بررسي سرکشي وزيران و موبدان در شاهنامه با استفاده از دادهکاوي
دکتر رضا اشرف زاده،
لیال قرباني قره تپه،
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چکیده
یکی از ویژگیهای مشترک بسیاری از شخصیتهای شاهنامه «سرکشیی وااررمیاای» اسی  .دالیی و ااییی هیای ایی
سرکشیها و ای ررجام کار سرکشان با یکدییر تفاوت دارد .در ای میان ااررماای وزیران و موبدان از اهمیی وییژ ای
برخوردار اس  .چرا که ای دو گرو هموار به عنوان عناصر « قدرتمند و قدرت آرری » جامعه اقش تعییی کنند ای
در امور کشور داشتهااد .همچنی با توجه بیه اعتقیاد تیاریخی ایرااییان باسیتان مبنیی بیر «رریضیهبیودن اااعی » و
«اهریمنیبودن ااررماای» از شا  ،ای سرکشیها در برابر شا قاب تأم میامایید .در ایی مقاهیه بیا اسیتفاد از رو
داد کاوی و استفاد از ارمار ار وکا به بررسی آماری جامعة وزیران و موبدان و تحلی اتایج حاص از آن پرداختهایی..
برای اساس دریارتی .که سرکشی در میان موبدان بیشتر از وزیران وجود داشته و ای موبدان متمرد خو ررجامتیر از
وزیران ااررمان بود ااد .در مقاب اختالف آماری اادکی میان «وزیرانِ مطیع ِخو ررجام» و «وزیرانِ مطیعِ بیدررجام»
وجود دارد .و ای حاکی از قدرت باالی پیشوایان مذهبی و همچنی اوعی وزیرستی ی در میان شاهان اییران باسیتان
اس .
کلیدواژ ها :شاهنامه ،سرکشی ،وزیران ،موبدان ،داد کاوی ،ارمار ار وکا ،تحلی جامعه آماری.

 .1استاد زبان و ادبیات رارسی ،دااشیا آزاد اسالمی ،واحد مشهد edu@mshdiau.ac.ir
 .2دااشجوی دور دکتری زبان و ادبیات رارسی ،دااشیا آزاد اسالمی ،واحدمشهد؛ ای مقاهه مستخرج از رساهه دکتری اینجااب اس که در دااشیا آزاد
اسالمی واحد مشهد در حال ااجام اس ghorbani6496@gmail.com .
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 -1مقدمه
سرکشی و ااررماای ،یکی از ب مایههای اصلی داستااهای شاهنامه اس  .اصوالً با همی سرکشییهاسی کیه شیاهنامه
آغاز میشود؛ سرکشی جمشید در برابر خداواد و ادعای خدایی ،سرکشی ضحّاک و کشت پدر و برکنیاری جمشیید و
سرااجام سرکشی کاو علیه ضحّاک و شور

مردم ،آغازگر ماجراهایی اس که تا ااتها برهمی اساس پیش میرود .به

دهی سرکشی پسران رریدون ،ایرج کشته می شود؛ توس پسر اوذر ،با اادید گررت ررمان کی خسرو ،باعث مرگ ررود،
برادر کی خسرو می شود؛ ااررماای رست .در برابر کیکاووس ،سبب کینة پادشا از رست .میشود و در ماجرای سیهرا
با مضایقه اوشدارو باعث مرگ ااهنیام سهرا جوان میگردد .به همی ترتیب بهیرام چوبینیه بیا سرکشیی و قییام در
مقاب هرم و خسرو پروی «حکوم چهارصد ساهه ساساایان را به هرز میارکنید« .اسیالمی ادوشی  »923 :1931،و
ااررماای م دک در مقاب قباد باعث میشود مردم برای احقاق حقوق خویش بهپاخی اد و از جنیبش م دکیی حمایی
کنند( .ر.ک .می اای )131 :1939 ،گویا اکثر شخصیّ های شاهنامه برای ای شک گررته ااید کیه حضیور خیود را بیا
ااررماای ظاهرکنند و عاقب در ای را از داستان خارج شواد.
در شاهنامه تمرد و ااررماای در تمامی اقشار جامعه به چش .میخورد .از شاهان و شاه ادگان گررته تا یالن و پهلوااان
و از ارتشتاران و سپاهیان گررته تا صنعتیران وکشیاورزان .از ایی رو ااییی هیای سرکشیی و ررجیام آن بیا یکیدییر
متفاوت اس  .به عنوان مثال سرکشی جمشید در مقاب خدا به دهی کبر و غروری بود که در اثر رسیدن به قدرت و
شوک دچار

شد در صورتی که عام اصلی قیام کاو داد خواهی از ضحاک بود ؛ چرا که ضحاک هفید پسیر

کشته و قصد داش آخری ررزاد

را

را ای اعمة ماران سازد .ااررماایهای رست .از شیاهان زمیان خیود ایی ریشیه در

آزادگی و دراع از آزادی خود دارد .برای اساس ،در شاهنامه با دو وجه مثب و منفی سرکشی مواجه هستی .که ییا در
جه ایکی و دراع از حق و حقیق صورت گررته و یا با ایات پلید و مقاصد شوم و اهریمنی رخ داد اسی  .بسییاری
از ای سرکشیها ،مسیر تاریخ را دگرگون میکند؛ مااند خی

کیاو و ررییدون در برابیر ضیحّاک و تعیداد زییادی از

سرکشان جان خود را بر سر ای ااررماای و تمرد از دس میدهند .همچون ب رگمهر و بهرام چوبینه.
در شاهنامه سرکشی درمیان وزیران و موبدان ای به چش .میخورد .ایی مقامیات ممتیاز جامعیه بیه عنیوان یکیی از
مهتری عناصر قدرت ،هموار اقش مه .و اساسی در امور کشور به عهد داشیتهااید .وزییران «در واقیع ایب

تپنید

دستیا حکومتی بود ااد و شاهان کار به صوابدید آاها میکرد ااد( ».سیرامی ) 323:1933:موبیدان ایی در شیاهنامه
اقش تعیی کنند ای در رواد رویدادها داراد .در موارد متعدد ،موبدان را در جاییا دستور پادشا میبینی .و حتی گیا
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گا با آاان درحاهی روبرو میشوی .که در مسند شاهی بر کرسی زری اشسته و بر ایران ررمان میراانید (ر.ک .همیان:
 323و .)393اهمی ای سرکشیها آن گا مشخص میشود که بداای .در ایران باستان شیا «مظهرقیدرت خداواید و
مهر و قهر او و امایند اراد مل به شمار میرر  .مردم او را خداییان و سایة خیدا مییخوااداید و او خیود را حیاک.
مطلق و ماهکاهرقا مردم میدااس  .در ای میان تنها محدودی قدرت پادشا  ،به ذات حیاک .مطلقیی کیه مقیامش
ماروق بشر بود ،بستیی داش ( ».ثروتیان« .)21:1913،ای پندار کیه پیوایدی مییان ررمیااروا و خداواید وجیود دارد،
چنان مشروعیتی به قدرت سیاسی میبخشید که هرگواه رقابی در زایدگی سیاسیی ،غیرحقیاای شیمرد مییشید».
(بشیریه )1933،91،و «پیروی بی چون و چرا از ررمااروایان ،چه از دید سیاسیی و چیه از دیید اعتقیادی و دینیی ،بیر
مردمان واجب شمرد میشد( ».کسرایی)132: 1389 ،
با ای وجودگاهی ای صاحبمنصبان ،برای منارع خود سرکشیکرد و تا جایی پیشررتهااد که منجر به ع ل یا قت
پادشا شد ااد.گاهی ای ااررماای آاان به جه حفظ منارع کشور بیود اسی

و جیان خیود را در ایی را بیه خطیر

ااداختهااد.
 -2سواالت و فرضیههاي تحقیق
در ای مقاهه ایارادگان سعیکرد ااد به ای سواالت پاسخدهند که در شاهنامه:
-1سرکشی در مقاب شا  ،میان وزیران بیشتر اس یا موبدان؟
 -2آیا اایی های سرکشی میان وزیران و موبدان یکسان اس ؟
 -9ررجام کار وزیران و موبدان تا چه ااداز بستیی به سرکشی آاان در مقاب شا دارد؟
ررضیههای مطرحشد درای پژوهش به شرح زیر اس :
 -1در شاهنامه موبداای بود اادکه به مقام وزارت و حتی سلطن ه .رسید باشند امیا بیا وزیراایی کیه بیه حکومی
رسید باشند مواجه امیشوی ..بنابرای با توجه به اقتدار بیشتر روحاایون اسب

