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چکیده
یکی از مهمترین مسأللهها در بررسأی اندیشأس سأیاسأی در متون فلسأفی و ادبی این اسأه که ه کسأی با
ّ
مهمی از آثار فلسأأفی و ادبی
ه ویژگیهایی و گونه باید حکومه کند .پاسأأب به این پرسأ  ،بخ
قدیم را که در حوزۀ اندیشأس سأیاسأی مهماند ،در بر میگیرد .در این مقاله نیز ابتدا به بررسأی ویژگیها و
عملکرد رئیس ّاول در مأدینأس فأا أألأس فأارابی پردا تأهایم و سأأ س ویژگیهأا و عملکرد شأأأاه آرمأانی در
شأاهنامس فردوسأی را بررسأی کردهایم و درنهایه تفاوتها و شأباهههای این دو را نشأان دادهایم .فارابی و
ّ
فردوسأأی هر دو با درب بحرانهای سأأیاسأأی زمانس وی  ،فرمانروایی آرمانی مد ن ر ود را ،یکی به
ّ
زبان فلسأفس سأیاسأی و دیگری در قالم حماسأس ملی ایران ،توکأیف کردهاند که توکأیفهای آنها در
بیشتر موارد مشترب و نشاندهندۀ آرمان شاهی ایرانی در قرن هارم هجری اسه.
کلیدواژهها :مدینس فا له ،شاهنامه ،فارابی ،فردوسی ،رئیس ّاول ،شاه آرمانی.
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طرح مسأله
ّ
فردوسأی در ابتدای حماسأس ملی ایران تصأری میکند که گردآورندۀ شاهناهه یعنی «پژوهندۀ روزگار نخسأه بر آن
بوده اسأه که «سأخنهای شأاهان و گشأه جهان را بداند و دربارۀ «کیان جهان و نامداران و بزرگان ب رسأد (.)6/1
ّ
بخ اع می از شاهناهه دربارۀ «سأخنهای شأاهان اسأه .اگر سأراسأر شاهناهه را یک کل واحد در ن ر بگیریم و
بخواهیم بدانیم که ه اندیشأهای در کانون مرکزی آن قرار دارد ،شأاید مهمترین پاسأخی که بتوان به این پرسأ داد،
پاسأخی در سأاحه اندیشأس سأیاسأی اسأه .اینک اگر بخواهیم اندیشأس سأیاسأی شاهناهه فردوسأی را در قیا با اندیشأس
سأیاسأی یکی از فیلسأوفان ایران بررسأی کنیم ،نزدیکترین نامی که در تاریب فکر و فلسأفس ایرانی به آن برمی وریم،
فارابی اسأه که او را مؤ ّسأس فلسأفس اسأ می و تنها فیلسأوا سأیاسأی میدانیم که در حوزۀ اندیشأیدن به «مدینس فا أله
در ایران پیشأگام اسأه .او در تدوین ن ریس وی از منابعی همچون فلسأفس اف وون و ارسأ،و ،اندیشأههای اسأ می
و شأیعی و نیز اندیشأس سأیاسأی ایران باسأتان بهره برده و در جایی از سأخنان  ،مقام «بر ی پادشأاهان ایران باسأتان را
همشألن «رئیس ّاول مدینس فا أله دانسأته و پس از تبیین ویژگیهای «رئیس ّاول  ،تصأری کرده اسأه که « نین
انسأأانی در حقیقه و به نزد قدما پادشأأاه نامیده میشوو» (فارابی )156 :1358 ،و «پادشأأاه در نزد قدما احتما
معنایی جز پادشأاهان ّفرهمند ایران باسأتان ندارد .آنچه فارابی دربارۀ سأیاسأه نوشأته «فلسأفس سأیاسأی اسأه و آنچه در
شاهناهه دربارۀ سأیاسأه مییابیم «اندیشأس سأیاسأی اسأه که مبتنی بر «حکمه به معنای معرفه به امور بر مبنای
رد و فرزانگی اسأه« .فلسأفس سأیاسأی ّ
تلم ت ن ری دربارۀ مناسأبات قدرت بر مبنای ن امی فلسأفی و «اندیشأس
ّ
سأیاسأی ن ریهپردازی دربارۀ مناسأبات قدرت بدون لحا مقدمات فلسأفی اسأه ،با این تو ی که واژۀ «اندیشه به
معنای عام شأامل فلسأفه و آراو و عقاید میشأود (رب .وباوبایی)17 :1395 ،؛ بنابراین اکأ،

«اندیشأس سیاسی در

این مقاله هم شأامل فلسأفس سأیاسأی فارابی و هم شأامل آراو سأیاسأی شاهناهه فردوسأی میشأود .أمن اینکه میدانیم
ّ
متونی همچون شهناهه کرفا حاوی ارزشهای ادبی نیستند ،بلکه مبلغ اندیشههایی ویژه نیز بودهاند.
در بررسأی اندیشأس سأیاسی در متون فلسفی و ادبی ،دو پرس مهم را میتوان م،ر کرد :ه کسی باید حکومه
کند و اقتدار سأیاسأی در ا تیار ه کسأی باشأد حاکم گونه باید فرمان براند و برای دسأتیابی به اهداا سأیاسأی
گونه باید از قدرت وی استفاده کند ( .)Morrow, 2005: 127 & 199پاسب به این پرس ها در تاریب
اندیشس سیاسی بسیار مهم اسه ،زیرا مباحث سیاسی در متون قدیم بیشتر حول محور «پادشاه میگشته اسه (رب.
وباوبایی .)89 :1395 ،در شاهناهه فردوسأی ،مفهوم اقتدار سأیاسأی فقط در «سأل،نه م،لقه نمود یافته اسأه .ن ر
فارابی نیز تقریبا همین اسأأه؛ با این تفاوت که در موردی اسأأتانائی بهنوعی از «آریسأأتوکراسأأی اشأأاره کرده و نین
حکومتی را نیز در شأرایط أروری شأایسأته دانسأته اسأه .قدرت را «توانایی فکری و عملی برای ایجاد شأرایط و نتای
م،لوب تعریف کردهاند (عالم )90 :1373 ،و اقتدار نیز «قدرت مشأرو اسأه و انواعی دارد (همان.)104-93 :
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مشأروعیه ن امهای سأیاسأی نیز «به احسأا التزام و ّ
تعهد افراد نسأبه به اواعه از آنها بسأتگی دارد (بشأیریه،
 )36 :1380و از منابعی همچون اعتقاد به ّ
سأنههای دیرین یا کأفات و یژه و اسأتانائی فرمانروا یا قانون سأر شأمه
گرفته اسأأه (عالم .)107 :1373 ،در مدینس فا أألس فارابی و آرمانشأأهر شااهناهه فردوسأأی ،قدرت سأأیاسأأی از نو
«اقتدار اسأه و این اقتدار نیز در اندیشأس سأیاسأی فارابی ترکیبی از انوا «اقتدار ّفرهی و آسأمانی (بر مبنای کأفات
ویژه و منحصربهفرد فرمانروا و برگزیدگی از جانم داوند) و «اقتدار نخبگانی (بر مبنای شخصیه و دان ) اسه
و در اندیشأس سأیاسأی شاهناهه فردوسأی ترکیبی از انوا «اقتدار ّفرهی و آسأمانی و «اقتدار نیایی و ّ
سأنتی (بر مبنای
سل،نه موروثی و عراهای باستانی و قرارهای اجتماعی) اسه.
یکی از رویکردهای ادبیات ت،بیقی آن اسأأه که ادبیات را در ارتباب با دیگر رشأأتههای علوم انسأأانی و معارا
بشأأری ازجمله فلسأأفه بررسأأی میکند .با این رویکرد ،میتوان شأأباههها و تفاوتهای دو متن را در مو أأوعی
ّ
ّ
مشأخ نشأان داد و علهیابی کرد؛ بدون آنکه بنا باشأد تلثیرگذاری مسأتقیم یکی بر دیگری اثبات شأود .مدینس فا ألس
فارابی و شأاهنامس فردوسأی دو فرآوردۀ تاریخیاند و م،العس اندیشأس سأیاسأی در آنها میتواند بخشأی از تاریب اندیشأس
ایرانی را برای ما بازسازی و درب ما از آن را کاملتر کند.
ّ
فارابی در حدود سالهای  257تا  259ق متولد شد و در سال  339ق وفات یافه .فردوسی در سال  329ق به
دنیا آمد و در سأأال  411یا  416ق از دنیا رفه .روزگار این دو مصأأادا اسأأه با سأأالهای سأأل،س لفای تازی بر
ممالک اسأ می ازجمله ایران و مهمترین مسأللس سأیاسأی آن روزگار سأل،س بیگانگان تازی و ترب بر ایران بوده اسأه.
ازاینرو ،هر دو با اندیشأه و سأخن وی به مقابلس فرهنگی با این و أعیه بر اسأتهاند .مشأاهدۀ بحرانهای سأیاسأی
نق،س آغاز ن ریهپردازی دربارۀ سأأیاسأأه اسأأه و ن ریهپردازان سأأیاسأأی پس از مشأأاهدۀ بحرانهای زمانس وی ،
میکوشأأند جامعس آرمانی سأأیاسأأی را ترسأأیم کنند که در زمانس آنها وجود نداردّ ،اما در آن بحرانهای سأأیاسأأی
ّ
حلوفصأل شأده اسأه (رب .اسأ ریگنز .)41-38 :1397 ،اندیشأس سأیاسأی فارابی و فردوسأی نیز احتما با مشأاهدۀ
بحران حکومه و کوشأ در ارائس راهحل برای آن تدوین شأده اسأه؛ هر ند اندیشأس فارابی بهو أو سأیاسأی اسأه و
ّ
فردوسی بیشتر فرهنگی و ملی میاندیشیده اسه.
پرسشها و روش پژوهش

