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گفتارشپی
اي است که سیماي اند که ادبیات نمایانگر جامعه خویش است و چون آینهگفته«

تب کریق طجامعه در آن نمود تام و تمام دارد، زیرا آنچه در جامعه وجود داشته یا از 
،جزئیاتنویسان بهتاریخی و یا از طریق ادبیات به دست ما رسیده؛ با این تفاوت که تاریخ

دهند، ه میباورهاي جامعه معموالً کاري ندارند و یک سري کلیات را ارائآداب و رسوم و
برداشتهاز جزئیات نیز پرده،چه در نثر،ها و مقاالت ادبی چه در نظماما در کتب نوشته

نمونۀ آن شاهنامۀ فردوسی است.1»شود.می
وم جز باین مرز و بالند دانستن غناي فرهنگی ایرانیان همواره به فرهنگ گذشتگان خود می

ادن ددر مطالعۀ آثار گذشتگان ممکن نیست هدف من از نگارش این پایان نامه، نشان 
هایی از زندگی اجتماعی و فرهنکی و آداب و رسوم مردم ایران است که سبب گوشه

دار با بنیانی استوار شده است.شناخته شدن ایران در زمرة کشورهاي ریشه
راي پایان نامه:دالیل انتخاب این موضوع ب

اهللا صفا اند است ذبیحصحت روایت فردوسی با آنچه مورخان بزرگ روایت کرده-1
در اغلب کتب تاریخی عربی مانند تاریخ ‹نویسد: می›› حماسه سرایی در ایران‹‹ در کتاب 

طبري و همچنین ترجمۀ فارسی آن بسیاري از شاهان هنگام جلوس به تخت سلطنت 
،کنند و عین این امر در شاهنامه نیز ملحوظ است. از میان این کتبمیهایی ایراد خطبه

بیش از همه به شاهنامه ،الفرس و سیرهم تألیف ابومنصورثعالبیکتاب غرر اخبار ملوك
نزدیک است. ثعالبی از معاصران فردوسی بود و کتاب خود را به امیرنصربن ناصرالدین 

ثعالبی ماخذي بوده است که فردوسی نیز از آن سبکتکین تقدیم کرد. مأخذ مهم و اساسی 
ابومنصوري) و همین امر باعث نزدیکی فراوان بسیاري از استفاده کرده بود (یعنی شاهنامۀ 

الفرس و شاهنامۀ فردوسی شده است. میان این کتاب (غرر اخبار مطالب غرر اخبار ملوك
ثعالبی آن نتیجۀ استفادةالفرس) و شاهنامه در بعضی موارد اختالف مختصریست وملوك

بلخی و غیرها. اما موارد است از برخی مآخذ دیگر مانند تاریخ طبري و شاهنامۀ ابوعلی
اتحاد این دو کتاب بسیار است و با این حال در بعضی از فصول دو کتاب مذکور از حیث 



ب

نه موارد ایجاز و اسهاب بینونت و اختالفی موجود است و معموالً سخنان ثعالبی در اینگو
زیرا روش ،مختصرتر است و گویا ابومنصور ثعالبی مطالبی منقول را به اختصار آورده باشد
کند. سخنان نگارش تاریخی که باید مبتنی بر مدارك مختلف باشد چنین امري را ایجاب می

ثعالبی و فردوسی در بعضی داستانها از لحاظ کلیات هیچگونه بینونتی ندارد اما فردوسی 
2»ن را به تفصیل بیشتري آورده است.داستا

یست ده ننامه عبث و خالی از فایبنابراین دانستم که کوشش بنده در تدوین این پایان
ر پمند به تاریخ یلی که به این موضوع داشتم. زیرا کمتر کسی است که عالقهعالقه و تما-2

انی در ساسوه امپراتوريافتخار گذشتۀ این مرز و بوم باشد و نخواهد بداند که زمانی شک
انیان در دورة ساس‹صفا اهللاي در میان سایر کشورها بوده است. به قول ذبیحچه حد و درجه

هاي ورهد،زسلطنتهاي اردشیر بابکان و شاپور دوم و بهرام گور و نوشین روان و خسروپروی
3»عظمت و جالل است.