بیه وزییران ،امکیان سرکشیی آایان

بیشتر بود اس .
 -2از آن جایی که موبدان هموار یکی از رقیبان سرسخ پادشا  ،بود ااد سرکشیی آاهیا بیشیتر در جهی گسیتر
قدرت خود صورت گررته اس  .در مقاب  ،وزیران هموار مشاور پادشاهان بود ااد و برای حفظ قیدرت پادشیا تیال
میکرد ااد .در واقع چون بقای وزارت در تداوم سلطن بود اس  ،به ادرت با اایی کسب قدرت دس بیه سرکشیی
زد ااد.
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 -9به عل قدرت بیشتر موبدان اسب بیه وزییران ،در صیورت سیرپیچی از دسیتور شیا  ،دچیار مجیازات کمتیری
میشد ااد .اما در مورد وزیران سرکش ،حداکثر مجازات یعنی مرگ در ااتظارشان بود اس .
 -3پیشینه تحقیق
آنچه که تاکنون دربار سرکشی وزیران و موبدان صورت گررته ،اه به صورت مستق بلکه به صیورت ررعیی در کنیار
پژوهشهای دییر اس  .اغلب ایارادگان به بسیاری از جنبههای سرکشی وزیران و موبدان توجهی اکرد ااد .بخصوص
در ای بار شناسایی آماری مناسبی صورت ایررته اس  .علیی رضیاقلی ،در کتیا «جامعیهشناسیی خودکیامیی» بیه
سرکشی کاو علیه ضحاک پرداخته کرد اس  .اما محور اصلی کتا تحلی جامعیهشیناختی اسیتبداد مییباشید .در
مقاهة «خویشکاری موبدان در شاهنامه» از زهرا دهپذیر ،اویسند  ،موبدان را معرری و اقیش و وظیای آاهیا را مطیابق
ابیات شاهنامه بررسیکرد  ،اما اشار ای به ااررماای موبدان اکرد اس  .به ایورکلیی ،در ایی رابطیه تحقییق کامی و
جامعی که بتوان به آن استناد کرد ،ااجام اشد اس و همی امر ،پژوهش در ایی زمینیه را ضیروری و اهبّتیه دشیوار
میسازد.
 -4روش اجراي تحقیق
روشی که در ای پژوهش صورتگررته اس  ،تحلی های ساختاری و آماری داستان هایی اسی کیه در آاهیا وزییران و
موبدان در برابر شا سرکشیکرد ااد .پیشینة زادگی شخصیّ ها ،دالی و ااییی هیای سرکشیی و ررجیام مهمتیری
سرکشان ،مباحثی اس که در ای تحلی بیشتر مورد توجّه قرارگررته اس  .برای اساس رو

گیردآوری مطاهیب ،بیه

صورت ریش برداری و مطاهعة کتابخااهای اس  .تحلی آماری و تج یه و تحلی اتایج حاص آن به کمک تکنیکهیای
داد کاوی صورتگررته اس  ،بدی منظور از ارمار ار وکا ( )Wekaاستفاد کرد ای ..ای رو

تحلی تج یه و آمیاری

برای اوهی بار اس که در ادبیات رارسی مورد استفاد قرارگررته و تاکنون تج یه تحلی آماری با استفاد از ارم اری ار
وکا صورت ایررته اس  .به ای ترتیب رو

اوینی محسو شد و میتوااد امودی از استفاد کاربردی رایااه در علوم

ااساای باشد.
 -5بحث وتحلیل
برای روش شدن دقیق معنی و مفهوم سرکشی و مشخصشدن ویژگیهای سرکشان در شاهنامه ابتیدا معنیی آن را در
ررهنگ هغ و سپس در شاهنامه بررسیکرد وآنگا به معرری وزیران و موبدان و سرکشی آاان میپردازی..
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 -1-5سرکشي در بررسي واژگاني
معنی سرکشی در ررهنیهای هغ

بدی شرح اس  :عصیان ،اغیان ،ااررماای ،رشد ،درازی قام  ،سرتارت  ،کژررتاری،

قوت و قدرت داشت  ،دالوری ،گرداکشی( .ر.ک .دهخدا :1911،ذی واژ سرکشی) ،ااررماای ،بازرسی و رسییدگی(ر.ک
معی :1931،ذی واژ سرکش) گردنکشی ،ااررماای ،یاغیگری (ر.ک .عمید : 1931 ،ذی واژ سرکشیی) مترادریات
سرکش ای معادل اس با .1« :بغی ،تمیرد ،توسینی ،سیرپیچی ،اغییان ،عصییان ،گیردنکشیی ،مخاهفی  ،ااررمیاای،
یاغیگری  .2بازدید ،بازرسی ،مالقات ،دیدار ،ااقیاد» (خداپرستی ،1911 ،ذی واژ سرکشی).
با توجه به معاای مختل سرکشی ،میتوان در تعریفی گسترد تر سرکشی را ایوعی هنجارشیکنی و قییام علییه وضیع
موجود دااس که به هر دهیلی و از سوی هرکسی میتوااد اتفاق بیفتد.
 -2-5سرکشي در شاهنامه
واژ «سرکشی» و «سرکش» در مفهوم ااررماای و مخاهف  ،ج در معدودی از ابیات شاهنامه به چش .امیخورد.
(رردوسی)119/2 :1933،

زمییی سربسییر گفتییی از آتییش اسیی

هییییوا دام آهییییرم سییییرکش اسیی ی

چییرا سرکشییی تیییو بییه ررمییان دییییو

ابینیییی همیییی ریییر گیهیییان خیییدیو (رردوسی)111/2 : 1933

رردوسی ای واژ را بیشتر در معنای مجازی آن یعنی«پهلوااان» و «قدرتمندان» به کار برد اس .
یکییی سرکشیییی بییود اییامش گیییرزم

گیییوی ایییامجوی آزمیییود بیییه رزم (رردوسی)111/ 1/1933:

بیییر او سرکشیییان آریییری خوااداییید

سیییوی شیییا بیییا او همیییی رااداییید (رردوسی )31/2/1933:

با ای وجود عم سرکشی و ااررماای به اور گسترد و در بسیاری از شخصی هیای شیاهنامه بیه چشی .مییخیورد.
آنچه در ای تحقیق مورد اظر اس بررسی و تحلی آماری سرکشی و سرپیچی وزیران و موبدان شیاهنامه از ررمیان
شا  ،با استفاد از روشهای اوی یعنی رو

رایااهای میباشد .در ای رو

ااالعات مورد اظر را به رایااه مییدهیی .و

اتایج را به صورت گروههای مشابه (خوشه) در سرکشی و اااع  ،دریار کرد و سیپس بیه تج ییه و تحلیی اتیایج
حاصله میپردازی ..م ی

ای رو

در مقایسه با رو

سنتیِ استخراجِ ااالعات ،دق و سرع بیشیتر و هی.پوشیاای

بهتر با جامعه آماری واقعی ،میباشد.
برای بررسی سرکشی میان ای دو گرو ابتدا ای گرو و کارکردهایشان را در شاهنامه معرری امود  ،سپس بیه اقید و
واکاوی مشهورتری وزیران و موبدان سرکش در شاهنامه میپیردازی .و سیرااجام بیا اسیتفاد از رو
سرکشیها را مورد تج یه و تحلی قرار میدهی..
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داد کیاوی ایی

 -1-2-5وزيران
وزیران از مهمتری شخصی های داستانهای شاهنامه هستند کیه جایییا وییژ آاهیا در کنیار پادشیاهان و اقیش
حساس مشاور و راهنمایی شا  ،اهمی و اعتبار آاان را دو چندان کرد اس .
رردوسی ای اغلب از آاها به اکویی یادکرد و وجود آاان را بیرای مملکی داری پادشیاهان الزم دااسیته اسی  .بیرای
شناخ بیشتر ای ارراد در شیاهنامه ابتیدا معنیی هغیوی آن را بررسیی کیرد و سیپس بیه دیییر کارکردهیای آایان
میپردازی..
 -1-1-2-5واژه شناسي وزير
در هغ اامة دهخدا دربار وزیر آمد اس :
معاون ،ه.پش و مددکار؛ دستور ،همنشی خاص پادشا که مشیر تدبیر و ظهیر سریر باشد و وزییر تحمی بیارگران
مملک اماید .پار ای هغویی گویند از وِزْر به معنی حِمْ و بار اس  ،چه سنیینی بار ملک به دو

وزیر اس  ...،آاکیه

در برداشت بارکسی شریک باشد .ظاهراً چون وزیر در مقدمة برداشت بار سلطن و ریاس با سلطان متفق میباشید
ههذا به ای هقب ملقب شد  .ای کلمه معر اس از «وی چیر» یا «وجیر» پهلوی و از اوستایی«ویچیر » بیه معنیی
رتوی دهند ( ...ر.ک .دهخدا :1911 ،ذی واژ وزیر)
بنابرای وزیردر معنای عام آن مشاور و معاون پادشا اس که در ادار امور مملک

