علل گسستن فر ایزدی
ذوالفقار عالمی
چكيده
فردوسی طلوع و غروب شاهان ايران باستان ،از دوران اساطيري تا برافتادن ساسانيان ،را
در ضمن پنجاه روايت گزارش كرده است .در خالل اين گزارشها او به پيروي از روح
روايات باستانی و نيز با تكيه بر حكمت و دانايی خود هم معيارهاي مشروعيت حكومت
شاهان و هم چرايی و چگونگی افول و سقوط آنان از اريكة سلطنت را بازگو كرده است.
هدف اين مقاله بررسی علل گسستن فرايزي و فروپاشی حكومت شاهان ايران باستان و برهم
خوردن نظم و سامان اجتماعی و نظام زندگی مردم بر پايه يافتهها و شواهدي از شاهنامه
فردوسی در دورة مورد بحث (پيشداديان و كيانيان) است.
واژههای كليدی :شاهنامة فردوسی ،علل گسستن فرايزدي.

مقدمه
در حماسة ملی ايران ،حكومت شاهان ايران باستان از قديمترين روزگار (= دوران
اساطيري) تا بر افتادن ساسانيان طی پنجاه روايت گزارش شده است .در خالل اين گزارشها
هم ضوابط مشروعيت حكومت شاهان (ايمان به يزدان پاك و مبارزه با بدي و خودكامگی و
پاي بندي به دادگري) و عم علل فروپاشی حكومت آنان (از دست دادن فرة ايزدي ،روي آورد
ن به دروغ و ستم و ادعاي همسانی با خدا و خودكامگی و بيشی جستن و آز) روايت گرديده
است .روح روايات باستانی و انديشه سياسی فردوسی حاكی از آن است كه ،حماسة ملی ايران
كه بر اساس اسطوره ،تاريخ و داستانهاي باستانی سروده شده و با نظم تاريخی مرتب گرديده
است .اصل مشروعيت شاهان رابا نحوه رفتار و كردار آنها مرتبط دانسته و حكايت ازضرورت
پيوند ميان شهرياري ودينداري دارد.
نه بی تخت شاهی است دينی به پاي
دو ديبا ست يک در دگر

نه بی دين بود شهرياري بجاي
بر آو رده پيش خرد

بافته

نه از پادشاهی بینياز است دين
چنين

پاسبانان

يكديگرند

يافته

نه بی دين بود شاه را ا فرين
تو

گويی كه در زير يک چادرند
(فردوسی ،4731 ،ج  ،3ص )483

ابيات مذكور گرچه از زبان اردشير بابكان نقل گرديده و مربوط به بخش تاريخی شاهنامه
است ،اما در عين حال نشان دهندة نگاه كلی و باور عمومی ايرانيان باستان به موضوع پادشاهی
و پيوند آن با دينداري است .بر اين اساس پادشاه خوب كسی است كه متخلق به صفات الهی
باشد .چنانكه در تمامی شاهنامه دادگري شاهان ،مورد ستايش و بيدادگري آنها مورد نكوهش
قرار گرفته است .ابيات زير كه از بزم كيخسرو گزارش شده است ،نمونهاي از اين ستايشها و
نكوهشهاست:
كه هر كس كه در شاهی او داد داد
همان شاه بيدادگر در جهان
به گيتی بماند از او

نام بد

كسی را كه پيشه به جز داد نيست

شود در دو گيتی ز كردار شاد
نكوهيده باشد به نزد مهان
همان پيش يزدان سرانجام بد
چنو در دو گيتی دگر شاد نيست(همان ج  1ص )41

و اين ابيات از زبان انوشيرو ن نقل گرديده است:
چنين گفت نوشين روان قباد
كند چرخ منشور او را سياه
ستم ،نامه عزل شاهان بود

كه چون شاه را دل بپيچد ز داد
ستاره نخواهد و را نيز شاه
چو درد دل بیگناهان بود (همان ج  3ص )441

فردوسی از آغاز بخش اساطيري حكومت هر يک از پادشاهان را نه بر پاية معيارهاي از پيش
تعيين شده و مقدار بلكه با هنجارهايی نشان میدهد كه برآيند و نتيجة قهري و طبيعی نحوة
رفتار و كردار آنان است .اينک با مطالعة كارنامة شاهان دورة مورد بحث ،عوامل از دست دادن
معيار هاي مشروعيت و علل و اسباب فروپاشی حكومت آنان را يكايک بررسی میكنيم ،ناگفته
نماند كه آخرين پادشاه كيانی كه مورد بررسی قرار گرفته ،گشتاسب است ،و از پادشاهان ديگر
اين سلسله (بهمن ،هماي و داراب) به دليل اينكه در پادشاهی آنان به فرايزدي اشاره نشده،
سخن به ميان نيامده است.
كيومرث
بخش اساطيري با پادشاهی كيومرث آغاز می شود و دهقان سخنگو از او به عنوان نخستين
بنيانگذار آيين پادشاهی در جهان ياد میكند .در عين حال اشاره میكند كه رسم پادشاهی و
آيين تخت وكاله پيش ازكيومرث ممكن است به گونهاي ديگر بوده باشد(.فردوسی 4711دفتر
يكم ص )4
در پادشاهی او سخن از جهان كدخدايی و پادشاهی آرمانی و خوبی مطلق است و نه حكومت
بر يک ملت و يا سرزمينی خاص ،اما اين جهان خوب به زودي به دو جناح «خوب» و «بد»
تقسيم می شود .جهان خوب تحت رهبري كيومرث قرار دارد و يزدان از طريق سروش او را در
اجراي حكومتش هدايت میكند و دنياي بد تحت فرمان اهريمن فريبكار است( .رستگار،
 ،4781ص )44

