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از سووي پروردگوار شهريار ايراني به بركت عنايتي كه  

 هموووواره جايگووواهي يگانوووه ، دوشووو يموووشوووامل حوووالش 

ي اين توّجوه و شوكتي كه به واسطهشأن . داشته استو ويژه 

داده كوه وي را در جايگاهي خواص قورار ،به او رسيده است

ي يوك مرتبه .نده اشهرياران ممالك ديگر محروم از آن بود

 پووووووووايين توووووووور ، يشووووووووهريار ايرانوووووووو

ردم از اينورو مو، ي آدميان بووداز ايزد و باالتر از همه

دانستند كه همواره حرمت شهريار از وظايف خود مي  ،ايران

خداونوود پووا   و فرمووان او را بعوود از فرمووان را نگوواه

شواار آي فردوسوي بوه خووبي شاهنامه در اين اصل .بدارند

 .است

، ي كوه بوه سورزمينش داردافردوسي با توجّه به عالقوه  

ي شهرياران و مردمان سرزمينش را همواره و در هور شورايط

ي آنوان را توا درجوهو دشومنانش را ناووهش و  ،مي ستايد

  . نش مي كنداهريمنان سرز

پادشاه كامول كسوي اسوت كوه عواد  و  نظر فردوسي  از 

چه در بوزم و چوه در ، ديندار باشد و همواره در هر كاري

رزم و چه به هنگام اجراي تصميمات مّهم مملاتي خرد پيشوه 

 كنووووووووووود و از هنووووووووووور شوووووووووووهرياري 

راستي و درستي را از ياد نبورد و موردمش را ، دتهي نباش

معتقد به اين اصل باشود كوه  و سازدناز بخشش خود محروم 

ي به قدرتمنوداني چوون او نيوز رحوم جهان فاني است و حتّ 
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بنابراين  .نخواهد كرد و تاج و تخت را از وي خواهد گرفت

 .به قدرتش غّره نشود و آز و نياز را در خود از بين ببرد

مندي خود بوه خوود هي معتقد است چنين فرمانرواي فرّ ردوسف

در آسوايش و ا ر و مردم خود ،دست از بيداد كوتاه مي كند

 ارد.كات فراوان نگاه مي دآرامش و نعمات و بر

و مملاوت  ،مجري فرامين حق اسوت شاهنشاه در شاهنامه، 

 خالصه آناه دنيايي، خويش را تهي از اهريمن صفتان مي كند

گاه هيچ، فردوسي ي ايراني  جامعه .دابيرار مي آرماني استق

ي كول بدون شهريار نبوده و ايران همواره داراي فرمانوده

ت به وجود شهرياري نيك بسته از نظر وي بقاي مملا .قواست

 . نظارت وي را مي طلبد است که همواره

 با پادشاهي ايرج شروع مي شود ، هوّيت شهرياران ايراني 

 کوامالا  ملتوور و سوبا حاومت  ،و غرب در شرق و تفاوتهايش

و  اين روشني، شاهنامه. ز استراز همان ابتدا با آشاار و

فردوسي . گيرايي را مديون هنرمندي و توانايي فردوسي است

ي بوه ي بيش از يك كتيبوهابهت و جال  شاهان ايراني را حتّ 

ي عود  و .آشاار كورده اسووت، باستانجاي مانده از ايران 

ي و يدانا، شاارگري و تيزچنگي بهرام، روان نوشين يشهره 

و پشتاار شاهان نخستين چون هوشون   خدماتخسرو و يتدّبر ك

ي بي خردي كاوو  و غرور جمشيد و عالوه بور و طهمورث و حتّ 

آن مظلومّيت سياوش و تالش هاي اسفنديار را با چنان شاوهي 

نگارگري مي كند كه هر ايراني و غيور ايرانوي را مبهووت 
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و تالش مي كند تا در  ،ي ايران باستان مي سازد  شاهانهجال