ن که یدیابه تصحیح سعید حم،ردوسیشاهنامۀ ف،مأخذ اصلی من در تدوین این پایان نامه
ه اي بهره جستم. بعد از اتمام برگبوده و از روش کتابخانهاستچاپ مسکوبر اساس

س تألیف فریت»فردوسیفرهنگ شاهنامۀ «از ،برداري از کتاب براي حصول اطمینان بیشتر
م.موداز فرهنگهاي لغت استفاده ن،ولف یاري جستم و براي معانی اصطالحات دشوار

و سپس استابتدا نام پادشاه آمده،ارجاعات بیتها به این ترتیب است که از راست به چپ
بق مطاشمارة صفحه و شمارة بیت. که از چپ به راست مرتب شده اند پی نوشت  و منابع

بر اساس شاهنامۀ چاپ مسکو  استکتاب آیین نگارش علمی از عباس حري است. شماره
ب آقاي جناوسرکار خانم دکتر فرنگیس پرویزي ،ید راهنما و مشاور خوددر پایان، از اسات

نده بشان دکتر حسین نجفدري که در طول مدت نگارش این پایان نامه از راهنماییهاي خود
ت نهایمعرفی منابع دست اول به اینجانبدر انتخاب موضوع ورا بی نصیب نگذاشتند و 

اب جناستاد گرانقدرنمایم. همچنین ازذاري میاند تقدیر و سپاسگلطف و مرحمت داشته
رم.ار متشکبسیرادفر که سمت داوري این پایان نامه را برعهده گرفتندابوالقاسمآقاي دکتر
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هانوشتپی
٧١،) ص١٣٧٦قطره،(تهران نشرین فرزاد، در بارة نقد ادبیعبدالحس-1

.200ص ) 1352بیر، کر ( تهران: امی،حماسه سرایی در ایراناهللا صفا ذبیح-2
214همو، ص -3
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مختصري راجع به فردوسی
اُستاد ابوالقاسم منصور (حسن؟ احمد؟) بن حسن (احمد؟ علی؟اسحق؟) بن «

ر د(شرفشاه؟) مشهور به فردوسی شاعر بزرگ و منطق قرن چهارم و پنجم هجریست که 
ه متولد شد کیی از دهقانانخانوادهاز قراء طابران طوس میان »قریۀ باژ«در 329حدود 

از واین طبقه حافظان فرهنگ و سنّت اصیل ایرانی «1»وث داشتند.ثروت و ضیاع مور
هاي نخستین بعد از ظهور اسالم ترین طبقات اجتماعی در ایران پیش از اسالم و سدهموجه
ورزیدند و عالقه میو داستانهاي باستانی ایرانآداب و رسوم و سنتها«آنها به 2»اند.بوده

پاسداران و 3»اند.روه نگهداري کرده و به آیندگان سپردهبسیاري از سنتهاي کهن را این گ
هنگ و سنتهايدر انتقال فر«اند و ، سنت، تاریخ، ادب و هنر ایران زمین بودهفرهنگ

4»اند.باستانی این سرزمین به تمدن نوپاي اسالمی نقش سرنوشت ساز داشته

ر تقن و مطمئن دوي، اطالعات ماز روزگاران جوانی فردوسی و سرگذشت خانوادة«
جز «5»استدست نیست و خود او نیز هیچ اشاره صریحی به ایام زندگانی خویش ننموده 

› 6دسالگی پی بر37توان به در گذشتن پسرش در آنکه از خالل مطالب حماسۀ سترگش می
ا رسال داشته و در شاهنامه اشارتی نیست که شاعر 65فردوسی در هنگام مرگ او،‹که 

7.»ولی نظامی عروضی، داستانی از دختر فردوسی روایت کرده استدختر بوده

اي معتقدند که او اهل تسنن در مورد مذهب فردوسی آراء گوناگوي ارائه شده است. عده
اي هم به شیعۀ اثنی عشري، و عدهاي به شیعۀاي به معتزلی بودن وي، عدهبوده، عده