اين ساختار دوگانه ،ناشی از تأثير جهان بينی ايرانيان باستان است،كه در آن «دو اصل قديم
متضاد به صورت دو بودة همزاد آغازينی تصور شدهاند كه از آن دو ،يكی مظهر نيكی و
روشنی و ديگري مظهر تباهی و تاريكی است»( .سركاراتی ،4731 ،ص  . )404بر پايه باور به
اين دو اصل متضاد ،اهريمن میكوشد كه تخت مهی را از كيومرث بپردازد و بر جهان نيكی و
روشنی چيره گردد ،سيامک ،پسر كيومرث ،به وسيله سروش از ماجرا آگاه میشود و به جنگ
اهريمن می شتابد ،اما در نبرد با ديوان ،كه از سپاهيان اهريمنند به دست «خزوران» ديو تباه
میشود .كيومرث سالی به سوگ فرزند میشنيند و آنگاه سروش خجسته به فرمان اهورامزدا،
او را پيام می دهد كه سپاه گرد آورد و روي زمين را از ديوان تهی سازد .بدين ترتيب از دوران
حكومت نخستين پادشاه اساطيري اين دوگانگی و به عبارت ديگر ،ساختار دوگانه خود و
دشمنايگی ميان خوبی و بدي و اهورا و اهريمن را نشان میدهد( .فردوسی  4711دفتر يكم
ص )47
هوشنگ
هوشنگ نيز همانند نياي خود پادشگاه هفت كشور می شود و به فرمان ايزد پيروزگر به داد و
دهش میپردازد ،در آبادانی جهان میكوشد ،افزون بر فرة كيانی از فرة ايزدي نيز برخوردار
میگردد .و پس از چهل سال حكومت دادگرانه جهان را ترك میگويد ،در زمان اوست كه
آتش كشف و آهن با آتش از سنگ جدا میگردد و ابزار كار ساخته میشود ،كشتزارها آباد و
حيوانات آهلی میشود و لباس فراهم و خانه ساخته میشود .تقابل نيروهاي خوب و بد ،كه
بازتابی از ساختار دوگانه جهان است ،در دورة پادشاهی هوشنگ نيز ديده میشود.

تهمورث
پس از هوشنگ ،تهمورث ،پسر او ،بر تخت مینشيند .او نيز به جنگ ديوان میپردازد و
همچنان كه در اوستا بر اهريمن پيروز می شود ،در شاهنامه نيز به خاطر جنگ با ديوان و به بند
كشيدن آنها «ديوبند» ناميده می شود .او كه از اول پادشاهی داراي فرة كيانی است ،به خاطر
دادگري و نيايش يزدان پاك از فرة ايزدي نيز بهرهمند میشود و همانند پدر ،جهان پادشاه
است.
چو آن شاه پالوده گشت از بدي

تبابيد از او فرة ايزدي (همان ،دفتر يكم ،ص )71

ت همورث با به بند كشيدن و به خدمت درآوردن ديوان ،سعی در تقويت جهان خوبی دارد.
يكايک بر آراست با ديو جنگ
از ايشان دو بهره به افسون ببست

بند جنگشان را فراوان درنگ
دگرشان به گرز گران كرد پست(همان دفتر يكم ص )73

جمشيد
از پس تهمورث ،فرزندش ،جمشيد به پادشاهی مینشيند و از آغاز پادشاهی هم فرة كيانی و
هم فرة ايزدي دارد  .دوگانگی ساختار جهان و تقابل خوبی و بدي و ستيز و آويزش آن دو با
يكديگر ،از زمان جمشيد صورت نهايی پيدا می كند ،بطوري كه تظاهرش هم در طبيعت انسانی
پادشاه ،هم در ساختار جامعه نمايان می شود .از ميان پادشاهان اساطيري نخستين بار جمشيد
است كه به گناه آلوده می شود .گناه او در اوستا دروغ گفتن و لب به سخن ناراست گشودن و
در شاهنامه تفرعن و ادعاي همسانی با خدا و روي آوردن به دروغ و غرور است .كه باعث از

دست دادن فرة ايزدي میشود .بدين ترتيب بزرگترين پادشاه افسانهاي ايران ،كه بنابر اساطير
ميرنده نبود .پس از خودستايی و سخن به گزافه راندن و زبان به دروغ آلودن ،فرة ايزدي را به
صورت مرغ وارغن از دست میدهد و از آن پس ميرنده میشود (خالقی مطلق ،4734 ،ص
 ) 480و آن جهان بهشت آسايی كه در آن سرما و گرما و گرسنگی و قحطی و جنگ و بيماري
و زشتی و ناتوانی و پيري و مرگ نبود ،از دست میرود( .همان ،ص  )88چرا كه دروغ در
آيين مهر ،پيمان است ،گناهی بزرگ و از اسباب تباهی شاهان است( ،دوستخواه ،4711 ،ص
 (438نتيجه برتري جويی جمشيد از يک سو ،سبب از دست رفتن مشروعيت حكومت او ،و
از سوي ديگر ،باعث اعتراض مردم به رفتار او و برهم خوردن نظم اجتماعی و در نهايت
جايگزين شدن روزگار ضحاكی به جاي روزگار خوش دوران جمشيد میشود .فارغ از علل و
عوامل آشكار و پنهان نيست ،سرنوشت شهرياران و پهلوانان غالباً معلول راستی و كژي و نيكی
و بدي و سعادت و شقاوت فطري يا اكتسابی آنان است» (مرتضوي ،4734 ،ص  )14يعنی بر
خالف اساطير يونانی «در ميتولوژي ايرانی يک بالي آسمانی يا قهر طبيعت يا خشم يكی از
خدايان بهانهگير ،سبب از دست رفتن جهان خير نيست ،بلكه دليل تباهی جهان خير ،در اين
است كه شاه اين مردمان يک روز به غلط میافتد كه همه اين نعمتها را ،او خود تنها و بدن
پشتيبانی پروردگار و بدون دستياري مردمان پديد آورده است»( .خالقی مطلق ،4784 ،ص )88
بدين ترتيب ،سرگذشت تلخ و اندوهبار جمشيد حاكی از اين حقيقت مسلم است كه «:فرة
ايزدي و تأييد الهی كه در شاهنامه به عنوان رمز بقا و دوام عزت و بهروزي و پيروزي ايران و
شهرياران مطرح شده و به هيچ وجه ،سعادت و موهبتی بیدليل ،بیعلت ،نظير عزت و ذلت
موهوب از سوي خدايان يونان و روم و ناشی از هوي و هوس آنان نيست ،بلكه پيوستن و