آرماني را كه آن شاهان براي پشينيان خود  يايدنذهن خود 

  . م كنندساخته اند را مجسّ 

پادشاهان بسوياري در رزم ، خواهد شدان يكه بهمانطور  

ها و بزم ها و خوشي ها و نوا خوشوي هواي شواهنامه نقوش 

خوود را در  محبوب اند و مردم  ، اين شهرياران، داشته اند

 . فراوانوووووي و امنّيوووووت نگووووواه موووووي دارنووووود

ي آن كه در نتيجه ،بيدادگرند، و برخي از آنان چون ضّحاك 

زمينوه سواز ، شخصي عامي چون كاوه كه آهنگري سواده اسوت

  . نجات مردم كشورش از بيداد و ظلمت مي شود

، نابويان و ادكه از نظور محقّقو، شهرياري چون كيخسرو 

 را به خودن بوده توّجه ويژه اي شهريار آرماني ايران زمي

فّر اين شهريار خاص است و روز بوه روز ، اختصاص داده است

قودرت  .او را به كما  يك شهريار آرماني نزديك موي كنود

وجود او را محبووب و ، عالي روحاني و جسماني اين شهريار

درتمند با شاوه و ق يدر نتيجه وي نمونه .ويژه ساخته است

روست كه يك شوهريار از همين  .ديآ ييك شهريار به شمار م

ايراني همواره متمايز از يك شهريار غيور ايرانوي اسوت  

و موردم آن جامعوه متفواوت چرا كه ارزش هر پادشاه براي 

  . ي ديگر استايرانيان به گونه ا ين تفاوت برايا

خصوصوّيات نيووك و پسونديده و همچنوين ، در اين تحقيوق 

، فّرهنودي، همچون عدالت، برخي شهرياران ايران يگي هايژو
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، ديون داري، دانوايي و تودّبر، هنورورزي، بخشش، خردمندي

آز و اجتناب ازبيودادگري پرهيز از حرص و، راستي و درستي

، منودهّي و گفته خواهد شد كه شهريار فربررس، و ناراستي

ن يوهمچنوين بوه ا .داراي خصايص نيك و تهي از زشتي هاست

 ،نژادگي داشتن خون شاهان و با كه ضوع اشاره خواهد شدمو

خوود را  ،موردمو  خواهد بوود برخوردار ياز امتياز برتر

مردمي كه از يك شوهريار ، مي دانند موّظف به اطاعت از او

همچنين قودرت . را دارند تنها توّقع اجراي امنّيت و آرامش

ه كو، سياسي شاهان ايراني مورد بررسي قرار خواهود گرفوت

داراي تفاوتها و برجستگي هاي چشمگير با ديگر شوهرياران 

طبيعتاا شهريار ايراني با اوصوافي كوه . شرق و غرب هستند

توانوايي تشوايل يوك ، آسانتر از ديگر شهرياران ،ذكر شد

در واقوع هموان جهوان ، شهر آرماني .داردرا شهر آرماني 

جهواني برتور بوا ، تهي از ناراستي ها و نادرسوتي هاسوت

  . اني بي همتاشب

، شاهنامه فردوسي ياي از شاوهمند تورين آثوار فارسوي 

 .ي ايراني اسوتجامعه . . . سياست و، هنر، بيانگر فرهن 

اين اثر با ذكوور احووا  شوهرياران و پهلوانووان و موردم 

ايران زمين با بياني روشن و هنرمندانه جايگاه خاصوي را 

ه هموواره اين اثور شواهانه كو .به خود اختصاص داده است

خواهان سربلندي ايران است براي شهرياران ايراني ويژگوي 

فواوت بوا شوهرياران سورزمين ديگور شاخصه هوايي متها و 
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 . شووووووووووووووووووووومرده اسوووووووووووووووووووووتبر