شا را یاری میکند و در معنیای

خاص آن «زماای اس که وزارت قوااینی پیدا میکند و قااونمند میشود و وزیر بیا دریاری حقیوق ،م اییا و وظیای
مشخص ،دارای تشکیالت معیی و منسیجمی مییگیردد ...کیه چنیی کیارکردی خیاص ...از دوران بنییعبیاس آغیاز
میگردد( ».منظری مقدم)91: 1919،
 -2-1-2-5وزيران در ايران باستان
یکی از مناصب آشنا در ررهنگ سیاسی ایران که در منابع تاریخی از آن رراوان یاد شد  ،وزییر اسی  .وزییر اخسیتی
پدید ای اس که هستة اظام دوهتی از آن برآمد و در اخستی سد های میالدی از سوی شا شیاهان در امپراتیوری
ساساای واقعی یارته اس ( .ر.ک.کاوادی کاتب .)91 :1932 ،شاهان ایراای اعتقیاد داشیتند «وزییر کسیی اسی کیه
کارهای ما را سامان میدهد .زبان ماس که با آن سخ میگویی .و جنگ ار ار میا اسی کیه بیرای ریرود آوردن بیر
دشم ما ،در سرزمی های دوردس آماد ا

ایا میداری( .».کلمان )119:1919 ،وزیر در اص «رابط بی پادشیا و

مقامات دوهتی بود» (میراحمدی )112: 1933،رئیس تشکیالت مرک ی وزیر ب رگ بود که در آغیاز« هی ار بیذ» هقیب
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داش  .وظیفة اصلی او ادار کشور تح اظارت پادشا بود .اما اکثر مواقع شخصاً تصیمی .مییگرری و هنییامی کیه
پادشا در جنگ یا سفر بود ،اائباهسلطنه محسو میی شید .میذاکرات سیاسیی تکلیی او بیود و در مواقیع ضیروری
ررماادهی سپا ه .به عهد او بود و چون مشاور خاص شاهنشیا بیود در همیة شیوون کشیور حیق مداخلیه داشی .
برای اساس وزیر دارای خردکام و ررتار بیاقص و جامع خصال پسندید میبود و دارای تدبیر وارر و صاحب احتییا
تا در مواقعی کیه سیروکار

بیا پادشیاهی عییا

و اکوهیید خصیال مییارتیاد بتوااید او را راهنمیایی کنید( .ر.ک.

کریستی س )191-193 :1933 ،
بنابرای ررع و من ه جاییا وزارت که باعث قدرتآررینی میشد اس هموار با خطرات و تهدیدات رراواای روبیرو
بود اس و «از همه بدتر ای که وزیر امنیتی اداش و سلطان میتوااس بیهیچ دهی خاصی -حتی به جهی ییک
تردید شخصی -وزیر را مطرود و مع ول سازد( ».منتظری مقدم )11: 1931،وزیر در سه مورد محدودی داش  .یکیی
آنکه حق تعیی جااشی برای خود اداش ؛ دییر آنکه چنااچه شخص شا او را ع ل یا اصب میکیرد ،بایید اااعی
میکرد و سرااجام آنکه شخص برگ ید شا را امیتوااس بدون اجاز شا  ،برکنارکرد و کسیی را جیایی ی امایید.
(ر.ک .غفاری )133 :1933 ،و ای همه ،بدان دهی بودکه ررهنگ سیاسی اییران «سیخ اسیتبدادی بیود و در ایول
تاریخ استبدادی جهان ،منحصر به ررد بهشمار میرری  .اسیتبدادی مطلیق ،متیراک ،.ارسیارگریخته و بییرحی ..ایی
استبداد ویراایر که با ارح مساهة رر ای دی و ظ اهلهی از پشتوااة میذهبی هی .برخیوردار بیود بیر شیدت قسیاوت و
خشوا صاحبان آن میار ود( .ر.ک .سی  )11 :1913 ،بدیهی اس در چنی رضایی در صیورت عیدم اااعی  ،چیه
ررجامی ااتظار ارراد را میکشید .بدی جه کساای که عهد دار ای منصب میشداد در واقع اررادی بوداد که با جیان
خود بازی میکرداد و تنها با داشت هیاق و درای رراوان میتوااسیتند از ااجیام ایی مسیووهی خطییر برآینید و در
صورت کوچکتری سه اایاری؛ اه تنها جان خود که خااواد وخویشااشان را ه .به خطر میااداختند.
 -3-1-2-5وزيران در شاهنامه
برپایة شاهنامه ،وزیر تنها یک عنوان سیاسی اس که داراد آن اقش اصلی را در براامههای سیاسی و اجراییی کشیور
دارد .عنوان و منصب وزارت اشااة تحول اداری در دوران ساسیاای اسی کیه بیرای پیشیبرد کارهیا پدیید آمید و در
شاهنامه بازتا یارته اس  .در متون گوااگون پهلوی و عربی به اام«وَزُرگ رَرَمذار» ایران و اایران ،یعنیی وزییر بی رگ
ایران و سرزمینهای غیرایراای برمیخوری( .ر.ک .خاهقی مطلق131 :1933 ،و)131
در شاهنامه بیشتر ،واژ "دستور" به جای وزیر و یا حداق به مفهوم وزیر به کار ررته اس  .دستوران در واقع یکیی
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«از شعب ابقة روحاای بود ااد و ای صن اخیر را "مغان اادَرز بَذ»میگفتهااد( ».کریسیتی سی  )129: 1933 ،امیا
اقشهایی که دستوران درشاهنامه ایفا میکنند منطبق بر معنا و مفهوم وزارت میباشد.
به عنوان شاهد میتوان به یکی از معروفتری دستوران شاهنامه یعنی جاماسب ،وزییر گشتاسیب اشیار کیرد کیه در
اص ب رگتری روحاای روزگارخود بود اس  « .جاماسپ پس از زرتش موبدان ِموبد خوااید مییشیود .جاماسیپ در
ادبیات زرتشتی به خرد و دااایی و هنر معروف اس » (گویری) 13 :1913،
از ابیات شاهنامه چنی به اظر میرسد واژ "وزیر" تقریبا از دوران تاریخی شاهنامه مورد استفاد قرار گررته اس .
بیییه ا دییییک اسیییکندر آمییید وزییییر

کییه ای شییا پیییروز و دااییش پییذیر (رردوسی )1331:1931 ،

همیییی تاختنییید از پیییی اردشییییر

بیییه پییییش اایییدرون اردوان و وزییییر (رردوسی ) 1113:1931 ،

در بسیاری از داستااهای شاهنامه شاهد رای ای شا با وزیران کاردان و جهاادید خیود هسیتی ..ااوشییروان عیالو بیر
ب رگمهر دارای سه وزیر دییر بود که رردوسی آنها را چنی معرری کرد اس :
سه مرد از دبییرانِ ایوشیی روان

یکی پییر و داایا و دیییر جیوان

چو ای د گشسب و دگیر برزمیهر

دبیییر خیردمیند و بیا رر و چیهر

بود ایام

خردمیند و روش دل و شیادکام

بر تخ اوشی روان ای سه پیر

چو دستور بوداد و همچون وزیر

سه دییر که میا آذر

(رردوسی )1111:1931

در شاهنامه ،وزیران به دو گرو عمد تقسی .میشواد .گروهی اماد خرد و خردمندیااد؛ مااند ب رگمهر ،وزیر معروف
ااوشیروان و گروهی اماد خردستی ی و اابخردی هستند؛ مااندگرسیوز وزیر ارراسیا  .وزیراای ه .هسیتند کیه دچیار
اوعی ت ه ل و هغ

ااد که معموالً به دهی استبداد و بیخردی شا و اااع کورکورااه از او صورت مییگییرد .ماانید

خطاهای جاماسب ،وزیرگشتاسپ در ماجرای اسفندیار .اما در مجموع «رردوسی اغلب آاان را میستاید و وجودشیان را
برای برقراری داد الزم میدااد» (موسوی و خسروی)113: 1933 ،
 -4-1-2-5سرکشي وزيران در شاهنامه
در شاهنامه معموالً وزیراای که در کنار شاهان و شاه ادگان حضور داراد مشاور ،رای ن و خیرخوا پادشا هستند؛
اما در موارد معدودی ه .با سرکشی وزیران در مقاب شیا مواجیه مییشیوی ..در واقیع مییتیوان گفی در شیاهنامه
وزیرستی ی شاهان امود بیشتری پیدا کرد اس تا شا ستی ی وزیران و دستوران .ای امر اه تنها در شاهنامه کیه در
آثارکه قب از شاهنامه ه .بهچش.میخورد .مثالً در متون که آمد اس کیکاووس ،وزیرخردمند
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«اوشنر» را به

ررمان دیوان به قت رسااد تا بتوااد به آسمان سفر کند( .ر.ک همان191 :و) 191
سرکشی وزیران در شاهنامه اسب به دییر سرکشان بسیار محدود اس  .حتی وزیران دژ خیرد کمتیر در مقابی شیا
سرپیچی میکنند و یا حداق به صورت آشکار ااررماای خود را آشکار امیسازاد .بلکه با توجه به افوذی که بر پادشیا
داراد بیشتر سعی در اغفالکردن شا و عملیکردن رای و اظر خود هستند .مثالً در میاجرای سییاو

گرسییوز بیرادر

اسفندیار -که گاهی در اقش وزیر و مشاور شا ه .ظاهر میشود -با ایراگ و دروغ باعث بدبینی ارراسیا به سییاو
و اهایتاً مرگ سیاو

میگردد.

