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 چکیده

                                                                                 بدیل زندگی انسان ایرانی از نخستین روزگاران است. در این اثر ارزشـمند بسـیاری از                      شاهنامه نمودار بی
                                                                                     های زندگی بشری، همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با جزئیات آن به تصـویر        جنبه

                        عمال و کردارهای آنان در                                                                          در آمده است. در این میان با توجه به اینکه شاهنامه، نامۀ شاهان ایران است ا
                                           رسد که مردمان این سرزمین اعمال شاهان خـود                                   گیرد، از این رو طبیعی به نظر می                    کانون توجه قرار می

                                                                                                مورد سنجش قرار دهند و بر طبق این اعمال، آنان را بستایند و یـا نکـوهش کننـد. در ایـن پـژوهش          را
                                        ده است تا به نـوعی کردارهـای صـاحبان                                                       ضمن بررسی و استخراج اعمال شاهان در شاهنامه کوشیده ش

                                                                                                   تخت و تاج مورد ارزیابی قرار گیرد.در این میان توجه شاهان به برخـی اعمـال کـه شـرایط اجتمـاعی و      
                                                   توان گفت بیشـترین عملـی کـه در شـاهنامه صـورت                                    کرد بسیار بیشتر بوده است. می                سیاسی اقتضا می

                                             هت انجام امور کشورداری بـوده و همـین امـر                                                    گرفته است نامه نوشتن و فرستادن قاصد توسط شاهان ج
                                                                                    گیری بسیاری از روابط گردیده و سهم بزرگی در پیشـبرد اهـداف شـاهان در دورۀ حکومـت              سبب شکل

               خود داشته است.

                                          شاهنامه، فردوسی،کردارهای شاهان، کشورداری              کلمات کلیدی: 

 

                                                 

   m.shiroei2548@gmail.com                                دانشجوی دکتری ادبیات حماسی         .0
     0960    19    10                    تاریخ پذیرش مقاله :       0960    14    10               دریافت مقاله :       تاریخ 

                     fatemeh.modarrsi@yahoo.comاستاد دانشگاه ارومیه  .4
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 مقدمه .1

                           ای از عالم قد علم کـرده و      شه                                                     در طول تاریخ هرگاه فردی به عنوان حاکم یا پادشاه در گو
                                                                              کاله شاهی بر سر نهاده ملزم به رعایت آداب و رسومی بوده که در درون یک دربار وجود 
                                                                                         داشته است. اگر نخستین آثار تمـدن بشـری تـا بـه امـروز را از پـیش چشـم بگـذرانیم،         

  و                                                                                  بینیم هر سرزمینی که دارای پادشاه و دربار و قدرت بـوده، در امـر پادشـاهی آداب       می
                                                                    کرده است؛ این آداب و آیین تقریبأ در تمـام طـول تـاریخ و در بـین                        آیینی را رعایت می

            هـا دیـده                                                                               تمام پادشاهان و دربارها یکسان بوده و تنها در برخی مـوارد اختالفـاتی در آن  
                                                                                    شود. ایران به عنـوان سـرزمینی کـه هـزاران سـال از فرهنـگ و تمـدن و پادشـاهی             می
                                                            روشنی اسـت کـه در دربـار پادشـاهان آن آداب و رسـومی را           ال    کام                مند بوده، نمونۀ       بهره

                شـده اسـت. از                                                                  اند که بر طبـق آن امـور پادشـاهی و کشـورداری انجـام مـی                  رعایت کرده
                         توان گفت که آنان ملزم به          دهد، می    می                                          نخستین شاهان ایرانی که اطالعات موجود نشان

                       کرده است. برخی شـاهان     ی                                                   رعایت آدابی بودند که شرایط حکومت و کشورداری ایجاب م
        خـواهی                                 بودند و در کنار ایـن زیـاده        خواه     اده ی ز      طلب و                                بنا بر طبیعت و سرشت آدمی، جاه

                                                             زدند و بسـیاری از آیـین مربـوط بـه پادشـاهی را نادیـده                                  دست به بیدادگری و فساد می
                                   مندی درست از امکانات پادشاهی سـعی                                             گرفتند. برخی دیگر نیز با حسن تدبیر و بهره    می

      خـود                                                                            در ایجاد بستری مناسب برای پیشرفت و آبادانی و تأمین امنیت مرزهای سـرزمین 
     اند.       داشته

                                                                                شاهنامه به عنوان سند هویت ملی ایرانیان، تاریخ این سـرزمین کهـن را از نخسـتین    
                  هـا بـه تصـویر                   هـا و امیـد             ها، یـأس             ها، پیروزی          ها، شکست        ها، غم                        روزگاران همراه با شادی

                                                               پادشاهان این سرزمین از مرزهـای شـرقی روم تـا سـرحدات چـین         ن ی  تر      بزرگ     کشد.     می
                                                                    برخی چون فریدون و انوشیروان، با عـدل و داد و برخـی نیـز هماننـد           اند؛            حکومت کرده

                                   اما آنچه مسلم است اینکـه در طـول     ؛                            گر با  لم و بیداد و خونریزی                   ضحاک و یزدگرد بزه
                                                                                تاریخ پادشاهی هر سرزمینی در کنار پادشاهانی که عدالت را پیشـۀ کشـورداری خـویش    

                                          گر نیز روزگاری زمـام حکومـت را در دسـت                                               قرار داده بودند باید پادشاهانی  الم و بیداد
              ی خـویش بـا        بهـا         گـران                            شـد. فردوسـی در شـاهکار                                      داشتند تا نوعی توازن برقرار مـی     می

                   گذارد. شاهانی کـه                                              های اهورایی و اهریمنی شاهان را به نمایش می                    هنرمندی تمام، جنبه
                ند و گـاه بـا       شـد                                  گردانی مردم از خود مواجـه مـی                                         گاه با از دست دادن فر ه ایزدی با  روی
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                                   خواندنـد. هنگـامی کـه پادشـاهی                                   ی آنان را به گرد خویش فرا می  شگ ی پ       عدالت        شجاعت و 
            دارد مـورد                                                                           چون جمشید مردم روزگار خود را از هرگونه بال و سـختی در امـان نگـه مـی    

                 دواند مردم از او                                              گیرد، اما آنگاه که کبر و نخوت در او ریشه می                       ستایش و حمایت قرار می
                                                                            بند و در آرزوی پادشاهی دادگـر بـه ناگـاه خـود را در دام ضـحاک گرفتـار         تا           روی بر می

        رسـد و                                    کنند تا اینکه فریدون از راه مـی                                           بینند و هزار سال جور و ستم او را تحمل می    می
                                                           چینـد و مـردم بـار دیگـر در آسـایش و عـدالت روزگـار                                         بنیان بیداد ضـحاک را بـر مـی   

                         زمین و معاصرانشان اسـت.                       ر، نامۀ شاهان ایران   االم                        شاهنامه، در واقع و نفس »         گذرانند.     می
                                               پادشاه ایران پیش از اسالم... سخن به میان آمـده      94                               در این اثر بزرگ از زندگی و مرگ 

          شاهنشـاه      26                            همه از مردانند. از میان این      دخت      آزرم  و      دخت       پوران                 است که جز همای و 
                   کـاووس، کیخسـرو،                                                               مرد، معدودی از آنان یعنی جمشید، ضحاک، فریـدون، منـوچهر، کی  

   ز ی         خسـروپرو                                                                       گشتاسپ، اسکندر، اردشیر بابکان، شاپور ذواالکتاف، بهرام گور، انوشیروان و 
                       های خاص خویش دارنـد و                              اند و هریک شخصیتی با ویژگی                           از شاهنشاهان بزرگ شاهنامه
      گـر،                                                           مانند، هرچند باز در میان آنان شاهانی چون یزدگـرد بـزه                            بقیه تقریبأ همه به هم می

         سـرامی،    «)                              هـای ممتـاز بـه شـمار آورد                           توان از جهتی از شخصیت                  ه و فرایین را می     شیروی
0909     :  809   -806   .)   

                                                                            در این پژوهش منبع اصلی مورد استفاده شاهنامۀ فردوسی چاپ مسـکو بـه اهتمـام    
                  انـد. در مقابـل                                                                    سعید حمیدیان است؛ اعمال پادشاهی به ترتیب حروف الفبا تنظیم شـده 

                                                       است؛ در سمت راست شمارۀ جلد، شمارۀ وسـط نشـان دهنـدۀ                            ابیات ارجاعات ارائه شده 
                                                                                  شماره ابیات و سپس نام پادشاهی یا داستانی که ابیات از آن استخراج شده آمـده اسـت.   

          پادشـاهی       006-   009                                       فریـدون( یعنـی جلـد اول ابیـات        006-   009   0                   به عنـوان مثـال )  
        فریدون.

 بحث-2

 ینیاخترب .2-1

                                                    عمالی است که شـاهان هنگـام تردیـد و انتخـاب راه                                     اخترشناسی و دانستن راز سپهر از ا
                                                      پرداختند؛ دو امری که گاه سرنوشت پادشـاهی و مملکـت و       می                       صحیح میان دو امر بدان

                 گیـری از دانـش                                                                              گاه جان و مال مردم بدان بازبسته بود. شـاهان در ایـن مـوارد بـا بهـره     
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               امـری آگـاهی                                                                           اخترشناسان از نیکی و بدی و یـا بـه عبـارتی دیگـر از سـعدی و نحسـی       
                                                                                           یافتنـد. در شـاهنامه هرگـاه شـاهان در بـین دو راهـی و تردیـد دربـارۀ امـری قـرار               می
                   زدنـد؛ در حقیقـت                                                   گیری از دانش اخترشناسان دست بـه انتخـاب مـی                   گرفتند با بهره    می

                                                                             توجه پادشاهان به اخترشناسان نوعی مصلحت اندیشی  ناشی از ترس از گرفتار آمدن به 
                                                                   صورت توجه پادشاهان به این امـر آنـان را از لحـاظ روانـی بـرای                          فرجام بد است. در هر 
       بردند.                                               کرده است که در موارد تردید و ترس بدان پناه می                     پذیرش امری آماده می

                                                اخترشناسان طبق دستور پادشاه به مطالعـۀ اجـرام           دو بار                       در زمان پادشاهی منوچهر 
                               بار زمانی است که سـام، زال را                                              پردازند و هر دو بار دربارۀ زال است. نخستین           آسمانی می

