهادي را فراهم كرد كه از
پ ِ سه قرن ،ديگر بار اندك اندك در كارِ بازيابي جاي و جايگاه خود در س اخت
سياسي قدرت بود و در اين زمينه عالوه بر اقدامهاي عملي ،ب ه بسترس ازي و توجي ه
نظري اهميت جايگاه خود نياز مبرم داشت .بنابراين اهمي ت بخش يدن فردوس ي ب ه
مقام وزارت در قالب بركشيدن شخصيتي چون بزرگمهر در دورة ت اريخي ش اهنامه،
بستري را فراهم آورد كه در ادوار بعد از فردوسي ،براي استحكام نظري نهاد وزارت
مورد استفاده قرار گرفت .درآمدنِ بزرگمهر ب ه هيئ ت ي ك حكيم/وزي ر و تب ديل
شدن او به نماد نهاد وزارت در متون فارسي بعد از فردوسي ،به روشني نشان ميده د
كه بستر ايجاد شده توسط فردوسي ،به خوبي مورد استفاده قرار گرفته است.
منابع و مآخذ
–
–
–
–

آذرنيوشه ،عباسعلي و كورش صالحي (پاييز و زمستان « ،)1391دهقانان اي ران در رون د گ ذار از
دورة ساساني به دورة اسالمي» ،مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسالم ،ش ، ،11صص.16-1
ابنبلخي ( ،)1316فارسنامه ،تصحيح و تحشية گاي لسترنج و رينولد آلن نيكلسون ،تهران :اسا ير.
اصفهاني ،محمودبن محمدبنحسين ( ،)1364دستور ال وزاره ،تص حيح و تعلي ق رض ا انزاب ي ن ژاد،
تهران :اميركبير
احمدي ،حميد و مهدي حسني باقري شريفآباد (پاييز « ،)1319خرد سياسي در شاهنامه؛ فردوسي
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مباني و ساختارها» ،فصلنامه سياست ،دورة  ،40ش ،3صص.40-21
اديب برومند ،عبدالعلي (« ،)1366بحث در شاهنامه فردوسي :قهرمان ملي از نظر فردوسي» ،مجلة
گوهر ،ش ،66صص. 366-363
اسدي وسي ،ابونصر عليبن احم د ( ،)1364گرشاس پنامه ،ب ه اهتم ام حبي ب يغم ايي ،ته ران:
كتابخانة هوري ،چ.2
اسالمي ندوشن ،محمدعلي ( ،)1341زندگي و مرس پهلوانان در شاهنامه ،تهران :انجمن آثار ملي.
( ............................ ...................بهمن و اس فند « ،)1311ش اهنامه از چ ه م يگوي د و ارزش آن در
چيست» ،مجلة ا العات سياسي و اقتصادي ،ش ،260-269صص.26-6
برتل  ،يوگني ادواردويچ ( ،)1364ت اريخ ادبي ات فارس ي (از دوران باس تان ت ا عص ر فردوس ي)،
ترجمة سيروس ايزدي ،تهران :هيرمند.
بستاني ،احمد (بهار و تابستان « ،)1393انديشة سياسي ايرانش هري در دوره اس المي» ،دوفص لنامه
پژوهش سياست نظري ،ش ،16صص .166 -121
بالذري ،ابوالحسن احمدبن يحيي ( ،)1336فتوح البلدان ،ترجمة محمد توكل ،تهران :نقره.
بناكتي ،فخرالدين ( ،)1341تاريخ بناكتي (روضة اوليااللباب في معرفة
التواريخ و االنساب) ،تصحيح جعفر شعار ،تهران :انجمن آثار ملي.
بيهقي ،ابوالفضل ( ،)1316تاريخ بيهقي ،تصحيح علياكبر فيا  ،تهران :هرم .