گسستن آن دقيقاً مربوط به پندار و كردار صا حبان فر و شايستگی و يا ناشايستگی آنان است»
(مرتضوي ،4734 ،ص  )474و سرانجام جمشيد چيزي جز «رمز سرنوشت جباريت و تفرعن
و شگفتیهاي اساطيري» نيست (همان ،ص  . ) 448بدين ترتيب ،داشتن فرّ شاهی گر چه براي
مشروعيت حكومت پادشاه الزم است اما كافی نيست ،بلكه داشتن فرة ايزدي در مشروعيت
حكومت ،نقش اساسی و تعيين كننده دارد ،اما ،اين مشروعيت هم رابطه مستقيم با نحوه رفتار
و كردار پادشاه دارد و میتواند با خودبينی و خودكامگی و كجروي و بيدادگري از دست برود
و موجب فروپاشی نظام حكومتی شود.
از آن پس برآمد از ايران خروش

پديد آمد از هر سوي جنگ و جوش

سيه گشت رخشنده روز سپيد

گسستند پيوند با جمشيد

بر او تيره شد فرة ايزدي

به كژي گراييد و نابخردي (همان ،دفتر يكم ،ص )34

ضحاك
بعد از جمشيد« ،اژدهاي ی كه در حماسة ملی ايران ،از يک سو ،نماينده ازلی و ابدي بيدادگري
و خونخواري و چيرگی بيگانگان و از سوي ديگر ،رمز قهر الهی و بادافره خودكامگی و
ناسپاسی و برگشتن از راه يزدان شناسی (پايان كار جمشيد) است به تخت پادشاهی ايران
نشست» (مرتضوي ،4734 ،ص  )41فردوسی روزگار اهريمنی و چيرگی او را اين چنين
تصوير كرده است.
چو ضحاك شد بر جهان شهريار

بر او ساليان انجمن شد هزار

سراسر زمانه بدو گشت باز

برآمد بر اين روزگاري دراز

نهان گشت كردار فرزانگان

پراكنده شد كام ديوانگان

هنر خوار شد ،جادويی ارجمند

نهان راستی ،آشكارا گزند

شده بر بدي دست ديوان دراز

به نيكی نبودي سخن جز به راز (همان ،دفتر يكم ،ص )33

بدين ترتيب ،هزار سال حكومت اژدها بر جهان ،فیالواقع ،حكومت اهريمن و يادآور تازش او
بر ضد جهان نيكی و روشنايی در دوران اساطيري است ،چرا كه او تجسم اين جهانی اهريمن
به شمار میرود( .سركاراتی ،4783 ،ص.)444
در دوران اساطيري ضحاك ،نخستين نمونه پادشاهان خودكامه و همپيمان با ابليس است كه
با كشتن پدرش به پادشاهی میرسد و خود را در مقابل هيچ كس ،حتی خداوند ،پاسخگو
نمیداند و با استبداد و جباريت تمام حكومت میكند.اين پادشاه برغم هيبت و خودكامگی و
حكومت مستبدانه و خوي اهريمنیاش برخوردار از «فر» نيست «و يا به عبارت روشنتر
شهرياري است برخوردار از «ضد فر» (مرتضوي ،4734 ،ص  )13زيرا كه فر كيانی در اساطير
ايرانی و به تبع آن در شاهنامه محاط در دايره شاهان ايرانی است.
چهره شاهان اساطيري كه از پرتو ايزدي برخوردارند ،به خورشيد تابان و زيبايی ماه تابنده
شبيه می شود؛ مانند كيقباد ،كيومرث و جمشيد (قبل از آنكه فريفتة اهريمن گردد و فرهاش را از
دست بدهد)( .رستگار ،4781 ،ص )43
جهانجوي با فر جمشيد بود

به كردار تابنده خورشيد بود

به گيتی بر او سی سال شاه بود
چو خورشيد تابان ميان هوا

به خوبی چو خورشيد برگاه بود
نشسته بر او شاه فرمانروا(همان دفتر يكم ص)11:

مقايسه كنيد اين ابيات را ،كه اولی درباره فريدون و دومی در مورد كيومرث و سومی درباره
جمشيد است (قبل از آنكه فريفتة اهريمن گردد) .با ابياتی كه پيش از اين در مورد پادشاهان
بیفر و يا به عبارت روشن تر برخوردار از ضدفر مانند اژديهاك نقل گرديده.
فریدون
در شاهنامه پايان هزاره ضحاك مصادف است با ظهور فريدون و قيام عليه ضحاك دورهاي
كه با فريدون آغاز میشود ،دوره صف آرايی و تقابل نيروهاي خير و شر در برابر يكديگر
است .چهرههاي اهورايی در برابر چهرههاي اهريمنی نمايان میشوند .فريدون در برابر
ضحاك ،سلم و تور ،در برابر ايرج ،منوچهر در برابر آن دو ،كه با كين خواهی منوچهر از آنان،
دوره فريدون به پايان میرسد .او مثل كيومرث ،هوشنگ ،سياوش و كيخسرو با سروش در
ارتباط است .و به فرمان اوست كه از كشتن ضحاك دست بر میدارد و اينكه سروش او را از
كشتن ضحاك باز می دارد ،بازتاب اساطير كهن ايرانی در حماسه ملی ايران است كه بر پايه آن
اهريمن تا آخرالزمان زنده میماند و نبرد بين خير و شر ادامه میيابد و حاكی از تضاد جوهري
جهان و تقسيم آن به دو جناح نيک و بد است كه همواره در حال ستيز و آويزش با يكديگرند.
سخن سام به ستارهشناسان گواه روشنی است بر اين نكته:
دو گوهر چو آب و چو آتش بهم