                                            نهد. منوچهر با فرا خواندن اخترشناسان دربارۀ                         آورد و روی به درگاه می                 از نزد سیمرغ می
     شود:                          کند و اختر او را جویا می             زال پرسش می

 بفرمــود پــس بــا شــاه بــا موبــدان
 که جوینـد تـا اختـر زال چیسـت    
 چه جوید بلندی چه خواهـد بـدن   

 

ــم    ــان و ه ــتاره شناس ــردانس  بخ
 بر آن اختر از بخت سـاالر کیسـت  

 زدنهمی داستان از چـه خواهـد   
  منوچهر(416-400 0) 

                                                                                  این نخستین مـوردی اسـت کـه در شـاهنامه، شـاه از اخترشناسـان جویـای احـوال         
                       آورد کـه در آن بـرای                                                             شود. مورد دوم زمانی است که زال نامۀ سام را نزد منوچهر می    می

       خواند:                                                    تکلی  کنند این بار نیز منوچهر اخترشناسان را فرا می                        ازدواج زال و رودابه کسب 
 

ــدان و ردان  ــا موب ــود ت  بفرم
 کنند انجمن پیش تخت بلند

 

 ستاره شناسان و هم بخردان 
 کنندبه کار سپهری پژوهش 

  منوچهر(0499-0492 0) 
                                                                                    با آماده شدن سپاه ایران برای نبرد با ارجاسـپ تـورانی، گشتاسـپ، جاماسـپ را فـرا      

                                                                     خواهد آغاز و انجام این جنـگ را بـا اسـتفاده از دانـش اخترشناسـی                        خواند و از او می    می
         بازگوید:

ــپ را  ــه جاماسـ ــد او گرانمایـ  بخوانـ
ــتاره. ــناس سـ ــگرانماو  شـ ــود هیـ  بـ

ــدای   ــا خ ــاه و گفت ــید از او ش  بپرس
 کـس  چیهـ چو تو نیست اندر جهان  
ــمار    ــر شـ ــردن ز اختـ  ببایـــدت کـ
 که چون باشد آغاز و فرجـام جنـگ   
 

 کجــا رهنمــون بــود گشتاســپ را    
ــود      ــه ب ــرا پای ــش ک ــه دان ــا او ب  اب

ــاکیزه رای    ــه داد و پ ــن ب ــو را دی  ت
ــو را داد و بــس    ــدار دانــش ت  جهان
ــار    ــرا روی ک ــر م ــی م ــویی هم  بگ
ــا درنــگ     ــتر باشــد اینج ــرا بیش  ک

 

   گشتاسپ، سخن دقیقی(909-944 9)



 19     شاهان در شاهنامه فردوسیدارهای کر

 . بار دادن2-2

        توانـد                                                                            بار دادن از جملۀ رسومی است که پادشاهان ملزم به رعایت آن هستند. پادشاه می
                            توانـد بـار دادن را منـع                         پوشی کند، اما نمـی                                         از اعمالی مانند نخچیر کردن و چوگان چشم

                      بخشـد. بـار دادن در                                                                    کند زیرا بار دهی پادشاه است که او را نزد مردم مقام و منزلت مـی 
                                                   گونه که ساالر بار پس از کسـب اجـازه، بـارخواه را                        ب ثابتی دارد؛ بدین                  شاهنامه تقریبا آدا

       دهـد،                            بندد و برای مدتی بار نمی                                             برد. در مواردی در شاهنامه شاه در  بار را می            نزد شاه می
                     بار در اصل به معنـی   »     دهد.                                              کیخسرو در اواخر پادشاهی این کار را انجام می           همچنان که

                                                       نشستن پادشاه و پـذیرفتن اشـخاص اسـت. بـار یکـی از                                 اجازه است و آن آیین به تخت 
                هـای پیوسـتگی                                                        های درباری و کشورداری ایران و یکی از آشکارترین مثال      آیین   ن ی  تر     مهم

                خـالقی مطلـق،     «)                  هـای دیگـر اسـت                                                    و استمرار فرهنگ این کشور و نفـوذ آن در فرهنـگ  
                      جاحظ دربارۀ بار عـام                                                     اما بار دادن خود دو گونه است: بار  عام و بار  خاص.   ؛  (   009  :     0904
                             دادنـد و در  بـار بـه روی                                                     پادشاهان ایران به جشن نوروز و مهرگان بار عام می »        نویسد:    می
                                                                            بسته نبود... و بار  عام را چنین رسم بود که پیش از رسیدن عید بـه چنـد روز،       کس   چ ی ه

      عـام                 (. در بـار    66  :     0964        جـاحظ،    «)                                          زدند تا مردم آگاه شوند و خود را آماده کنند        جار می
       شنود و                 سخن مردم را می       واسطه   ی ب            دهد و در آن                                        که روز معینی دارد، شاه مردم را بار می

                                                                           دهد. در بار  خاص شاه، بزرگان، خردمندان، شاهان دیگر، فرستادگان، شـاهزادگان          داد می
                                                         پذیرد و در آن دربارۀ مسائل مهـم کشـوری و لشـگری سـخن                               و پهلوانان را به حضور می

       شود.            رانده می
                                                                               نخستین باریابی در شاهنامه هنگامی است که فرستادۀ سلم و تور به بارگـاه فریـدون   

                            گیـرد و سـپس فرسـتاده را                              رود و اجـازۀ بـار مـی                                        آید. ابتدا ساالر بار نزد فریدون مـی     می
      برند:                                   گذرانند و با احترام نزد فریدون می                             سوار بر اسب است از درگاه می    که   ی     درحال

 رآگهــــــان برفتنــــد بیـــــدار کا
 ای نـــزد شـــاه کـــه آمـــد فرســـتاده

 بفرمود تا پـــــــرده برداشتنــــــد
 

 بگفتنـــــــد با شهریـــار جهــــان 
ــی  ــنش یک ــر م ــتگاه  پ ــا دس ــرد ب  م

 دــــــ بگذاشتنبر اسپــــش ز درگاه 
   فریدون(499-499 0) 

                                                                                  در جایی دیگر فردوسی با تکـرار بیـت آخـر همـین مـورد در داسـتان دوازده رخ در       
                                                                                          هنگامی که هجیر با نامۀ گودرز به درگاه کیخسـرو آمـده و او را نیـز بـا اسـب از درگـاه       

                                                       کند که نشانگر نهایت احترام و بزرگداشت بـارخواه اسـت.                             گذرانند به رسمی اشاره می    می



 تخصصی زبان و ادبیات فارسی        فصلنامۀدو                   14

                                       رفت و از همان جلوی ایـوان سـوار بـر                  لوی ایوان می                            جز شخص پادشاه که با اسب تا ج »
          رو وقتـی                                                                 کس حق نداشـت بـا اسـب بـه حیـاط کـاخ در آیـد. از ایـن                 شد، هیچ        اسب می

                           احتـرام را بـرای او یـا       ن ی    تـر       بزرگ    آمد                                                 بارخواهی با اجازۀ قبلی شاه با اسب به کاخ در می
   (.   064  :     0904            خالقی مطلق،   «)    شدند                         برای فرستادۀ او قائل می

                                                                            تدای داستان بیژن و منیژه که کیخسرو بـا پهلوانـان مشـغول میگسـاری اسـت،           در اب
                                                         گوید که ارمانیان تقاضای بار دارند و سـاالر بـار پـس از                          آید و به ساالر بار می        دار می      پرده

      آورد:                                     دریافت اجازه، آنان را نزد کیخسرو می
  دار پـــردهیکـــی  درآمـــدز پـــرده 

ــان    ــد ارمانی ــه پاین ــر در ب ــه ب  ک
ــاه    ــک ش ــد نزدی ــی راه جوین  هم
 چــو ســاالر هشــیار بشــنید رفــت 
 بگفت آنچه بشنید و فرمـان گزیـد  

 

ــیار   ــک ســاالر شــد هوش ــه نزدی  ب
ــان   ــوران و ایرانیـ ــرز تـ ــر مـ  سـ
ــواه  ــده دادخــــ  ز راه دراز آمــــ
 به نزدیـک خسـرو خرامیـد تفـت    

 دیسزبه پیش اندر آوردشان چون 
   بیژن و منیژه(92-98 4) 

 . باژخواهی2-9

                                            بردنـد و ممالـک همسـایه از قـدرت آنـان                                               هنگامی که پادشاهان در اوج قدرت به سر می
               تـرین عوامـل                                   کردند. باژخواهی یکـی از مهـم                                         وحشت داشتند از آنان باژ و خراج طلب می

                                                            های شاهنامه است. گـاهی پادشـاهی کـه بـه شکسـت خـود در                      گیری برخی جنگ     شکل
                           فرسـتد و بـاژگزاری او را                    اه پیـروز مـی                 ای نـزد پادشـ                   کنـد فرسـتاده                      جنگ یقین پیدا مـی 

                                                  یابد. گاهی نیز جنگـی رخ نـداده و پادشـاهی بـه                   جنگ پایان می      صورت   ن ی  بد        پذیرد و     می
                  مـال و زمـین دو    »             تـوان گفـت                      شود. به نوعی مـی                                   علت ضع ، باژگزار پادشاهی دیگر می

  ه                                              هاسـت... امـا در شـاهنامه روی دیگـر قضـی                     ها و خـونریزی                          عامل بزرگ برای برادرکشی
                       گردد و مملکتش خـراب و                                                          مطرح است. اگر پادشاهی باژ و ساو نستاند سپاهش ناتوان می

       شـود.                                                                         هنگامی که لشکر و مردم را از دست داد چشم طمع به سوی کشورش داشـته مـی  
                                                                                 پس در جایگاه سیاست و حکومـت باژسـتانی و کشورگشـایی نـه تنهـا عیبـی محسـوب        

   (.  29  :  0   098       موسوی،   «)                        شود بلکه از امتیازات است     نمی
                رود و پیام دارا                                   ای از جانب دارای داراب نزد او می                                با به تخت نشستن اسکندر فرستاده

     کند:                                          مبنی بر باژخواهی از روم را به او ابالغ می
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ــتاده  ــه روزی فرسـ ــد کـ ــان بـ  ای چنـ
ـــه روم  ــد بــ ـــک دارا بیام  ز نزدیـــــ

 