 -2-2-5موبدان
در شاهنامه « دی برای گستر

حیاتش به پشتیباای حکوم ایازمند اس و حکوم ای برای ایجاد تاثیر بیشیتر در

دهها و تحکی .امور به دی ایازمند اس » (جوینی )13 :1933،بنابرای شاهان و موبدان مجبور بیه تعامی و همکیاری
مستمر با یکدییر هستند .برای شناخ بیشتر موبدان ای ابتیدا بیه بررسیی واژگیاای آن مییپیردازی .و سیپس سیایر
کارکردهای آاان را مورد بررسی قرار میدهی. .
 -1-2-2-5واژه شناسي موبد
در هغ اامة دهخدا آمد اس « :موبد» صاحب دیر آتشپرستان ،پیشوای دی ی دانپرستان ،رئیس دینی زرتشتیان،
رئیس روحاای زرتشتی ،حکی ،.مشاور در امور سلطن  ،دااا ،ستار شناس ،مورخ ،تاریخ ایار از ابقه روحاای ،دستور،
وزیر (ر.ک .دهخدا:1911 ،ذی واژ موبد) پورداوود معتقد اس  :واژ موبد در اوستا به صورت مغو ) )moghuدر
رارسی باستان ،میو ) (moguو در رارسیمیااه (پهلوی) ،مغوپ ) (magupatآمد و به مرور زمان تبدی به موبد
شد اس ( .پورداوود)21/2: 1933 ،
 -2-2-2-5موبدان در ايران باستان
« موبد اام عمومی روحاایان زردتشتی اس  .ای عنوان ظاهراً در قرن سوم میالدی مرسوم شد .از قرن چهارم (م) مقام
موبد اهمی

بیشتری یار  .شاید ای ار ایش قدرت با ایروی ر ایند سازمان روحاای

م دایی و سلسله مراتب آن

ارتبا داشته اس  .ظاهراً موبدان زیادی در امور حکومتی کشور و ایاالت ،در مقامها و موقعی های گوااگون به کار
اشتغال داشتند .از مهرهایی که از موبد چند شهر در دس اس  ،میتوان ررض امود که همه شهرها و اواحی موبدی
داشتند» (دریایی192 :1932 ،و  .)199روحاایون زرتشتی سلسله مراتبی داشتند .رئیس معابد ب رگ را مغانِ مغ
میخوااد ااد و ابقة باالتر مغها ابقة موبدان بود .ایران باستان به منااق مختل دینی تقسی .میشد و هر ااحیه را
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موبدی بود و رییس همة موبدان ،موبدانِ موبد اام داش
روحاایون کشور ریاس

(ر.ک .جوادی« )911 :1933،موبذان موبذ اه تنها بر همة

داشته ،بلکه پس از شاهنشا ساساای مهمتری و متنفذتری مرد بهشمار میررتهاس وگاهی

بر شاهنشا ساساای ای مقدم بود اس ( ».قدیاای)113 :1931 ،
«موبدان در اول تاریخ ایران از مدعیان حکوم
که ع ل و اصب پادشاهان تا حدی به دس

بود ااد و هر وق میتوااستند اعمال افوذ را به حدی میگسترااداد
آاان بود و درضم موجب اغتشا

ای میشداد .موبدان اگر در وضع

مناسبی قرارمیگررتند ،عام تعدی قدرتمطلقه پادشا میشداد .پادشاهان ای در هر ررصتی که بهدس
به تضعی

میآورداد

آاها میپرداختند .در ای گواه مواقع عکساهعم موبدان ،در اهای  ،اتیجة شومی برای پادشا داش ».

(رضاقلی 11 :1932 ،و )11در دوران ساساایان قدرت موبدان به اوج خود رسید؛ به اوری که در همة امور ارراد حق
مداخله داشتند .مردم ای آاان را مقدس شمرد و احترام میکرداد .عمد اقتدار آاان ،به عل

امالک و ثروت هنیفتی

بود که از را صدقات و جرائ .دینی بهدس میآورداد .ای ابقه درکار خویش کامالً استقالل داشتند و در واقع دوهتی
در دوه تشکی داد بوداد( .ر.ک .بیات211 : 1913 ،و)212
 -3-2-2-5موبدان در شاهنامه
موبدان در شاهنامه اوهی ابقه از ابقات چهارگااه آدمیان هستند که توسط جمشید به وجود آمد.
جمشید مردم را به چهارگرو تقسی .کرد .اوهی گرو را که کارشیان پارسیایی و پرسیتش خیدا بیود و در کوهسیاران
بوداد ،عنوان روحاای داد و ایهبان آتش کرد.
گروهیییی کیییه آتوراییییان خیییواایش

بیییه رسییی .پرسیییتندگان دااییییش

جیییدا کردشیییان از مییییان گیییرو

پرسیییتند را جایییییه کیییرد کیییو

بیییدان تیییا پرسیییتش بیییود کارشیییان

اییییوان،پیش روشیی ی جهاادارشییییان (رردوسی) 23 :1931،

در شاهنامه ،موبد در درجه اخس مفهوم دینی و سپس مفهوم سیاسی دارد .موبدان در کنار جاییا دینی در کشور و
در آیی زرتش  ،از جاییا سیاسی برخوردار بوداد و در تصمیمات مه .کشوری و گا حتیی در تعیی شاهنشیا و ایی
شاهانِ در سرزمینهای زیر ررمان ایران ،مستقی .دس داشتند .در کنار هیر ییک از ررماایداران ،موبیداای ایی حضیور
داشتند( .ر.ک .دریایی )13، 1939
واژ موبد در شاهنامه بسیار آمد وهی تنها سی د بار از موبدانِ موبد یادشد اس که اشار به برتری موبد کشور دارد.
رردوسی واژ موبد را در معنایی گسترد به کار گررته اس  .موبد در شاهنامه ،گا روایتیر داستااها اسی  ،گیا رایی ن
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شا اس و گا اقش دینی بازی می کند .موبدان ،همراهان همیشیی شاهنشا در گررت تصمیمات کشیوری هسیتند
که در ابردها ای حضور داراد .گا در آیی های رسمی ،مراس .دینی ،به هنیام سخنراای شا  ،گررت تصیمیمات مهی.
دینی و سیاسی ،همة موبدان از سراسر کشور ررا خوااید مییشیواد .ارجمنیدیِ موبیدان در شیاهنامه ،اشیان از افیوذ
گسترد آاان درحوز های دینی ،سیاسی و اجتماعی در روزگار ساساایان دارد( .کاوادیکاتب)92 : 1932 ،
خویشکاریهای موبدان در شاهنامه ،بیاایر همکاری مستمر موبدان با شاهان اس که خود امود ییاایی دی ودوهی
اس  .حتیگهیا موبدان عمالً پادشاهی میکنند .چنانکه در روزگار گشتا میبینی ،.ترویج دیی از وظیای شیاهان
اس  .ساخت آتشکد های گوااگون از سوی شاهان ای اشااه دییری بر ییاایی دی و دوه میباشید ( .ر.ک.سیرامی.
) 111:1933
 -4-2-2-5سرکشي موبدان در شاهنامه.
در شاهنامه از چندی موبد ازجمله شهرسب ،شهرو ،رادوی ،روزیه و...سخ به میان آمد اسی  .از سرکشیی موبیدان
در مقاب شا  ،در دو مورد به اور وضوح و با تفصی

بیشتری به ای ااررماای پرداخته شد اس  .ای سرکشی دربار

ممتازتری موبد شاهنامه اس که در واقع با ااررماای خود وراداری خود را به شا و مملک اشان مییدهید و دیییری
سرکشی موبدان دربار خسرو پروی اس که به خاار حفظ منارع خود صورت گررته اس .
 - 3-5مشهورترين سرکشيهاي وزيران و موبدان در شاهنامه
در ای قسم به بررسی چهار مورد از ب رگتری سرکشیهای وزیران و موبدان میپردازی .که در شیاهنامه بیا شیرح و
تفصی بیشتری از آاها یاد شد اس .
 -1-3-5سرکشي بزرگمهر  :وزير خردمند انوشیروان
در میان داستانهای تاریخی ِگذشته ،به شخصیّ هایی در منصب وزیر و موبد ای برمیخوری .کیه بیا زبیاای بییپیروا
چنان به اادرز پادشاهان میپرداختند که گویی دس از جان شستهااد و ج صالح پادشا که اتیجها

صیالح کشیور

اس  ،هدری اداراد .با بررسی سرگذش ای ارراد به وضوح خواهی .دااس که گاهی زباای تی و بریاد و تلخ ،میتوااد
از شمشیر سرداری کاری تر و از قدرت پهلواای قوی تر باشد ،چنان که شکو پادشاهی را بیه هییچ بیییرد؛ در داسیتان
ااوشیروان و ب رگمهر با چنی موقعیّتی روبهرو میشوی..
روزی کسری ااوشیروان همرا ب رگمهر و سپاهیااش برای شکار به دش رر  .زماای که سپاهیان در دشی مشیغول
شکار بوداد ،کسری درگوشهای به خوا رر  .بر بازوی شا بازوبندی پر از گوهر بود که از بازوی او باز شد و پراید ای
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آن را سوراخکرد و گوهرها را خورد .شا چون بیدار شد ،گمانکرد که ب رگمهر آن گوهرها را ربود اسی  ،پیس بیه او
دشنام داد:
جیهیاایدار چندی زبیان رایجیه کییرد