بر آميخته باشد از بن ستم

همانا كه باشد به روز شمار

فريدون و ضحاك را كارزار (فردوسی ،4731 ،ج ،4ص )480

فريدون ،جهان را ميان پسران خود ،ايرج و سلم و تور ،تقسيم میكند ،و پادشاهی ايران را به
ايرج ،و روم و خاور را به سلم ،و توران را به تور میدهد،و آنها را به ترتيب «ايران خداي»،
«خاور خداي» و «توران شاه» و يا با القابی مشابه می خواند .با تقسيم جهان بين آنها و
دگرگونی هايی كه به دنبال آن در جامعه رخ می دهد ،اختالفات جديدي با تشكيل كشورهايی
با مليتهاي گوناگون شكل میگيرد ،كشور هايی كه پيش از اين به تكفيک از آنها نام برده
نمیشود و همه آنها تحت حكومت و فروانروايی واحد شاهان ايرانی اداره میشوند ،به همين
دليل پادشاهان ايران كه در حقيقت ،پادشاهان جهان نيز محسوب میشوند« ،جهان كدخداي» و
«خديوجهان» ناميده میشوند و كشور هاي ديگر كه عبارتند از يمن ،روم ،خاور ،باختر ،چين و
هند ،تا مدتها به ايران تعلق دارند ،مگر در چند مورد استثنايی .فريدون سرانجام پس از يک
عمر داد و دهش و دادگري و يزدان پرستی و برخورداري از فرّ شاهی و ايزدي ،به عنوان
آخرين كدخداي،جهان زندگی را بدرود و منوچهر به پادشاهی رسيد.
منوچهر
دوران پادشاهی منوچهر ،با مرگ فريدون و ،از پس پيروزي بر سلم و تور ،آغاز میشود.
منوچهر پس از تاجگذاري ،جهانيان را به داد و دهش و به نيكی و پاكی و فرزانگی مژده
می دهد .او پادشاهی است كه از آغاز شاهی از فرة ايزدي برخوردار است.
چو ديهيم شاهی به سر بر نهاد

جهان را سراسر همه مژده داد

به داد و دهشن و به مردانگی
منم گفت بر تخت ،گردان سپهر
زمين بنده و چرخ يار من است
همم دين و هم فره ايزدي

به نيكی و پاكی و فرزانگی
همم بخت نيكی و هم داد و مهر
سرتا جدا ران شكار من است
همم بخت نيكی و دست بدي (همان ،دفتر يكم ،ص )414

منوچهر پادشاهی است كه با داد و دهش رفتار میكند ،در اشاعة دين میكوشد و خود را در
مقابل خداوند مسئول می داند و از رفتار غير عادالنه با زيردستان پرهيز میكند .چهره اهريمنی
اين دوره ،و نقطه مقابل منوچهر ،افراسياب است كه از نسل تور به وجود آمده است .او براي
كين خواهی به ايران میتازد و سپاه ايران را به فرماندهی منوچهر تا طبرستان عقب میراند ،اما
سرانجام ،كار به مصالحه میانجامد و مقرر می شود ،پارسا مردي به نام آرش از طبرستان تيري
پرتاب كند و نقطة سقوط تير او بر زمين،مرز ايران و توران شود .به امر خداوند نير او به وسيلة
باد هزار فرسنگ دورتر بر درخت گردويی میخورد ،و بدين ترتيب ،و بر خالف ميل
افراسياب ،سر حد بين ايران و توران تعيين میگردد( .بيرونی ،4717 ،ص )773
منوچهر پادشاهی است دادگر و يزدان پرست ،او هفت كشور را از رنج مردمان و ستم به
تهيدستان و بيراهان و گمراهان میپيرايد و پهلوانان او را میستايند و از دل و جان به خدمت
او كمر میبندند .به عنوان نمونه به سخنان سام در اين باره میتوان اشاره كرد:
جهان پهلوان سام ،بر پاي خاست

چنين گفت كاي خسرو داد و راست

ز شاهان مرا ديده بر ديدنست

زتو داد و زمن پسنديدنت

پدر بر پدر شاه ايران توي

كزين سواران و شيران توي

دلت شادمان ،بخت ،بيدار باد

برين همت ايزد نگهدار باد (همان ،دفتر يكم ،ص )

با بررسی دوران پادشاهی منوچهر و رفتار و كردار وي معلوم میشود كه او از آغاز پادشاهی
داراي ،فرة ايزدي است و اساس مشروعيتش همين بهرمندي از فرة ايزدي و داشتن حكومت
عدالت محور است  ،حتی او در دعوت مردم به داد و دهش و لزوم توجه به خدا و رعايت
نكات دينی و اصول اخالقی ،نقش رهبر دينی و معنوي را ايفا می كند ،از اين رو ،وي هم از
فرة كيانی و هم از فرة ايزدي و موبدي برخوردار است.
نوذر
از پادشاهی نوذر «تا ظهور كيانيان ،يک دوره فترت آغاز میشود كه ،با پادشاهی كوتاه مدت
شاهانی از تبار فريدون با پشتيبانی پهلوانان سيستان به ويژه زال همراه است و روايات درباره
آنها يكدست نيست( ».موذن جامی ،4738 ،ص )43
نوذر از پس منوچهر و بنا به وصيت او جانشين پدر می شود ،اما بسی بر نمیآيد كه بر خالف
منوچهر ،بيدادگري پيشه میكند ،رسوم نيک منوچهر را از ميان بر میدارد و راه آز و نياز و
رنجش مردمان را پيشه میكند ،و كار به جايی میرسد كه خود نوذر احساس خطر میكند و
در نامهاي به سام پهلوان از او ياري میطلبد .ايرانيان چون از آمدن سام به دربار آگاه میشوند:.
پياده همی پيش سام دلير
ز بيدادي نوذر تا جور

برفتند و گفتند هر گونه دير
كه برخيره گم كرد راه پدر

جهان گشت ويران از كار اوي
نگردد همی بر ره ايزدي

غنوده شد آن بخت بيدار اوي
از او دور شد فرة ايزدي (همان ،دفتر يكم ،ص )483

بدين ترتيب بيدادگري و سرپيچی از فرمان خدا و ستم پيشگی نوذر باعث از دست رفتن فرة
ايزدي (= مشروعيت الهی) میشود و پادشاهی او دچار بحران و آشوب میگردد.
سام در برابر درخواست ايرانيان ،كه از او خواسته بودند پادشاهی ايران را خود به دست گيرد و
آنها را از دست نوذر برهاند ،ضمن رد تقاضاي آنها میگويد:
دلش گر ز راه پدر گشت باز

برين بر نيامد زمانی دراز

هنوز آهنی نيست زنگار خورد

كه رخشنده دشخوار شايدش كرد

من آن ايزدي فر باز آورم
شما زين گذشته پشيمان شويد

جهان را به مهرش نياز آورم
به نوي ز سر باز پيمان شويد (همان ،دفتر يكم ،ص )488

بدين ترتيب ،سام دل بزرگان را نسبت به نوذر نرم میكند و او را پند میدهد تا از راه يزدان و
پدران خود بنگردد ،اما ديري نمیگذرد كه افراسياب ،كه از مرگ منوچهر و بیكفايتی نوذر آگاه
شده بود ،به قصد كين خواهی براي بار دوم به ايران می تازد و نوذر را به قتل میرساند و بر
تخت پادشاهی ايران مینشيند( .يار شاطر ،4718 ،ص  )371در اين جنگ كه به كشته شدن
نوذر میانجامد ،افراسياب درصدد كشتن بزرگان ايران را میكند ،اما با تدبير اغريرث به بند
كشيده میشوند و از مرگ نجات میيابند.