رسد. زیرا فردوسی ی بودنش قریب به نظر میاسماعیلی بودنش معتقدند. ولی شیعه اسماعیل
بینی عرضه کرده است که با عقاید مسلمانان اهل سنت، در مقدمه شاهنامه نوعی جهان«

حدیث، اشاعره و حتی معتزله سازگار نیست و بیشتر با عقاید حکماي اسماعیلی مطابقت 
دیگر از دالیل ماجراي عدم پذیرش جنازة او در گورستان مسلمانان نیز یکی 8»دارد.

اهل سنت شیعۀ زیدي و امامی را کافر و «احتمالی بر اسماعیلی بودن فردوسی است. زیرا 
همچنین به کار بردن 9»شمارند.شناسد اما اسماعیلیه را مالحده و کافر میخارج از دین نمی

در مقدمۀ شاهنامه یکی دیگر از نقاط تردید در مورد مذهب فردوسی است. ›وصی‹لفظ 



٢

هاي علماي منطق، (وصی) تنها لفظ جامع و مانعی است که معرّف را بر اساس گفتهزی«
شیعه و جمیع مبانی اعتقادي اوست و هیچ فرقۀ دیگري کلمۀ (وصی) رابه آن معنی که مراد 

10»کند.و مقصود شیعیان امامی است منظور نمی

تاریخ شروع شاهنامه
گرد، م نیست. ولی در پایان کار یزدتاریخ تحقیقی شروع نظام شاهنامه درست معلو«

ۀ فردوسی هجري به پایان رسید. در هجونام400فردوسی گفته است که شاهنامۀ او در سال 
آمده است:

بسی سال اندر سراي سپنج                 بسی رنج بردم بامید گنج
یا:

بسی رنج بردم در این سال سی          عجم زنده کردم بدین پارسی
یا

ی سال بردم بشهنامه رنج           که شاهم ببخشد بپاداش گنجچو س
به این هجري)400با قبول رنج سی ساله هنگام تقدیم شاهنامه به محمود (سال تقریبی 

ا ی، یعنی چهل 370ـ 371رسیم که فردوسی نظم شاهنامه را در حدود سالهاي نتیجه می
11»چهل و یک سالگی خود شروع کرد.

شصت و پنج یا شصت و شش سالگی خود که از رنج و فقر و فردوسی در «
ت ز دساتهیدستی به عذاب آمد و ضیاع و عقار موروث را در راه نظم حماسۀ ملی ایران 

قبول مۀ او ماهناشداده بود به فکر تقدیم شاهنامه به محمودبن ناصرالدین سبکتکین افتاد. اما 
نظر سلطان واقع نشد به چند دلیل:

بن وسط ابوالعباس فضلتت که ارتباط فردوسی با دربار سلطان محمود دور نیس-1
العباس وگی روابط ابونخستین وزیر سلطان محمود، انجام شده باشد. با تیر،اسفراینیاحمد

امی و فردوسی از داشتن حسلطان محمود و به دنبال آن عزل و مصادرة اموال ابوالعباس،
شتن گصیب اند و یکی از دالیل ناکامی فردوسی و بی ننگاهبانی در دربار محمود محروم م

.استاو از صالت و جوایز موفور محمود همین دوستی و رابطۀ او با ابوالعباس بوده



٣

ا یز در باب نفرت محمود از فردوسی در میان بود و در رأس همۀ آنهعلت دیگري ن-2
ة بزرگترین یکی تشیع فردوسی است که به زعم محمود متعصب سنی مذهب در زمر

شاهان پادگناهان و جنایات بود و دیگر اظهار محبت شدید فردوسی است به ایران قدیم و
ود با شمرد و به خوي ترکانۀ خبزرگ عجم که گویا محمود خود را از همۀ آنان فزونتر می

ورانیان ورزید و ظاهراً از دشنامهاي شاهنامه به تنژاد ایرانی و افتخارات او دشمنی می
ووسی ري آزرده داشت و بعید نیست که تخلیط معاندان نیز در رنجش محمود از فردخاط

12»محروم گردانیدن وي مؤثر بوده باشد.