 ای گـــــــو و روشنــــدل آزاده   سخن 
 ومــــبکجـــا بـــاژ خواهــــد ز آباد 

   پادشاهی دارای داراب(20-24 9) 
                                      هـایی از بـاژ و سـاو خـواهی او از                                                       در داستان پادشاهی و جهانگشـایی اسـکندر نمونـه   

                                                                 شود. نمونۀ بارز این امر باژخواهی وی از قیدافـه پادشـاه انـدلس                           پادشاهان دیگر دیده می
     کند:                        درخواست خود را مطرح می   ای                        است که در آن ضمن نامه

 ای بــر حریــر نوشــتند پــس نامــه
ــمند    ــۀ هوش ــک قیداف ــه نزدی  ب

 ...چو این نامـه آرنـد نزدیـک تـو     
 فرستی بـه فرمـان مـا بـاژ و سـاو     

 

 ز شـــیراوژن اســـکندر شـــهرگیر 
 شـــده نـــام او در بزرگـــی بلنـــد
ــو  ــک ت  درخشــان شــود رای تاری
 تـاو بدانی کـه بـا مـا تـرا نیسـت      

 پادشاهی اسکندر(  686-662 9) 

 . بخشش2-4

                           دهد میـزان بخشـش اوسـت.                                                          یکی از معیارهایی که شاه را در نظر مردمان نیک جلوه می
           محسوب کرد؛                                        توان این امر را نقصی بزرگ در حکومت او                            پادشاهی که بخشنده نباشد می
                                                              منـدی از الطـاف شـاهانه را دارنـد. پادشـاه بایـد طبعـی                                          زیرا عوام و خواص انتظـار بهـره  

            آنچـه کـه    »        گویـد:                                                                وتمند داشته باشد و در بخشش بخـل نـورزد. ابـن طقطقـی مـی        سخا
  ؛                                                               بخشد همانا دهش و نیکی دربارۀ اشـراف و بزرگـان و رعیـت اسـت                      سلطنت را رونق می

                                    و در زمرۀ خـدمتگزاران و حاشـیۀ وی          آورند                                        زیرا آنان بدین وسیله پیش وی سر فرود می
                                                               پادشاهان فاضل این معنی را رعایت کرده و پیوسته دربارۀ اشـراف و      رو   ن ی ا         آیند. از        در می

ــواو نیکــی ــه بنــدگی خــویش در            داشــتند                  هــا را روا مــی                             رعیــت خــود ان ــا ایشــان را ب                                         ت
ــد ــن  «)       آورن ــی،        اب ــه    66  :     0960         طقطق ــواعی دارد ک ــاهنامه ان                                                      (. بخشــش پادشــاهی در ش
                        هـا زمـانی بـود کـه                                                    ها بخشش مال و خواسته است. نوو دیگر این بخشـش          ترین آن      عمده

                              کـرد و بـرای بازگشـت از آن                                                        پادشاه از صدور فرمانی در ضمیر خود احساس پشیمانی می
                                      ها در حق نزدیکان و زیردسـتان مهـر و                  اما برخی بخشش  ؛                           نیازمند شفاعت زیردستان بود

                                              کرد و الزم بود شاه این عمـل را انجـام دهـد؛                                            دوستی آنان را نسبت به شاه چند برابر می
                                                                             ۀ حکومت بدون زیردستان وفادار ممکن نبـود. شـاهان ایرانـی در شـاهنامه جـز               زیرا ادار

                                 معدودی همگی طبعی سخاوتمند دارند.
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           گزیننـد و                                  شوند تا اینکه خردمندی را بر می                                    پس از مرگ سلم، سپاهیانش پراکنده می
      بخشد:                              کنند و منوچهر نیز آنان را می                      فرستند و طلب بخشش می               نزد منوچهر می

ــل  ــه لشــکر س ــههم  م همچــون رم
ـــر گروهـاگـــروه    ــد یکســ  برفتن
 یکــی پــر خــرد مــرد پــاکیزه مغــز 
 بگفتنـــد تـــا زی منـــوچهر شـــاه 

ــتگاه   ــان دس ــر دادم ــو پیروزگ  ...چ
 کنــون روز دادســت بیــداد شــد   

 

 که بپراگنـــــد روزگــــار دمـــه 
ــوه  ــا و ک ــده در دشــت و دری  پراگن
 که بـودش زبـان پـر ز گفتـار نغـز     

ــان    ــد زب ــرم و باش ــود گ ــپاهش  س
 گنــاه گنهکــار پیــدا شــد از بــی   
 شــدســران را ســر از کشــتن آزاد  

 
 . بدرقه کردن2-5

                                     بدرقه کردن شخصی، ممکن است در شـأن و          رسد که           به نظر می      گونه   ن ی ا             در نگاه نخست 
           کنـد یـک                                                                           مقام پادشاه خللی ایجاد کند، اما باید گفت هنگامی که شاه کسی را بدرقه می

                                                                                   دلیل بیشتر ندارد و آن هم جایگـاه و اهمیـت واالی آن شـخص نـزد پادشـاه اسـت. آن       
         عمـل در               باشد. ایـن      قدر      گران   ای                                             تواند شاه کشور همسایه، پهلوان و یا شاهزاده        شخص می

     شود.                                                                  شاهنامه و میان شاهان نمود چندانی ندارد و در موارد معدودی دیده می
         آینـد و                                                                         پس از بازگشت سپاه ایران از جنگ با خاقان چین، پهلوانان نزد کیخسرو مـی 

                                           آورد. با گذشت یـک مـاه از مانـدن رسـتم                              های رستم سخن به میان می                گودرز از دالوری
                           کند، کیخسرو نیز ضـمن دادن                       رستم آهنگ سیستان می                              نزد کیخسرو، به قصد دیدار زال

     کند:                        هدایایی او را بدرقه می
 

 تهمتن به یـک مـاه نزدیـک شـاه     
 از آن پس چنین گفت با شهریار 

 خوسـت   جهاندار با دانـش و نیـک  
 در گـــنج بگشـــاد شـــاه جهـــان
ــتری   ــاج و انگشـ ــاقوت وز تـ  ز یـ
ــوار   ــر و گوشـ ــا افسـ ــتار بـ  پرسـ

ــاه    ــتاد ش ــتن فرس ــزد تهم ــه ن  ب
 

ــام در پیشــگاه   ــا ج ــود ب  همــی ب
ــدار   ــامور تاجـ ــر نـ ــای پرهنـ  کـ
ــرا چهــر زال آرزوســت  ــیکن م  ول
 ز پر مایه چیزی که بـودش نهـان  
ــتری   ــۀ ششـ ــار و ز جامـ  ز دینـ

 عـذار...  همان جعدمویان سـیمین 
 راهدو منزل همی رفـت بـا او بـه    

 

   خاقان چین(0218-0206 4)
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 . پاداش دادن2-6

                                                                              پاداش دادن از اعمالی است که مانند بخشش به سخاوت شاه بستگی دارد. شاید در نظـر  
                                                                               اول این امر با بخشش یکسان شمرده شود اما تفاوتی چشمگیر میان این دو وجـود دارد.  

    داد                                                                             در بخشش، پادشاه از سر همت بلند و مناعت طبع و سخاوت این عمل را انجـام مـی  
      گیرد.                                             ملی شایسته که از شخصی سر زده پاداش تعلق می                            اما در پاداش دادن به واسطۀ ع

                           کرد. همچنین هرگاه پاداشـی                                                          پادشاه معموال  پاداش را به انجام عملی قهرمانانه منوط می
                             ورزید. در شـاهنامه یکـی از                                       شد پادشاه نباید در دادن آن درنگ می                   برای عملی معین می

       دختـر         آوردن    در                     فراوان یا بـه عقـد                                               ی تشویق پهلوانان به پیروزی، دادن گنج و مال  ها     راه
                                                                              پادشاه برای آنان است تا پهلوان عالوه بر حفظ حیثیت و غرور خود، صاحب گنج و مـال  

     شود.
          خوانـد و                                         خواهی سیاوش، کیخسرو گنجور را فرا مـی                                 با آماده شدن پهلوانان برای کین

         دهد. این          قرار می                                                خواهد و آن را پاداش کشتن یکی از پهلوانان توران                      هر بار از او مالی می
                            شـود و در آن بـرای کشـتن                                 داستان کیخسـرو آغـاز مـی        009                       مقرر کردن پاداش از بیت 

                                                                                            بالشان، تژاو، به بند آوردن اسـپینوی همسـر تـژاو، آوردن تـاج تـژاو، بـردن پیغـام نـزد         
                                             رود. به عنوان مثال پاداشی کـه بـرای کشـتن                        بند با هیزم سخن می                      افراسیاب و ایجاد راه

     شود:                                    آید که برای این کار بیژن داوطلب می                 شود در ادامه می         داده می            بالشان قرار

ــن    ــران از انجمــ ــان ایــ  بزرگــ

ــای روم   ــه دیب ــد جام ــاورد ص  بی

 هم از خز و منسوج و هم پرنیـان  

 نهادنـــد پـــیش ســـرافراز شـــاه  

ــر   ــای سـ ــت بهـ ــکاینـ ــا یبـ  بهـ

ــیاب   ــد افراس ــوان خوان ــا پهل  کج

 سر و تیغ و اسپش بیارد چو گـرد 

 برپـای جسـت   سبک بیـژن گیـو  
  

 تـن  بـه  تننشسته به پیشش همه  

ــوم   ــوهر و زر ب ــر از گ ــه پیک  هم

 یکی جـام پـر گـوهر انـدر میـان     

 چنین گفت شاه جهـان بـا سـپاه   

ــا   ــر  اژدهـ ــیم نـ ــان دژخـ                                     بالشـ

 به بیـداری او شـود سـیر خـواب    

ــرد    ــا روز نبـ ــگرگه مـ ــه لشـ  بـ

ــا را   ــتن اژده ــان کش ــتمی  ببس
 

   پادشاهی کیخسرو(000-082 4)

 رفتن. پیشواز 2-1

                            ای از جانب پادشاهی دیگـر و                      ای دارد یا فرستاده                                     در شاهنامه هرگاه پادشاهی مهمان ویژه
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                              گردد، شـاه خـود شخصـأ بـه                                                           یا همچنین پهلوان یا شاهزادۀ بزرگی از سفر جنگی باز می
                                                                              رود در غیر این صـورت وزیـران و موبـدان و دیگـر پهلوانـان از او اسـتقبال                     پیشواز او می