  از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

ران نوزد يووده بودند که، اين عقيان باستان بر ايرانيا

در  يژه ايوگواه وياز جا يخواک ين بر کوره يزد و همچنيا

اهوورامزدا »نرو ير کشورها قرار دارد. ازايسه با سايمقا

را در  يانسوان ين پادشواه جامعوه ين انسوان نخسوتينخست

نود. يآفر يدارد، موو يجهان جا يانه ين که در ميران زميا

جهان  يانه يآن گاه پر و با  و شاخ و برگ انسان را از م

سود و ر يفرام ييگستراند. سپس زمان جدا يبر شرق و غرب م

ن يران زميآن ا يانه يشود: در م يجهان به سه کشور بخش م

ونوان و روم  يونوان و روم  و شورق )يآن غرب ) يو دو سو

 يبووا پادشواه يرانويت ايون زمان هويرند. از ايگ يم يجا

_ ياد نهواده مويوشرق وغورب بن يت قوميرج در برابر هويا

 . 44: 1385،)مارزولف، «شود

ايراني و ويژگي خاص شاهان  كه "ايزدي شهريارانۀفرّ  " -

. نسبت به ديگور خصوايص نيوك شواهانه اسوت، برتر وعالي

ي ايزدي وجود تن فّرهنشانه هاي بسياري براي جلوه گر ساخ

، ديهويم، از جملوه: شمسوه)آفتاب خسورواني  داشته است 

نووعي ، فورّ  نبرداشوتآن در يجه يکه در نت سرقوچ، دستار

هر شهرياري بوراي شد و راي شهرياري محسوب مي مشروعّيت ب

رسيدن به تاج و تخت نيازمند تأييود اهوورامزدا ازايون 

شاهان  ين گفته شد، برخيش از ايهمانطور که پ .طريق بود
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 ژه و استوار داشتند. از جملوهيو يگاهيران باستان جايا

ن ياو چنو يُکربن دربواره  يخسرو است که هانريآنان  ک ي

او هوره خوود را بوه چهره به چ يانوار ملکوت»د: يگو يم

افوت يخسرو درين حالت  چهره به چهره کياندند و در اينما

ان خووّره  يوو)ک يف موسوم به نور فّرهويت ظريکه شکل واقع

روز )قاهر  که سرها در مقابلش خم يک عامل پيحلو   يعني

   . 31: 1384،)ُکربن، «ستيشوند چ يم

گاهي اوقات اّتفاق مي افتاد كه شاهي بر اثور انجوام  -

ي خود را از دست مي داد و در نتيجه فّره ، اري ناشايستك

ابوالعال سودآور مي نويسد:  .ي پادشاهي نبودديگر شايسته

 فوووووووّر پادشووووووواهان ناپايووووووودار اسوووووووت »

و چون حامراني از راه راست منحرف شوود و بوه كوژي موي 

به همين دليل در ادب فارسي . گرايد آن را از دست ميدهد

باستان به دسوتمان رسويده اسوت  و ادبياتي كه از ايران

 پادشووووووواه اّدعووووووواي خووووووودايي نووووووودارد 

: 1384 ، )سوودآور، « و حاومت خود را جاويد نمي پنودارد

64  . 

عدالت و آبواداني  توّجه به نظام مملاتي و برقراري " -

ي شاهان سبب جلوگيري از هور نظارت دقيق و شايسته "كشور

ر بسياري كا ۀگونه اشتباه و بي عدالتي مي شد و اين شيو

 . از شاهان بود
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رسوش دين كرد اينگونه پي پانزدهم از كتاب سوم در كرده

 شده است:

از ميان كردارهاي مردمي كدام براي آبواداني گيهوان  "

 "سودمندتر است؟

همانا از ميوان كردارهواي مردموي سوودمندتر  »پاسخ:  