در این مقاله ،به این پرسأ ها پاسأب داده واهد شأد :رئیس ّاول در مدینس فا ألس فارابی و شأاه آرمانی در شاهناهه
فردوسأأی أه ویژگیهأایی دارنأد و گونأه فرمأان میراننأد ویژگیهأا و عملکرد فرمأانروای آرمأانی در این دو متن أه
نسأبتی با هم دارند بافه مکانی و زمانی در ور دو اندیشه قدر نق داشته اسه و جامعس هدا در این دو ن ریه
کدام اسه و نیز آبشخور این ن ریهها را در کجا میتوان یافه
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برای رسأیدن به پاسأب این پرسأ ها ،ابتدا ویژگیها و عملکرد رئیس ّاول مدینس فا ألس فارابی از دو اثر که حاوی
اندیشأس سأیاسأی او هسأتند یعنی سااهسام هیها ( )1358و اهییشا نهی انل هییا فهضاه ( )1361و سأ س ویژگیها و
ّ
عملکرد شأاه آرمانی در شاهناهه فردوسأی ( )1393از ل داسأتانهای حماسأس ملی ایران و نیز سأخنان فردوسأی در
به ی این داسأتانها اسأتخرا و کأورتبندی شأده و نهایتا گزارههای بهدسأهآمده با هم مقایسأه و شأباههها و
ّ
تفاوتهای آنها بررسأی شأده اسأه .برای اسأتخرا گزارههای مد ن ر از متون ،بهویژه از شاهناهه  ،از روش ن ریس
زمینأهای اسأأتفأاده کردهایم؛ در این روش ،دادههأای پژوه شأأامأل اجزائی از قبیأل کلمأههأا ،عبأارتهأا ،جملأههأا و
پاراگرااهاسأه و توکأیف و تحلیل بر اسأا اسأتخرا این دادهها از متن و أس س ن مدادن آنها انجام میشأود (رب.
ّ
استراو و کربین .)1397 ،ما نیز به همین روش گزارههای مد ن ر ود را از آثار فارابی بهدسه آوردیم و در شهناهه
نیز اجزاو دادهها را مصأر ها ،بیهها یا مجموعس بیههای موقواالمعانی در ن ر گرفتیم ،اسأتخرا و ن مدهی کردیم
و درنهایه به توکیف و تحلیل آنها پردا تیم.
پیشینۀ پژوهش

در میأان پژوه هأایی کأه تأا کنون انجأام شأأدهانأد و بأهنوعی بأا مو أأو این مقأالأه ارتبأاب دارنأد ،موردی کأه بأه بررسأأی
ت،بیقی ویژگیها و عملکرد رئیس ّاول در مدینس فا ألس فارابی و شأاه آرمانی در شاهناهه فردوسأی پردا ته باشأد ،دیده
نمیشود؛ هر ند پژوه های زیادی انجام شده اسه که نویسندگان آنها اندیشس سیاسی فارابی و شاهنامس فردوسی
را بهوور جداگانه بررسأأی کردهاند .ازجمله آثاری که به اندیشأأس سأأیاسأأی فارابی و جایگاه او در تاریب اندیشأأس ایرانی
پردا تهاند ،میتوان به این نمونهها اشاره کرد :داوریاردکانی ( 2536 ،1354 ،1354 ،1346شاهنشاهی،)1389 ،
کأربأن ( ،)1395روزنأتأال ( ،)1387فأیأرحأی ( ،)1378قأادری ( ،)1382عأنأایأه ( ،)1395پأو دی (،)1396
ّ
ّ
سأجادی ( ،)1354محقق ( ،)1354دان پژوه ( ،)1390سأون یو ( )1391و دیگران .آثاری که بهنوعی به اندیشأس
سأیاسأی یا مفاهیم و مو أوعات سأیاسأی در شاهناهه فردوسأی ا تصأاد دارند یا در آنها سأخنی در این باب آمده
ّ
اشأأدمحصأأل ( ،)1368قائمی ( ،)1390اسأأ می و بهرامی (،1394
اسأأه نیز عبارتاند از :ریاحی ( ،)1382ر
ّ
 ،)1396مسأأکوب ( ،)1382پرهأام ( ،)1377 ،1370اعتمأادمقأدم ( ،)1350 ،1346کریسأأتنسأأن (،)1350
کأنأدیادی ( ،)1381دیأویأس ( ،)1396جأوانشأأأیأر ( ،)1360أاتأونآبأادی ( ،)1391کسأأأرایأی (،)1386
ّ
رسأتگار ( ،)1384امینی و گودرزی ( ،)1390سأینایی و ،یبیقوژدی ( ،)1393منشأادی ( ،)1391 ،1389یاحقی
و آدینهک ت ( )1387و دیگران .فقط سأأه پژوهشأأگر پی از این در آثار وی سأأخنی بهاجمال یا اشأأارهوار در
مقایسأس اندیشأس سأیاسأی فارابی و فردوسأی آوردهاند؛ ازجمله وباوبایی ( )1397 ،1395 ،1383 ،1367که اندیشأس
سأیاسأی فارابی را در بسأتر تاریب اندیشأس ایرانشأهری بررسأی کرده و در پی آن اندیشأس سأیاسأی شاهناهه فردوسأی را نیز در
صل ( )1387که آرمان رهبری در شأرق را با ّ
توجه به شاهناهه فردوسأی بررسأی
ادامس این جریان آورده اسأه و راشأدمح ّأ
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و در أمن مباحث ود به مدینس فا ألس فارابی نیز اشأارهای کرده اسأه و نیز اکأیل ( )1381که آرمانشأهرها را در
ادبیات فارسأی برشأمرده و شاهناهه فردوسأی را در ادامس مدینس فا ألس فارابی بررسأی کرده اسأه .رویکرد دو پژوه
دیگر نیز شأبیه رویکرد ما در این مقاله اسأه؛ مجتبایی ( )1352کوشأیده اسأه اتوپیای اف وون را با شأاهنشأاهی
ّ
هخامنشأی در ایران مقایسأه کند و جوکار ( )1385مدینس فا ألس فارابی را در کلیات با آرمانشأهر سأعدی در بوسااه
مقایسأه کرده اسأه .در این پژوه ها ،ویژگیها و عملکرد رئیس ّاول مدینس فا ألس فارابی با شأاه آرمانی در شأاهنامس
فردوسأی بهکأورت جزوبهجزو مقایسأه نشأده اسأه ،درحالیکه ما در این مقاله کوشأیدهایم ویژگیها و عملکرد رئیس
ّاول مدینس فا ألس فارابی را بهکأورت جزوبهجزو با ویژگیهای شاه آرمانی در شهناهه فردوسی مقایسه کنیم و شهناهه
ّ
را بهکورت یک کل همگن در ن ر بگیریم که آرمانشهر ایرانی در آن بهتصویر درآمده اسه.
 .1رئیس ّاول در مدینۀ فاضلۀ فارابی
 .1-1ویژگیها

فارابی پس از بحث دربارۀ مدینس فا أله و اجزا و مراتم آن و نیز مفهوم «ریاسأه در آن ،به «رئیس ّاول میرسأد و
عمدۀ مباحث ود را به شرایط و صایل رئیس ّاول ا تصاد میدهد که عبارتاند از:
ّ
ّ
 .1-1-1وجود رئیس ّاول بر مدینس فا أله تقدم دارد؛ نخسأه باید رئیس ّاول مشأخ شأود و در جایگاه ریاسأه
بنشیند و س س مدینس فا له را تشکیل و سامان دهد.
 .2-1-1رئیس ّاول کاملترین و برترین فرد در مدینه اسأه که باید مراحل کمال را پیموده باشأد و نسأبه او با افراد
مدینس فا أله همان نسأبتی اسأه که داوند با موجودات جهان هسأتی دارد؛ بنابراین افکار و رفتار همس
اعضای مدینس فا له باید با رعایه سلسلهمراتم از اهداا و اغراض رئیس ّاول تبعیه کند.

 .3-1-1ریاسأه در مدینس فا أله همراه با هدایه و رهبری مردم اسأه و وبعا رئیس ّاول کسأی اسأه که ود
محتا هدایهشأدن از سأوی دیگران نباشأد و کار او بر همس کارهای دیگر ریاسأه داشأته و شأریفترین
آنها باشد.
 .4-1-1رئیس ّاول همس علوم و معارا را میداند و در امور جاری نیز حکمه دارد و میتواند همه یز را ادراب
کند و دربارۀ همه یز بیندیشأأد و قدرت اسأأتنباب دارد و در نتیجه احکام زم را میتواند کأأادر کند.
ّ
ّ
«حکیم و فیلسأوا و ردمند و متعقل کامل اسأه؛ علم و حکمه را از وریق تعقل بهدسأه میآورد
و معرفه به حقایق امور را از وریق «وحی الهی دریافه میکند.
 .5-1-1بهدلیل کمال انسأانی به سأر شأمس وحی ّمتصأل اسأه و با عقل انسأانی و معرفه عقلی و ّقوۀ ّ
تخیل ود
که به ترتیم «عقل منفعل و «عقل مسأتفاد و «محاکات نامیده میشأود ،حقایق را از جانم داوند
کأه «سأأبأم ّاول نأامیأده میشأأود ،بأهواسأأ،أس «عقأل ف ّعأال دریأافأه میکنأد و بأا نین نیرویی میتوانأد
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شأایسأتس مقام هدایتگری و ارشأاد انسأانها شأود .مقام ریاسأه ّاول با مقام ّنبوت یکی اسأه .شأیوۀ وحی به
رئیس ّاول ممکن اسه در بیداری یا واب یا در عالم یال باشد.