زوتهماسب
بزرگان ايران درباره جانشينی نوذر سخن از لزوم صالحيت بيشتر به ميان میآورند و «ادعاي
طوس و گستهم ،فرزندان نوذر ،را با آنكه از فر شاهی برخوردارند ،به دليل عدم كفايت و
صالحتيشان رد می كنند و زوتهماسب را كه نسبش به فريدون میكشد ،به شاهی بر میگزينند»
(رستگار ،4781 ،ص )47
ببايد يكی شاه خسرو نژاد،

كه دارد گذشته سخنها به ياد

به كردار كشتی است كار سپاه

همش باد و هم بادبان تخت شاه

اگر داردي توس و گستهم فر،

سپاه است و گردان بسيار مر،

نزيبد برايشان همی تاج و تخت

ببايد يكی شاه بيدار بخت،

كه باشد ورا فره ايزدي

بتابد و ديهيم او بخردي

نديد جز پور تهماسب ،زو

كه فركيان داشت و فرهنگ گو (همان ،دفتر يكم ،ص )741

از سخن ان زال پيداست كه زو تهماسب هم فرة كيانی و هم فرة ايزدي دارد .جنگی كه از
زمان نوذر بين ايران و توران آغاز شده بود در زمان پادشاهی زوتهماسب پس از يک دوره
هشت ماهه به مصالحه میانجامد .او پس از  3سال سلطنت در  81سالگی بدرود حيات
میگويد.
كيقباد

از پايان پادشاهی منوچهر تا برآمدن كيقباد به عنوان سر سلسله پادشاهان كيانی ،نوعی فترت و
گسست ديده میشود .از اين رو برخی از ايران شناسان دوره كيانيان را دوره تاريخی تلقی
كرده اند ،گر چه اين ادعا مخالفينی نيز دارد( .موذن جامی ،4738 ،ص  )48كيقباد با تدبير زال و
به وسيله رستم از پس مرگ زوتهماسب از البرز كوه به دربار میآيد ،و به تخت پادشاهی
می نشيند ،و يک روز پس از تاجگذاري به جنگ با توران میشتابد ،و آنها را به وسيله رستم،
پهلوان نوخاسته ،تا آن سوي جيحون به عقب می راند ،سپس با پذيرش درخواست آشتی آنها با
پيروزي جنگ را پايان میدهد .در دوران پادشاهی او كه صد سال به طول می انجامد كشور در
آشتی و آرامش ،و مردم در رفاه به سر می برند ،و از اين حيث داراي شخصيت تحسين
برانگيزي است .او پادشاهی است خردمند ،دورانديش ،دادگر ،بیآزار و اهل داد و دهش است،
و قدرت را براي دادگري و به پاداشتن فرمان خدا و اجراي قانون و ممانعت از ستم میخواهد
و روز مرگ ،همان احساس را دارد كه روز رسيدن به تاج و تخت و پادشاهی
داشت(.فردوسی ،4718 ،دفتر يكم ،ص )733
كاووس
گزارش پادشاهی كيكاووس با تمثيلی آغاز میشود ،كه آشكارا سخن از پژمرده شدن درخت
كهنسالی است كه نهالی كژ جاي او را خواهد گرفت اين نهال كژ كسی نيست جز پسر كژ آيين
كيقباد ،يعنی ،كاووس ،حماسه ملی ايران از كاووس به عنوان پادشاهی مقتدر و در عين حال
تندخوي و بی خرد و سبكسر ياد كرده است .يكی از كارهاي نابخردانه او سفر آسمانی و
پژوهش در اسرار آسمان و ستارگان است ،كه با تحريک ابليس صورت میگيرد .ابليس روزي

انجمنی می سازد و از ديوان براي بر هم زدن آرامش مردم و فريفتن كاووس چارهجويی میكند
و سپس به ديوان چنين میگويد:
يكی ديو بايد كنون نغز دست

كه داندز هرگونه راي و نشست

شود جان كاووس بی ره كند

به ديوان بر ،اين رنج كوته كند

فشاند بر آن فر زيباش خاك

بگرداندش سر ز يزدان پاك (همان ،دفتر دوم ،ص )83

ديوي از ميان ديوان خود را به صورت غالمی در میآورد و نزد كاووس میرود و او را براي
رفتن به آسمان وسوسه میكند( :همان ،دفتر دوم ،ص « )81در روايات مربوط به كيكاوس
آمده است كه ديوان ،پادشاهی او را بر هفت اقليم در چشمش خوار و كم مايه جلوه دادند ،و
او را به شهرياري آسمان ترغيب كردند ،آنگاه كاووس خود را براي رفتن به آسمان آماده كرد،و
به همراهی ديوان ،خويشتن را بر ستيغ كوه البرز رسانيد،اما چون به سر حد ميان ظلمت و
نورآسمان رسيد ،يكباره ازسپاه خود جداماندواز انديشة خود براي تصرف آسمانها دست
برداشت ،هرمز فركيانی را از اوباز گرفت ،و چون چنين كرد ،سپاهيان كاووس از بلندي بر
زمين افتادند و خود او نيز به درياي جرجان يا به قول شاهنامه به آمل ،وبنا برروايات ديگر به
درياي فراخكرت فروافتاد،و پيک ايزدي مأمور نابودي او شد»(.موذن جامی ،4738 ،ص ،)70
(همان ،دفتر دوم ،ص )83
شخصيت كاووس در اين دوره از پادشاهی خود ،كه «از حملهاش به آسمان شروع و بر مرگش
ختم میگردد به غيز از جنگ رستم و سهراب ،كه در آن نقش كامالً منفی دارد ،و مكرر در
معرض توهين و اعتراض پهلوانان خود و حمله سهراب قرار میگيرد ،به كلی به عقب رانده

میشود .هم در اين دوره كاووس فر خود را از دست میدهد ،و آنچه از او باقی میماند،
بارقهاي ضعيف از آن نيروي آسمانی بيش نيست( ».اميد ساالر ،4784 ،ص )83
كه كاووس بی دست و بی فر و پاي (همان ،دفتر دوم،