                                                                                  کنند. پیشواز رفتن، گرامیداشت و احترام به مهمانان اسـت و شـاهی کـه بـدین امـر          می
                               ی خود را نشان داده است. هنگامی     نواز       مهمان           بزرگواری و                            مبادرت کند در واقع کرامت و 

                  دهـد، سـام بـه                                           آورد و نوذر پیغام منوچهر را به سام می                                که سام، زال را از نزد سیمرغ می
     رود:                              آید و منوچهر به پیشواز او می          درگاه می

 
 چو بشنید پیغـام شـاه بـزرگ    

 دوان سوی درگـاه بنهـاد روی  

 چو آمـد بـه نزدیکـی شـهریار     
 

 ین را ببوسید سـام سـترگ  زم 

 یجو میهیدبفرمود  چنان کش

 کنـار سپهبد پـذیره شـدش از   
 

  منوچهر(002-006 0)
                  گـردد و کیخسـرو                                                                 رستم پس از آزاد ساختن بیژن و شکست تورانیان به ایران باز مـی 

     رود:                 به پیشواز او می        شخصا     خود 
 

 چو نزدیک شهر جهانـدار شـاه  

ــذیره شــدش نامــدار جهــان   پ

                   فـر  جهاندارشـاه  چو رستم بـه  

 پیاده شد و بـرد پیشـش نمـاز    
 

 لشـگر پنـاه  فراز آمد آن گـرد   

ــان   ــاه مه ــران و ش ــدار ای  نگه

 نگه کـرد کالمـد پـذیره بـه راه    

ــج و راه  نمــی  درازگشــت از رن
 

   بیژن و منیژه(0490-0461 4)

 . ترتیب مجلس بزم2-1

     بـه                                                                              ترتیب مجلس بزم یا شراب یکی از اعمالی است که شاهان هنگام شـادی یـا پـس از    
                                                                      آوردن پیروزی در جنگی یا کسب موفقیتی در عرصۀ سیاسی، اجتماعی و یا حتـی       دست

                                                                 پردازند. عمومأ این مجالس همراه با آواز و ساز مغنیان همراه اسـت.                      هنگام شکار بدان می
      اند و        داشته        بر حذر                        عام مردم را از عیش مدام      طور    به    ن و                              عموم خردمندان و دانایان، شاها

                        از امور کشورداری غافـل         گذران     خوش                 اند، زیرا پادشاه             توصیه کرده     گاه     گاه               آنان را به عیش 
          نهـد. در                                  و مملکـت روبـه ویرانـی مـی           کنـد    ی م                                      ماند و فساد در ارکان دولت او راه پیدا     می

         پردازند.                              هی است و بیشتر شاهان بدان می     پادشا   ر ی    ناپذ    یی   جدا                      شاهنامه بزم و عیش جزء 
                                                                        نخستین مورد پرداختن به مجلس بزم در شاهنامه هنگامی است که فریدون پـس از  
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                                     کند و کندرو از سوی ضحاک نزد فریـدون                                             سالیان دراز بیداد ضحاک، کاخ او را تصرف می
     آواز                                             دهـد شـراب بیاورنـد و رامشـگران را بـه                                             آید. در این هنگام فریدون دسـتور مـی      می

          بپردازند:

 بفرمـــود شـــاه دالور بـــدوی  
 نبیــذ آر و رامشــگران را بخــوان 

 کسی کو به رامش سزای منست

 بیار انجمن کـن بـر تخـت مـن    
 

 که رو آلت تخت شـاهی بجـوی   

ــارای خــوان   بپیمــای جــام و بی

 به دانش همان دلـزدای منسـت  

 منبود درخور بخت  چنان چون

   ضحاک(960-962 0) 

 مردگان . تعظیم کشتگان و2-3

                                                                            این عمل در شمار اعمالی است که به خوی و خصلت شاهان بستگی دارد و امری متغیـر  
                        کنند امـر بـه آغشـتن        می   م ی   تعظ                                                است. در اکثر مواردی که شاهان کشتگان و مردگان را 

                نشـینند. ایـن                                                                     پیکر آنان به کافور و مشک و ساختن دخمه دارند و مدتی به سوگواری می
                                                            نیست، زیرا شاهانی که  ـالم و بیـدادگر بودنـد نسـبت بـه                              عمل در بین شاهان مشترک
              نیامـده کـه          گـاه    چ ی   هـ                  کنند. در شاهنامه              ی برخورد می     تفاوت   ی ب                       کشتگان و مردگان خود با 

                                                                                     افراسیاب کشتگان و مردگان خود را احترام بگذارد و بارها اتفا  افتاده که پهلوانان خـود  
                                     شسـته اسـت. در مقابـل افراسـیاب،       نن        کـدام    چ ی   هـ                                  را در جنگ از دست داده اما به سوگ 

                   دادند بـا نهایـت                                   که پهلوانی را در جنگ از دست می        هر بار                              شاهان ایرانی قرار دارند. آنان 
               شـد بـرای او                            ها که پادشاهی کشته مـی                         کردند، حتی در برخی جنگ                     احترام او را دفن می

       کردند.                   تمام او را دفن می        باشکوه                        نیز احترام قائل بودند و 
     کند:                          سازد و پیکر او را دفن می       ای می                   یدون، منوچهر دخمه            پس از مرگ فر

 
 منوچهــــر بنهـاد تـاج کیـــــان    

 بر آیین شاهان یکـی دخمـه کـرد   

ــاج   ــدرش تخــت ع ــر ان ــد زی  نهادن

 بــه پــدرود کــردنش رفتنــد پــیش 

 در دخمــه بســتند بــر شــهریار    

 

                                 به زن ار خونیـــن ببستش میـــان  

ــه از الژورد   ــرخ و چ ــه از زر  س                                     چ

ــاج    ــاج تـ ــر عـ ــد از بـ  بیاویختنـ

 بود رسم آیین و کیش چنان چون

 خـوار شد آن ارجمند از جهان زار و 

  

  فریدون(869-860 0)
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 . تعیین جانشین2-10

                                          کردارهای شـاهان، تعیـین جانشـین بـرای        ن ی  تر     مهم                  ترین و در عین حال               یکی از اساسی
                                                                               خود است. انتخاب جانشین درست برای پادشاه و آینده حکومـت سـودمند اسـت و اگـر     
                                                                                 پادشاهی بدون جانشین از دنیا برود و یا جانشین نااهل برگزیند کشور و حکومـت دچـار   

     ش از                         رو شـاهان همـواره پـی                  شود، از ایـن                        گران و داعیان قدرت می                     آشوب و جوالنگاه فتنه
                                                        گزینند. در شاهنامه در بسیاری موارد شاه پس از رسیدن بـه                          مرگ جانشین خود را برمی

                 کند. در مـواردی                                                               دوران کهولت و نزدیک شدن به زمان مرگ جانشین خود را انتخاب می
                                                                                      نیز شاه ممکن است در جنگ کشته شود و یا به دلیل اینکه فرزنـد پسـر نـدارد و یـا بـا      

                                                        خصی دیگر را که از نژاد پادشاهان است به این مهم برگزیند.                        وجود داشتن فرزند پسر، ش
                                                              آید پادشاهی از آغاز در ایران موروثی بوده اسـت و بـه عقیـدۀ                             چنانکه از شاهنامه بر می »

                                                                                      ایرانیان جانشینان شاهان باید از نژاد خسروان باشند و راه و آیین پدران را پیش بگیرنـد.  
            ای که جـای                                    به تخت شاهی بنشیند. مادر شاهزاده                      ۀ کیان نباشد نباید که    دود          کسی که از 
                                                                                     گیرد باید از نـژاد و خانـدان مهـان باشـد. شـاه، دامـاد خـود را از شـاهزادگان                    پدر را می

                            ای را کـه نـژادش از سـوی                                                          گزیند و فرزند او شایستگی شاهی دارد. ایرانیان شاهزاده      برمی
                            ر به شاهی برسد بخـت کشـور                                                         مادر بیگانه باشد دوست ندارند و بر این باور هستند که اگ

                                                                                رود. نژاد کیان با هوش و فرهنگ، دادگر، دانا، هنرمند، بـا زور، بـا گـوهر، بـا                 به خواب می
   (.  80  :     0928  ،            اعتماد مقدم  «)     باشند                       ، بی آرزو و خردمند می   دار   ن ی د             شرم، با فر ، 

                     خوانـد و بـا او از                          کند،کیکاووس را فرا می                                      کیقباد که نزدیکی مرگ خود را احساس می
     کند:                                           گوید و او را به عنوان جانشین خود تعیین می              داد و دهش می

 چو صدسال بگذشت با تـاج و تخـت  

 چو دانست که آمد به نزدیـک مـرگ  

ــد    ــی را بخوان ــاووس ک ــاه ک ــر م  س

   بدو گفت مـا بـر هـم نهـادیم رخـت     

 ســرانجام تــاب انــدر آمــد بــه بخــت 

ــرگ  ــرد خــواهی همــی ســبز ب  بپژم

 ز داد و دهـــش چنـــد بـــا او برانـــد

ــ ــردار   ت ــابوت و ب ــپار ت ــتو بس  تخ
 

 . جنگیدن2-11

                                                      تواند از لحاظ روحی باعـ  تشـویق سـپاهیان شـود. در                                  حضور پادشاه در عرصۀ نبرد می
        کننـد.                                                                              شاهنامه شاهان هنگام جنگ، گاه با تدبیر و گاه از سر بی تدبیری حضور پیدا مـی 

                   گذارد و گرفتـار و                        گام به میدان نبرد می   ر ی   تدب   ی ب                                    نوذر که با حملۀ افراسیاب رو به روست 
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        کنـد و                                                           شود. منوچهر با تدبیر فریدون در جنگ بر سلم و تور غلبه می                  در نهایت کشته می
                                                            ستاند. شاه معموأل در هنگام جنـگ رکـن اصـلی سـپاه محسـوب                             انتقام خون ایرج را می

              کلی نقش شـاه               از یک دیدگاه  »                          کند بسیار حائز اهمیت است.                    و نقشی که ایفا می     شود    می
                                      کند: ال : نقش فرمانـدهی ب: حضـور در                                          در جنگ به سه صورت در جنگ نمود پیدا می