 .6-1-1بهدلیل دارابودن مقام حکمه و ّنبوت ،با بر از آینده و آگاه از نهان و آشکار جهان اسه.
 .7-1-1برای هدایه مردم بهسأأوی سأأعأادت ،رئیس ّاول سأأه ویژگی دیگر نیز دارد :نخسأأه گفتأار نیرومنأد و

تألثیرگأذار و بلیغ؛ دوم قأدرت ارشأأاد مردم برای واداشأأتن آنهأا بأه کأارهأای وب و سأأامأاندادن امور و
ّ
مشخ کردن وظایف و کارهای افراد؛ سوم نیروی بدنی برای جنگاوری.
 .8-1-1رئیس ّاول در مدینس فا له و ّامه فا له و همس قسمه معمورۀ زمین ،امام و پیشوای مردم اسه.
 .9-1-1تاما عضا و تندرسه اسه.
 .10-1-1وشفهم و سریع ّالتصور اسه.
 .11-1-1حاف س قوی دارد و فراموشی بهآسانی به او راه نمییابد.
 .12-1-1ف،انه و هوشمندی دارد.
 .13-1-1زبان بهوور کامل بر اظهار اندیشههای درونیاش با او همراهی میکند.
 .14-1-1دوستدار تعلیم و استفاده از آن اسه و سختی تعلیم او را نمیآزارد.
 .15-1-1بر وردن و نوشیدن و منکوحات آزمند نیسه و از لهو و لعم دوری میکند.
 .16-1-1دوستدار راستی و دشمن دروغ اسه.
 .17-1-1نفس او بزرگ و دوستدار کرامه اسه و ود را از همس امور پسه و ناپسند برتر میداند.
 .18-1-1ثروت و متا جهان نزد او وار و نا یز اسه.
 .19-1-1دوستدار دادگری و دادگران و دشمن ستم و ستمگران اسه.
 .20-1-1بر هر کاری که انجام آن را زم میداند قویالعزم اسأه و با جرتت و جسأارت و بدون تر و أعف
به انجام آن اقدام میکند.
 .21-1-1دانا به شأرایع و ّ
سأنهها و روشهایی اسأه که رسسأای ّاول مدینس فا أله در گذشأته برقرار کردهاند و
اجراکنندۀ آنهاسه.

 .22-1-1کسی که شایسته و آمادۀ مقام ریاسه ّاول میشود ،بر ی ویژگیهای مذکور را بهوور ف،ری و وبیعی
دارد و بر ی دیگر از آنها را بهوور ارادی کسم میکند.
 .23-1-1اگر کسأی پیدا نشأود که واجد ویژگیهای ریاسأه باشأد و این ویژگیها در دو یا ند نفر وجود داشأته
باشأأد ،آن دو یا نأد نفر همزمان و با جتمأا رئیس مدینأس فا أألأه هسأأتنأد؛ بهشأأرب آنکه با یکأدیگر
هماهن باشند.
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 .24-1-1اگر انسأانهای مختلفی هر کدام بهتنهایی واجد همس شأرایط ریاسأه ّاول باشأندّ ،
حتی در مکانها و
زمأانهأای مختلف ،در حکم نفس واحأدی هسأأتنأد کأه راه و هأدا آنهأا یکی اسأأه .کسأأانی کأه در
زمانهای مختلف به مقام ریاسأأه مدینس فا أأله میرسأأند نیز پیرو رئیس قبلیاند و ا ت فی در میان
آنها نیسه و همگی در حکم نفس واحد هستند؛ گویا یک پادشاه بوده که در همس زمانها با یک روش
فرمانروایی میکرده و بر روش ود باقی مانده اسه.
 .2-1عملکرد

در آراو فارابی ،شیوۀ حکومه رئیس ّاول مدینس فا له و درواقع کارهایی که در این مقام باید انجام دهد ،عبارتاند از:
 .1-2-1رئیس ّاول پس از اسأأتقرار در جایگاه ریاسأأه و تشأأکیل مدینس فا أأله ،ن ام این مدینه را بر اسأأا
سألسألهمراتم افراد با ّ
توجه به مراتم فضأیله آنها سأامان میدهد و در حفظ پیوسأتگی و سأازگاری آن
میکوشد.

 .2-2-1اگر برای بخشی از ن ام مدینس فا له ا ت لی ایجاد شود ،رئیس ّاول امداد میکند تا آن ا ت ل برورا
شود .مراقبه از این ن ام وظیفس همیشگی رئیس ّاول اسه.
ّ
 .3-2-1رئیس ّاول با همراهی مردم مدینس فا أله در قالم یک کل واحد برای زدودن بدیها و حصأول وبیها
میکوشأد « .وبی و «بدی ارادی یعنی محصأول عمل انسأانها یا غیرارادی یعنی محصأول حواد
ّ
وبیعی اسأه « .وبی هر یزی اسأه که برای رسأیدن انسأانها به سأعادت مؤثر اسأه و «بدی هر
یزی اسه که در این راه برای انسانها زیانآور واهد بود.
ّ
 .4-2-1رئیس ّاول «سأعادت بهعنوان « یر م،لق و مقدمات و ملزومات آن را میشأناسأد و برای رسأیدن به
آن میکوشد و این امور را به مردم نیز میشناساند.
ّ
 .5-2-1راهنمایی و سأأوقدادن مردم بهسأأوی سأأعادت مهمترین کار رئیس اول اسأأه ،ون هدا از آفرین
انسأان رسأیدن به سأعادت نهایی اسأه و این سأعادت بدون تشأکیل مدینس فا أله می ّسأر نمیشأود و مدینس
فا أله بدون رئیس ّاول متص ّأور نیسأه ،پس رسأیدن انسأانها به سأعادت نهایی نیز بدون وجود رئیس ّاول

امکان نخواهد داشه.
 .2شاه آرمانی در شاهنامۀ فردوسی
 .1-2ویژگیها

در آرمانشأهر شأاهنامس فردوسأی ،شأاه آرمانی در رت قرار دارد و باید باشأد تا بتواند آرمانشأهر را بسأازد و رفاه و سأعادت
را برای مردم به ارمغان بیاورد .ویژگیهای این شاه آرمانی عبارتاند از:
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 .1-1-2نخسأه شأاه آرمانی بر تخه فرمانروایی مینشأیند و سأ س آرمانشأهر را میسأازد .1وجود شأاه آرمانی بر
ّ
وجود آرمانشهر ایرانی تقدم دارد .وقتی شاه آرمانی از میان برود ،آرمانشهر ایرانی نیز نابود میشود.2
 .2-1-2باید یکی باشد .3اگر در یک مملکه دو شاه باشد ،آن مملکه ویران واهد شد .4با وجود شاه آرمانی
ّ
ّ
نبأایأد دیگری فرمأانروایی کنأد و اگر بی از یأک نفر مأدعی شأأاهی شأأونأد ،بزرگأان کأأ حیأه مأدعیأان
شاهی را میآزمایند و شاه را برمیگزینند.5
 .3-1-2باید ایرانی باشد.6
 .4-1-2نژادگی یکی از بارزترین صألههای اوسأه که سأرونژاد و پدر در پدر شأاه اسأه .7فرمانروایی کسأی
که از نژاد شأاهان نیسأه ،وقتی ّ
حتی د تری از نژاد شأاهان زنده باشأد ،محال اسأه 8و نسأل شأاهان
آرمانی ّ
حتی از وریق مادر باید حفظ شأأود .9این نژادگی معمو باعث میشأأود که شأأاه آرمانی «آیین

سروان را بداند.
ّ
 .5-1-2یکی از مهمترین ویژگیهای شأاه آرمانی و شأاید مهمترین آنها داشأتن «فره ایزدی اسأه که از جانم
داوند به انسأان سأزاوار شأاهی داده میشأود و شأاه ّفرهمند بهوسأیلس آن دارای ویژگیهای ظاهری و باونی
ّ
اکأأی اسأأه و فرمانروایی او با تلیید مردمی همراه میشأأود (رب .پورداوود315-314/2 :1377 ،؛
ّ
ّ
اشأدمحصأل379 :1368 ،؛ قائمی124-120 :1390 ،؛ اسأ می و بهرامی،
یاحقی608 :1386 ،؛ ر
36 :1394؛ آیأدنلو689 :1390 ،؛ أالقیم،لقّ .)887/1 :1393 ،فره ایزدی در هرۀ شأأاه آرمأانی
نمایان اسأأه .بیشأأتر به « ورشأأید و «آفتاب و «ماه تشأأبیه شأأده و گاه مترادا زیبایی اوسأأه .گاه
بهشکل غرم اسه که در پی شاه آرمانی میدود و گاه بهشکل برگذشتن از آب بدون کشتی نمود مییابد.
دادۀ داوند اسأه .10شأاه آرمانی بهوسأیلس آن اهریمن را به بند میکشأد .11وبیها و بهتریها محصأول
آن اسأأه .12شأأاه آرمانی مقارن تاب ّفره ایزدی از او از بدیها پالوده میشأأود .13نهاد جهان مقارن با

زادهشأدن شأاه ّفرهمند تغییر میکند .14سأرنوشأه آسأمانی با ّفره ایزدی شأاه آرمانی مهربان اسأه 15و جهان
از ّفره ایزدی او ُپر میشأود .16بیدادگری و بی ردی ّفره ایزدی را از بین میبرد؛ در این کأورت جهان ُپر
آشأوب میشأود و ن ام کشأور در هم میریزد و مردم شأورش میکنند و کشأور ویران میشأود .17اگر ّفره
ایزدی از شاه دور شده باشد ،با پندپذیری از ردمندان به او بازمیگردد.18

« .6-1-2گوهر بهمعنی فضأیلههای ذاتی و دادادی ،به تصأری فردوسأی محصأول ّ
«فره ایزدی و لعه
داوند به شاه آرمانی اسه.19
 .7-1-2شأاه آرمانی از یک سأو بنده و فرمانبردار و سأ اسأگزار و سأتایندۀ داوند اسأه و داترسأی دارد و به
أداونأد پنأاه میبرد و قأدرت را دادۀ أداونأد میدانأد 20و مردم را بأه فرمأانبرداری از أداونأد فرامی