ادییید ایییچ پاسییخ جیی از بییاد سییرد
ز شیییا و ز کیییردار گییردان سییپهر (رردوسی)1111: 1931،

بیپیژمیییرد بیییر جییای بوزرجیییمهر

ااوشیروان به کاخ بازگش و ب رگمهر را زاداای کرد .مدّتی بعد کسی را ا د او ررسیتاد و از حیال او پرسیید .ب رگمهیر
پاسخ داد:
کییه حییال میی از حییال شییا جهییان

رییراوان بیییه اسیی آشیییکار و اهیییان (رردوسی)1113 :1931 ،

چون اوشی روان پاسخ ب رگمهر را شنید به خش .آمد و دستور داد او را در سیا چال زایداایکننید .سیپس حیال او را
جویا شد:
کییه روز میی آسییانتییر از روز شییا

چنییی داد پاسییخ بییدو ایییک خییوا

(رردوسی)1113 :1931،

پادشا از پاسخ ب رگمهر بیشتر برآشف و دسیتور داد تنیوری از آهی سیاخته و در دییوار آن پیکیان تعبییهکیرد و
ب رگمهر را در آن بیندازاد .آنگا  ،باردییر کسی را برای خبرگررت از حال ب رگمهر روااة زادان کرد .ب رگمهر ای بیار
بیش از پیش ابراز رضای کرد.
کییه روزم بییه از روز اوشییی روان (رردوسی)1113: 1931،

چنییی داد پاسییخ بییه مییرد جییوان

پادشا از ای سخ بسیار به خش .آمد و جلیاد و ررد دااایی را به سراغ ب رگمهیر ررسیتاد تیا ییا بیرای جیوابش دهیی
درستی بیاورد یا جلیاد او را ازپایدرآورد .ب رگمهر پاسخ داد :ایک و بد باالخر به پایان میرسید چیه بیا گینج و تخی
باشی چه با راج و سختی ،عاقب باید از ای جهان بروی .دلکندن از سختی؛ راح اس و تاجیداران بایید بتواانید از
ای جهان دل بکنند .ررستادگان پاسخ را برای شا برداد .سرااجام شا که دوبار به وزیرخردمند

ایاز پیدا مییکنید

دستور میدهد او را به کاخ بازگردااند .درحیاهیکیه سرکشیی ب رگمهیر یعنیی عیذرخواهیاکیردن از شیا بیه قیمی
زاداایشدن و ازدس دادن بیناییا

تمام شد بود .

بییرای اییی بیذشیی چنییدی سییپهر

پرآژایییییگ شییییید روی ب رجمهیییییر

دهییشتنییگتییر گش ی و باریییک شیید

دوچشیییمشزاادیشییه تییاریک شید (رردوسی)1113 :1931،

آری «پادشاهان چون کودکخرد باشند .سخ بر ورق ایشان باید گف تا از ایشان بهر مند باشند( ».اظیامی عروضیی
سمرقندی) 133 :1933 ،

12

در ای داستان ،رردوسی از همان ابتدا ااحقبودن خش .ااوشیروان را برجسته میکنید .آنگیا کیه از زبیان ااوشییروان
دشنام میدهد او را اابخردی تندم اج معرری میکند که با هقب عادل و دادگرِ ای شا راصلة زییادی دارد .ااوشییروان
که به ااحق وزیر

را به زادان ااداخته ،ااتظار عذرخواهی ه .دارد .اکتة قاب تأم آن اس که ب رگمهیر ،در یکیی از

ب مهای هفتیااة ااوشیروان ،شیو اااع از شاهان را به دییران میآموزد و زماایکه شا از او میپرسد:
ایه داشت رای وپیمان م

پرستش چیواه اس ررمان م

(رردوسی)1191 :1931 ،

بی دراگ پاسخ می دهد:
اباید به ررمان شاهان دراگ

اباید که باشد دل شا تنگ

اما خود ،در مقاب شا سرکشی کرد  ،زادان را به پوز

( رردوسی)1191 :1931 ،

از شا ترجیح میدهد و بدی گواه به شا میرهمااید منظیور

از اااع از شا -که خود به آن معترف بود  -شا دادگر اس اه هر شاهی.
 -2-3-5سرکشي ماهیار و جانوشیار :دستوران خائن دارا
ماهیار و جااوشیار دو ت از ااجواامردان شاهنامه به شمار میرواد که با سرکشی وخیاا در مقاب وهیی اعمی خیود
سراوش شومی ه .برای خود و ه .شا و ه .مملک رق .زداد.
در داستان اسکندر و دارا آمد اس که بعد از آنکه اسکندر ،پادشا روم به دارا ،پادشا ایران ،باج امیدهید مییان آن
دو جنگ درمیگیرد .بعد از جنیی اوالای ،سپا ایران به ه یم میرود و دارا میگری د ،امّا:
دو دستور بیود

گرامیی دو میرد

یکییی موبییدی اییام او ماهیییار

کییه بییا او بداییدی بییه دش ی ابییرد
دگیییر میییرد را ایییام جااوشییییار (رردوسی)1331 :1931،

در را آن دو ااجواامرد به ه .میگویند بخ از ای شا رو برگردااد و دوران سلطنتش بهسرآمد اس ؛ بنابرای بهتیر
اس او را بکشی .تا اسکندر ما را ررمااروا کند .پس آن دو ااسپاس در چپ و راس شا قرار مییگیراید و چیون شیب
ررامیرسد دشنهای بر پهلوی او زد او را از اسب به زیر میارکنند؛ سپس بیدراگ ا د اسکندر آمد و گفتند:
بکشیییتی .دشیییمن را ااگهیییان

سییرآمد بییراو تییاج و تخیی مهییان (رردوسی)1133 : 1931 ،

سپس اسکندر را پیش دارا میبراد .اسکندر سر دارا را به دام گررتیه و بیر او زاری بسییار مییکنید آنگیا دسیتور
میدهد برایش دخمة باشکوهی بسازاد .سپس:
دو بییدخوا را زایید بییر دار کییرد

سییر شییا کییش مییرد بیییدار کییرد
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بکردایید بیییر دارشیییان سنیسیییار

مبییادا کسییی کییو کشیید شییهریار (رردوسی)1133: 1931 ،

هماناورکه از داستان پیداس اایی سرکشی ای دو وزیر که به خیاا می ااجامید کسیب قیدرت اسی  .درتیاریخ
گذشتة ایران ،پادشاهی همااند شکاری بود که به گفتة دقیقی ،اب ار صید آن اه «باز شکاری اس اه شیر» بلکیه یکیی
«تیغ هندی اس و دییری زرکاای( ».ر.ک .رضاقلی)31: 1932 ،
اما ای سرکشی و خیاا  ،ررجام خوشی ادارد و شومی اا ررماای از شا –ابق باور ایراایان باستان -گریبیانگیرشیان
میشود و به دار آویخته میشواد .ای اوع مجازات درس عبرتیی اسی بیرای دیییران کیه بداانید سی ای سرکشیی و
شا کشی چی ی ج مرگ امیتوااد باشد.
 -3-3-5سرکشي گرانخوار :موبد فداکار اردشیر بابکان
یکی از میان موبداای که در شاهنامه از شخصی ممتازی برخوردار اس گرانخوار ،موبد اردشییر بابکیان اسی  .او از
شری تری و پاکتری و رداکارتری مردان حماسه اس .
اردشیر پس از کشت اردوان و اسارت پسرااش ،دختر وی را به همسری میگیرد .دختیر اردوان بیه تحرییک بییرادران
خود ،کیه در بند شا هستند تصمی .میگیرد شا را با جامی زهرآگی به قت برسیااد .شا از ماجرا آگیا مییشیود و
به گرانخوار ررمان کشت او را میدهد .اما موبد درمییابد که همسر شا اوزادی در بط خیود دارد .بنیابرای از بیی.
ای که شا بدون جااشی مااد از کشت وی سرمیپیچد و او را بیه سیرای خیود بیرد و را را بیر هرگوایه احتمیال و
بدگویی میبندد .ساهها میگذرد و شا از ای که هنوز صاحبررزاید پسری اشد اییران اسی  .موبید کیه پییشبینیی
چنی روزی را کرد بود پرد از راز پنهان برمیدارد و شا را از وجود ررزاد

شاپور ،آگا میکند .شا با شنیدن ایی

خبر بسیار شیف زد میشود ،گنجی بیشمار به موبد میبخشد و ررمان میدهد اام وی را بر سیکههیا اقیش کننید.
همچنی ایی پادشاهی خود را به وی میسپارد .ای کار تنها یکبار در شاهنامه رخداد و ج اام گرانخوار اام هییچ
موبدی بر سکههای رایج ایرانباستان اقش ابسته اس .
وزان پییس دگییر کییرد میییخ و درم

همان میخ دینار و هربییش و کیی.