پورشريعتي ،پروانه ( ،)1399افول و سقوط شاهنشاهي ساساني (اتحادية ساس اني-پ ارتي و ف تح
ايران به دست عربها) ،ترجمة آوا واحدي نوايي ،تهران :نشر ني.
ثعالبي ،عبدالملك محمدبن اس ماعيل نيش ابوري ( ،)1361ت اريخ ثع البي (اخب ار مل وك ف رس و
سيرهم) ،ترجمة محمد فضائلي ،پاره نخست ايران باستان ،تهران :نقره.
ثواقب ،جهانبخش (بهار و تابستان « ،)1393تلثير اوضا عصر فردوسي بر تدوين شاهنامه» ،مجله
ادبيات حماسي ،س ،1ش ،1صص.34-1
خالقي مطلق ،جالل (آذر و اسفند « ،)1316اداي دين به فردوسي و شاهنامه» ،مجلة بخ ارا ،ش،64
صص.120-114
« ،)1391( ...................................شاهنامه فردوسي» ،دانشنامه زبان و ادب فارسي ،4 ،تهران.
« ،)1316( ...................................بزرگمه ر» ،دانش نامه جه ان اس الم ،3 ،ته ران :بنينناد
دائرة المعارف اسالمي ،چ.3
خواندمير ،غياث الدينبن همامالدين ( ،)2636دس تور ال وزراء ،تحص يح و مقدم ه س عيد نفيس ي،
تهران :اقبال.
دريايي ،تور ( ،)1392شاهنشاهي ساساني ،ترجمة مرتضي ثاقبفر ،تهران :ققنوس ،چ.6
دري ،زهرا (« ،)1390بزرگمهر به روايت فردوسي» ،مجموعه مقاالت فردوسيپژوهي ،به كوش ش
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ياسر موحدفر ،دفتر دوم ،تهران :خانه كتاب.
رستگار ،نصرتاهلل (پاييز و زمستان « ،)1392ردّ پاي هويت ايراني در ش اهنامه فردوس ي» ،آيين ه
ميراث ،ش ،63صص.126-99
رستموندي ،تقي ( ،)1311انديشه ايرانشهري در عصر اسالمي ،تهران :اميركبير.
رضا ،فضلاهلل ( ،)1314پژوهشي در انديشههاي فردوسي ،تهران :علمي و فرهنگي ،چ.6
روشن ،محمد (آذر « ،)1369خداينامهها و شاهنامه فردوسي» ،مجلة كلك ،ش ،9صص.26-16
سينايي ،وحيد و محمد خطيبي ق وژدي (به ار « ،)1393مف اهيم ك ارگزاران و س امان سياس ي در
شاهنامه فردوسي» ،پژوهشنامه علوم سياسي ،س ،9ش ،2صص.100-66
شفيعي كدكني ،محمدرضا (فروردين و تير « ،)1319تلق ي ق دما از و ن» ،مجل ة بخ ارا ،س،12
ش ،66صص .46-16
صفا ،ذبيحاهلل (مهر و آبان « ،)1313شعوبيت فردوسي» ،مجله مهر ،س ،2ش 16و  ،11ص ص-619
.623

 ،)1333( .......................حماسهسرايي در ايران (از ق ديميترين عه د ت اريخي ت ا ق رن چه اردهم
هجري) ،تهران :پيروز.
با بايي ،سيد جواد ( ،)1316خواجه نظامالملك وس ي (گفت ار در ت داوم فرهنگ ي اي ران)،
تبريز :ستوده ،چ.2
 ،)1311( ........................... .........درآمدي بر تاريخ انديشة سياسي در ايران ،تهران :كوير ،چ.10
عنصرالمعالي ،كيكاوسبن اسكندربن قابوسبن وشمگيربن زيار ( ،)1312قابوسنام ه ،ب ا مقدم ه و

حواشي سعيد نفيسي ،تهران :مطب مجل .
غازي ملطيوي ،محمد ( ،)1313روضة العقنول ،تص حيح و تحش ية محم د روش ن و
ابوالقاسم جليلپور ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
غزالي ،ابوحامد محمدبن محمدبن احمد ( ،)1316نصيحة الملوك ،با مقدمه و تصحيح
جاللالدين همايي ،تهران :چاپخانه مجل .
 ،)1361( ......................................................................نصيحة الملوك ،تص حيح مج دد و
حواشي و تعليقات و مقدمة تازه به خامه جاللالدين همايي ،تهران :انجمن آثار ملي.
فراي ،ريچارد ن ،)1361( .عصر زرين فرهنگ ايران ،ترجمة مسعود رجبنيا ،تهران :سروش.