            ایـن اسـت           توجـه       قابل        (. نکته    996  :     0980        )موسوی،   «                            جنگ ج: نبرد کردن با تن خویش
                            دهند و تا جایی کـه امکـان                                                        که بسیاری از پادشاهان خردمند صلح را بر جنگ ترجیح می

                                های بسـیاری بـر شـاه تحمیـل                  تواند هزینه                 زیرا این امر می      کنند                     دارد از جنگ دوری می
                                 کنند تا از خونریزی جلوگیری شود.                          شاهان پیش از جنگ تالش می    رو   ن ی ا        کند. از 

                                                                                در نخستین نبرد ایران و توران که بـه دسـتور پشـنگ و پـس از مـرگ منـوچهر رخ       
                در همـین جنـگ          آورد.                           کشد و نوذر سپاهی گرد مـی     می                            دهد افراسیاب به ایران لشکر    می

                                       شود و شاه ترکان که از مـرگ پهلوانـان                     تازد و گرفتار می                              است که نوذر به میدان نبرد می
     کشد:                                   خود خشمگین و غمناک است نوذر را می

 
ــوی  ــر از غلغـــل و گفتگـ ــپاهی پـ  سـ

ــا بنــد تنـــــگ     ــتند بــازوش ب  ببس

 به دشت آوریدندش از خیمه خــــوار 
 چـــو از دور دیـــدش زبـــان برگشـــاد

ــور و ز  ــت  ز ت ــد نخس ــدر آم ــلم ان  س
 بـدو گفـت هـر بــد کـه آیـد سزاســت      
ـــدار    ـــرو تاجــ ــردن خســــ ــزد گ  ب

 

 ســـوی نــــــوذر نهادنـــــــد روی    

 کشـــیدنش از جـــای پـــیش نهنـــگ

ــار    ــته ک ــای و برگش ــر و پ ــه س  برهن

 ز کـــین نیاکـــان همـــی کـــرد یـــاد

ــده از شــرم شــاهان بشســت   دل و دی

 بگفت و بر آشفت و شمشـیر خواسـت  

 خــوارافگنــد  تـنش را بــه خــاک انـدر  
 

                      شـود و هنگـامی کـه                                                                    با رهایی بیژن از چاه توسط رستم، افراسـیاب آمـادۀ نبـرد مـی    
     شود:                      پوشد و آمادۀ نبرد می                                             بیند که ساالر ایرانیان رستم است خود خفتان می    می

 
 چو افراسیـــاب آن سپــــه را بدیـد  

 غمی گشت و پوشید خفتان جنـــگ
 

 کــه ساالرشــان رستـــــم آمــد پدیــد 

 گـــــدرنسپـــــه را بفرمــود کــردن 
 

  بیژن و منیژه(0086-0061 4)

 . چوگان2-12

                                                                  توان از آن جهت در شمار کردارهای شاهان شمرد کـه برخـی پادشـاهان                   این عمل را می
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            پرداختنـد.                  آمد به آن مـی                                کردند و در هر فرصتی که پیش می            فراموش نمی     گاه   چ ی ه      آن را 
                                                               برابــر بــا اعمــالی چــون نخچیــر اســت و شــاهان در هنگــام            شــاهنامه                  بــازی چوگــان در 

                                                 آوردند. چوگان در کنار تیراندازی و سوارکاری، یـک                        ی و عشرت بدان روی می     گذران     خوش
    شود                                                                                 بازی اصیل ایرانی است اما در شاهنامه برای نخستین بار از آن در توران نام برده می

                               ران و دربـار افراسـیاب را در                                                         و آن زمانی است که سیاوش پس از غضـب کیکـاووس راه تـو   
                     کنـد. پادشـاهان در                                                               گیرد و افراسیاب در یک روزی او را به این بـازی دعـوت مـی           پیش می

                                        بیننـد بـه تفریحـاتی از ایـن قبیـل                                                      شاهنامه هنگامی که مملکت را در آسایش و ایمنی می
   ده                                                     پـردازد و گـاه نیـز تنهـا بـه تماشـای آن بسـن                                          پردازند. گاهی شاه خود به چوگان می    می
         کند.    می

                                                    بـرد شـبی بـا پیشـنهاد افراسـیاب بـرای بـازی                                         سیاوش که در توران زمین به سر می
     کند:                                                         شود و افراسیاب نیز از چوگان بازی سیاوش تعری  و تمجید می                   چوگان رو به رو می

 
 شبی بـا سـیاوش چنـین گفـت شـاه     

 که با گوی و چوگان به میدان شـویم 
ــو  ــان ت ــه چوگ  ز هــرکس شــنیدم ک

 

ــردا ب   ــه فـ ــاه کـ ــردو پگـ ــازیم هـ  سـ

ــویم   ــدان شـ ــازیم و خنـ ــانی بتـ  زمـ

ــدان    ــه میـ ــردان بـ ــد گـ ــونبیننـ  تـ
 

  داستان سیاوش(0919-0910 0)

 بخشی . خلعت2-19

                                           خورد و آن هنگامی اسـت کـه شـاه از عمـل                                      بخشی در شاهنامه بارها به چشم می      خلعت
              بخشـد و یـا                        یی نیـز بـدو مـی        بهـا         گـران                                             پهلوانی خشنود است و همـراه خلعـت هـدایای    

              دهـد. نکتـۀ             به او می      داشت ی    گرام                                          ای به درگاه آمده است و شاه خلعت را به رسم          فرستاده
                  ای دیگـر انجـام                       بخشـی بـه گونـه                                             این است که پـس از تسـلط اعـراب خلعـت          توجه      قابل
                                                                                  پذیرفت و آن هنگامی بود که شاه یا خلیفـه کسـی را بـه عـاملی یـا وزارت منصـوب           می
                    بخشـی در شـاهنامه                    توان گفت خلعـت            بخشید. می                         رای این کار بدو خلعت می       کرد و ب    می

                                         با خرسندی از عملی که از شخصی سـر زده آن           معموال                             نوعی پاداش دادن است و شاهان 
       بخشند.             را به او می

         آینـد و                                                                                با فراغت یافتن از جنگ مازندران و بازگشت به ایـران بزرگـان نـزد شـاه مـی     
                              بخشد و تخت شـاهی نیمـروز را                                اند و خلعتی سزاوار به او می  خو                       کاووس، رستم را فرا می
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       سپارد:          به او می
ــد   ــاه آمدن ــزد ش ــادمان ن ــه ش  هم
ــر کــاله  ــه ســر ب  تهمــتن بیامــد ب
 ســزاوار او شهریـــــار زمیـــــن  

 

ــد   ــگاه آمدنـ ــامور پیشـ  بـــر آن نـ

 نشست از بـر تخـت نزدیـک شـاه    

 نیرـــآفیکی خلعـــت آراست با 

 به مازندران(   رفتن کیکاوس890-896 0) 
                              کند و فریبرز را برای رسـاندن                                        ای وقایع جنگ با خاقان چین را بیان می              رستم در نامه

           دهـد تـا                                                   فرستد، کیخسرو پس از پاسخ دادن به نامه فرمان می                  بارگاه کیخسرو می         نامه به
                   برای رستم بفرستند:     بها      گران                                  خلعتی مهیا کنند و به همراه هدایای 

 اســتندبفرمـــــود تــا خلعـــــت آر
 صــد از جعــدمویان زریــن کمــر   
 صد اشـتر همـه بـار دیبـای چـین     
ــش   ــرز و درف ــاج و گ ــا ت ــرز ب  فریب
 فرستـــاد و فرمـــود تـا بازگشـت  

 

 ستـــام و کمــــرها بپیـــراستند 

 صد اسـپ گرانمایـه بـا زیــــن زر    

ــین  ــدنی همچن ــتر ز افگن ــد اش  ص

 یکی تخت زریـــن و زرینه کفـش 

 ت گذشـ از ایران به سـوی سـپهبد   

   خاقان چین(619-601 4) 

 . دین و شریعت2-14

                              مسـائلی اسـت کـه در حـوزۀ        ن ی    تـر        مهـم                                             دین در شاهنامه و ارتباط آن با پادشاه یکی از 
         گویـد:                        نامه در این باره مـی                 الملک در سیاست                  گیرد. خواجه نظام                 ی شاهان قرار می       کردارها

           های خـدای           و فرمان                                                          بر پادشاه واجب است در کار دین پژوهش کردن و فرایض و سنت   »
                                                                                جـا آوردن و کـار بسـتن و علمـای دیـن را حرمـت داشـتن و کفـاف ایشـان از                      تعالی بـه 

               (. امام محمـد     092  ص   «)                                                        المال بدید آوردن و زاهدان و پرهیزگاران را گرامی داشتن...     بیت
   ی      گرامـ                      کند و پادشاه را بـه                         سخن خواجه را تکرار می                الملوک نیز همین                 غزالی در نصیحت

               امـا دیـن در     ؛  (   016  :     0960              ر.ک، غزالـی،           خوانـد )             فـرا مـی     ض ی     فـرا               دین و انجـام         داشتن
                            هایی شکل بگیرد و در این بین                ای است تا جنگ            خود انگیزه       مسائل                    شاهنامه عالوه بر این 

   از  »                    دک قربـانی شـدند.            پیروان مز           همچنان که                                 هایی به ناحق یا به حق ریخته شود،      خون
                                                            آید که شاهان ایرانی از روزگار کهـن نگهبـان دیـن و آیـین                              بررسی شاهنامه چنین برمی

                 شهریاران ایـران       ...     کردند                         رفتند آنان نیز دنبال می                                      بودند و همان راهی را که نیاکانشان می
         شـمار و                                                            بردنـد؛ از او تـرس و بـه او امیـد داشـتند،  بـه روز                             خداوند را از یاد نمی     گاه   چ ی ه
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  :     0928  ،                اعتمـاد مقـدم     « )                                گویی در سرای دیگر عقیده داشـتند                        رستاخیز و پرسش و پاسخ
           کنـد کـه                                                                      (. کار دین و شریعت هنگامی در شاهنامه به صورت جدی نمود پیـدا مـی     026

                                        کند و گشتاسپ پس از پذیرش دین بهـی بـا                                        زرتشت آیین خود را بر گشتاسپ عرضه می
                            رود. در شاهنامه تا قبـل از                         رجاسب به جنگ توران می                               انگیزۀ گسترش آن در برابر حملۀ ا