به یک روی بد اام شا اردشیییییر

به روی دگر ایام رییییرخ وزییییییر (رردوسی)1131 :1931 ،

گرانخوار از معدود کساای اس که با وجود ااررماای از دستور شا اه تنها مورد خش .و غضب شا واقع امیشود بلکه
تحسی و قدرداای شا را ه .برمیاایی د .ایی داسیتان اموایهای از قیدرت و افیوذ موبیدان در بیه سیلطن رسیاادن
پادشاهان را اشان میدهد .در واقع گرانخوار با آیند ایری که داشته و مسووهیتی که در قبال حکوم ایران احسیاس
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میکرد از دستور شا اااع امیکند و خدم ب رگی به حکوم ایران میکند.
 -4-3-5سرکشي موبدان دربار خسرو پرويز
ااررماای موبدان دربار خسرو پروی از او ،اعتراضی اس که اسب به تمرد خسرو از آیی شاهی ،صورت میگیرد.
در داستان خسرو پروی  ،شیری دختری اس از ابقه پس ،که پادشا به او دل مییبنیدد و بیا او ازدواج مییکنید .از
آنجاکه شیری مناسب خاادان شاهی شمرد امیشود ،ب رگان و موبدان دربار ،با ای ازدواج مخاهف میکنند
همه شهر زان کیار غمییییی شدایید

پییر اادیشییه و درد و افییری شییداد

ایرریییتند ا دیییک خیییسرو سیییه روز

چهییارم چییو بفروخ ی گیتییی رییروز

بدیشان چنی گفی کیای روز چنید

ادییییدم شیییما را شییدم میستیییمند

همیییگیییف و پیاسیییخ اییداد ایییچ

ز گفیتییی زبیییانهیییا بیییبستند بییس (رردوسی )1333 : 1931،

و با وجود ای که خسروپروی بارها آاان را به دربار دعوت میکند ،آاان به دربار امیآیند و ایی گوایه مخاهفی خیود را
ابراز میکنند .ای گواهای دییر از سرکشی اس که در داستان ازدواج خسرو پروی با شیری امود مییابد.
ه .شا و ه .ب رگان و موبدان میدااند که قدرت پادشاهی بدون حضور ب رگان دربار از بیی خواهید رری  .بنیابرای ،
همی موضوع آاان را در تصمیمات شا دخی میکند .ب رگان و موبیدان مییتواانید ،حتییی بیه تصیمیماتی کیه شیا
دربار ی خصوصیتری مسائ زادگی خویش میگیرد ،اعتراضکنند و مخاهف و سرکشی خود را ابراز امایند ،امّا ایی
امرخود ای چارچو خاصّی دارد .اگر پادشا بدااد که از قواای جاری در مورد پادشاهی و قدرت تخطیی کرد اس ییا
باید دییران را مجا کند یا ای که از آنچه ااجام داد و میدهد ،هرچند خوشایند اوس  ،دس بکشد؛ زیرا اگر چنیی
اکند ،رری ی شاهی را از دس خواهد داد و ای امر به معنای از دس ررت پادشاهی اس .
 -4-5بررسي انگیزه و فرجام سرکشي وزيران و موبدان در شاهنامه
هماناورکه در ای داستااها میبینی ،.سرکشی در میان وزیران و موبدان ه .جنبه مثب دارد و ه .منفیی .ب رگمهیرِ
وزیر ،به خاار اعتراض به بیدادگری شا اس که از ررمان او تمردکرد و حتی به قیم ازدس دادن بینیایی خیود از
شا پوز امیالبد .در مقاب ماهیار و جااوشیار به خاار خو خدمتی و امع رسییدن بیه قیدرت ،بیا کشیت شیا ،
سرکشی خود را به اوج میرسااند .اهبته با توجه به که هیردو وزییرِ دارا عیالو بیر منصیب وزارت مقیام موبیدی هی.
داشتهااد رسیدن به پادشاهی تا حدودی برایشان پشتوااة اجرایی داشته اس  .شاید اگر تنهیا در منصیب وزارت بوداید
به جای «شا کشی» به «شا پرستی» میپرداختند و تا آخر عمر ورادار باقی میمااداید .ااررمیاای گیرانخیوارِ موبید از
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ررمان اردشیر و اکشت شهبااو به خاار مصلح شا و مملک صورت میگیرد .دهی مخاهف موبدان با خسیروپروی ،
سرپیچی شا از آیی و رسوم شاهنشاهی اس  .یکی مرسیومابیودن ازدواج شیا بیا معشیوقة سیابق خیود و دیییری،
«بیهنر» بودن شیری و آهود شدن «تخمة مهتری» چون خسرو اس .
کنون تخمة مهتر آهود شد

ب رگی ازی تخمه پاهود شد

پدر پاک و مادر بود بیهنر

چنان دان که پاکی ایاید ببر

(رردوسی)1333 : 1931 ،

اما اصرار موبدان به پیروی از سن  ،در واقع به خاار حفظ جاییا اجتماعی خود اسی ؛ چیرا کیه موبیدان بیه عنیوان
ممتازتری ابقه جامعه هموار سعی در حفظ ای جاییا داشتند و بدیهی اسی کیه سیخ ارریدار اظیام ابقیاتی
جامعه بوداد و در صورت بهه.خوردن ای اظام ابقاتی اوهی خطیر متوجیه جایییا و مقیام آایان مییشید .بنیابرای
سرکشی آاان در مقاب شا هموار در جه حفظ قدرت یا ار ایش قدرت خود بود اس .
در شاهنامه ،سرکشی دییر موبدان و وزیران ،با ای تفصی بیان اشد اس  .اما به اایی ها و ررجام ای سرکشییهیا
مختصراً اشار شد اس  .با بررسی آاها -ابق جدول پیوس  -متوجه میشیوی .دهیی سرکشیی موبیدان بیشیتر بیه
جه حفظ منارع خودشان بود اس  ،درحاهیکه وزیران بیشتر بهخاار منارع کشور ااررماای کرد ااد .اهبته در هیردو
گرو استثنائاتی ه .بهچش.میخورد که بدیهی اس از آاها چش .پوشید ای..
 -5-5داده کاوي و تخمین عددي سرکشي وزيران و موبدان
اگر به شاهنامه به چش .یک جامعه ی آماری ب رگ بنیری .که ای سی سال از عمر حکی .رردوسی بی رگ بیه تحرییر
درآمد میتواای .به سواالت مطرح شد در ای پژوهش پاسخ آماری مناسبی دهیی ..بیدی منظیور بیا بهیر گییری از
داد کاوی و تکنیکهای مربواه ،به ای سواالت محوری پاسخ میدهی..
 -1-5-5دادهکاوي
در یک تعری غیررسمی داد کاوی ررآیندی اس

خودکار برای استخراج اهیوهایی که دااش را بازامایی میکنند ،کیه

ای دااش به صورت ضمنی در پایییا داد هیای عظیی ،.اابیار داد ( )Data warehousesو دیییر مخیازن بی رگ
ااالعات ،ذخیر شد اس  .داد کاوی بطور هم مان از چندی رشته علمی بهر میبرد اظیر :تکنوهیوژی پایییا داد ،
هییو

مصیینوعی ،یییادگیری ماشییی  ،شییبکههییای عصییبی ،آمییار ،شناسییایی اهیییو ،سیسییت.هییای مبتنییی بییر دااییش

(system

 ،)Knowledge-basedحصییییول دااییییش ( ،)Knowledge-acquisitionبازیییییابی ااالعییییات

( ،)Information retrievalمحاسیبات سیرع بیاال ( )High-performance computingو بازامیایی بصیری
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داد (.)Data visualization
داد کاوی در اواخر دهه 1333پدیدار شد ،در دهه  1333گام های بلندی در ای شاخه از عل .برداشته شید و ااتظیار
میرود در ای قرن به رشد و پیشیرر خیود ادامیه دهید .واژ هیای «داد کیاوی» و «کشی داایش در پایییا داد »
( )Knowledge Discovery in Databaseاغلب به صیورت متیرادف یکیدییر میورد اسیتفاد قیرار مییگیراید.
اب ارهای داد کاوی ،داد ها را آااهی میکنند و اهیوهای داد ای را کش میکننید کیه مییتیوان از آن در کاربردهیایی
اظیر :تعیی استراتژی برای کسب و کار ،پاییا دااش ( )Knowledge baseو تحقیقات علمیی و  ،...اسیتفاد کیرد.
شکاف موجود بی داد ها و ااالعات ،سبب ایجاد ایاز برای اب ارهای داد کاوی شد اس تا داد هیای بییارز