داد و آيين نژادگي به دست آن كس اسوت  اندر گيهان گسترش

او شهريار و كشور ساالر است: )زيورا  اسوتواري كه خود ني

)آذر فرنبو  و ، « فرمان و سوامان دهوي گيهوان از اوسوت

 . 31: 1381،سر اميدپ آذرباد

زدودن بيماري هاي مسري و عفوني ، راندن دشمن از شهر  

ي كووار و كوشوش تقويت و فراهم آوردن زمينوه، از تن مردم

بهوره گيوري از  مردمان و دستگيري از مردم كم درآمد بوا

 ديوآ يدوستي از ديگر وظايف شهرياران به شمار موي بودجه

 است. كه ذكر شده

 ،راست گفتاري "كردار نيك، گفتار نيك ،ي نيكانديشه "-

گزينش خردمنودان  ، ناويي را پاداش دادن و بدي را راندن

د نظور و مور ينه هايدر دست گرفتن امور از جمله گز براي

غيور از آن بايود مويمني و البّتوه ت شهرياران اسو ياخالق

ي انديشوه راستين و پيرو واقعي دين بود و بايد به واسطه

روح و روان خويشوتن را ، گفتار نيووك و كوردار نيووك، نيك

 . پارسا گردانند
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برخوورداري از  "نيروي عالي و برتور جسومي و روحوي "-

 نيوووووروي عوووووالي جسووووومي و روحوووووي از ديگووووور 

فوت    مجتبوايي در ايون  .ويژگي هاي يك شاه آرماني است

در شهر آرماني افالطون كسواني كوه بوه  »مورد مي نويسد: 

شهرياري و فرمانروايي نامزد مي شوند و بايود از فاوايل 

داراي جسوم درسوت و عقول  عالي روحي و اخالقي بهوره ور و

و پس از آناه يك چند پرورش اندام خوود بوه ورزش ، باشند

 هوووووووووووواي بوووووووووووودني پرداختنوووووووووووود 

ي دراز براي تقويت و تربيت نيروهاي عقالنوي بوه و روزگار

بايود  ،آموختن موسيقي و نجوم و رياضيات اشتغا  ورزيدند

 . 61: 1352،)مجتبائي، «.. . به تحصيل حامت مشغو  گردند

شووهريار بووراي خوودمت بووه اجتموواع  "جامعووه و پادشوواه "-

فت    مجتبائي در همان كتاب راجع بوه  .برگزيده شده است

در معتقودات موردم ايوران  »ب و بآيين مي نويسود:شاه خو

خوب با آيين دادگرانه مقامي بوده است كوه شاهي ، باستان

ي آن به كماالت الهوي شوباهت و نزدياوي ستهيفايلت هاي با

  ، تووووووووووووووووووووووام داشووووووووووووووووووووووته

كه برگزيده خدا و نزدياترين كس ، و شاه راستين و شايسته

داونود و بايستي مظهر صوفات خ، به او شناخته مي شده است

چوه چنين شواهي هر .ي او در روي زمين استي ارادهنماينده

نت و شاهيش در حقيقت سولط ،بخواست و تأييد الهي است كند

 .  120 ،)همان، «خدا در اين جهان است



 

 
10 

 

 



 

 
11 

 ق                            ينه تحقيشيپ 1-2

ار موورد ياست که بسو ياز جمله آثار يفردوس يشاهنامه 

 ان و متفّکوووران قووورار گرفتوووه اسوووت بووويتوّجوووه اد

ل کورده يونقد و تحل يارين اثر بزرگ را از جوانب بسيو ا

قوات انجوام ين وجود به ذکر چند نمونه از تحقياند. با ا

 م:يپرداز يف شده ميشده و کتب تأل

 يکارشناس ي در رساله  1372شقدم) يمحمد کاظم کاوه پ -1

بوا "شاهنامه در  ياسيس يشه هاياند  "ارشد خود با عنوان

 يدکتر باوند، دانشگاه صادق)ع ، به نقد و بررس ييراهنما

 قووووووووووووووووووودرت در شووووووووووووووووووواهنامه 

ران باستان، فّره يو سوء استفاده از قدرت، آرمانشهر در ا

 در شووواهنامه، مووو هب در شووواهنامه، اخوووالق يزديوووا

 ين بررسويو خورد و ...پرداختوه اسوت. بنوابرا يو راست 

شوان يا ي.. در رسواله مو هب و اخوالق و.است شاهانه ، يس

 يهنور يباشود و چهوره  يشوان مو يليتحص يهمسو با رشته 

ات کمرنووووووووو  تووووووووور اسوووووووووت.                                     يوووووووووادب