نشسته است بر تخت بیرهنماي
ص )83

بنا به روايت تعالبی «فر» دوباره به كاووس باز میگردد علت بازگشت مجدد فر «شايد از آن
روي بوده كه مقدر بوده از پشت او سياوش و كیخسرو به وجود آيند و ايرانيان را از بالي
تورانيان برهاند( .همان ،دفتر دوم ،ص ( ،)83سليم ،4733 ،ص  )418روايات اساطيري و
اشارتی كه در شاهنامه است ،اين نظر را تأييد میكند «آنگاه كيخسرو بانگ بر میآورد اي
نعمت بخشنده جهان دست از كشتن او بردار كه از او ،سياوش و از سياوش من زاده خواهم
شد و بدين سخن كيخسرو ،كاووس زنده میماند (بهار ،4714 ،ص  )431در جاي ديگر
آشكارا به بی فري كاووس اشاره شده است« .وقتی خدا میخواهد زنده بودن كيخسرو را به
ايرانيان الهام كند ،بر خالف معمول ،كه شاه به عنوان رابط بين خدا و پهلوان ،الهام را دريافت
میكند ،اين بار زنده بودن كيخسرو به سپهدار گودرز الهام میشود ،و سروش ايزدي پهلوان را
میگويد :خشكسالی و بی برگی در ايران از پی فري كيكاووس است .ازيرا كه بیفر و برز است
شاه»( .اميد ساالر ،4784 ،ص )83
فردوسی در آغاز داستان كاووس ما را به فرجام آن رهنمون میشود:
گر او بفكند فرّ و نام پدر

تو بيگانه خوانش مخوانش پسر

و در جاي ديگر به غرور و خودخواهی او اشاره دارد:

من از جم و ضحاك و ز كيقباد

فزونم به بخت و به فرّ و به داد

بدين ترتيب ناشايستگی ،خوي پست و پندار و كردار ابلهانه بيش از هر چيز ديگر در
سرنوشت او اثر تعيين كننده دارد ،گودرز درباره او چنين میگويد:
چو كاووس نشنيدم اندر جهان

نديدم كسی از كهان و مهان
(همان ،دفتر دوم ،ص ،)88

كيخسرو
كيخسرو ،در نقطه مقابل يكی از مشخصترين عناصر اهريمنی بخش اساطيري پهلوانی
شاهنامه ،يعنی ،افراسياب قرار دارد ،او شخصيتی است دو بعدي و يا بهتر است بگوييم سه
بعدي ،هم شاه ،هم پهل وان و هم موبد است گر چه از تبار كاووس است ،اما در سرشت او
نقطه تاريكی نيست و همانند سپيدهاي است كه از دل تاريكی تراويده باشد( .موذن جامی،
 ،4738ص  ) 70و ميان وجوه و ابعاد شخصيتی او ،دوگانگی و چندگانگی ديده نمیشود.
همانگونه كه افراسياب تجسم اين جهانی قواي اهريمنی است ،كيخسرو نيز تجسم قواي نيكی
و افزون بر تأييد ايزدي ،از نيروي پهلوانی و شاهی نيز برخوردار است،و شصت سال پادشاهی
او حاكی از اين وحدت نيروها در وجود اوست( .موذن جامی ،4738 ،ص  )74و جنگی كه
بين آن دو در میگيرد ،گونة حماسی و اين جهانی قواي اهورايی در برابر نيروهاي اهريمنی
است ،كه سرانجام با پيروزي نهايی قواي اهورايی پايان میيابد( .سركاراتی ،4783 ،ص
 )440پايان اين جنگ بزرگ و پيروزي كيخسرو ،پايان كار او نيز هست،چرا كه با مرگ

افراسياب جهان از بدي و اهريمن خويی پااليش میيابد و دوران آشوب با تالش پهلوانان و
رهبري كيخسرو كه از حمايت ايزدي برخوردار است به پايان میرسد( .موذن جامی،4738 ،
ص )74
يكی شاه بد در جهان سر به سر

چو بر تخت بنشست پيروزگر

بر اين گفته تا ساليان گشت شست

جهان شد همه شاه را زير دست

با وجود اين « كيخسرو در كمال كامروايی و پس از آبادي دين و دنيا و كندن بيخ بيداد ،غرور
جمشيد و گمراهی كاووس را از ياد نمیبرد و میترسد كه مبادا به سرنوشت – خودپسندي و
جنونی كه زاده قدرت است – گرفتار شود» (مسكوب ،4781 ،ص )78
روانم نبايد كه آرد منی

بدانديشی و كيش اهريمنی

شوم همچو ضحاك تازي و جم

كه با سلم و تور اندر آيم به زم

يه يک سو چو كاووس دارم نيا

دگر سو آن پر از كيميا

چو كاووس و چون جادو افراسياب

كه جز روي كژي نديدي به خواب

به يزدان شوم يک زمان ناسپاس

به روش روان اندر آرم هراس

ز من بگسلد فرة ايزدي

گرايم به كژي و راه بدي

«نگرانی وي بی جا نبود ،ضحاك ،جمشيد و نياي خود او ،كاووس ،هر سه بازيچه دست ديو
شده و به پرتگاه تيره بختی و گناه سقوط كرده بودند ،اين گونه انديشهها خاطر شاه را مشوش
میداشت و میترسيد كه فرة ايزدي را از دست بدهد( .محجوب ،4734 ،ص )413
به دنبال اين نگرانیها و دغدغهها سر و تن میشويد و جامه سپيد به تن میكند و ناالن و
خروشان به نيايش مینشيند و از خدا در میخواهد كه با همان آبرويی كه در درگاهش دارد،
نيزد خود فرا بخواند تا روانش در كنار روان پاكان و نيكان بياسايد ،تا اينكه در خواب سروش
از پذيرش دعاي او نزد پروردگار خبر میدهد.
سحر گه مرا چشم بغنود دوش