                                      آید اما مشخص نیست که منظـور از دیـن                                           هور زرتشت گاهی از دین سخن به میان می
                                                                                چیست زیرا، تا قبل از  هور زرتشت ایرانیان دینی به معنای شریعتی که اصول و قواعـد  

            آیـد خـدا              ه میان می                                 اند، هرچند هنگامی که از دین سخن ب                          توحیدی داشته باشد نداشته
                                                           بنابراین دین در شاهنامه از همان آغاز وجود داشته اما جنبـۀ        شود.                     به یگانگی خوانده می

     اند.                                                                       عینی و قابل عرضه نداشته و شاهان و مردم به وجود خدایی یگانه معتقد بوده
          فرسـتد و                                                                      با  هور زرتشت و پذیرفتن آیین او، گشتاسپ به هر کشـوری موبـدی مـی   

     کند:                                                 مهر را به عنوان نخستین عبادتگاه زرتشتیان بنا می      رزین            آتشکدۀ آذر ب

 پس آزاده گشتاسپ بر شـد بـه گـاه   
 پراگنــــد اندر جهـــان موبــــدان 
ــاد   ــرزین نهـ ــر بـ ــت آذر مهـ  نخسـ

 

ــر ســوفرســتاد   ــه کشــور ســپاه  ه  ب

ــدان  ــر آذران موبــ ـــاد از بــ  نهــــ

 نگــر تــا چــه آیــین نهــاد کشــوربــه 

 سخن دقیقی( پادشاهی گشتاسپ، 69-69 9) 
                                     خواند و ضمن اینکه او را بـه عنـوان                                                   اردشیر در اواخر عمر شاپور را به نزد خود فرا می

     دهد:                                گزیند دربارۀ دین به  وی پند می                  جانشین خود بر می

 چــو باشــد خداونــد رای و خــرد
 چو دین را بـود پادشـا پاسـبان   

 

 دو گیتی همی مـرد دینـی بـرد    

 مخوانتو این هردو را جز برادر 

  
  پادشاهی اردشیر(962-969 9)

 . عهد نوشتن2-15

                                                                                       عهد نوشتن از اعمالی است که شاه در آن بـه فـردی کـاردان و خردمنـد و یـا پهلـوانی،       
                                                              ای را بسپارد و او را به مقام عاملی منصـوب دارد. در شـاهنامه                           والیت سرزمین و یا ناحیه

                                      رشـادت یـا شایسـتگی پهلـوانی یـا          دن ی د                 افتد و شاه پس از                             چندین بار این امر اتفا  می
                   کنـد. همچنـین در                    ای منصـوب مـی                                      نویسد و او را به فرمانداری ناحیـه                وزیری عهدی می

                                                                                    مواردی عهد نوشتن به عنوان سوگند و پیمانی است کـه میـان دو کشـور یـا دو پادشـاه      
                                          کننـد کـه از پیمـان خـود نگذرنـد. در                                         شود که در آن طرفین سوگند یاد مـی           تنظیم می
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                     هـای پـس از ورود و                   شـود. در دوره                               ها هـدایایی نیـز داده مـی                     از این عهد نوشتن        بسیاری
                                     شد و در شاهنامه نیـز چنـد بـار از                                                      تسلط اعراب، عهد نوشتن با نام منشور نیز خوانده می

                                                                              عهد نوشتن با این نام سخن به میان آمده است. تفاوت عهد نوشتن در شاهنامه و پس از 
                                                  ن است که پس از چیرگی اعراب هنگامی که شاه یا خلیفه                            سقوط پادشاهی ایرانیان در ای

                  خواندنـد کـه در                                                 نوشت در آن شهر یا والیت به نام او خطبـه مـی                      به نام کسی عهدی می
       شود.                            شاهنامه این امر دیده نمی

                                                                               با بازگشت سیاوش از نزد رستم که برای تعلیم و یادگیری فنون رزم و بزم رفته بـود،  
       سپارد:                              ند و زمین کهستان را به او می ک                       کاووس منشوری تنظیم می

ــان  ــر پرنی  نبشــتند منشــور ب
 زمــین کهســتان ورا داد شــاه

 

                                 به رسـم بزرگـان و فـر  کیـان     

 گـاه که بود او سزای بزرگی و 

  داستان سیاوش(090-094 0) 
                                                                                       با پیروزی خسرو بر بهرام چوبینه، سپاه روم بـه قصـد تجـاوز بـه مرزهـای ایـران بـه        

                                                                     چون خسـرو در آغـاز تـوان مقابلـه بـا رومیـان را نـدارد عهـدی                   پردازد و      ی می      لشکرکش
                                                               هایی را که قباد و هرمز و کسری از رومیـان گرفتـه بودنـد بـه                          نویسد و تمام سرزمین    می

      کنند:                  نیاطوس واگذار می

 هر آن شهر کز روم بستد قبـاد 
 نیاطوس را داد و بنوشـت عهـد  

 

 چه هرمز چه کسری فرخ نـژاد  

 شـهد  بر آن جام حنظل پراگند
 

  پادشاهی خسروپرویز(4042-4049 2)

 سفیر(قاصد ). فرستادن 2-16

                                                                                      در شاهنامه، شاهان هرگاه قصد رساندن خبر یـا صـدور فرمـانی یـا بیـان درخواسـتی را       
                                                 کردند. گاه این امـر را از طریـق نامـه انجـام                                          اند در بیشتر موارد قاصدی را روان می       داشته
                         گذاشـتند و او را گسـیل                                                                  دادند و گاه بـه صـورت شـفاهی بـا فرسـتاده در میـان مـی           می
                                                      ی که قرار بود پیام به صورت شفاهی گفتـه شـود سـفیری                            کردند. در این میان هنگام    می

              هـایی بـرای                                                               گزیدند تا پیام شاه را بی کم و کاست بازگو کند. جاحظ ویژگـی              تیزویر برمی
                                          و در انتخاب سفرا پادشاهان را باید دقـت و   »                      کند که قابل توجه است:                  فرستاده مطرح می

                            سخن گفتن بـا طـرزی نیکـو                                                        اهتمام کردن، مگر پیک ایشان ب ه منش و تندرست باشد و
                                                                                      داند و رسم سخن شناسد و هـر مقـولتی را پاسـخ دهـد و کلمـات و مفـاهیمی را کـه از        
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                                ای بایـد بـا راسـتی قـرین و                                         امانت و درستی یاد کند و وی را لهجه        است با             پادشاه شنوده 
  ؛  (   086  :     0984        )جـاحظ،   «                                                             سازگار و از عیوب مبر ا و مهجور و از هرگونه آز و غرب بـه دور 

                                                                             توان گفـت انتخـاب سـفیر و فرسـتادن آن امـری مهـم در دربـار پادشـاهان                  راین می    بناب
      گرفت.                                                 شاه باید نهایت تیزبینی و دوراندیشی را به کار می    رو   ن ی ا        شده، از           محسوب می

            ای نـزد او                                                                         سلم و تور که از تقسیم جهان توسـط فریـدون ناراضـی هسـتند فرسـتاده     
      کنند:    می                              فرستند و نارضایتی خود را اعالم     می

 سخن سلم پیونـد کـرد از نخسـت                    

ــورد                           ــت ره برنـ ــتاده را گفـ  فرسـ

 چـو آیـی بـه کـاخ فریـدون فـرود                          

 پس آنگه بگویش که ترس خـدای               

 ...جهان مر تـو را داد یـزدان پـاک                    

 و راه                همه بـه آرزو سـاختی رسـم   

 نجســتی بــه جــز کــژی و کاســتی                

 

ــدگان را بشســت   ــدر دی  ز شــرم پ

 نبایــد کــه یابــد تــو را بــاد و گــرد

 نخســتین ز هــر دو پســر ده درود

 بباید کـه باشـد بـه هـردو سـرای     

 ز تابنده خورشـید تـا تیـره خـاک    

ــاه   ــزدان نگ ــان ی ــه فرم ــردی ب  نک

 یراسـت نکردی بـه بخشـش درون   

  فریدون(446-492 0) 
              کنـد و او را                          ای نزد قیصر روانه مـی                نشیند فرستاده                              پس از اینکه گشتاسپ به تخت می

            پیمان کنند:       مسائل                             کند تا با یکدیگر دربارۀ برخی          دعوت می

 چو گشتاسـپ دیـد آن دالرام کـام                   

 کز ایران همه کام تو راست گشـت               

 همــه چشــم دارد زریــر و ســپاه                       

 همه سر به سر با تـو پیمـان کننـد                  

 گرت رنج نایـد خرامـی بـه دشـت                     

 فرستاده چون نزدیک قیصر رسـید              

 

ــام   ــر پیـ ــک قیصـ ــتاد نزدیـ  فرسـ

ــت  ســخن ــدر گذش ــدازه ان ــا ز ان  ه

ــاه  ــدین رزمگ ــان ب ــی خرام ــه آی  ک

 را بــه مهــرت گروگــان کننــدروان 

 که کـار زمانـه بـه کـام تـو گشـت      

 دیـ بدبه دشت آمـد و سـاز لشـکر    

  لهراسپ(892-896 9)  

 . مشورت کردن2-11

                                   دارد که با خردمندان و موبدان مشورت                                                منش شاهان ایرانی در شاهنامه آنان را بر این می
                        پـذیرد و بـر آن عمـل                                         تر را یکی از آنان بیان کند شاه مـی                              کنند و اگر در امری راه صواب

                                                                             کند. مشورت کردن در میان شاهان در شاهنامه امری غیرقابل اجتنـاب اسـت و شـاه        می
                                              اند خطـای بـا مشـورت بهتـر از صـواب بـا             گفته »        پردازد.           ن امر می                     در بسیاری موارد به ای
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                                          گفتـه اسـت: پادشـاه ناچـار از داشـتن               ودمنـه     له ی  کل                             استبداد و خودکامگی است. صاحب 
            و در رأیـش                                                                          مستشاری مورد اطمینان است که همواره سر  خویش را بـا او در میـان نهـد   

                           افضـل و اعقـل و در صـحت                                                         معاون او باشد، زیرا طالب مشورت هرچند خود از مستشـار  
          افزایـد،                                                                             رأی بر او مقدم باشد، ولی گاه است که همو به رأی طالـب مشـورت چیـزی مـی    

           بنـابراین    ؛  (  90-  91  :     0960        طقطقـی،       )ابن  «     بخشد                                     چنانکه روغن به آتش روشنایی و نور می
                                                                                  در شاهنامه شاهان، بنای پرداختن به مهمات کشورداری را بر مشـورت بـا دانشـمندان و    

                    زنـد، نظیـر عـدم                                                          دهند و در موارد معدودی استبداد رأی از آنان سـر مـی         ار می         وزیران قر
                                                                          توجه کاووس به سخن پهلوانان و رفتن او به مازندران و گرفتاری او در آن دیار.