ارشود  يکارشناسو ي در رسواله  1373) ين مرتاويد حسيس -2

 ييبا راهنموا "ست در شاهنامهيست  نشايشا"خود با عنوان 

ل و يوراز، بوه تحليشگاه ش، دانييدکتر منصور رستگار فسا

براسوا   يصفات محموود و مو موم پرداختوه اسوت. و يبررس

، ييزه جوويغورور و سوت چوون  ي، صوفاتيفردوس يشاهنامه 

، تهوور ي، آز، پرخووريي، بدخويي، دورويشتاب، خست، تنبل
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، قناعوت، يکويچوون، ن يست و صوفاتيو...را جزو صفات نشا

، بخشوش يآزار يب ،يداري، هنر، خرد، دانش، پايوفا، راست

شوان ين ايسوت برشومرده اسوت. همچنويو...را جزو صفات شا

از مردم،  مالقات و راه داشتن مردم نوزد  يريسخاوت، دستگ

هن، توجوه بوه يحفظ و حراست از موشاه، آباد کردن کشور، 

 يو مال يت جانيمردم مستمند، مجازات تبه کاران، حفظ امن

کوه  يسته ايشا يها يژگيو عدالت را به عنوان و يو ناموس

              باشد، ذکر کرده است. د داشتهيک حاکم باي

 يکارشناسو يرسواله   در 1374) يهرمز يمحمد رضا کالنتر -3

بوا  "در شواهنامه  ياخالقو يمبوان "ارشد خود بوا عنووان

د چموران اهوواز، ي، دانشگاه شهيدکتر عبا  سلم ييراهنما

پرداختوه  يمّلوو ي ل پسندها و ناپسندها در حماسوهيبه تحل

لوزوم اطاعوت از ش خداونود، يدر مباحثش به سوتا ياست. و

ن  يوانسوان هوا، دعوا، د ياجتماع يفرمان او، ارتباط ها

هموان ي، سوخاوت و مينوه تووزين و کي، کويو دشومن يدوست

و...پرداخته است. عالوه  ي، دادگريو ناراست ي، راستينواز

سخاوت چون   ياران به مواردين او در خصوص خصلت شهريبر ا

پادشواه، اطاعوت از پادشواه،  يپادشاه  عودالت و دادگور

 يجوه يپادشاه و نت يدادگرياز پادشاه، ب يعاقبت نافرمان

 يژگيز صفات و ويو ن ياحتراز پادشاه يط الزم برايآن، شرا

          شاهزادگان اشاره کرده است.                              يسته برايبا يها
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ارشد خود بوا  يکارشناس ي در رساله  1377) يقنبرکورش  -4