ز يزدان بيامد خجسته سروش

كه بر ساز ،كامد گه رفتنت

سرآمد نژندي و نا خفتنت

كيخسرو نيز لهراست را به جانشينی خود برمیگزيند و در انجمنی كه به همين مناسبت تشكيل
میدهد ،چنان سخن میگويد كه گويی نه پادشاه و سياستمدار ،بلكه عارف پاكباختهاي است
كه جز به وصال معبود و جاودانگی به چيزي نمیانديشد ،و آرزو میكند كه اي كاش اهل
انجمن را نيز میتوانست در سفري كه فرا پيش دارد با خود ببرد( .فردوسی ،4731 ،ج  ،3ص
)108
بدين ترتيب كيخسرو با خوارداشت قدرت و باورمندي عميق به ناپايداري جهان ،فرمانروايی و
پادشاهی را در اوج قدرت و از پس پيروزي نهايی بر پورپشنگ ،اين بزرگترين دشمن ايران و
تجسم عينی اهريمن ،بدرود میكند و قدم در راه بیبرگشت میگذارد .او نمونه پادشاهی است
كه سهروردي در اوصاف آنها چنين میگويد :هر پادشاهی كه حكمت داند و بر نيايش و

تقديس نوراالنوار مداومت نمايد ،چنانكه گفتيم او را «فرة كيانی» بدهند و «فر نورانی» بخشند
و «بارق الهی»او را كسوت و هيبت و بهاء بپوشاند ،و رئيس طبيعی شود عالم را ،و او را از
عالم اعلی نصرت رسد و خواب و الهام او به كمال رسد( ».معين ،4734 ،ج ، 4ص )144
لهراسب
مطابق روايات حماسی لهراسب از نژاد كيان نيست و هنگامی كه كيخسرو او را به عنوان
جانشين خود معرفی میكند ،پهلوانان ايران شگفتزده و برآشفته میشوند و زال زبان به
اعتراض میگشايد( .فردوسی ،ج  ، 3ص  )103-101علت اعتراض زال به پادشاهی لهراسب
از آن سبب است كه او به علت عدم تعلق به نژاد بزرگان و كيان فاقد شرط الزم براي رسيدن
به مقام پادشاهی است .اما چون كيخسرو ،لهراسب را شايسته و از تبار هوشنگ میخواند .زال
و ديگر بزرگان و پهلوانان در مقابل پادشاهی لهراسب گردن مینهند .سپس لهراسب از سران
سپاه و بزرگان در می خواهد تا از سخنان كيخسرو در مورد جانشينی و پادشاهی او تبعيت كنند
و اندرز هاي او را بپذيرند و به اصطالح پادشاهی او را به رسميت بشناسند .از اين رو زال هم
اعالم اطاعت میكند( .همان ،ج  ، 3ص  )148-141بدين ترتيب پيداست كه در حماسه ملی
ايران بر ضرورت نژاده بودن فرمانروا ،پاسداري ارزشها و مواريث ملی از سوي حكومت
گران ،د ادگري دولتيان و سرانجام ،داشتن تأييدي الهی (فرة ايزدي) براي پادشاه تأكيد میشود
(سرامی ،4781 ،ص )88
گشتاسب

تقابلی كه در شاهنامه بين كاووس و سياوش ديده می شود ،ميان گشتاسب و اسفنديار هم ديده
می شود .گشتاسب پسر خود اسفنديار را به دم اژدها میفرستد ،تا زمانی درازتر بر اورنگ
شاهی تكيه زند .شايد پليدي و پلشتی درون او را حتی كاووس و هيچ پادشاه ديگر در شاهنامه
نداشته باشد ،اوست كه با آزمندي و بدسگالی و قدرت طلبی هر چه تمامتر اسفنديار را بكشتن
می دهد ،هموست كه با نيرنگ و دسيسه ،پادشاهی را از جنگ پدرش ،لهراسب ،در میآورد .او
نمودار كسانی است كه براي رسيدن به هدف ،از هر وسيلة ممكن استفاده میكنند ،راهی هند
شدن و سپس آهنگ روم كردن و قيصر را براي جنگ با ايران ترغيب كردن ،و نقش كليدي و
تعيين كنندة اسفنديار را در جنگ با ارجاسب و پيروزي بر او ناديده گرفتن ،و او را قربانی
جاهطلبی خود كردن ،جنگ هاي دراز آهنگ ايران و توران را باعث آمدن ،جنگ را بر رستم
تحميل كردن ،همه و همه و بسياري چيز هاي ديگر از كارهاي گشتاسب است .او كسی است
كه همه زبان به تفرين او می گشايند .تا جايی كه پشوتن ،پسر خود وي ،اين چنين او را مورد
خطاب و عتاب ق رار داده و سخن از دور شدن فرة ايزدي از او را به ميان میآورد.
به آواز گفت اي سر سركشان
از اين با تن خويش بد كرده اي

زبرگشتن بختت آمد نشان
دم از شهر ايران برآورده اي

زتو دور شد فره و بخردي

بيابی تو باد افره ايزدي

شكسته شد اين نامور پشت تو

كزين پس بود باد در مشت تو

پسر را به خون دادي از بهر تخت

كه مه تخت بنياد چشمت مه بخت

جهانی پر از دشمن و پر بدان
بد ين گيتيت در نكوهش بود
ص )743-741

نماند به تو تاج تا جاودان
به روز شمارت پژوهش بود (فردوسی ج1

چنانكه در مقدمه نيز اشاره شد گشتاسپ آخرين پادشاه كيانی است كه

فره بر او تابيده بنابراين از پادشاهان ديگر كيانی (بهمن ،هماي و داراب ،به لحاظ اينكه اهميت
چندانی ندارند و در پادشاهی آنها سخن از فره به ميان نيامده است ،صرف نظر شده است.
جدول شماره ( )4داليل ظهور و سقوط پادشاهان
نام پادشاه

داليل ظهور

مدت پادشاهی

داليل سقوط

كيومرث

نخستين پادشاه

 70سال

مرگ طبيعی

هوشنگ

جانشين نيا و داراي اهليت

 10سال

مرگ طبيعی

تهمورث

جانشين پدر و داراي اهليت

 70سال

مرگ طبيعی

جمشيد

جانشين پدر و داراي اهليت

 300سال

از دست دادن فرة ايزدي و

ضحاك

به وسيله مردم جانين جمشيد میشود

 4000سال

فريدون

با رهبري مردم عليه ضحاك به پادشاهی  300سال

شورش مردم
قيام مردم به رهبري كاوه و
فريدون
مرگ طبيعی

میرسد
 440سال

منوچهر

جانشين فريدون و داراي اهليت

نوذر

جانشين پدر و داراي اهليت 3سال به دست  3سال

مرگ طبيعی
مرگ طبيعی

طبيعی كشته می شود
كيقباد

بوسيله رستم از كوه آورده میشود و به  400سال

مرگ طبيعی

پادشاهی میرسد
كيكاووس

جانشين پدر

 440سال

مرگ طبيعی

كيخسرو

جانشين نيا و داراي اهليت

 10سال

سفري بیبازگشت (مرگ
خودخواسته)