وانأد21
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و در برابر داوند مسئول و پاسبگو اسه 22و با داوند راز میگوید 23و شفیع پیروان در نزد داوند
اسأه 24و از سأوی دیگر داوند او را برای شأاهی برانگیخته اسأه 25که این برانگیختهشأدن بهویژه از کوه
میتواند نشأانی از قدسأیه مقام شأاهی آرمانی (رب .آیدنلو )748 :1390 ،و یکسأانی آن با مقام ّنبوت
باشأد؛ این گزین الهی ،هیبه و ع مه داوند را در هرۀ شأاه آرمانی منعکس میسأازد (رب .ادی،
 )51 :1381و بأاعأث میشأأود کأه «همچون پروردگأاری بأهروی زمین عمأل کنأد (وبأاوبأایی:1397 ،
.)153
 .8-1-2مهمترین شأأکل راب،س داوند با شأأاه آرمانی ،از وریق «سأأروش اسأأه« .سأأروش به معنای پیک
ایزدی و حامل وحی و هاتف غیبی ،فرشأتس پیامآور از سأوی یزدان ،مشأابه جبرئیل در ّ
سأنه اسأ می و
یکی از نشأانههای سأزاواری برای شأاهی اسأه (رب .یاحقی463 :1386 ،؛ رسأتگارفسأایی:1388 ،
550؛ آیدنلو691 :1390 ،؛ القیم،لق .)78/4 :1393 ،سأروش با شأاه آرمانی راز میگوید ،راهنما
و نجاتدهندۀ اوسأه و مژدۀ تداوم شأاهی به او میدهد .26سأروش در واب یا بیداری با شأاه آرمانی
گفتگو میکند و این نشاندهندۀ ارتباب مقام شاهی آرمانی با مقام پیامبری اسه.27
ّ
 .9-1-2شأاه آرمانی ذات اهورایی و أد اهریمنی دارد؛ داوند را با «برترین نام می واند 28که معادل «اسأم
اع م در عربی اسه ( القیم،لق )35/1 :1393 ،و جام جهاننما دارد 29که این جام نماد غیمدانی
و پی گویی و نهانبینی در فرهن ایرانی اسأأه (رب .یاحقی274 :1386 ،؛ آیدنلو )840 :1390 ،و
قدرت شأأفابخشأأی دارد 30و جان آسأأمانی اسأأه 31و به شأأمس آب حیات میرسأأد و زندۀ جاودان
ّ
میشود 32و از راه اهریمن ور است و بر اهریمن تسلط کامل مییابد.33
 .10-1-2سأر شأمس دین اسأه 34و شأهریاری و موبدی را توتمان دارد 35و دینآگاه و پابدین و دیندار و دینپناه
و احیاگر دین اسه.36
 .11-1-2هر ه در سأوی اوسأه نیکی اسأه و هر ه در برابر اوسأه بدی اسأه و او نابودکنندۀ بدیها و دور از
بدیها و نماد وبیهاسه.37
 .12-1-2قدرت هدایه مردم بهسأوی نیکیها را دارد؛ أشسأتن روانهای مردم از تیرگیها و آلودگیها ،بیدارکردن
فتگان و پنددادن به مردم از مصادیق این هدایتگری اسه.38
 .13-1-2قلمرو فرمانروایی شاه آرمانی سراسر جهان اسه .39همس عناکر جهان هستی به فرمانروایی او گواهی
میدهند و از او محاف ه میکنند .40س أزاسأأه که شأأاه شأأاهان جهان باشأأد .41جایگاه در جهان
همچون سر در تن اسه.42
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قی و وظیفأس او در مقأام فرمأانروایی اسأأه 43و در مقأابأل،

بیدادگری نکوهیدهترین ویژگی فرمانرواسه.44
 .15-1-2ردمندی از دیگر ویژگیهای شأاه آرمانی اسأه45؛ گاه در شأکل کأفتی برای او بهکار رفته و گاه در
وکأایای او به جانشأین بدان توکأیه شأده اسأه .بی ترین بهره از رد در جهان نصأیم شأاه آرمانی
اسه.46
 .16-1-2هنر در معنأای «فضأأیلأه و کمأال و لیأاقأه و کفأایأه و توانأایی فوقالعأادۀ جسأأمی و روحی (لغتنأامأس
دهخدا) ویژگی دیگر شأاه آرمانی اسأه؛ کسأی که می واهد به مقام شأاهی برسأد باید هنرهای شأاهانه
شأأامل آداب رزم و بزم و شأأکار و سأأخنگفتن و دادگری و ردمندی و اندیشأأه و پرهیزکاری و دین و
ستودگی و شرم و… را بیاموزد و در آنها سرآمد شود.47
 .17-1-2شأاه آرمانی شأجا و دلیر اسأه48؛ این ویژگی وقتی در کارزار بیان میشأود ،در شأکل جنگاوری و
کین واهی و دفا از ایرانزمین ظهور مییابد و به پیروزی میانجامد.
 .18-1-2مردمداری با مفاهیم و مصأادیقی همچون ده  ،49بخشأندگی ،50بخشأایندگی ،51پرهیز از گرفتن و
کشأتن مردم ،52تلمین زندگی درویشأان ،53بیآزاری ،54شأمنداشأتن به ثروت مردم و پاسأبانی از آن،55
داددادن داد واهان ،56انهسا تن برای بی انمانها ،57شادداشتن زیردستان ،58پناهبودن برای مردم،59
مهربأانی و گشأأأادهرویی بأا مردم ،60مردمپأذیری ،61تألمین ر أأأایأه مردم ،62بردبأاری ،63هواداری
مستمندان 64و… از ویژگیهای شاه آرمانی اسه.
ّ
 .19-1-2شاه آرمانی شم و مهر توتمان دارد و حد اعتدال را بر مبنای ردمندی نگه میدارد.65
 .20-1-2اشراا به آداب سخنگفتن و سخنشنیدن دارد.64
 .21-1-2واجد فضأایلی همچون بایسأتگی و شأایسأتگی و فرزانگی ،67راسأهگویی ،68پارسأایی و روشأندلی و
پابتنی و سأأتودگی و پرهیزکاری ،69آزرم و شأأرم و آهسأأتگی ،70فرهیختگی و فرهن جویی ،71رادی و
آزادگی و جوانمردی ،72دان و هوش و اندیشأأه و بیداری ،73سأأخاوت ،74کأأل ولبی ،75مراقم تن و
ّ
بلندهمتی و مناعه وبع (رب .آیدنلو:1390 ،
تندرسأأتی ،76برمنشأأی 77در معنای داشأأتن من وا و
 ،)734یادگیری و داشتن حافظۀ ق»ی 78و یکیب» ن ل با زبان 79است.
 .22-1-2ور از رذایلی همچ»ن دروغگویی ،80تنأد ویی و شأأم و کینأه و بأدگمأانی و عیأمجویی و آز و
پیمانشأکنی ،81ثروتاندوزی و مالدوسأتی و دل به دنیا بسأتن ،82پیشأدسأتی در جن
اسه و در آمیزش با زنان زیادهروی نمیکند.85

 83و ریاکاری84

سال پنجاه و سوم
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 .2-2عملکرد

کارهایی که شاه آرمانی به روایه شهناهه فردوسی بر عهده دارد ،عبارتاند از:
ّ
 .1-2-2تمدنسأازی نخسأتین کار اوسأه .پس از پدیدارشأدن شأاه آرمانی ،شأهرها بهوجود میآیند و مدنیه
شأکل میگیرد؛ جانداران گرد او جمع میشأوند و او نخسأتین اجتما را تشأکیل میدهد 86و با کشأف
سأودمندیهای جهان ،87شورری ب سوان برتوت یسواز  88ک ر آن ان»اع ا کانات رفاهی فراهم اسوت و
ویرانیها را آبادان میکند .89وجود این شأهرها نیز به وجود شأاه آرمانی وابسأته اسأه؛ بهشأکلی که اگر
شاهی آرمانی از میان برود ،شهرها نابود واهند شد.90
 .2-2-2آیین سأأروان را بنیان مینهد ،91از آن محاف ه میکند و آن را به شأأاهان بعدی انتقال میدهد .92این
آیین مجموعس قوانینی در مو أو تربیه شأاهان و آیین کشأورداری اسأه .شأاهانی که آیین فرمانروایی
نهادهاند اندباند و فرمانروایان دیگر باید به آیین آنها فرمان برانند و آن را زنده نگه دارند.93
 .3-2-2ن ام اجتماعی ویژۀ ایران را مبتنی بر نژاد و فضأأل و ّ
تخصأأ افراد و تقسأأیم کار و وظایف تشأأکیل
میدهد و از آن محاف ه میکند و در کأأورت نیاز بازسأأازی و احیای آن بر عهدۀ اوسأأه .94در این
ن أام ،شأأاه آرمأانی در رت قرار دارد و پس از او پهلوانأان و موبأدان کأه عمأدتأا هممعنأای رایزنأان ردمنأد
ّ
هسأتند و سأ س بقیس گروههای اجتماعی در ن ام مشأخصأی قرار میگیرند .البته شأاه آرمانی به همس افراد
ّ
وبقأات گونأاگون اجتمأاعی بأهعنوان اعضأأأای ملأه بأه یأک شأأم مینگرد .95برهمزدن این ن أام و
رعایهنکردن حدود آن گناه بسأیار بزرگی اسأه 96و باعث آشأوب و نابودی جامعه میشأود .وقتی شأاهی
آرمانی نابود شود نیز این ن ام اجتماعی در هم واهد ریخه.97
 .4-2-2از یک سأو مجازات بدکاران بر اسأا فرمان داوند ،98دفا از کشأور در برابر دشأمنان 99و بهوورکلی
دورکردن بدیها از مردم و از سأوی دیگر محاف ه از جان و مال مردم و شأاد و را أی نگهداشأتن آنها و
بهوورکلی وبی واستن برای مردم از کارهای شاه آرمانی اسه.100
 .5-2-2شأأاه آرمأانی جأایگأاه ود را در رت آرمأانشأأهر حفظ میکنأد 101و نأام بلنأد و نیأک از ود بأهیأادگأار
میگذارد.102
 .6-2-2یگانگی شأاه آرمانی و ویژگیهای منحصأربهفرد ذاتی و اکتسأابی او منافاتی با لزوم مشأورتگرفتن از
ردمندان ندارد .شأأاه آرمانی به وجود موبد و وزیر و پهلوان و فیلسأأوا برای رایزنی نیاز دارد تا اندیشأأس
ود را بیازماید و در جهانداری توفیق بیشتری یابد.103
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 .3نتیجهگیری

در مقایسأس ویژگیها و عملکرد رئیس ّاول در مدینس فا ألس فارابی و شأاه آرمانی در شاهناهه فردوسأی ،شأباههها و

تفاوتهایی را میتوان یافه که در جدولهای زیر به آنها اشاره میشود.
جدول  :1شباهتها
شاهنامۀ فردوسی

مدینۀ فاضلۀ فارابی

ّ
ّ
تقدم وجود رئیس بر مدینس فا أأله؛ نخسأأه رئیس مسأأتقر تقدم وجود شأاه آرمانی بر آرمانشأهر؛ نخسأه شأاه آرمانی
میشود و س س مدینس فا له را تشکیل میدهد.
رئیس ّاول کاملترین و برترین انسان اسه.