 يدر شواهنامه  يديد و نااميو ام يروزيشکست و پ "عنوان 

 ييبوا راهنموا "گر يکديو ارتباط آن ها با  يم فردوسيحک

ل يو، بوه تحليد بهشتي،  دانشگاه شهيمحمد سجاد يدکتر عل

 يبرجسوته  يت هواياران و شخصيشهر يها و شکست ها يروزيپ

له شاهنام رج، يوا يروزيوآنوان پ يه پرداخته است. از جم

 يهوا يروزيودون بر ضوّحا،، پيفر يروزيشکست سلم و تور، پ

 دون است.                        يد فرياوش، شکست نوذر و اميس

 يارين شوهريويآ "تا  در کتاب  ياعتماد مقدم)ب يقليعل-5

ان آداب و يوبوه ب "يفردوس ياد شاهنامه يران بر بنيدر ا

و  ي،  فرهنگووي، اجتموواعياسوويد سيوورسوووم و افکووار و عقا

از  ييبا ذکر شاهد مثوا  هواپادشاهان شاهنامه،  ياقتصاد

گونواگون  يشان به طور مجوزا روش هوايآن پرداخته است. ا

ن ها و افکار مختلف آنان ذکر کرده ييرا با آ ييفرمانروا

 يات شاهنامه را با شورحيچند نمونه از ادب ل آن يو در ذ

 ات نقل کرده است.                                       يند، از آن ابا

شوه يدر اند يپژوهشو" در کتواب  1384فال   رضا)  يآقا –6

در قالب  يتفّکرات  فردوس يان برخيعالوه بر ب "يفردوس يها

ن ييشاهنامه، به شرح حا  و ذکر آ يت ها و داستان هايشخص

ن هدف که يپرداخته است. با ا پادشاهان شاهنامه يبعا يها

را بشناسند. الزم به ذکر است  يشه ها و تفّکرات فردوسياند
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ار انود، يشان بسوياران نام برده در اثر ايکه تعداد شهر

 است. 

 

 قيتحقالت اين ئوس 1-3

ي فردوسوي نامهجموع خصوصوّيات شواه آرمواني در شواهم -

 چيست؟

ت شخصوّيتي چه اندازه توانسته اسوت واقعّيوفردوسي تا  -

 شاه آرماني را در شاهنامه منعاس كند؟

هر آرماني دست ي فردوسي به شياران در شاهنامهآيا شهر-

 يافته اند؟

قدرت سياسي نزد شهرياران شاهنامه به چه معنا بووده  -

 است؟

ندازه موورد توّجوه موردم  - شهرياران شاهنامه تا چه ا

 ند؟ه اجامعه بود

 

 ضرورت تحقيق 1-4

بهترين  آن است که شهرياران ايران باستان، خ شاهديتار

كوه توا چوه انودازه  هاي يك شهريار آرمواني انودنمونه 

در ميوان . ن سازندو متمدّ توانسته اند ايران را قدرتمند 

ي كنون شاهنامهر باقي مانده از ايران باستان تاي آثاهمه

فردوسي بيشترين توّجه را نسبت به فرهن  ايرانيان باستان 

تا خصوصّيات يك شاه  ميده ايدر اين راستا کوش .استداشته 
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نامه مورد تحليول و آرماني را در اثري آرماني همچون شاه

  . ميتوصيف قرارده

هور ، شناخت صحي  و به جواي شواه آرمواني در شواهنامه

ايراني را به شناخت صحي  كشور خود در آن زمان راهنمايي 

بوه اصوالت مي كند و سبب مي شود تا موردم ايون سورزمين 

  ،ببرنوووووود پووووووي واقعووووووي كشووووووور خووووووود

  . ي خود باوشندو براي رسيدن به تمّدن از دست رفته

 

 اهداف تحقيق 1-5

شناسايي و معّرفوي بهتورين ويژگوي هوا و انديشوه هواي  -

  . ي فردوسيشهرياران شاهنامه

روشن ساختن مفهوم واقعي آرموان شواهي بوراي جامعوه و  -

 .مردم

شاه آرماني براي دستيابي به شهر شناسايي ميزان تأثير  -

 .يمانآر

 

 طرح يروش ازرا 1-6

اسوتفاده  يروش تحليل محتوا و توصيف در اين پژوهش از 

ي شاهنامه و كتب ديگور با مطالعهکه بدين صورت  .شده است

ادبا و محققان شاهنامه شنا  و همچنين كتب تاريخي مربوط 

داخته و سپس به نقد و تحليل آن پر ،به ايران پيش ازاسالم

ارائه شاهد مثا  هايي ، ي فردوسيبا تطبيق آن با شاهنامه
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اين مراحل همراه با فيش برداري صورت گرفتوه و  .ه استشد