                                 که سـه دختـر او را بـرای سـه                              سخنان جندل، وزیر فریدون    دن ی  شن              شاه یمن پس از 
      جوید:                   و از آنان چاره می       خواند    می       را فرا         بزرگان                              پسر فریدون خواستگاری کرده است 

ــراوان کــس از  ــزه دشــتف  وران                   نی

 نهفتـــه بـــرون آوریـــد از نهفـــت                      

 که ما را به گیتی ز پیونـد خـویش                

ــام                      ــن پی ــتاد زی م ــدون فرس  فری

 همی کرد خواهـد ز چشـمم جـدا                  
 

 بر خـویش خوانـد آزمـوده سـران     

 همــه رازهــا پــیش ایشــان بگفــت

 سه شمعست روشن به دیدار پیش

 بگســترد پیشــم یکــی خــوب دام 

 شـــما یکـــی رای بایـــد زدن بـــا 
 

  فریدون(60-010 0)
         رسد کـه                                                                        پس از بازگشت فریبرز از بارگاه کیخسرو به نزد رستم، به افراسیاب خبر می

ـ                   ایرانیان با لشگری                                                                در جنـگ پیـروز شـدند و پهلوانـان و نامـداران را کشـتند،               شـمار    ی   ب
                                           باره با آنان برای مقابلـه بـا ایرانیـان                    خواند و در این                                      افراسیاب نیز موبدان و ردان را فرا می

     زند:        رای می

 هـا شـنود   چو افراسیاب این سـخن 
 همـــه موبـــدان و ردان را بخوانـــد
 کز ایران یکـی لشـگری جنگجـوی   

 چه .نشکسته شدست آن سپاه گرا
 سازیم و ایـن را چـه درمـان کنـیم    

 

 دلش گشت پر درد و سر پـر ز دود  

ــد   ــراوان برانـ ــته فـ ــار گذشـ  ز کـ

ــت روی  ــداران نهادسـ ــدان نامـ  بـ

ــکر   ــاز آن لش ــان س ــچن ــران یب  ک

 میکنـ نشاید که این بـر دل آسـان   

  خاقان چین(640-692 4) 

 داری . ماتم2-11

             نشـیند و آن                                                                          در شاهنامه در بیشتر موارد شاه پس از مرگ عزیـزان خـود بـه سـوگ مـی     
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                                                                         در آغاز پادشاهی و پس از مرگ پدر خویش )پادشاه پیشـین( اسـت. در مـواردی             معموال 
          پـردازد.                       دهد به سوگواری مـی                                                       نیز پس از اینکه شاه پهلوانان خود را در جنگ از دست می

        نشـیند                   دهد و بر تخت می                           ان مسعود به امور سامان می                              در تاریخ بیهقی پس از اینکه سلط
                                     پوشـد و سـه روز بـه نشـانۀ عـزا                                                       به نشان  سوگواری برای سلطان محمود رخت ماتم مـی 

                    اینکه سلطان مسـعود        توجه      قابل        (. نکتۀ   26  :  0  ج   ،     0981   ی،   هق ی ب      ر.ک،     کند )         داری می      ماتم
                    در دربار برخی شاهان                                  پوشد و این رسم معهود پس از اسالم                         برای تعزیت لباس سفید می

          نویسد کسی                 پوشند. طبری می                                                     بوده در حالی  که در شاهنامه برای تعزیت لباس سیاه می
                                                                        که به رسم سوگواری جامۀ سیاه پوشید و در سوگ سیاوش به نزد کاووس رفت شیدوش 

                      دیگـر، آداب و رسـوم           توجـه       قابل         اما نکته   ؛  (   696  :  4  ج   :     0901                   ر.ک، رستگار فسایی،      بود )
                      پوشـد، گریـه و زاری                                                               ی در شاهنامه است. پادشاه در هنگام مـاتم جامـۀ عـزا مـی       دار      ماتم
        کنـد.                                                نشیند که این امر دربارۀ مرگ نزدیکان او صد  می                        کند و یک سال به سوگ می    می
       آمـده          سـاله    ک                                                               مدت سوگواری در شاهنامه به صورت سه روز، یک هفته، چهـل روز و یـ   »

   (.   916  :     0980        )موسوی،   «    است
                                                                  ی در شاهنامه در آغـاز آن و زمـانی اسـت کـه سـیامک بـه دسـت                     نخستین سوگوار

        پردازد:      ی می   دار      ماتم                شود و کیومرث به                     خزروان دیو کشته می

 چو آگه شـد از مـرگ فرزنـد شـاه    
 فــرود آمــد از تخــت و یلــه کنــان
 دو رخساره پر خون و دل سـوگوار 

 

ــر او شــد ســیاه   ــی ب  ز تیمــار گیت

 زنـان بــر ســر و مــوی و رخ کنــان 

 بهــاردو دیــده پــر از نــم چــو ابــر 

   کیومرث(98-21 0) 
           درد و بـر                              رسد، جامـه بـر تـن مـی                                              هنگامی که خبر کشته شدن زریر به گشتاسپ می

      خورد:                 مرگ او افسوس می

 چـــو آگـــاهی کشـــتن او رســـید

 همـه جامــه تــا پـای بدریــد پــاک  

 همی گفت گشتاسپ کای شهریار

 دریـــغ آن گـــو شـــاهزاده دریـــغ
 

 و مرگش بدیـد ی جو جهانبه شاه  

 بر آن خسروی تـاج پاشـید خـاک   

ــتند زار   ــت را بکشـ ــراغ دلـ  ...چـ

 غیـ مچو تابنده ماه اندرون شد بـه  
 

  پادشاهی گشتاسپ، سخن دقیقی(619-600 9)

 دهی . مظالم نشستن و داد2-13

                                                                                   این امر از جملۀ اعمالی است که در آن هم منفعت پادشـاه نهفتـه اسـت و هـم منفعـت      
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                                                               از نظر مردم نیک و دارای مقبولیت است کـه داد مظلومـان دهـد و                       مردم؛ زیرا پادشاهی 
                                                                               متظلمان را با عدالت خویش خرسند سازد. از آنجایی که داد دادن و به مظالم نشستن از 

                                                    شود و اگر پادشاهی از این امر غفلت بورزد و یا کمتـر                               ارکان اصلی پادشاهی محسوب می
                                        رو خواهد شـد. در شـاهنامه ایـن عمـل                                                 بدان توجه نماید بنیان حکومتش با نقصان روبه

                                                              ترین لوازم پادشاهی قـرار دارد و فردوسـی بارهـا بـه عـادل                                 بسیار مهم و در شمار اساسی
  ی     هـا       دوره                        مبتنی بر درجات و مراتب(  )   ی   گان ی  پا          در اجتماو   .»                          بودن پادشاه اشاره کرده است
    ط و          چـون خـ   »                                  ی به جای خود است. جهـان ترکیبـی    ز ی    هر چ                       گذشته، داد )عدل(، بودن 

       بـود،    «                         ی به جـای خـویش نیکـو    ز ی    هر چ »            شد که در آن            دانسته می  «                 خال و چشم و ابرو
                         داشت. پادشاهان شـاهنامه           نگاه می  «    اشه »                                اهورامزدا سامان جهان را به یاری            همچنان که

                                                         نگهبان ایرانشهر و ایرانیان باشند. نخستین کار فریـدون در    «    داد »              بایست به یاری         نیز می
ــداد و گســتردن داد                           پادشــاهی )ماننــد کیخســ                                                            رو( گشــتن در کشــور، بســتن دســت بی

    (.    442  :     0984       مسکوب،   «)      بود...
                                                                                 در آغاز داستان بیژن و منیژه، گروهی از ارمانیان که تمام کشتزارهای آنان به وسـیلۀ  

                              آیند و کیخسرو پس از شنیدن سخن                                                گرازان تباه شده بود به دادخواهی نزد کیخسرو می
     شود:                                                 دهد و در نهایت بیژن برای انجام این مهم نامزد می    می          آید و داد                 آنان به درد می

ــادخواه   ــار فری ــنید گفت ــو بش  چ
 بر ایشان ببخشود خسرو بـه درد 
 کــه ای نامــداران و گــردان مــن 
 شود سوی این بیشۀ خوک خورد

 

ــاه   ــد ش ــدر بپیچی ــه درد دل ان  ب

 به گردان گـردن کـش آواز کـرد   

 که جوید همی نام از این انجمن

 نبــردو بـه ننـگ   بـه نـام بــزرگ   

   بیژن و منیژه(02-00 4) 

 . نخچیر کردن2-20

                                                   توان آن را در شمار کردارهـای آنـان محسـوب کـرد                      های شاهان که می                از دیگر سرگرمی
                                 کند حداقل سـه روز را در آن بـه                                                  نخچیر کردن است. هنگامی که پادشاهی عزم شکار می

                                                                                خـدم و حشـم بسـیار بـا خـود بـه همـراه دارد. از میـان شـاهان شـاهنامه              و     برد   ی م   سر 
                                                                               که از نام او پیداست بیشترین عالقه را بـه شـکار، بهـرام گـور دارد و در دوران          طور      همان

                                    توان عنوان پادشاه شکارچی را بـه او                          پردازد و از این جهت می                          پادشاهی بارها به شکار می
            نسبت داد.  
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                                                             شاه به دربار افراسیاب پناه بـرده اسـت بـا احتـرام تمـام                             سیاوش که با غضب کاووس
                         آورد. روزی افراسـیاب از                                                   شود و افراسیاب کمال نیکی را در حق او به جا مـی             پذیرایی می

                                                                     کنـد کـه بـه نخچیرگـاه برونـد، سـیاوش نیـز ایـن درخواسـت را                            سیاوش درخواست می
       پذیرد:    می