شان یی نگرفت و دل آزرده و پریفردوسی بنابر آنچه مشهورست از آن پادشاه بهره«
و فتراز غزنین به خراسان و از آنجا به طبرستان بخدمت سپهبد شهریار از آل باوند

و هجونامۀ معروف خود را همانجا ساخت و ظاهراً بصد هزار درم به شهریار فروخت
416یا 411برد تا بسال سپس از مازندران به خراسان بازگشت و در مولد خود بسر می

13»هجري بدرود جهان گفت.

مآخذ شاهنامه
به توانتحقیق در باب مآخذ شاهنامه اندکی دشوار است و در این باب نمی«

یات صراحت سخن گفت. زیرا از طرفی گاه میان روایت فردوسی و مورخان در بعضی جزئ
ست اشود و از طرفی دیگر مآخذي که فردوسی از آنها استفاده کرده اختالفاتی دیده می

کنیم.توانیم میان شاهنامه و مآخذ آن مقایسۀ مستقیمیجملگی از میان رفته چنانکه نمی
امۀ ي، نجایهاي شاهنامه به یک کتاب به نامهاي: نامۀ خسروفردوسی در بسیاري از

امه ا مطلق ننامۀ پهلوي، نامۀ شهریارم نامۀ باستان، نامۀ راستان نامۀ شاهوار و یخسروان،
مدتی که فردوسی› شاهنامۀ ابومنصوري‹اشاره کرده است. این اشارات همه راجعست به 

ي ز روکی از دوستان بر آن دست یافت و ادر جستجوي آن رنج برد و سرانجام به همت ی
آن به سرودن شاهنامۀ خود قیام کرد.

الظاهر از بعضی داستانهاي منفرد دیگر نیز که فردوسی بجز شاهنامۀ ابومنصوري علی
در آن روزگار شهرتی داشت استفاد کرد و از آن جمله است: داستان رزم بیژن و گرازان یا 



٤

رزم رستم با اکوان دیو و داستان رستم و سهراب و بعضی از داستان بیژن و منیژه و داستان
یی رسیده است رزمهاي رستم. تئودور نلدکه هم پس از تحقیقات دقیق خود به چنین نتیجه

از مآخذ دیگر «14».که چندین داستان شاهنامه از کتاب شاهنامۀ ابومنصوري اخذ شده است.
15»است.› اخبار رستم‹ ردوسیاست. دیگر از مآخذ ف»اسکندرنامه«شاهنامه، 

هانوشتپی
171-172) ص ص 1352تهران: امیر کبیر، (، سرایی در ایرانحماسهصفا،اهللاذبیح-1
تهران: › ( دهقان و نقش او در نگاهداشت و انتقال فرهنگ ایرانی‹فوالدوند، اهللاعزت-2

.25) ص 83، س 2، ش ماهنامۀ حافظ
، با شرح و انتخاب جعفر شعار و حسن هرابسرستم و غمنامۀ شاهنامه فردوسی، -3

.17، ص )1368انوري (تهران: علمی 
.24ت اهللا فوالدوند، پیشین، ص عز-4
ه (پایان نامآداب و رسوم از خالل بخش حماسی شاهنامهري،طاهرة قاسمیان یادگا-5

)، 1386هنگی،، پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
.8ص 

) ص1370(تهران: علمی، ردوسی و سرگذشت شاهنامهزندگینامه فمحمد دبیر سیاقی، -6
28.
.31، ص )1349بیب یغمائی، فردوسی و شاهنامۀ او (تهران: انجمن آثار ملی، ح-7
.8اهره قاسمیان یادگاري، پیشین، صط-8
همو-9

)،81372و 9، شماهنامه گلچرختهران: ، (›مذهب فردوسی‹حمد مهدوي دامغانی، ا-10
.4-16ص ص 