لهراسب

بوسيله كيخسرو به پادشاهی انتخاب میشود

نامعلوم

گشتاسب

در زمان حيات پدرش به پادشاهی رسيد

 440سال

به دست ارجاسب كشته
میشود
مرگ طبيعی

جدول شماره ( )4فرّ
پادشاهی

كه پادشاهانی كه در حين پادشاهانی كه فرة ايزدي را

نام پادشاه

فرة كيانی

فرة ايزدي

كيومرث

دارد

دارد

دارد

هوشنگ

"

"

"

تهمورث

"

"

"

جمشيد

"

"

"

ضحاك

-

-

-

فريدون

"

"

"

منوچهر

"

"

"

نوذر

"

"

دارد

زوتهماسب

"

"

"

كيقباد

"

"

كيكاوس

"

"

كيخسرو

"

"

لهراسب

"

"

"

گشتاسب

"

"

"

از اول فرة پادشاهی فرة ايزدي را از دست میدهند و يا فرة
ايزدي دارند

بدست میآورند.

آنان كم فروغ و تيره
میشود

"

"

"
"

"

"
"

نتيجهگيری
حكوم ت در ايران باستان و مشروعيت آن بر اصول و معيارهايی استوار بوده كه در
گزارش پادشاهان ،به ويژه در آغاز پادشاهی آنان ،بدان اشاره و تأكيد شده است .مهمترين اين
اصول عبارت بوده از انتساب پادشاه به خاندان شاهی و گروه بزرگان ،يعنی نژادگی و اصالت
(داشتن فر كيانی) و داشتن اهليت و شايستگی (هنر) بيشتر و برخورداري از تأييدات
خداوندي ،نژادگی يعنی فرّ ايزدي و داشتن نسب شاهانه (فرة كيانی) شرط الزم و احراز
مشروعيت الهی (فرة ايزدي) شرط كافی تلقی میشده است.جدول شماره  4نشان میدهد:
الف -4 -غير از كيومرث كه نسختين پادشاه است  8تن از شاهان به دليل برخورداري از
اهليت بيشتر و جانشينی پدر و يا نياي خود به پادشاهی میرسند.
 -4ضحاك تنها پادشاهی است كه خارج از هنجارها و معيارهاي ياد شده به پادشاهی میرسد
و رمز خودكامگی و چيرگی عناصر اهريمنی و انيرانی بر ايران است.
 -7دليل پايان پادشاهی  8تن از شاهان مرگ طبيعی است.
 -1از بين شاهان سه تن بدست عوامل بيگانه كشته می شوند ،يک تن (ضحاك) به بند كشيده
می شود و يک تن (كيخسرو) به ارادة خود از قدرت كنارهگيري كرده و به سفر بیبازگشت
(مرگ خود خواسته) میرود.

 -3جدول باال نشان میدهد كه بيشترين مدت پادشاهی را ضحاك ( 4000سال) و كمترين را
زوتهماسب ( 3سال) دارد.
ب -جدول شماره ( 4فرّ) حاكی از اين است كه:
 -4تمام پادشاهان ايران بجز ضحاك از فرة كيانی برخوردارند.
 -4فرة كيانی و ايزدي محاط در دايره شاهان ايرانی است به همين دليل ضحاك اگر چه هزار
سال پادشاهی میكند از هر دو فره بیبهره است.
 -7جدول باال نشان می دهد مشروعيت پادشاه به فره ايزدي است و از دست دادن آن موجب
سقوط پادشاه میشود.
 -1فرة ايزدي چهار تن از پادشاهان (جمشيد نوذر كيكاوس و گشتاسب) در اثر بیخردي،
بيدادگري ،جاهطلبی و بدانديشی  ،كمفروغ و تيره و يا گسسته میشود.
 -3هفت تن از پادشاهان از اول داراي داراي هر دو فره هستند و بقيه شاهان در دوران
حكومت خود و با داد و دهش و يزدان پرستی آن را به دست میآورند.
ب -4 -جدول شماره  7پادشاهی شاهان را از نظر شماره ابيات (از كمتر به بيشتر) به ترتيب
زير نشان میدهد:
( -4هوشنگ -4 ،تهمورث  -7كيومرث  -1زوتهماسب  -3كيقباد  -1جمشيد  -3كيخسرو -8
ضحاك  -8نوذر  -40لهراسب  -44منوچهر  -44گشتاسب  -47كيكاووس)

چنانكه مالحظه می فرماييد هوشنگ كمترين و كيكاوس بيشترين ابيات را به خود اختصاص
دادهاند.
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دانشگاه آذرابادگان.
 ،) 4717( ..........................نخستين انسان و نخستين شهريار ،ترجمه احمد تفضلی ،ژاله
آموزگار ،تهران ،نشر نو.
محجوب ،محمد جعفر ،)4734( ،آفرين فردوسی ،تهران ،انتشارات مرواريد.
مرتضوي ،منوچهر ،)4734( ،فردوسی و شاهنامه ،تهران ،انتشارات توس.
مسكوب ،شاهرخ ،)4731( ،ارمغان مور ،تهران ،نشر نی.
معين ،محمد ،) 4717( ،مزديسنا در ادب فارسی به كوشش مهدخت معين ،تهران ،دانشگاه
تهران.
منهاج سراج ،عثمان بن محمد ،) 4717( ،طبقات ناصري به تصحيح و مقابله و تحشيه و تعليق
عبدالحی حبيبی قندهاري ،تهران ،دنياي كتاب.
موذن جامی ،محمدمهدي ( ،)4738ادب پهل وانی ،تهران ،نشر قطره.
هگل ،گ.و ،) 4731( ،عقل در تاريخ ،ترجمه حميد عنايت ،تهران دانشگاه صنعتی شريف.

يارشاطر ،احسان ،)4718( ،تاريخ ملی ايران ،ترجمه حسن انوشه ،تهران ،نشر نی.