پدیدار میشود و س س آرمانشهر ایرانی را تشکیل میدهد.
شاه آرمانی شاه شاهان جهان اسه.

جایگاه رئیس در مدینه مال جایگاه داوند در جهان هستی شأاه آرمانی همچون پروردگاری بهروی زمین اسأه و همس
اسه.
ّ
رئیس اول دان و معرفه و حکمه و رد دارد.
رئیس ّاول حقایق را از وریق وحی الهی دریافه میکند.
مقام ریاسه ّاول با مقام ّنبوت یکسان اسه.
رئیس ّاول با بر از آینده و آگاه از نهان و آشکار جهان اسه.
رئیس ّاول گفتار نیرومند و بلیغ و تلثیرگذار دارد.
رئیس ّاول قدرت جنگاوری دارد.
رئیس ّاول امام و پیشوای مردم اسه.

رئیس ّاول تندرسه و تاما عضاسه.
رئیس ّاول وشفهم اسه.
رئیس ّاول حاف های قوی دارد.
رئیس ّاول هوشمند و ف،ن اسه.

عناکر عالم هستی به فرمانروایی او گواهی میدهند.
شاه آرمانی ردمندی و دان و اندیشه دارد.
شاه آرمانی با سروش دیدار میکند و از او راز میشنود.
شاهی آرمانی و پیغمبری دو نگین در یک انگشترند.
شأأاه آرمأانی غیأمدان و پی گو و نهأانبین اسأأه و جأام
جهاننما دارد.
شأأاه آرمانی اشأراا به آداب سأأخنگفتن و گفتار تلثیرگذار
دارد.
شاه آرمانی جنگاور و کین واه اسه.
شاه آرمانی سر شمس دین اسه.
شاه آرمانی از تن مراقبه میکند و از ناتندرستی میپرهیزد.
شاه آرمانی اشراا به آداب سخنشنیدن دارد.
شاه آرمانی یادگیر اسه.
شاه آرمانی هوش و اندیشه دارد.

رئیس ّاول دوسأأهدار تعلیم اسأأه و از سأأختی آن آزرده شاه آرمانی هنرهای شاهانه را نزد پهلوانان بزرگ میآموزد.
نمیشود.
رئیس ّاول بأه منکوحأات آزمنأد نیسأأه و از لهو و لعأم دور شأأاه آرمأانی از زیأادهروی در معأاشأأرت جنسأأی بأا زنأان
اسه.

رئیس ّاول دوسهدار راستی و دشمن دروغ اسه.

میپرهیزد.
شاه آرمانی دوسهدار راستی و دشمن دروغ اسه.

ویژگیها و عملکرد فرمانروای آرمانی در …
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ّ
بلندهمه اسه.
شاه آرمانی برمن و
شاه آرمانی دل به دنیا نمیبندد و ثروت را وار میشمرد.

رئیس ّاول دوسهدار دادگری و دشمن ستمگری اسه.
شاه آرمانی در شجاعه و دلیری از همه برتر اسه.
رئیس ّاول قویالعزم و شجا و نتر اسه.
رئیس ّاول دانا به ش أرایع و سأ ّأنههای رسسأأای ّاول پیشأأین
شاه آرمانی دانا به آیین سروان اسه.
اسه.
ّ
بأر أی ویأژگأیهأای رئأیأس اول فأ،أری و ذاتأی و بأر أی شاه آرمانی هنرها را از راه تعلیم میآموزد و گوهر او فضیله
شاه آرمانی دادگر اسه و از ستمکردن میپرهیزد.

ذاتی و دادادی اسه.
ویژگیهای دیگر او ارادی و از راه تعلیم اسه.
ّ
رئیس ّاول مدینس فا أله را تلسأیس میکند و ن ام این مدینه را شأأاه آرمأانی تمأدن میسأأازد و ن أام اجتمأاعی ویژۀ ایران را
بنیان مینهد.

بر اسا مراتم فضیله افراد سامان میدهد.
رئیس ّاول برای رفع ا ت لهأای احتمأالی در ن أام مأدینأس شأأاه آرمأانی از ن أام اجتمأاعی ویژۀ ایران مراقبأه میکنأد تأا
آسیبی نبیند.

فا له میکوشد.
رئیس ّاول بأا همراهی مردم برای زدودن بأدیهأا و حصأأول شاه آرمانی بدیها را از مردم دور میکند و برای آنها وبی
وبیها میکوشد.
رئیس ّاول سأعادت را میشأناسأد ،به مردم میشناساند و آنها
را بهسوی سعادت سوق میدهد.

می واهد.
شاه آرمانی راهنمای مردم بهسوی راه روشن اسه.

جدول  :2تفاوتها
مدینۀ فاضلۀ فارابی

شاهنامۀ فردوسی

حکومه شأورایی از رسسأا مجاز اسأه اگر ویژگیهای زم اگر در یک جامعه دو یا ند نفر فرمانروایی کنند ،محصأأول
ریاسه در یک نفر جمع نشود.

آن جز تباهی و نابودی جامعه نخواهد بود.

-

لزوم ایرانیبودن شاه آرمانی

-

لزوم نژادگی شاه آرمانی
لزوم داشتن ّفره ایزدی

-

لزوم حفظ مقأام و شأألن شأأاهی آرمأانی و کوشأأیأدن برای
بهیادگارگذاشتن نام نیک
لزوم رایزنی با وزیر ردمند
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دیدیم که ع وه بر شأأباهههای زیاد ،تفاوتهایی در این میان دیده میشأأود .فارابی جواز حکومه شأأورایی از
نخبگان را در یک و أعیه اد کأادر کرده اسأه؛ درحالیکه در شاهناهه فردوسأی بر لزوم یکیبودن شأاه آرمانی
تلکید شأده اسأه .ایرانیبودن و نژادگی و داشأتن ّفره ایزدی زمههای شأاهی آرمانی در شاهناهه اسأهّ ،اما این سأه
مو أأو در اندیشأأس فارابی جایی ندارد .ایران در کانون ّ
توجه شااهناهه اسأأه؛ درحالیکه اندیشأأس فارابی در سأأاحه
ّکلیات جهان هسأتی و مسأائل مربوب به نو انسأان اسأه و محدود به جغرافیا نیسأه .نام نیک نیز در شاهناهه ّ
اهمیه
زیادی دارد و یکی از آرمانها بهشأمار میآیدّ ،اما تصأریحی به آن در آراو فارابی نیسأه .همچنین فارابی در سأا تار

مدینس فا أله جایی برای وزیر و مشأاور در ن ر نگرفته و صأایل رئیس ّاول را برای فرمانروایی کافی دانسأته اسأه؛
درحأالیکأه رایزنأان جأایگأاه بسأأیأار ّ
مهمی در شااهنااهها دارنأد .بأا این حأال ،ویژگیهأا و عملکرد مشأأترکی کأه فأارابی و