را بیه

دااشی ارزشمند تبدی کنی ..یکی از مهمتری ای اب ارها خوشهبندی اس  .خوشهبندی ( )Clusteringعبارت اس
از گرو بندی مجموعهای از اعضاء ،رکوردها یا اشیاء به احوی که اعضای موجود در یک خوشه بیشتری شیباه را بیه
یکدییر و کمتری شباه را به اعضای خوشههای دییر داشته باشند( .ر.ک.غضنفری ودییران)11: 1939،
در ای مقاهه از داد کاوی و مشخصاً از تکنیک خوشهبندی ساد  Kmeansبیرای کشی اهیوهیای حیاک .بیر رضیای
عصیاایری شخصی وزرا و موبدان شاهنامه بهر گررتهای ..معیارهای مورد بررسی به هحاظ شباه و تفاوت عبارتنداز:
مقام و منصب شخصی مورداظر(وزیر یا موبد) ،سرکشی یا اااع  ،و عاقب و اوع مرگ شخصی کیه تیا چیه حید از
سرکشی وی تاثیر میپذیرد.
 -2-5-5خوشه بندي وزرا و موبدان با استفاده از نرم افزار وکا
هدف ای بخش پیاد سازی عملیاتی تخمی عددی عام عصییان و سرکشیی وزرا و موبیدان شیاهنامه اسی کیه بیه
سواالت مطرح شد در ای پژوهش پاسخ میدهد.
بدی منظور ابتدا به استخراج شخصی های وزیر و موبد که در شاهنامه اامبرد شدپرداختی .و در قاهب جدوهی کیه بیه
پیوس ارائه شد اس  1.جامعهی آماری تهیه امودی ..سپس ای جامعهی آماری و ویژگییهیایش را بیه ررمی رایی
اکس ورد  2319درآوردی .تا بتواای .از اسخهی  csvآن جه خوشهبندی در ارمار ار وکا اسیتفاد کنیی ..شیک ()1
بخشی از رای اکس و اسخهی  csvآن را امایش میدهد.
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اسخهی  csvرای را در ارمار ار وکیا ()Weka
بییارگ اری میییکنییی .تییا بییا ااتخییا رو
خوشهبندی به استخراج اتایج و کشی اهیوهیا
بپردازی..
ارماری ار وکیا 2دردااشییا  Waikatoواقیع در
ایوزهند توسعه یارته اس
"

for

و اس .آن از عبیارت

Environment

Waikato

 "knowledge Analysisاسییتخراج گشییته
اس .
ای ی سیسییت .بییه زبییان جییاوا اوشییته شیید و
براساس هیسااس عمومی و رراگییر GNU ]1

ااتشییار یارتییه اس ی  Weka .تقریب یاً روی هییر

(الف) فايل اکسل

پلیی ررمییی اجییرا میییشییود و اییی تحیی

شک ( :)1رای اکس ااالعات آماری و اسخه ی  csvآن

سیسییت.عامیی هییای هینیییوکس ،وینیییدوز ،و
مکینتا

(ب) csv

آزمایش شد اس .
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شک ( )2تصویری از محیط اجرایی وکا را اشان میدهد که رای  csvدر آن بارگ اری شد اس .

شک ( :)2تصویری از محیط اجرایی وکا

همانگواهکه در شک ( )2مشاهد میکنید ،جامعهی آماری متشک از  11ت شام  21موبد و  13وزییر اسی  9.کیه
هریک به هحاظ ویژگیهای قید شد در جدول پیوس  ،مورد بررسی قرار گررته و در ادامه عملیات خوشیهبنیدی روی
آن اعمال میشود .شک ( )9اتایج حاص از خوشهبندی را امایش میدهد .معیار ااتخا تعداد خوشه ،ترکیب حاالت
ممک از سرکشی و ررجام اشخاص بود اس  .بدی ترتیب که:
 -1سرکش– ررجام بد
 -2سرکش– ررجام خو
 -9مطیع– ررجام بد
 -1مطیع– ررجام خو
با دراظرگررت ترکیب حاالت روق ،تعداد چهار خوشه جه ااجام عملیات ااتخا شد اس .
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شک ( :)9اتایج حاص از خوشه بندی

با توجه به شک ( )9اهیوهای زیر را میتوان استخراج

امود1:

 -1خوشه شمار صفر :تعداد  13مورد ،معادل  22.72%ک جامعهی آماری ،در منصب وزارت مشیابه داراید کیه
سرکشی اکرد ااد ،اما ررجام خوشی ه .در ااتظارشان ابود اس .
 -2خوشه شمار یک :تعداد  12مورد ،معادل  27.27%ک جامعهی آماری ،در منصیب وزارت مشیابه داراید کیه
سرکشی اکرد ااد و زادگیشان با ررجامیخو

خاتمه یارته اس .

 -9خوشه شمار دو :تعداد  11مورد ،معادل  36.36%ک جامعهی آماری در منصیب موبیدی مشیابه داراید کیه
سرکشی اکرد و خو ررجام بود ااد.
 -1خوشه شمار سه :تعداد  1مورد ،معادل  13.65%ک جامعهی آمیاری در منصیب موبیدی مشیابه داراید کیه
سرکشیکرد وهی خو ررجام بود ااد و مورد خش .دستیا حکومتی واقع اشد یا الاق از آن جان ساه .بهدربرد ااد.
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اتایج حاص در کمال جذابی  ،همخواای باالیی با آمار موجود در جدول پیوس دارد .ای بیدان معناسی کیه اتیایج
حاصله قراب بسیاری با داد های واقعی دارد و ای امر حاکی از اعتبار آن اس  .بیا اایدک تیدقق و تفحیص در رضیای
حاک .بر شاهنامه ،ای اتایج چندان دور از ذه ایس  .اوعی بیعداهتی در چییدمان خوشیهی صیفر و خوشیهی سیه
دید میشود :وزرای مطیع و ررماابرداری که بیهیچ سرکشی مورد خش .شاهان ه.عصر خود واقیع شید ااید ،ماانید
مهبود ،وزیرخردمند ااوشیروان که به دستور او بیگنا به قت رسید .هرچند وزرای خائنی مااند جااوسیار و ماهیار که
خود را به اسکندر رروخته و خیاا کرد ااد ای ررجام بدی را تجربه کرد ااد که ای مجازات کیامالً ابیعیی و بیدیهی
میاماید .در مقاب اتایج خوشة صفر ،اتایج خوشه سه را میبینی :.موبدان سرکشی که جیان سیاه .بیهدربرداید .ایی
اشان از قدرت عجیب ب رگان دینی در دستیا حکومتی دارد ،و سالاینی که در اوج قدرت به شدت از ب رگیان دیی
تأثیر میپذیراد ،تا جایی که حتی در مواردی از عصیاایری ،عقوب سختی در ااتظار موبدان ایسی  .بیه عنیوان مثیال
موبداای در ماجرای برکناری تواوهگران برخاسته و شرایط را برای برکناری هرم از سلطن ریراه .آورداید .هرچنید
ممک اس در مواردی بتوان امواههای متناقضی ای یار  ،اما آاچه مسل .اس  ،اهیوی بدس آمد با اکثری قرییب
به اتفاق موارد در جامعهی آماری مطابق دارد و ای حاکی از اعتبار آن اس .
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 -6نتیجه
سرکشی و ااررماای یکی از ویژگیهای مشترک بسیاری از شخصی های شاهنامه اس  .اکثر آاان در شیرایطی خیاص
دس به تمرد و ااررماای زد ااد .عل و اایی ای سرکشیها مختل بود از ای جه ررجیام کیار سرکشیان ایی بیا
یکدییر متفاوت اس  .در ای میان سرکشی وزیران و موبدان به عنوان مهمتیری ارکیان حکومی از اهمیی وییژ ای
برخوردار اس .
در ای پژوهش با بررسی آماری سرکشی جامعه وزیران و موبدان در شاهنامه به کمک عل .داد کاوی و ایرماری ار وکیا
به ای اتیجه رسیدی .که سرکشی و ااررماای در میان وزیران اسیب بیه موبیدان بسییار کمتیر بیه چشی .مییخیورد
بهاوریکه در خوشهبندی ارراد متشابه در ااررماای ،بهحسا امیآیند .در مقاب می ان اااع آاها ،خیو ررجیامی و
بدررجامی آاان ا دیک به ه .اس  .به بیاای دییر درصد وزیران مطیعیی کیه خیو

ررجیام بیود ااید ( )22.72%بیا

وزیران مطیعی که دچار بدررجامی شد ااد ( )27.27%ا دیک به .مییباشید و ایی اشیاندهنید عمیق اسیتبداد و
خودکامیی شاهان اس که برای حفظ و بقای سلطن خود از هیچگواه شقاوتی رویگردان ایستند و حتی درصیورت
ه وم به وزیرستی ی روی میآوراد .درجامعه آماری موبدان اسیب سرکشیی( )36.36%و اااعی ( )13.65%راصیله
زیادی دارد .موبدان سرکش در مقاب شا کمتر بود ااد؛ اما اکته قابی تامی ایی اسی کیه ایی موبیدانِ ااررمیان
برعکس وزرایِ ااررمان ،خو