.180-181ص ص بیح اهللا صفا، حماسه سرایی در ایران، پیشین،ذ-11
.184-187همو، ص ص -12



٥

.174-175همو، ص ص -13
.205همو، ص -14
.206همو، ص -15



٦

بخش اول

مسائل اجتماعی



٧

مقدمه
طبقات اجتماعی مشاغل:

طبقه چهارسانیان رسید، تشکیالت جدید در جامعه پیدا شد که مبتنی برچون نوبت به سا«
وده ملت و صنعتگران و شهریانت-4ارات مستخدمان اد-3جنگاوران -2روحانی -1بود: 

شتمل بوده استمروحانیانشد. طبقۀ هر یک از این طبقات به چند دسته تقسیم می
س از پلماء صنف مغان بوده، رین مرتبه این عتترین و متعددبر قاضی و علماي دینی (پست

که هر یک شغلی و وظیفه خاصی مغان، مؤبدان و هیربدان و سایر اصناف روحانی،
مشتمل جنگیاناند. اما طبقه داشتند). دیگر از شعب طبقه روحانی دستوران و معلمان بوده

ه که در طبقبر دو صف سوار و پیاده بوده است، که وظایف مختلف داشتند. اصنافی
دگانتشخیص داده شده از این قرار است: منشیان، محاسبان، نویسنمستخدمان ادارات

ان نیز ها و قراردادها و مورخان و پزشکان و منجماحکام محاکم و نویسندگان اجازه نامه
جار و صناف و شعبی بود مثل تاهم مرکب از طبقۀ تودهاند. رفتهجزء این طبقه به شمار می

1»وران. هر یک از این طبقات رئیسی داشت.ن و سوداگران و سایر پیشهفالحا

اردشیر، طبقات کسان«نویسد: در مورد طبقات عهد ساسانی می»الذهبمروج«مسعودي در 
ین و دمور ارا مرتب کرد و هفت طبقه نهاد. نخست، وزیران و پس از آن مؤبدان که نگهبان 

دار هعهدو آنها نگهبانان امور دینی همه کشور وو رئیس همه مؤبدان بودةقاضی القضا
سوم به قضاوت دعاوي بودند و چهار اسپهبدي نهاد: یکی به خراسان، دوم به مغرب،
ه هر ند کوالیت جنوب و چهارم به والیت شمال و این چهار اسپهبد مدیران امور ملک بود

ر هند و یک چهارم آن بودکدام تدبیر یک قسمت مملکت را به عهده داشتند و فرمانرواي 
که اهلسانییک از اینان مرزبانی داشت که جانشین اسپهبد بود و چهار طبقۀ دیگر را از ک

وشد ترتیب داد تدبیر بودند و کار ملک و مشورت حل و عقد امور با حضور ایشان می
2»گران و مطربان و آشنایان صنعت موسیقی را به نظام آورد.آنگاه طبقات نغمه

مراتب اشراف و شاهزادگان و متولیان بهرام گور،«نویسد: ر مورد طبقۀ مطربان میو د
هاي فلسفه را به حال خود عبدان و زاهدان و عالمان دین و دیگر رشتهتها و مآتشکده



٨

گذاشت ولی طبقۀ مطربان را تغییر داد و کسانی را که به طبقه متوسط بودند به طبقه باال برد 
ا به طبقه میانه جاي داد و مراتب را دگرگون کرد و چون به مطربان که مایۀو طبقه پایین ر

آنها بهم زد و شاهان بعد از نشاط او بودند دلبستگی داشت ترتیب اردشیر بابکان را در بارة
او نیز به همین روش بودند تا خسرو انوشیروان که مرتبه مطربان را به ترتیبی که در ایام 

3»کرد.اردشیر بوده مقرر

وزرگ -1کند: یعقوبی، فهرست صاحبان مناصب عالی کشور را اینگونه بیان می
بد (حافظ هیربدان هیر-3(روحانی اعظم)، مؤبدان مؤبد-2فرمادار (وزیر اعظم)، 

رمانفرماي مرزبان که ف-5یس دبیران)، سپاهبد (فرمانده لشکر) دبیر بد (رئ-4آتشکده)، 
4›ایالت بود.