 بعوود از دسووته بنوودي بوور اسووا  موضوووع بووه توودوين 

پرداخته شد و بعود از بوازخواني بوه مراحول و تنظيم آن 

 . تايپ رسيد ويرايش و نهايتاا 

تفاده از كتوب مختلوف موجوود در جستجو و تحقيق با اسو

ي كتووب جنبووي و مطالعووه، كتابخانووه هوواي شخصووي و عمووومي

 ،و با مراجعه به سايت هاي مختلف ادبي و تاريخي، اتنشريّ 

 . انجام و از نظرات اساتيد محترم استفاده شد
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 قيتحق ينظر يمبان
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    يآرمان يشاه 2-1

ران يواز ا، يرانياست ايس يو تمرکز ساختار يلان اصيبن

 اسوت. ياسا  مقوام شواهبر، باستان تا قرن ها بعد از آن

 شاه اسوت و هموه ين از سويقوان ييو روش اجرا ياصو  فکر

زد بور يرشد اا ينده ينما يو گردد. يز حو  محور شاه ميچ

ر ن تفّکويواز ا، رو مقام شواهنياز ا ،شود يمحسوب م نيزم

شه ياند »شود. يم يبه شاه آرمان يرد و منتهيگ يم سرچشمه

 يشه ين انديکهن تردر  يزديا يه ّفر يدارا يشاه آرمان ي

، نياديون مفهوم بنيه به هماست و با توجّ آمده  يرانشهريا

سده  يحيمس ياسيس يشه يبا اند يرانشهريا ياسيس يشه ياند

ابود کوه در آن ي يوند ميپ يژه رم شرقيانه و به ويم يها

 يشاه آرمان را و خداگونه بوده است.ينام يز شاه موجودين

 ياست در نوشته هوا يزديا يه ّفر يز از آن جا که داراين

ده يده و برگزنينما، خداگونه يبه عنوان انسان يرانشهريا

 :1385 ،يي)طباطبوا، «ده شوده...ين فهميزم يخدا بر رو ي

124  .   

ن و يفورام يزد و مجوريوا يده يواز آنجا که شاه برگز 

 يپس حافظ نظم و استوار، ن استيزم يبر رو يو يخواسته ها
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ان ارکوان يوتعواد  م يبرقرار کننده  يو رود. يمبه شمار

 عتواا يظوارت دارد و طبز نيق بر همه چيت و دقاست و به شدّ 

شوواه  رخ نخواهوود داد. ياز جانووب و يچ گونووه اشووتباهيهوو

، ش و آرامش در مملکوتيحفظ آسا يبا تمام قوا برا يآرمان

ات يوح يبورا يآرمان يطيتازد و ضامن بالمنازع شرا يش ميپ

 يبازسواز، دگاه استوره شناسانياز د، يپادشاه»مردم است.

فوه يخل، دايووالق ناپخ. ن استيدر زم يش مظاهر هستيو نما

اش را بگسوتراند و  يآسومان يدا دارد تا دسوتورهايهو يا

 "ياستوره شاه "را به رشد و تکامل برساند. يبشر يجامعه 

د و ماه يخورش عت است.ياز روند و قانون طب ينمونه بردار

گور ين و ديو شواه ريو شو، ک سويارات و ستارگان از يو س

 يشونامه ينوان نمايرنقوش آف، گريد ين از سويزم ينمادها

 شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواهانه 

 يپا، بزرگ يگرانيز بسان بازيزدان نيا يو گاه بوده اند.