ررجامتر بود ااد و ای موضوع با توجه به خودکامیی پادشاهان و اهای بیرحمی آایان

در مقاب رقبیان قدرت خود بسیارحائ اهمی بود و اشاندهند اقتدار بیشتر موبدان اسیب بیه وزییران مییباشید.
همچنی با توجه به دالی سرکشی جامعة آماری وزیران و موبدان به ای اتیجه رسیدی .سرکشی موبیدان بیشیتر بیه
دهی حفظ و یا ار ایش قدرت در مقاب پادشا صورتگررته ،اما سرکشی وزیران بهاورمساوی ه .برای مصاهح کشیور
و ه .مصاهح خود صورتگررتهاس  .همچنی در سرکشیهایی که جنبة مثب داشته اس موبدان خو ررجیامتیر از
وزیران بود ااد .مااند ب رگمهر و گرانخوار که هر دو به خاار مصاهح کشیور ااررمیاایکرداید .امیا گیرانخیوار پیادا
شایاای دریار کرد و برعکس ب رگمهر مغضو شا واقع گردید.
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پينوشت:
 .1ای جدول براساس ررهنگ اامهای شاهنامة منصور رستیار رسایی تهیه و تنظی .شد اس .
 )Weka) .2اام پراد ای با ابیع جستجوگر اس که پرواز امیکند و رقط در ایوزهند ،یار میشود.
 .9برخی شخصی ها هم مان دو سم صدارت و موبد را تصدیگری میکرداد؛ هذا مشخصاتشان در جدول دوبار قید شد اس .
 .1الزم به توضیح اس براساس حاهتهای ممک سرکشی وزیران و موبدان جدوهی مطابق شک زیر به دس میآید .اما براساس معیارهای خوشهبندی،
تنها خوشههایی ااتخا میشواد که تعداد بیشتر اعضایشان مشابه ه .اس .
سم

صف

وزیر

سرکش

1

1

مطیع

1

1

سرکش

1

2

مطیع

11

1

موبد

خو
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ررجام

بد ررجام
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 .21کسرایی ،محمد ساالر « .)1933(.فرمانروايي توامان؛ حکومت و مشروعیت در ايران باستان» ،رصلنامه

سیاس  ،شمار  ،11تابستان ،صص 133- 233
 .21کلمان ،هوار .)1919( .ايران وتمدن ايراني ،ترجمة حس ااوشه ،تهران :ااتشارات امیر کبیر.
.21گویری ،سوزان .)1913( .آناهیتا در اسطوره هاي ايراني ،تهران :ااتشارات جمالاهحق ،چاپ سوم.
 .21معی  ،محمد .)1931( .فرهنگ معین ،تهران :اشر سرایش ،چاپ اه..
 .23منتظری مقدم ،حامد .)1913( .وزارت در تاريخ ايران ،کیهاناادیشه ،شمار  ،31خرداد و تیر  ،صیص-11
.93
 .23موسوی ،سید کاظ .و خسروی ،اشرف .)1933( .پیوناد خارد و اساطوره در شااهنامه،تهیران :شیرک
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ااتشارات علمی و ررهنیی.

 .93میراحمدی ،مری .)1933( ..تاريخ تحوالت ايرانشناسي( پژوهشي در تاريخ وفرهنگ اياران در دوران باساتان)،
تهران :ااتشارات اهوری.
 .91اظامی عروضی سمرقندی ،احمد ب عمر .)1933(.مجمع النوادرمعروف به چهارمقالاه ،تصیحیح محمید

ق وینی وکوشش محمد معی .تهران:ااتشارات زوار.
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پیوست :جدول جامعة آماري از وزرا و موبدان در شاهنامه.
(سرکشی و ررجام خو
اام

ردی

با  +و ررماابرداری و ررجام بد با  -در ستواهای مربواه اشان داد شد اس )
سرکشی

ررجام

سم

1

آذرباد

موبد

موبد موبدان روزگارااوشیروان.

-

+

2

آذی گشسپ

وزیر

مهتر وزیران هرم .

-

+

9

ای د گشسپ

وزیر

وزیر دااشمند ااوشیروان.

-

+

1

آیی گشسپ

موبد

موبد زمان بهرام گور که مخاه پادشاهی او بود.

+

+

1

بابک

موبد

موبد کسری که یک درم بیشتر از سپاهیان برای شا تعیی کرد.

-

+

1

برآسای

وزیر

وزیر اردشیرکه شا مظنون شد و دستور قتلش را داد.

-

-

1

برزمهر

موبد

موبد خسرو زمان خسرو پروی .

-

+

3

برزمهر

وزیر

وزیر خردمند ااوشیروان.

-

+

3

ب رگمهر

وزیر

وزیر دااا و معروف ااووشیروان.

+

-

13

پیران

وزیر

وزیر ضحاک که به دس که به دس گودرز کشته شد.

-

-

11

تنسر

موبد

موبد موبدان زمان اردشیربابکان.

-

+

12

جاماسب

وزیر

وزیرگشتاسپ.

-

+

19

جااوشیار

وزیر-موبد

وزیر دارا که اورا کش .

+

-

11

جوااوی

موبد

موبد و دبیر بهرام گور.

-

+

11

رادوی

موبد

موبدی که ماهوی سوری را ازکشت ی دگردبرحذر می داش .

-

+

11

روزبه

موبد

-

+

11

روزبه

وزیر

وزیر شاپور که به خاار سوء ظ شا کشته شد.

-

-

13

زردهش

موبد

موبدی که بی گنا به دستور ااوشیروان کشته شد.

-

-

13

زیرک

موبد

موبد موبدان ضحاک که خوا ضحاک را تعبیرکرد.

-

+

23

شهرو

موبد

موبدی که پنج سال بجای شاپور سلطن کرد تا ب رگ شود.

-

+

21

کرتیر

موبد

موبد موبدان عهد شاپور اول.

-

+

22

کندرو

وزیر

وزیرضحاک که به دس گرشاسپ کشته شد.

-

-

29

گراز

موبد

موبدی که خسرو را تحریک به قت هرم کرد.

+

+

21

گرااخوار

موبد-وزیر

موبدی که از دستور اردشیر مبنی بر کشت شهبااو سرپیچی کرد.

+

+

21

گسته.

موبد

موبدی که مخاه سلطن خسرو پروی بودَ.

+

+

21

گشسپ

موبد-وزیر

وزیر و موبد خسروپروی که به ررمان شا صده ار دینار به رومیان داد.

-

+

21

ما آذر

موبد

از موبدان زمان قباد که اوشیروان برای مباحثه با م دک به تیسفون رراخوااد.

-

+

23

ماهو

موبد

موبدی در زمان ی دگرد ب کار که به رکرسلطن ارتاد

+

+

23

ماهیار

وزیر-موبد

وزیر دارا که اورا کش .

+

-

93

م دک

وزیر

وزیرقباد که عاقب به دستور اوشیروان کشته شد..

+

-

91

مهبود

وزیر

وزیرخردمند ااوشیروان که بی گنا به دستور او کشته شد.

-

-

92

مهراس

موبد

موبدی رومی که قیصر او را برای پیمان دوستی ا د اوشیروان ررستاد.

-

+

99

مهران خراد

موبد

موبدی خردمندکه اردشیراورا برای خواستاری از دختر خاقان به چی ررستاد.

-

+

موبدزمان بهرام گور .
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91

مهرک

وزیر

وزیرهرم د که دستور قتلش را شا صادر کرد.

-

-

91

مهرارسی

وزیر

وزیرخرمند ی دگرد.

-

+

91

موبد

وزیر

وزیرهرم که از گستاخی بهرام چوبینه به اادیشه ررو رر .

-

+

91

موبدآذرمهان

موبد

موبد زمان اردشیر.

-

+

93

هرم د آررید

موبد

موبد زمان ااوشیروان که با م دک مباحثه کرد.

-

+

93

همای

موبد

موبدزمانبهرامگورکهپنهاای ا دخاقان چی رر و باج و ساو چی را پذیرر .

+

+

13

ی دگرد

موبد

از موبدان زمان ااو شیروان که در مجاهس ب رگمهر شرک می کرد.

-

+

28

Abstract
One of the common characteristics of shahname's characters is mutiny. Causes
of mutiny and ending of rebels are different. Mutiny of priests and ministers is
especially important because these groups as power subjects play important
roles in the society. According to the historical belief of ancient Iranians that
obeying monarchy is piety and disobeying is satanic, mutiny against the king is
the matter of contemplation. Using data analysis approach and Voka software,
this article statistically investigates the society of priests and ministers and
analyses the results. Accordingly, it's found that there are more mutinies in
priests and mutinous priests are more successful than ministers. In contrast ,
statistically ,there are nuances between successful obedient ministers and
unsuccessful obedient ministers. This fact indicates that religious leaders had a
great might and fighting ministers was common in ancient Iranian monarchs.

Keywords: Shahname, mutiny, ministers, priests, data analysis, Voca software ,
analyzing statistical society.
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