فردوسأی برای فرمانروای آرمانشأهر م،ر میکنند ،سأیمای فرمانروایی م،لوب را برای ما ترسأیم میکند که در یک
ّ
ّ
سأأو بهزبان فلسأأفه و در سأأوی دیگر بهزبان ادبیات در قالم حماسأأس ملی ایران بیان شأأده و نیز راهحلی برای بحران
حاکمیه یعنی سل،س بیگانگان ترب و تازی بر ایران و جهان اس م اسه.
ّ
فارابی که در ماور ّ
متولد شأد ،به بغداد و ّ
حران رفه و درنهایه رحل اقامه در دربار حمدانیان شأام افکند،
اوالنهر
بهنوعی با گسأترۀ جهان اسأ م ارتباب داشأه و بحرانهای سأیاسأی جهان اسأ م در قرنهای سأوم و هارم هجری را
درب کرد؛ بحرانهایی که به رهبری جهان اسأ م مربوب میشأود و از یک سأو نانکه پژوهشأگران گفتهاند ،بر اسأته
از وفات آ رین نایم امام دوازدهم شأیعیان و از سأوی دیگر ،بحرانهای سأیاسأی مربوب به لفای ّعباسأی اسأه .او
اگر أه بأا «مأدینأس فأا أألأه آغأاز میکنأد ،بحأث «ا ّمأه فأا أألأه و «معمورۀ ارض را نیز م،ر میکنأد« .مأدینأه و
«شأهر واحد سأیاسأی فلسأفس سأیاسأی یونان بهویژه در آراو اف وون اسأه و فارابی نیز همین واحد را برای آغاز ور
وی در ن ر میگیرد« .معمورۀ ارض نیز بر اسأأته از نوعی نگاه آرمانگرایانه و جهانشأأمول اسأأهّ .اما وقتی او
ّ
«امه فا أأله را م،ر میکند ،بهن ر میرسأأد که بحران سأأیاسأأی ّامه اسأأ می را در ن ر دارد و بر اسأأا آن
ن ریهپردازی کرده اسأأه .در سأأوی دیگر ،فردوسأأی اهل تو اسأأه که در قرن هارم هجری کانون کوشأ های
فرهنگی و سأیاسأی برای احیای اندیشأس ایران باسأتان بوده اسأه .او آغاز سأل،نه شأاهان تورانیتبار در ایران را نیز دیده و
آن را بهشأأکل یک بحران سأأیاسأأی در ن ر آورده اسأأه و شااهناهه محصأأول کوشأأ های او و دیگران با هدا
ن ریهپردازی برای احیای فرهنگی و سأیاسأی ایرانشأهر اسأه که در رت آن «شأاه آرمانی ایرانی قرار دارد؛ بنابراین
میتوان گفه که جامعس هدا در ن ریس سیاسی فارابی همان ّامه اس می و در شکل آرمانگرایانس ود گسترۀ جهان
اسأه و جامعس هدا در اندیشأس سأیاسأی فردوسأی همان ایران فرهنگی در گسأترۀ زبان فارسأی اسأه .فارابی در تدوین
ن ریس وی از منابعی همچون آراو اف وون ،منابع اسأأ می و اندیشأأس ایرانشأأهری (بهاعتبار تصأأریحی که دربارۀ
شأباهه «رئیس ّاول با شأاهان باسأتانی دارد و نیز به این اعتبار که اف وون نیز در فلسأفس سأیاسأی وی به شأاهان
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هخامنشأی ّ
توجه داشأته اسأه) بهره برده اسأهّ .اما منابع فردوسأی همان داینامهها و منابع دیگری از ایران باسأتان
اسأه که مهمترین منابع اندیشأس سأیاسأی ایرانشأهریاند؛ بنابراین بعید نیسأه شأباهههای دو ن ریه برآمده از اندیشأس
سأیاسأی ایرانشأهری و تفاوتهای آن دو برآمده از تفاوت در منابع دیگر باشأند .با این حال ،ازآنجاکه شأباههها بیشأتر
از تفاوتهاسأأه ،بهن ر میرسأأد وجه ایرانی هر دو ن ریه بر وجوه دیگر آن غلبه دارد .همچنین میتوان گفه جمع
آراو فارابی و فردوسأأی دربارۀ فرمانروای آرمانی ،همان آرمان فرمانروایی در وول تاریب ایران اسأأه که از قرن هارم
ّ
هجریقمری تأا پی از دوران جأدیأد ،در متون مختلف مأد ن ر انأدیشأأمنأدان ایرانی بوده و کمأال م،لوب شأأاهی در
متونی اسه که بهنوعی میتوان آنها را مرتبط با اندیشس سیاسی در ایران دانسه.
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یادداشتها
 .1گیومرت پدیدار میشود ،جانداران گرد او میآیند و نخستین اجتما شکل میگیرد.
« .2نه تخه و نه دیهیم بینی نه شهر (.)1096/2
 « .3و مهتر یکی گشه شد رای راسه (.)500/2
« .4همان ون به یک شهر دو کد دای /بود بوم ایشان نماند به جای (.)739/2
« .5گرانمایگان را همی واندند /بد ایوان پ و راسأه بنشأاندند /زوان برگشأادند فرزانگان /که ای سأرفرازان و مردانگان /از این
نأامأداران ّفرخنژاد /کأه داریأد رسأأم پأدرشأأأان بأه یأاد /کأه واهیأد بر ویشأأتن پأادشأأأا /کأه دانیأد از این دو جوان
پارسا… (.)739-738/2
« .6نه بیگانه زیبای افسر بود (.)865/2
« .7پسر تا یابد همی از پدر (.)626/2
« .8بدیشأان نین گفه سأام سأوار /که این کی پسأندد ز من کردگار /که ون نوذری از نژاد کیان /به تخه کیی بر کمر بر میان/
به شأاهی مرا تا باید بسأود /محال اسأه و این کس نیارد شأنود… /اگر د تری از منو هرشأاه /بر این تخه زر بر شأدی با
ک ه /نبودی جز از اب بالین من /بدو شاد گشتی جهانبین من (.)160/1
 .9دارا به اسأکندر میگوید« :ز من پابتن د تر من بخواه /بدارش بد آرام در پیشأگاه… /و پروردۀ شأهریاران بود /به رای افسأر
نامداران بود /مگر زو ببینی یکی نامدار /کجأا نو کنأد نام اسأأ نأدیار… /کنأد تازه آیین لهراسأأ ی /بماند پی دین گشأأتاسأأ ی
(.)260/2
« .10که ّفر کیی ایزد او را س رد (.)75/1
« .11که دارد به ّفر اهرمن را به بند (.)1086/2
« .12به ّفر تو گفتا همه بهتریسه (.)142/1

 « .13ن آن شاه پالوده گشه از بدی /بتابید از او ّفره ایزدی (.)18/1
 « .14جسته فریدون ز مادر بزاد /جهان را یکی دیگر آمد نهاد (.)33/1
« .15به ّفر جهاندار کسری ،س هر /دگرگونهتر شد بد آیین و مهر (.)714/2

« .16جهان پر شد از ّفره ایزدی (.)715/2
 .17وقتی کاو ّفره ایزدی ود را از دسه داد« ،از ایران پراگنده شد رن و بوی /سراسر به ویرانی آورد روی (.)427/1
« .18ز دستور پاکیزه و راهبر /درفشان شود شاه را گاه و فر (.)653/1
« .19گهر آنکه از ّفر یزدان بود (.)451/1
« .20ابا این هنرها یکی بندهام /جرانآفرین را سواایندهام… /کز او تا و تخه اسأه و زومان سأ اه /بدومان امید و بدومان پناه
( )95-96/1و «جهاندار کز وی نترسد بد اسه (.)265/2
 .21نوشأأینروان به مردم میگوید« :شأأما دل به فرمان یزدان پاب /بدارید و از ما مدارید باب /که اوی اسأأه بر پادشأأا پادشأأا/
جهاندار و پیروز و فرمانروا (.)633/2
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« .22ز داد و ز بیداد و شهر و س اه /ب رسد داوند ورشید و ماه (.)737 /2

 .23نکه با پاکیزدان یکی راز داشت( (.)183 1
 « .24و من بگذرم زین فرومایه اب /بخواهم شما را ز یزدان پاب (.)908/1
« .25که یزدان پاب از میان گروه /بینگیخه ما را از البرزکوه (.)47/1
« .26شأم تیره از رن نغنود شأاه /بدان گه که برزد سأر از بر ماه /بخفه اوی و روشأنروان نخفه /که اندر جهان با رد بود
جفه /نان دید در واب کو را به گوش /نهفته بگفتی جسأتهسأروش /که ای شأاه نیکا تر نیکبخه /بسأوده بسأی یاره و
تا و تخه /اگر زین جهان تیز بشتافتی /کنون آنچه جستی همه یافتی (.)893/1
َ
« .27نگر واب را بیهده نشمری /یکی بهره دان ز پیغامبری /بهویژه که شاه جهان بیندش… (.)659/2
« .28بدان برترین نام یزدان را /بخواند و ب الود مژگان را (.)13/1
« .29یکی جام بر کف نهاده نبید /بدوی اندرون هفه کشأور پدید /نشأان و نگار سأ هر بلند /همه کرده پیدا ه و ون و ند /ز
مأاهی بأه جأام انأدرون تأا بره /نگأاریأده پیکر همأه یأکسأأره /و کیوان و بهرام و هرمزد و تیر /و نأاهیأد و شأأیأد از بر و مأاه زیر/
همأه بودنیهأا بأدوی انأدرا /بأدیأدی جهأانأدار افسأأونگرا /نگأه کرد پس جأام بنهأاد پی  /بأدیأد انأدر او بودنی ّ
کم و بی
(.)660-661/1
« .30یکی ُمهره بد ستگان را امید و «رسیده به میرا نزدیک شاه (.)789/1
« .31ب تن زندهپیلی ب جان جبرئیل (.)784/1
 .32کیخسرو ب چتمۀ آب حیات یرسد و زندۀ جاو ان یش» .
« .33که من دورم از راه و فرمان دیو ( )898/1و «برفه اهرمن را بد افسون ببسه (.)18/1
« .34از آن جایگه برگرفتند کی

(.)12/1

« .35همم شهریاری و هم موبدی ( )21/1و «برادر شود شهریاری و دین (.)395/2
 « .36ن آیین شاهان به جای آوریم /بدان را به دین دای آوریم (.)40/2
« .37یکی آنکه گفتی زمانه منم /بد و نیک او را بهانه منم (.)773/2
« .38روان را سأوی روشأنی ره کنم ( )21/1و «شأدی مردم فته بیدار از اوی ( )1027/2و «همی پندشأان داد و کرد آفرین
(.)47/2
« .39زمین هفه کشور به شاهی مراسه (.)390/2
 « .40نان ُبد که روزی یکی تندباد /برآمد غمی گشأه از او رشأنواد /یکی رعد و باران با برق و جوش /زمین پر از آب آسأمان پر
روش… /غمی گشأه از آن کار داراب نیز /ز باران همیجسأه راه گریز /نگه کرد ویران یکی جای دید /میان یکی واق
برپای دید… /بر آن واق آزرده بایسأه فه /و تنها تنی بود بی یار و جفه /سأ هبد همی گرد لشأگر بگشأه /از این واق
آزرده اندرگذشأه /ز ویران روشأی به گوش آمدش /کز آن سأهم جای روش آمدش /که ای واق آزرده هشأیار باش /بر
این شأأاه ایران نگهدار باش… /نین گفه با و یشأأتن رشأأنواد /که این بان رعد اسأأه اگر تندباد /دگر باره آمد ز ویران
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روش /که ای واق شأم رد را م وش /که در توسأه فرزند شأاه اردشأیر /ز باران متر این سأخن یادگیر /سأه بار این هم
آوازش آمأد بأه گوش /شأأگفتی دل تنأ زآن روش… /برفتنأد و گفتنأد کأای فتأه مرد /از این واب بر أاب بیأدار گرد/
و دارا بد اسپ اندر آورد پای /هم آنگاه واق اندر آمد ز جای (.)232-231/2
 .41فرستادۀ قیصر به بهرام گور میگوید« :اگر باژ واهی ز قیصر سزاسه /که دستور تو بر جهان پادشاسه (.)554/2
« .42جهان ون تن و شهریاران سرند (.)773/2
« .43جهان روشن و پادشا دادگر /ز گردون نیابی فزون زین هنر (.)724/2
 « .44نین هم و شد شاه بیدادگر /جهان زو شود پاب زیر و زبر و «بر او بر پس از مرگ نفرین بود (.)445/2
« .45نگه کن که ود تا با سر ه گفه /که با مغزت ای سر رد باد جفه (.)884/1
ّ
 « .46و پیدا شأأد این راز گردنده دهر /رد را ببخش أید بر ار بهر /و نیمی از آن بهرهی پادشأأاسأأه /که فر و رد پادشأأا را
ُ
سأزاسأه /دگر بهرهی مردم پارسأا /سأهدیگر پرسأتندهی پادشأا… /کنون از رد بهرهای ماند رد /که دانا ورا بهر دهقان شأمرد/
رد نیسه با مردم ناس ا  /نه آن را که او نیسه یزدانشنا