 «نهادنووووود يمووووو يپادشووووواه يبوووووه صوووووحنه 

                               . 17 :1384، فرد ييعطا)

گر پادشواهان خوود يش از ديان بيساسان، ان شاهانيدر م

 دانستند. ين ميزم يان بر رويرا مظهر خدا

 يار مطلوق مويوان درآن زموان خوود را صواحب اختپادشاه»

خوود را از نوژاد  يپادشواهان ساسوان دانستند و مخصوصواا 

 يمو "توره يچ ينوويم " شوتن رايشومردند و خو يم يآسمان

.                                43: 1383، يسووووووووووووي)نف، «خواندنوووووووووووود 
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سوند  يبه منزلوه  زرتشت که  يکعبه  يبه يشاپور در کت »

 ين معرفويخود را چنو، است يساسان يافتن شاهنشاهيت يرسم

من هستم خداوندگار مزدا پرسوت شواپور شاهنشواه کند:  يم

گار خداونوود ينوووه ، ان اسووتيران کووه نووژادش از خوودايووا

ن ين اعتقاد به اي . بنابرا27: 1380 ،يانيب)، «....بابک 

کرد و به حکوموت  يل به شاه آرمانيشاه را تبد ،رنوع تفکّ 

                             .ديت تام بخشيمشروع يو ياريو شهر

 ييزد و نوور خودايوت خواص ايکه در واقع عنا "هّفر"    

گرفوت ت پروردگوار قراريو، مورد حماشاه کهپس از آن، است

 اسوت، يار ويدر اخت که يامور يتمام و دوش يمشامل حالش 

بوا » .رديپ  يانجام م يچ نقصيم و بدون هتما يستگيبا شا

اموور  يهموه  يزديوا يه ّفر يوجود آمدن پادشاه دارا به

دگرگونوه " يفردوس يا به گفته ين ياديبن يدستخوش دگرگون

  ّرا فريز، دهد يم يخود را به خوب يجا يشود و بد يم "تر

آن  يه يو سوا ييبوايو ز يو خوب بخت يخاستگاه و سرچشمه 

 بر ين دگرگوني. اخجسته و فرخنده است يهما يه يسا چونهم

 ييو فرموانروا يدارتنها بوه کشوور يثر وجود شاه آرمانا

ز يون يعويدر قلمرو و امور طب يبلکه حتّ  ، شود يمربوط نم

شواه ، ثيون حيواز ا و ،رديووگ يصورت م ينياديبن يدگرگون

س او  در فلسفه يمانند رئ يرانشهريا يشه يدر اند يآرمان

ن يزمو يبور رو يهم چون پروردگوار، يابونصر فاراب ياسيس

 موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ع
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ن و يکند که از برکت وجود او هموه جوا آبوادان و زمو يم

و  129: 1385 ، ييباطبواط)، «شود  يمزمان به کام مردمان 

از پادشواه قابول  يچ گونوه بازخواسوتين هيبنابرا .  30

ن اسوت و در يزم يروخدا بر يه يسا يچرا که و، ستيقبو  ن

بوه ن يبه شاه توه يواقع وارد کردن هر گونه نقص و اشکال

          شود. يمحسوب م يزديمقام ا

شاپور او  در نقش رجوب  يبه يبرداشت پژوهشگران از کت»

شواپور خداوندگار )ب   مزداپرست  يکره ين پيا ن است:يچن

زدان يوران کوه نوژاد )چهور  از ايران و انيشاهان شاه ا

ر شواهان شواه يپسر خداوندگار مزداپرسوت اردشو ، )دارد 

 ، )سوودآور، «زدان )دارد يو  از اران کوه نوژاد )چهوريا

1384 :63 .                          

است و در مقابول  "نويسپند مئ" ينده ينما يشاه آرمان 

ضوامن  ي. وداردقورار  "نوويانگره مئ " يمنياهر يروهاين

ها و  يديپل يو دشمن قسم خورده  ،کين يروهايتمام ن يبقا

                  فقر و فساد است.    

ک در مقابول شواه يوکه به عنوان شاه ن ياز شاه آرمان 

موجب کتاب  به»، رود يار ميانتظارات بس ،شود ياد مي، بد

ت يورعا-1ن قرار است:يف پادشاه از ايو تکالنکرد صفات يد

ن يو)د ين بهويف پادشاهان نسبت به ديآن چه مربوط به تکل

عفو  يه قوّ  -4 ،کوياخالق ن -3 ،ميعقل سل -2 ،  استيزردشت

 و اغم