ت و به گرفاز چند طبقه مکرر نام برده شده است که در دستور کار قراردر شاهنامه،
وار اشاره شده است:مشاغلی که تاثیر چندانی در امور مملکت نداشتند بطور فهرست

دبیر -2وزیر -1طبقاتی که بطور مفصل در مورد آنها صحبت شده است به این قرار است: 
ارنگ (که فرمانرواي ایالت کوچکتر بود)کنپهلوان-4وبدان موبد و موبدان م-3



٩

هانوشتپی
ین سن، ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید یاسمی (تهران: صدايآرتور کریست-1

.69-70) ص 1378،معاصر
الذهب، ترجمه رشید یاسمی(تهران: بنگاه ترجمه و نشر عودي، مروجابوالحسن مس-2

.240-241) ص ص 1344کتاب، 
همو.-3
.372-373پیشین، ص ص آرتورکریستن سن، ایران در زمان ساسانیان،-4
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وزیر
ور کردن کشـ دربار را دستور (یا وزیر) داشته است. وظیفۀ او ادارهبزرگترین پایگاه برجسته

ـ د. پادشاهان از داشتن وزیر ناگزیر بودهوتحت نظارت پادشاه ب ا او اند و نیک و بدکارها را ب
کردنـد  دادند. با او رایزنی میفرمانهاي خود را به دستیاري او انجام میگذاشتند،در میان می

افشـاندند و نـامش را را بـر مـیخ     دادنـد بـراو گـوهر مـی    و چون خدمت بزرگی انجام مـی 
شـد. جایگـاه   نگاشتند. در دورة ساسانیان دستور از میان موبدان برگزیده مـی درم(سکه) می

ر بد گوهر وبودند که از دستوباور بود. ایرانیان براین روي تخت فیروزه ،دستور در پیشگاه
ا ررسـد و تخـت شـاهی بـا دسـتور خـوب دل آ      گفتۀ بد به دیهیم پادشاهی زیان فراوان می

گردد.می
اهمیت وزیر

یـر  انوشیروان هنگامی که بر تخت نشست در میان سخنان خود گفت: پادشـاه از داشـتن وز  
کاريمن بااو در میان بگذارد و مشورت کند. اگر کسی ناگزیر است و باید بد و نیک را با

اجازه ندهد که من آگاه گردم براین کار موافق نخواهم بود:وزیرواجب دارد و 
ــرده   ــر ب ــه س ــا تاجــداري ب ــه م ــمک ای

ولــــیکن ز دســــتور بایــــد شــــنید
ــاه   ــدین بارگ ــد ب ــه آی ــس ک ــر آن ک ه
ــتان  ــتور همداســـ ــم ز دســـ نباشـــ

ــرورده  ــرد راي پـ ــه داد و خـ ــمبـ ایـ
ــد    ــد پدیـ ــی او نیایـ ــک بـ ــدو نیـ بـ
ببایســــــت کــــــاري نیابنــــــد راه
ــتان    ــین داس ــد چن ــن بپوش ــر م ــه ب ک

)31-55/34(انوشیروان، 
:رسدیمبزرگمهر به انوشیروان گفت: که از دستور بد گوهر و گفتۀ بد به دیهیم شاهی بد 

ــد ز دســــتور بــــد گــــوهر و گفــــت ــاهی رسـ ــیم شـ ــه دیهـ ــاهی بـ تبـ
)١٣۴/١٣۵٢ھمان، (

یا
ــاه   ــرافراز شـ ــد سـ ــد باشـ ــر چنـ بــــه دســــتور گــــردد دالراي گــــاهاگـ

)266/3651(همان، 
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جایگاه وزیر
جایگاه دستور گاه بر روي تخت فیروزه بود:

ــدا بـــه پیـــروزه برجـــاي دســـتور بـــود  ــه از کدخـ ــیش یکـ ــودرنجـ ور بـ
)225/3593(خسرو پرویز، 

نشست:و گاهی در یک سمت، نزدیک شاه می
ــر   به یک دسـت موبـد کـه بـودش وزیـر       ــرد دبیـ ــر یزدگـ ــت دگـ ــه دسـ بـ

)138/1416(انوشیروان، 
دار شـده،  ه نـوه کـ زمانی که اردشیر دانست .کرده استوزیر، شاه را در میدانی همراهی می

د:رن کودك را به سوي تخت بشادمان شد و با دستور خود به ایوان آمد و آ
ــیر  ــد اردشــ ــاد شــ ــار او شــ زگفتــ
گرفتــــه دالویــــز را بــــر کنــــار   

ــر     ــا وزی ــود ب ــد خ ــوان خرامی ــه ای ب
ــهریار   ــد ش ــت ش ــوي تخ ــوان س ز ای

)282-171283(اردشیر، 
ش بـه  زمانی که هرمزد تصمیم گرفت که به بهرام چوبین مقام سپهبدي اعطا کند با دسـتور 

فت:سوي میدان ر
جهــانجوي بــا گــوي و چوگــان و تیــر
ــاه   ــک شــ ــد نزدیــ ــپهبد بیامــ ســ

ــر    ــا وزی ــود ب ــد خ ــدان خرامی ــه می ب
کمر خواسـت و خفتـان و درع و کـاله   

)505-344/506(هرمزد، 
شود. انوشیروان با دبیران و حاجب و دستور خـود  در شکارگاه نیز حضور موبد مشاهده می

به شکار رفت:
گــــه ســــوي نخچیرگــــاهوز آن جای

دســـــتور شـــــاهندبیـــــران و زروا
ــواه   ــه خـ ــان داغ دل کینـ ــد چنـ بیامـ
ــه راه    ــان بـ ــک روز پویـ ــد یـ برفتنـ

)1645-151/1648(انوشیروان، 
ه بکرد. پیش از آنکه انوشیروان به جنگ با رومیان برود وزیر در آتشکده شاه را همراهی می

و گریان به سوي آتش رفت:آتشکده رفت و از دستور خویش برسم خواست
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ــت  ــم بجسـ ــاکیزه برسـ ــتور پـ دو رخ را بـــه آب دو دیـــده بشســـتز دسـ
)511/82(همان، 

آیـد.  وزیر به عنوان مشاور شاه و محرم اسـرار او در جـاي جـاي شـاهنامه بـه چشـم مـی       
هـا بـا دسـتور سـخن     گفـت در کار ا موبدان سخن رانـد و  بگور دربارة پادشاهی خود بهرام

و در هر کاري با او مشورت خواهم کرد.خواهم گفت
ــخن    ــر سـ ــیم یکسـ ــتور پرسـ ــاري نوافگنــ  زدسـ ــو ک ــن  دچ ــواهم زب خ

)299/622(یزد گرد بزه گر، 
اسـت  با سردارانش از دادگري سخن راند، وزیر خردمندش برپاي خرپس از آنکه بهرام گو

اه گفت:گل وبیداد گریش به شنو از ش
ــت    ــاي خاسـ ــد برپـ ــر خردمنـ وزیـ
ــت   ــیم گش ــی ب ــدیش ب ــان از بدان جه
ــنگل از هنـــدوان    ــر نـــامور شـ مگـ
زهندوســــتان تــــا در مــــرز چــــین
ــد  ــه ب ــازد ب ــران همــی دســت ی ــه ای ب
ــد     ــان هن ــنگل نگهب ــاهی و ش ــو ش ت

چنین گفت کاي خسـرو داد و راسـت  
وزیـن مرزهـا رنـج و سـختی گذشـت     
کــــــه از داد پیچیــــــده دارد روان 