(.)882/2

« .47تهمتن ببردش به زاولسأتان /نشأسأتنگه سأا ه در گلسأتان… /هنرها بیامو ت سأربهسأر /بسأی رن برداشأه وآمد به بر/
سیاوش نان دید کاندر جهان /همانند او کس نبود از مهان (.)306/1
ّ
« .48شأأم تأار جوینأدهی کین منم /همأان آت تیز برزین منم /أداونأد شأأمشأأیر و زرینأه کف  /فرازنأدهی کأاویأانی درف /
فروزندهی تیغ و ّبرنده میغ /به کین اندرون جان ندارم دریغ (.)95/1
« .49به داد و ده تن بست کمر (.)15/1
« .50به بخشندگی همچو دریای نیل ()702/2
« .51در تن زندانها باز کرد /به هر کس درم دادن آغاز کرد (.)577/2
« .52گرفتن نیارسه و کشتن کسی ()183/1
« .53هر آن کس کجا باز ماند ز ورد /نیابد همی توشأأه از کارکرد /راگاهشأأان بارگاه من اسأأه /هر آن کس که آید سأ اه من
اسه (.)198/1
« .54بیآزاری از شهریاران نکوسه (.)777/2
« .55کسأأی کو بمیرد نباشأأدش وی  /وز او یز ماند از اندازه بی  /به دروی بخشأأم نیارم به گن  /نبندم دل اندر سأأرای
سن

( )478/2و «نگهبان گن کهان و مهان (.)400/2

« .56دهم داد آن کس که او داد واسه (.)479/2
« .57به هر سأو فرسأتاد پس موبدان /بیآزار و بیداردل بخردان… /بدان تا کسأی را که بی انه بود /نبودش نوا بخه بیگانه بود/
همان تا فراوان شود زیردسه /ورش سا ه با جایگاه نشسه (.)388/2
« .58دل زیردستان بدو شاد بود (.)389/2
« .59جهان سربهسر در پناه من اسه (.)373/2
« .60هر آن کس که باشأأد از ایرانیان /ببندد بدین بارگه بر میان /بیابد ز ما گن و گفتار گرم /و باشأأد پرسأأتنده با رای و شأأرم ( )623/2و
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«نباید که بر زیردستان ما /ز دهقان و از درپرستان ما… /که تابنده ور جز به داد و به مهر /بتابد بر ایشان ز ّم س هر (.)626/2
« .61بیامد بر شاه مردمپذیر… (.)486/2
« .62بنالد یکی کهتر از رن من /مبادا سر و افسر و گن من (.)506/2
« .63نگر تا نباشی جز از بردبار /که تیزی نه وب آید از شهریار (.)797/2
« .64غریبان که بر شأهرها بگذرند /ماننده پای و لبان نا رند /دل از عیم کأافی و کأوفی به نام /به درویشی اندر دلی شادکام/
ز واهندگان نامشأان سأر کنید /شأمار اندر آغاز دفتر کنید /هر آن کس که هسأه از شأما مسأتمند /کجا یافه از کارداران
گزند /دل و پشه بیدادگر بشکنید /همه بیب و شا

ز بن برکنید (.)263-262/2

« .65هر آن کس که باشد داوند گاه /میانجی رد را کند بر دو راه و «نه تیزی نه سستی به کار اندورن (.)407/2
ّ
ّ
« .66هر آنگه که شأد پادشأا کژ گوی /ز کژی شأود شأاه پیغارهجوی /سأخن را بباید شأنیدن نخسأه /و دانا شأود پاسأب آید
درسه (.)605/2
« .67جهان را و باران به بایستگی /روان را و دان به شایستگی ( )33/1و «نه زو پرهنرتر به فرزانگی (.)628/2
« .68نگوید سخن پادشا جز که راسه (.)160/2
« .69نباید که باشد مگر پارسا و «سخنگوی و روشندل و پابتن ( )57/1و « ه نیکوسه پرهیز با تاجدار (.)674/2
« .70دل آزرمجوی و زوان گرمگوی ( )80/1و «ز هوش و دل و شرم و گفتار اوی ( )339/1و «به با و دیدار و آهستگی (.)347/1
« .71جهاندار بیدار فرهن جوی /بماند همه ساله با آبروی (.)797/2
« .72ز شاهان کسی ون سیاوش نبود /ون او راد و آزاد و ام نبود ( )405/1و «جوانمردی و رای و آواز نرم (.)417/2
« .73هشأیوار و با سأن و بسأیاردان ( )244/2و « ردمند و بیدار و دانا بود ( )453/2و «تو را دان و رای و هوش اسأه و
فر (.)551/2
ُ
 « .74و بر گاه بودی درافشان بدی (.)405/1
 « .75و پیروز گردی ز بن ون مریز و «تو زینهارده باش و کینه مدار (.)387/2
« .76نگهدار تن باش و آن رد (.)394/2
« .77بیامو ه فرهن و شد برمن

(.)229/2

« .78سرایندهی دان و یادگیر (.)400/2
« .79همان راسه دارم دلم با زوان (.)478/2
« .80دروغ ایچ کی در ورد با مهی (.)55/1
« .81بنه شأم و کین ون شأوی پادشأا ( )396/2و «تو عیم کسأان هیچ گونه مجوی ( )396/2و «بنه کینه و دور باش از
هوا ( )406/2و «نگر تا نگردد به گرد تو آز ( )406/2و «سأ هبد کجا گشأأه پیمانشأأکن /بخندد بر او نامدار انجمن
(.)407/2
« .82سر تخه شاهان ب یچد سه کار و «سهدیگر که با گن

و یشی کند /به دینار کوشد که بیشی کند (.)395/2

« .83کسی کو نبندد به جنگه میان /نان کن که از تو نیابد زیان (.)696/1
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« .84مکن رادی و داد هرگز به روی (.)774/2
 .85روزبه وزیر دربارۀ بهرام گور میگوید« :نیابد همی سأیری از فهو یز /شأم تیره زو جفه گیرد گریز /شأبسأتان مر او را
فزون از سد اسه /شهنشاه از این باره باشد بد اسه (.)520-519/2
« .86دد و دام و هر جانور ک بدید /ز گیتی به نزدیک او آرمید و «از آن جایگه برگرفتند کی

(.)12/1

« .87هر آن یز کاندر جهان سودمند /کنم آشکارا گشایم ز بند (.)17/1
« .88بسی شهر کردم بسی بارهها ( )157/1و «بیاراسه شهری بهسان بهشه (.)369/1
« .89بکوشید و ویرانی آباد کرد (.)500/2
« .90نه تخه و نه دیهیم بینی نه شهر (.)1083/2
 « .91نین گفه کآیین تخه و ک ه /گیومرت آورد و او بود شاه (.)11/1
« .92به نوذر در پندها برگشأأاد /سأأخنهای نیکو همی کرد یاد /ز گرد آفریدون و هوشأأن شأأاه /همان از منو هر زیبای گاه
()161/1
 .93بهرام گور دربارۀ پدران که شاه بودهاند میگوید« :به دین و رد رهنمای مناند (.)477/2
« .94ز هر پیشأأهای انجمن کرد مرد /بأدین انأدرون پنجهی نیز ورد /گروهی کأه آتوربأان وانیاش /بأه رسأأم پرسأأتنأدگأان
دانیاش… /کأفی بر دگر دسأه بنشأاندند /همی نام تیشأتاریان واندند /کجا شأیرمردان جنگاورند /فروزندهی لشأکر و
ُ
کشأورند… /بسأودی سأهدیگر گ ُره را شأنا  /کجا نیسأه از کس بر ایشأان سأ ا  /بکارند و ورزند و ود بدروند /به گاه
ورش سأرزن نشأنوند… /هارم که وانند اهتو شأی /هم از دسأهورزان با سأرکشأی /کجا کارشأان همگنان پیشأه بود/
روانشان همیشه پر اندیشه بود… /از این هر یکی را یکی پایگاه /سزوار بگزید و بنمود راه (.)22/1
« .95س اهی و شهری مرا یکسر اسه (.)197/1
« .96هر آن کس که او سوی با نگاه /کند گردد اندیشهی او تباه ()1027/2
« .97شود بندهی بی هنر شهریار /نژاد و بزرگی نیاید به کار ()1086-1083/2
 « .98و بیداد جوید یکی زیردسه /نباشد ردمند و یزدانپرسه و «مکافات یابد بدان بد که کرد (.)623/2
« .99ز کشور کنم دور بد واه را (.)1075/2
« .100جهاندار ن سندد از ما ستم /که باشیم شادان و دهقان دژم (.)634/2
« .101نخواهم که جوید کسی مهتری (.)803/2
« .102ز تو نام باید که ماند بلند (.)464/1
« .103مزن رای جز با ردمند مرد ( )408/2و «اگر ند باشد سرافراز شاه /به دستور گردد دلآرای گاه (.)767/2
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کتابنامه
آیدنلو ،سجاد .)1390( .دفار خسروا (برگزییۀ شهناهه فردوسی) .تهران :سخن.
ادی ،سموئل کندی .)1381( .آیان شهریهری در شرق .ترجمس فریدون بدرهای .تهران :علمیفرهنگی.
اس ریگنز ،توما  .)1397( .فهم هظری نهی ساهسی .ترجمس فرهن رجایی .تهران :آگه.
اسأتراو  ،انسألم و کربین ،جولیه .)1397( .هبههی پژونش کافی؛ فاو و هراحل تولای هظری زهاا ای .ترجمس ابراهیم افشأار.
تهران :نشر نی.
ّ
اسأ می ،رو الله؛ بهرامی ،وحید« .)1394( .پدیدارشأناسأی سأیاسأی فره در اوسأتا و شأاهنامه  .پژونشااهه لهو سااهسای .سأال
دهم .شمارۀ هارم .پاییز .ک .40-7
ّ
« .)1396( .فرهمندی در شأاهنامس فردوسأی و بحران جانشأینی  .پژونشااهه لهو سااهسای.
سال سیزدهم .شمارۀ ّاول .زمستان .ک .72-45
اکیل ،حجهالله .)1381( .آرهههشهر در اهییش ایراهی .ویراسه دوم .تهران :نشر نی.
ّ
اعتمادمقدم ،علیقلی .)1346( .پهدشاهنی و پهدشاهنه از دییۀ ایراهاه بر بااهد شاهناهه فردوسای .تهران :انتشأارات وزارت فرهن
و هنر .ادارۀ فرهن عامه.
 .)1350( .آیان شهریهری در ایرا بر بااهد شهناهه فردوسی .تهران :انتشارات وزارت فرهن و هنر.
امینی ،علیاکبر؛ گودرزی ،عقیل« .)1390( .دیالکتیک و عناکأر بنیادین اندیشأههای سأیاسأی فردوسأی  .پژونشااهه رواب
بانالمهل .دورۀ  .4شمارۀ هاردهم .بهار .ک

.27-9

پرهام ،باقر« .)1370( .مبانی و کارکردهای شأهریاری در شأاهنامه و ّ
اهمیه آن در سأنج
شمارۀ  .37زمستان .ک

رد سأیاسأی در ایران  .ایرا ههه .