 بدان شاهزاده چنین گفـت شـاه  

 رم کنیمگر آیی که دل شاد و خ
 کـه رای آیـدت   هر گهبدو گفت 

ــاه ــه نخچیرگـ ــد روزی بـ  برفتنـ
ــت  ــا او برف ــه ب ــپاهی ز هرگون  س

 

 که یک روز با من بـه نخچیرگـاه   

 روان را بــه نخچیــر خــرم کنــیم

 بر آن سو که دل رهنمای آیـدت 

 همی رفت با یـوز و بـا بـاز شـاه    

 تفـت از ایران و توران به نخچیـر  
 

  داستان سیاوش(0986-0961 0)
                                     بـیش از دیگـر شـاهان بـه نخچیـر                     بهـرام گـور            شـاهنامه      در           که گفته شد       گونه      همان

      گردد:        ذکر می        پردازد   ی م                                                         پردازد. در اینجا چند مورد از دفعاتی که بهرام گور به شکار     می

 چنان بد که روزی به نخچیر شـیر 
 

 چو یـوز شـکاری بـه کـار آمـدش     
 برنشســت زرویــتای  یکــی بــاره 

 
 اربه هشتم بیامـد بـه دشـت شـک    
 همه دشت یکسر پـر از گـور دیـد   

 

ــا چنــد گــرد    ریــدل همــی رفــت ب
   بهرام گـور( 004 9)                

ــدش  ــکار آمـ ــد و رای شـ  بجنبیـ

 دسـت به هامون خرامید بازی بـه  
ــان، )               (496-499همـــ

ــزار   ــواری ه ــا س ــه ب ــود و روزب  خ

ــان    ــان کی ــان کم ــز قرب  دیبرکش
ــان، )                  (009-004هم

             بینـیم کـه                              های شاهان در شاهنامه مـی               در بررسی منش »            توان گفت که              در نتیجه می 
                                                                          شاه در اندیشۀ فردوسی بهرام گور اسـت و بهـرام پادشـاهی اسـت کـه پـنج          ن ی  تر         برازنده

ـ        پـاک    ی،         شاد خوار                      خصلت برتر یعنی دلیری،                                    گرایـی و دادگـری را بـه کمـال                ی، آیـین     دل
   (.        0909:414        )سرامی،   «       داراست

 نوشتن . نامه2-21

                                   دهند، نامه نوشتن است. نامه نوشـتن                                     عملی که شاهان در شاهنامه انجام می   ن ی   رتر    تکرا  پر
                                                                                در شاهنامه به سه صورت انجام پذیرفته است. نخست اینکه پادشاهی برای انجـام عملـی   

                                                   نویسد و در آن مسـائل مـورد نظـر خـود را بیـان                                           یا صدور فرمانی به شاه دیگری نامه می
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                                                                                  کند؛ دیگر اینکه گیرندۀ نامه در بسیاری موارد پادشاه کشور دیگری اسـت کـه او نیـز        می
                                         نویسد و نوو دیگری نیـز وجـود دارد کـه           ای می                        ای که دریافت کرده نامه                برای پاسخ نامه

ـ  ا          کنـد. از                                          نویسد و در آن فرمان خود را بیـان مـی                                    شاه به وزیران و پهلوانان نامه می     رو   ن   ی
                     امـا مـواردی نیـز      ؛    شود                               از لوازم مهم این امر محسوب می    خط     خوش      انا و                داشتن دبیران تو

        گونـه    ن ی ا     توان                               پردازند و دلیل این امر را می                                         وجود دارد که شاهان خود به نوشتن نامه می
                                            موارد قصد دارد تا محتوای نامه پوشیده بماند.      گونه   ن ی ا                   بیان کرد که شاه در 

                                           بـرای ازدواج زال و رودابـه کسـب تکلیـ                                            هنگامی که منوچهر نامۀ سام را که در آن 
                         نویسد و در آن موافقت خود        ای می              خواند و نامه                    کند دبیر را فرا می                    کرده است دریافت می

      دارد:            را اعالم می

ــت    ــخ نوش ــام پاس ــۀ س ــس آن نام  پ
ــر  ــوان دلیــ ــامور پهلــ ــه ای نــ  کــ
 نبیند چو تو نیز گردان سپهر...بر آمـد 

 هــــر آنچــــه تــــو را کــــام بــــود 
 

ــخن   ــگفتی س ــ ش ــت ه ــرخ نوش  ای ف

ــیر   ــر ســان ش ــروز ب ــار پی ــر ک ــه ه  ب

 به رزم و به بزم و بـه رای و بـه چهـر   

ــان زال و رای و آرام  ــودهمــــ  بــــ

  منوچهر(991-999 0) 
      خواهد                         نویسد و در آن از او می       ای می                                  ورود به گنگ دژ به فغفور چین نامه    با    اب ی     افراس

                     که به یاری او بیاید:

 یکـی نامــه نزدیــک فغفــور چــین 
 کـز گـردش روزگـار   چنین گفت 

 بپروردم آن را که بایسـت کشـت  
 چو فغفور چین گر بیایـد رواسـت  
ــد فرســتد ســپاه  ــر خــود نیای  وگ

 

ــرین     ــزار آف ــد ه ــا ص ــتند ب  نبش

 نیامــد مــرا بهــره جــز کــارزار    

 کنــون شــد ازو روزگــارم درشــت

 که بر مهـر او بـر روانـم گواسـت    

 خـواه  کزین سو خرامد همی کینه

 افراسیاب( جنگ کیخسرو با 0164-0166 9) 

 گیری جهینت .9

                                                                              شاهنامه به عنوان اثری که در آن سرگذشت بیش از پنجاه تن از شاهان ایران آمده است 
                                                                                     از لحاظ توجه به آیین و آداب مرسوم در دربار پادشاهان بسـیار حـائز اهمیـت اسـت. در     
                                                                                     این اثر بزرگ بسیاری از اعمالی که یک شـاه در طـول دورۀ پادشـاهی خـود انجـام داده      

                                                                             ت به صورت عینی بازتاب دارد. اعمالی نظیر فرماندهی و حضور در جنـگ، داد دهـی،     اس
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                   های یک حاکم است به             ترین خصیصه                                                فرستادن قاصد و نامه نوشتن و... که در شمار اصلی
                                                                               نحو مطلوبی بیان شده است. در شاهنامه یکی از پرشمارترین اعمال شاهان نامه نوشـتن  

                                                          نخست قرار داد. ایـن عمـل کـه نیازمنـد ابـزار دیگـری                            توان آن را در مرتبۀ           است که می
     شده،                        و ای  پادشاه محسوب می   ن ی  تر     مهم                                          همچون دبیر و چاپار بوده در شاهنامه یکی از 

          گیـری از                            شد. فردوسـی بـا بهـره                              ها و دبیران دقت بسیاری می                           از همین رو در انتخاب واژه
                                اعمـال پادشـاهی در آن بعـدها                                                   ها و روایات باستانی اثری پدید آورد که بسـیاری          داستان

                                                        های پس از اسالم قرار گرفت. بـه همـین دلیـل اسـت کـه                                 مورد توجه دربارها و حکومت
     ی     تـأل             های پـس از                                                            توان شاهنامه را مرجع بسیاری از آداب و رسوم حاکم در حکومت    می

                                                                                    آن دانست. کوتاه سخن اینکه با توجه به سرگذشت شـاهان ایـران در شـاهنامه و دنبالـه     
                 هـا بـا گذشـت                                                                بسیاری از آداب پادشاهی از نخستین شاه) کیومرث( تا واپسین آن       یافتن

                  شویم این امر بـه                                                                 زمان سیر تکاملی یافت و هرچه به دوران پادشاهان تاریخی نزدیک می
                     تری سامان یافته است.             صورت گسترده
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 کتابشناسی 

    های              داری و دولت     ملک        در آداب  )   ی   فخر      تاریخ    (،     0960                        طقطقی، محمد بن طباطبا، )     ابن - 0
                                                  ، ترجمه محمدوحید گلپایگانی، انتشارات علمی فرهنگی. (     اسالمی

                                                        پادشـاهی و پادشـاهان از دیـد ایرانیـان بـر بنیـاد          (،     0928    ی، )    قلـ  ی  عل             اعتماد مقدم،  - 4
                     ، وزارت فرهنگ و هنر.       شاهنامه

  ،       پـژوه       دانش                 ، به کوشش منوچهر            تاریخ بیهقی   (،     0981                               بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین، ) - 9
                 ، تهران: هیرمند. 4- 0   ج

   ،      تـاج(         اسـالم )                          آیین کشورداری در ایران و    (،     0964              محمد بن بحر، )           ابو عثمان      جاحظ،  - 2
                    ا... نوبخت، آشیانه.            ترجمه حبیب

                                       ، به کوشش علی دهباشـی، تهـران: نشـر           های کهن        گ  رنج   (،     0904                  خالقی مطلق، جالل، ) - 9
      مرکز.

                      ، بـه تصـحیح محمـد          نامـه        اسـت  ی س   (،     0922                             الملک، ابوعلی حسن بن علـی، )             خواجه نظام - 6
                     قزوینی، تهران: زوار.

                      ، موسسـه مطالعـات و    4    ، ج                هـای شـاهنامه             فرهنگ نام   (،     0901                      رستگار فسایی، منصور، ) - 0
                تحقیقات فرهنگی.

      هـای                    شناسـی داسـتان         شـک         خـار )                    از رنگ گ  تا رنـج     (،     0909                  سرامی، قـدمعلی، )  - 8
                            تهران:انتشارات علمی فرهنگی.   ،        شاهنامه(

                 الـدین همـایی،                ، تصحیح جالل      الملوک       نصیحه   (،     0960              حمد بن محمد، )                  غزالی، امام حامد م - 6
            تهران: هما.

                                                ، به کوشـش سـعید حمیـدیان، بـر اسـاس چـاپ              شاهنامه   (،     0982                    فردوسی، ابوالقاسم، ) -  01
               ، تهران: قطره. 2- 9- 4- 0        مسکو، ج 

                نامـه، شـماره            ایـران   ،  «                             جهانداری و پادشاهی در شاهنامه »   (،     0989               مسکوب، شاهرخ، ) -  00
  . 1  49-   400    ، ص   89

                     ، زائر آستانه مقدسه.                          آیین جنگ در شاهنامه فردوسی   (،     0980                 موسوی، سیدکا م، ) -  04