– فردريك استار ،استيون ( ،)1391روشنگري در مح اق (عص ر الي ي آس ياي ميان ه از حمل ه
اعراب تا جكومت تيمور لنگ) ،ترجمة حسن افشار ،تهران :نشر مركز.
– فردوسي ،ابوالقاسم ( ،)1314شاهنامه ،2 ،1 ،تهران :هرم .
– قاضيعسگر ،سيد احمد (مرداد « ،)1310اهداف فردوسي در س رودن ش اهنامه» ،مجل ة فرهن گ
اصفهان ،ويژه همايش شاهنامه پژوهي ،صص.62-46
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– كريستينسن ،آرتور (بهمن « ،)1312داستان بوزرجمهر حكيم» ،ترجمة عبدالحسين ميكده ،مجل ه
مهر ،ش ،9صص. 696-619
–  ،)1314( ....................................ايران در زمان ساسانيان ،ترجمة رشيد ياسمي ،تهران :نگاه.
– گرديزي ،ابوسعيد عبدالحيبن ضحاكبن محمود ( ،)1363تاريخ گرديزي ،تصحيح عبدالحي حبيبي،
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

تهران :دنياي كتاب.
الئوست ،هانري ( ،)1364سياست و غزالي ،ترجمة مه دي مظف ري ،1 ،ته ران :انتش ارات بني اد
فرهنگ ايران.
مجهول المؤلف ( ،)1311مجمل التواريخ و القص ص ،تص حيح ملكالش عراء به ار ،ته ران :كالل ه
خاور.
مستوفي ،حمداهلل ( ،)1364تاريخ گزيده ،تصحيح عبدالحسين نوايي ،تهران :انتشارات اميركبير.
 ،)1362( ...............................ناهة القلوب ،تصحيح گاي لسترنج ،تهران :دنياي كتاب.
مسعودي ،ابوالحسن عليبن حسين ( ،)1364م رو ال ذهب و مع ادن الج وهر ،ترجم ة ابوالقاس م
پاينده ،1 ،تهران :علمي و فرهنگي ،چ.6
مسكوب ،شاهر ( ،)1314ارمغان مور (جستاري در شاهنامه) ،تهران :ني.
منشي كرماني ،ناصرالدين ( ،)1331نسائم االسحار من لطائم االخبار ،تصحيح ،مقدمه و تعليق مي ر
جاللالدين حسيني ارموي ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 ،)1360(.............................درة االخبار و لمعة االننوار ،ب ه تص حيح
محمد شفي  ،الهور.
ناسخ تستري ،عليبن احمدبن محمد ( ،)1319تحفة الملوك ،تصحيح اسماعيل ح اكمي
و محمد فرهمند ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي.
نجفي رودمعجني ،علياكبر ،جواد عباسي و محمدتقي ايمانپور (زمستان « ،)1396مناب مشروعيت
نهاد وزارت در قرون ميانه تاريخ ايران (قرون پنجم تا نهم)» ،مطالعات تاريخ اسالم ،ش ،39ص ص
. 126-101
نخجواني ،هندوشاهبن سنجربن عبداهلل ساجي ( ،)1344تجارب الس لف ،تص حيح و اهتم ام عب اس
اقبال [آشتياني] ،تهران :هوري ،چ.2
وسي ،خواجه نظامالملك ( ،)1319سير المل وك (سياس تنام ه) ،ب ه اهتم ام هي وبرت دارك،
تهران :علمي و فرهنگي ،چ.9
نولدكه ،تئودور ( ،)2636حماسه ملي ايران ،ترجمة بزرس علوي ،تهران :سههر ،چ.3
 ،)1361( ............................تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان ،ترجمة عباس زرياب خويي،
تهران :انجمن آثار ملي.
وراويني ،سعدالدين [بيتا] ،مرزباننامه ،تصحيح و تحشيه عبدالوهاب قزويني ،ته ران :كتابفروش ي
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باراني.
– ياحقي ،محمدجعفر و فرامرز آدينه كالت (بهار « ،)1316زمينههاي اجتماعي فروپاشي حكوم ت
ساساني براساس شاهنامه فردوسي» ،مجله زبان و ادبيات فارسي ،س ،16ش ،60صص.166-166