.121-98

 .)1377( .به هگهه فردوسی؛ هبههی هقی خرد ساهسی در ایرا  .ویراسه دوم با ند گفتار تازه .تهران :مرکز.
بشیریه ،حسین .)1380( .آهوزش داهش ساهسی (هبههی لهم ساهسم هظری) .تهرانّ :
مؤسسس پژوهشی نگاه معاکر.
پورداود ،ابراهیم .)1394( .یشمنه 2 .جلد .تهران :اساویر.
پو دی ،کمال .)1396( .تهریخ اهییش ساهسی در ایرا و اسال  .تهران :مرکز.
جوانشیر ،ام .)1360( .حمهس داد؛ بحثی در هحاوای ساهسی شهناهه فردوسی .انتشارات حزب تودۀ ایران.
ۀ
جوکأار ،نجف« .)1385( .جأامعأس آرمأانی در نگأاه فأارابی و سأأعأدی  .هجها لهو اجاماهلی و اهسااههی داهشااگاهه شاااراز .دورۀ
بیسهوپنجم .شمارۀ سوم .پیاپی  .48پاییز .ک

.84-69

اتونآبادی ،افسانه .)1391( .کاخسرو آرهههشهه ایراهاه  .تهران :جهان کتاب.
القیم،لق ،ج ل .)1393( .یهدداشمنهی شهناهه  3 .جلد .تهران :مرکز دایرهالمعارا اس می .مرکز پژوه های ایرانی و اس می.
دان پژوهّ ،
محمدتقی« .)1390( .اندیشأس کشأورداری نزد فارابی  .فهرابیشااهسای (گزییۀ هقه) ) .بهاهتمام میام کرمی .تهران:
حکمه .ک

.130-93
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جستارهای نوین ادبی

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة سوم

ۀ
داوریاردکانی ،ر أا« .)1346( .بحای در آثار سأیاسأی فارابی  .هجه هعهرف اساالهی (ساهزهه اوفهف) .شأمارۀ هارم .آبان.
ک

.70-65
« .)1354( .معنی سأأیأاسأأه در ن ر فأارابی  .ابوهصاار فاهرابی (هجمولا خ اهبا ناهی تحقاقی) .تهران:

انتشارات کتابخانس مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران .ک

.13-7

 .)1354( .فهساف هیهی فهرابی .تهران :انتشأارات شأورای عالی فرهن و هنر .مرکز م،العات و هماهنگی
فرهنگی.

 .)2536( .فهرابی ۀ
هؤسس فهسف اسالهی .انجمن شاهنشاهی فلسفس ایران.
 .)1389( .فهرابی فاهسوف فرناگ .تهران :سخن.

دهخدا ،علیاکبر .)1374( .لغااهه  .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
دیویس ،دیک .)1396( .حمهس و ههفرهههی .ترجمس سهراب واوسی .تهران :ققنو .
ۀ
راشأدمح ّصألّ ،
محمدر أا« .)1368( .فر و ّفره در شأاهنامه  .هجه داهشادیۀ ادباه و لهو اهساههی هشاهی .سأال بیسأهوسأوم.
شمارۀ سوم و هارم .پاییز و زمستان .ک .386-357
ّ
« .)1387( .آرمأان رهبری در شأأرق  .فصااهااهها پاه  .سأأأال اول .شأأمأارۀ هأارم .زمسأأتأان.
ک

.134-117

رسأتگار ،نصأرتالله« .)1384( .مشأروعیه حکومه از دیدگاه فردوسأی  .آیاا هاراث .دورۀ جدید .سأال سأوم .شأمارۀ دوم.
تابستان .ک

.40-9

رستگارفسایی ،منصور .)1388( .فرناگ هه نهی شهناهه  .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و م،العات فرهنگی.
روزنتال ،اروینآیزابیاکوب .)1387( .اهییش ساهسی اسال در سیهنهی هاهه  .ترجمس علی اردستانی .تهران :قومس.
ریاحیّ ،
محمدامین .)1382( .سرچشم نهی فردوسیشاهسی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و م،العات فرهنگی.
سأأ ّجأادی ،سأأ ّیأدجعفر« .)1354( .فأارابی بین مأدینأس فأا أألأس اف وون و ن أام اجتمأاعی اسأأ م  .ابوهصاار فاهرابی (هجمولا
خ هب نهی تحقاقی) .تهران :انتشارات کتابخانس مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران .ک .37-31
ۀ
سأأونأ یو ،دال« .)1391( .فیلسأأواپیأامبر بأهعنوان زمأامأدار آرمأانی در انأدیشأأس سأأیأاسأأی ایران میأانأه  .هجها پژونشناهی
.140-123

فهسفیکالهی داهشگهه فم .سال سیزدهم .شمارۀ سوم .بهار .ک
سأینایی ،وحید؛ ،یبیقوژدیّ ،
محمد« .)1393( .مفاهیم ،کارگزاران و سأامان سأیاسأی در شأاهنامس فردوسأی  .پژونشااهه لهو
.100-75

ساهسی .سال نهم .شمارۀ دوم .بهار .ک
وباوباییّ ،
سیدجواد .)1367( .درآهیی فهسفی بر تهریخ اهییش ساهسی در ایرا  .تهران :دفتر م،العات سیاسی و بینالمللی.
 .)1383( .زوال اهییش ساهسی در ایرا  .ویرای جدید .تهران :کویر.
 .)1395( .درآمدی بر تاریب اندیشس سیاسی در ایران .تهران :کویر.
 .)1397( .واجه ن امالملک ووسی؛ گفتار در تداوم فرهنگی ایران .تهران :مینوی رد.

عالمّ ،
عبدالرحمن .)1373( .بااهدنهی لهم ساهسم .تهران :نشر نی.
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ّ
عنایه ،حمید .)1395( .هههدنه و اهییش نهی ساهسی در ایرا و اسال  .با تصحی و مقدمس کادق زیباک م .تهران :روزنه.
سیدجعفر ّ
هیها  .ترجمه و تحشیه از ّ
محمد .)1358( .ساهسم ۀ
فارابی ،ابونصر ّ
سجادی .تهران :انجمن فلسفس ایران.
سیدجعفر ّ
 .)1361( .اهییش نهی انل هییا فهضه  .ترجمه و تحشیه از ّ
سجادی .تهران :وهوری.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1393( .شهناهه  2 .جلد .پیرای ج ل القیم،لق .تهران :سخن.
فیرحی ،داود .)1378( .فیر  ،داهش و هشرولام در اسال  .تهران :نشر نی.
قائمی ،فرزاد« .)1390( .تحلیل انسأانشأنا تی اسأ،ورۀ فر و کارکردهای آن در شأاهنامس فردوسأی و اسأاویر ایران  .جسااهرنهی
ادبی .سال هلو هارم .شمارۀ سوم .پاییز .ک

.148-113

قادری ،حاتم .)1382( .اهییش نهی ساهسی در اسال و ایرا  .تهران :سمه.
کربن ،هانری .)1395( .تهریخ فهسااف اسااالهی .ترجمس ّ
سأأیدجواد وباوبایی .ویراسأأه دوم با تجدید ن ر کامل در ترجمه و
ّ
مقدمه .تهران :مینوی رد.
کریسأتنسأن ،آرتور .)1350( .کهرههه شاهنه در روایه ایرا بهسااه  .ترجمس باقر امیر انی و بهمن سأرکاراتی .تبریز :انتشأارات
کمیتس استادان شورای جشن دوهزاروپانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران در دانشگاه تبریز.
کسأراییّ ،
محمدسأا ر« .)1386( .اندیشأس سأیاسأی فردوسأی  .فصاهاهه تخ ۀصاصای لهو سااهسای .سأال هارم .شأمارۀ هفتم.
ک

.234-213

مجتبایی ،فت الله .)1352( .شهر زیبهی افالطو و شهنی آرهههی در ایرا بهساه  .تهران :انجمن فرهن ایران باستان.
ّ
محقق ،مهدی« .)1354( .اشأارهای به تلثیر فارابی در دیگران  .ابوهصار فهرابی (هجمول خ هب نهی تحقاقی) .تهران :انتشأارات
کتابخانس مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران .ک

.67-60

مسکوب ،شاهرخ« .)1382( .جهانداری و پادشاهی در شاهنامه  .ایرا ههه  .سال بیسهویکم .شمارۀ سوم .ک .250-217
ّ
منشأأادی ،مرتضأأی« .)1389( .پیوند اسأأ،وره و سأأیاسأأه در شأأاهنامه؛ ت ش برای بازتولید هویه ملی ایرانیان  .فصااهاهه
ۀ
ه هلعه ههی .سال یازدهم .شمارۀ ّاول .ک .56-37
« .)1391( .بررسأی یسأتی سأیاسأه و کیسأتی فرمانروا در شأاهنامه  .پژونشااهه لهو سااهسای .سأال هفتم.
.146-115

شمارۀ سوم .تابستان .ک
ّ
یاحقیّ ،
محمدجعفر .)1386( .فرناگ اسهطار و داساه وارهنه در ادباه فهرسی .تهران :فرهن معاکر.
ّ
یاحقیّ ،
محمدجعفر؛ آدینهک ت ،فرامرز« .)1387( .زمینههای اجتماعی فروپاشأأی حکومه سأأاسأأانی بر اسأأا شأأاهنامس
فردوسأی  .زبه و ادباه فهرسای (هجه داهشادیۀ ادباه و لهو اهساههی داهشاگهه خوارزهی) .سأال شأانزدهم .شأمارۀ .60
بهار  .1387ک

.176-155
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