ــین زدزدان پرآ ــوب دارد زمــــ شــــ
ــازي ســـزد    ــتان کارسـ ــدین داسـ بـ

ــا  ــرا ب ــند  ژچ ــین و زس ــد ز چ خواه
)1874-411/1879(بهرام گور، 

ختنـد  تاندیگر بیگانـه بـه سـوي ایـرا    نقیصر با سرداراونزمانی که ساوه شاه، خاقان چی
وزیر نظروجویا شد مشورت کنند و نظر آنها رابا او هرمزد بزرگان را به پیشگاه خواند تا 

خود را اعالم کرد:
چنــین گفــت موبــد کــه بــودش وزیــر
ــگ   ــه جنـ ــد بـ ــزر گربیایـ ــپاه خـ سـ
ــا رومیــــان داســــتانها زنــــیم    ابــ
ــر  ــت نزدیکتـ ــاه اسـ ــاوه شـ ــرا سـ تـ

کـــه اي شـــاه دانـــا و دانـــش پـــذیر
ــگ  ــانی درنــ ــی زمــ ــد جنگــ نیابنــ
زبـــــن پایـــــۀ تازیـــــان بـــــرکنیم
ــاریکتر   ــز تــــ ــا نیــــ وزو کارمــــ

)302-333/307(هرمزد، 



١٣

ه کـ هنگامی که قیصر براي خسرو پرویز جامۀ چیلپانشان فرستاد شاه به وزیـر خـود گفـت    
مطابق با آئین نیست:هپوشیدن آن جام

بـــه دســـتور فرمـــود پـــس شـــهریار
ــود    ــان بـ ــه دهقـ ــین پرمایـ ــه آیـ نـ

ــار    ــوهر نگـ ــۀ روم گـ ــه آن جامـ کـ
کجــــا جامــــۀ جاثلیقــــان بــــود   

)2059-131/2060(خسرو پرویز، 
ري شـهر  یز فرمان داد تا شهر ري را با پیالن بکوبند. دستور شاه به او گفت کـه خسرو پرو

بزرگی است و پسندخداوند نیست که چنین کاري انجام گیرد:
ــهریار  ــا شــ ــتور بــ ــه دســ گرانمایــ
ــهري بزرگســت ري  ــه ش ــن ک ــه ک نگ
ــتان  ــزدان در آن کـــار همداسـ کـــه یـ

ــار    ــان یادگ ــاي از کی ــت ک ــین گف چن
ه پــینشــاید کــه کوبنــد پــیالن بــ    

ــتان      ــین داس ــر زم ــم ب ــه ه ــد ن نباش
).3055-190/3057(همان، 

ا بـه  تهنگامی که بهرام گور خواست تا ناشناس به هندوستان رود به دستور و دبیرش گفت 
پیشگاه روند و مشورت کنند:

ــر   ــا دبیـ ــتور او بـ ــاك دسـ ــد پـ بشـ
ــه  ــد هرگونـ ــم ايبگفتنـ ــیش و کـ بـ

جـــزو هرکســـی آنـــک بـــد نـــاگزیر
ــد قر ــم ببردنـ ــک و قلـ ــاس و مشـ طـ

)1885-412/1886(بهرام گور، 
بـه موبـد  هنگامی که انوشیروان پیمانی نوشت که هرمزد جانشین او گردد، آن پیمان نامه را

(که دستور او بود) سپرد:
شســتند عهــدي بــه فرمــان شـــاه    بن

چو قرطـاس رومـی شـد از بادخشـک    
اندبــــه موبــــد ســــپردند پــــیش ر

ــ  ــزد را داد تخـ ــه هرمـ ــالهکـ ت و کـ
ــري بـــ ــر زمشـــکرونهادنـــد مهـ بـ

ــردا  ــداردل بخـــ ــان و بیـــ نبزرگـــ
)4394–310/4396(انوشیروان، 

تـاب دیـدن کشـندة پـدر را نـدارد. بنـدوي       هد گفت: کـ وروزي خسروپروزیر به دستور خ
کند:خون میلگذرد و او را دهرزمان از مقابلش می


