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  مقدمه

که مفـاهیمی خـاص    دهد مینشان ، حاضر نگاهی به تاریخ اندیشه در نزد اقوام مختلف از روزگار باستان تا عصر
به خود مشـغول   نخبگان و چه بسا افراد عادي را نیز ،و ذهن متفکران ندا در هر زمان و مکانی دغدغه آدمیان بوده

اجتمـاعی و فرهنگـی دچـار بازاندیشـی و اصـالحات      اوضـاع  . این مفاهیم اگرچه ممکن بود با تغییر اند کرده می
در وراي زمان و مکان و حتی تـاریخ  این مفاهیم . گویی اند شده گز از اذهان محو نمیآنچه مسلم است هر ،دنگرد

تـوان بـه مفهـوم     تـرین ایـن مفـاهیم مـی     از مهم کرد. گذر ایام تغییري در آنها ایجاد نمی ،قرار داشتند و از این رو
پیشـینه آن بـه روزگـار    و ...) مفهـومی اسـت کـه     ، حق، انصـاف هاي آن (داد عدالت اشاره کرد؛ عدالت و معادل

که حتی ایزدانی چون رشـن و میتـرا    داشتعدالت در نزد انسان اساطیري به حدي اهمیت  گردد. اساطیري بازمی
تـرین   کـه اگـر یکـی از اصـلی     چنـان  ؛از اهمیـت آن نکاسـت  اي  ذرهپاسبان آن بودند. آغاز روزگار تـاریخی نیـز   



و  اسـت ترین ارکان تفکر فلسـفی او   تفکر فلسفی را افالطون بدانیم، بحث درباره عدالت یکی از اصلی گرانآغاز
تـرین   و شاید مهمآثار ترین  پردازد ـ یکی از مهم  ـ که در آن افالطون به بررسی مفهوم عدالت می  جمهوريکتاب 
کوشـد خـود را از نظـام فکـري و      یمـ انسان مدرن ـ که    ست. حتی امروز و در عصر جهان مدرن و پستا اثر او

اسـت  اي محوري و نادیده گرفتن آن عملی غیر عقالنـی   لهأهنجارهاي جهان سنتی رها سازد ـ باز هم عدالت مس 
آنکه ضرورت توجه به آن امروزه بیش از پیش اهمیت یافته اسـت. کـافی اسـت تنهـا بـه دو اثـر       توجه و جالب 

اشـاره کـرد. ایـن دو     2مایکـل والـزر   »هاي عدالت حوزه«و  1ن رالزجا »نظریه عدالت«یعنی معاصر معروف دوره 
دانند؛ جان رالـز   اي می فرض هر نظام اندیشه ها را پیش ـ برخالف گذشتگان ـ برابري انسان   در آثار خود فیلسوف

فـرض   بر پایه این پـیش  ،)281: 1388(لبیبی » هیچ هدفی مقدم بر آزادي و برابري در آزادي نیست«که معتقد است 
اصل نخسـت: هـر شـخص قـرار اسـت حـق برابـري نسـبت بـه          «داند:  دو اصل زیر را اصول بنیادین عدالت می

هـاي   اصـل دوم: قـرار اسـت نـابرابري     ترین آزادي اساسی، سازگار با آزادي مشابه دیگران داشـته باشـد.   گسترده
 )ار رود به سود همگان باشـند و ب به نحو معقول انتظ )اي ساماندهی شوند که الف اجتماعی و اقتصادي به گونه

   )110: 1387(رالز » پذیر است. وابسته به مشاغل و مناصبی باشند که دسترسی به آنها براي همگان امکان
تا عالوه بر بررسی چرایی تغییـر  دستمایه محققان شده است اي  حضور همیشگی مفهوم عدالت در هر جامعه

درباره جمهوري افالطون و تفسـیر اندیشـه   نیز بپردازند. سه تطبیقی آن به مقای ،هاي مختلف در مفهوم آن در زمان
بـاب عـدالت    درباره دیدگاه ایرانیان پیش از اسـالم در  .این فیلسوف یونانی تاکنون آثار بسیاري نوشته شده است

ی تطبیقـی ایـن   در هیچ مقاله یا کتابی به طور کامل به بررس ،با این حال .آثاري کم و بیش پراکنده وجود داردنیز 
؛ از جملـه ایـن   انـد  هکرددو دیدگاه پرداخته نشده است؛ البته آثاري هستند که تنها اشاراتی پراکنده به این موضوع 

ایـن   ) اشـاره کـرد. در  1389راد ( ) و رضایی1388وندي ( )، رستم1388)، قادري (1352مجتبایی ( توان به آثار می
  هوم عدالت در آثار افالطون و ایرانیان پیش از اسالم خواهند پرداخت.به بررسی تطبیقی مفنویسندگان مقاله نیز 

  
  در آثار افالطونعدالت مفهوم 

 هـاي  مؤلفـه کوشیدند تا  فالسفه پیش از سقراط بیش از آنکه دغدغه مفاهیمی چون عدالت داشته باشند، بیشتر می
مفهـوم  اي مستقل بـه   آنان هرگز به گونه ،از این رو ؛)23: 1377(مگی گر طبیعت باشد  نخستینی را دریابند که تبیین

ترین کتابی است که به طور خاص درباره عدالت نوشـته شـده و    افالطون کهن جمهوريکتاب  .عدالت نپرداختند
کـه   اند. افالطـون چنـان   نگاري در این باره دانسته ترین تک به طوري که پژوهشگران آن را مفصل ؛در دست است

(گمپـرتس   .کنـد  این کتاب آراي خویش را از زبان سقراط، داناي بزرگ زمان خویش، بیـان مـی   ست، درا شیوه او
مخاطبان سقراط که سوفسطاییانند، اعتقادي به ضرورت وجود عدالت و یا کوشش براي سـاخت   )790: 2ج ،1375

  نهند.   یک جامعه عادالنه ندارند و عدالت را ارج نمی
بـه تعریـف خـود از     ،ییـان  ها و اثبات نادرستی نظریات سوفسطا پاسخ سقراط افالطون پس از طرح پرسش و

                                                        
1. John Rowls    2. Michal walzer  

 



کنـد:   کید مـی أکند و بر دو ویژگی او ت از فرد آغاز می ،. وي براي تبیین مفهوم مورد نظر خویشپردازد عدالت می
وه و قـ  ءقوانی نفسانی بر این باور است کـه نفـس انسـان از سـه جـز      درباره والف) قواي نفسانی و ب) صفات. ا

و تنها هنگامی که میان این سه قوه هماهنگی، سازش و نظـم برقـرار   است ده شتشکیل » هوي«و » خشم«، »عقل«
مرد عادل چنان کسی است که اجازه ندهـد  «باشد، عدالت در وجود شخص برقرار است. از نظر سقراط افالطون 

رهـاي یکـدیگر مداخلـه کننـد، بلکـه      دست بیازد یا همه اجـزا در کا  ی دیگرئی از اجزاي روحش به کار جزئجز
کاري را که به راستی وظیفه آن است به انجام رسـاند. بـدین ترتیـب بـر      ءهمواره در این اندیشه باشد که هر جز

» هـم هماهنـگ سـازد.    روح خـود را بـا   و سـه جـزء   خود مسلط باشد و در درون خود نظمی زیبا برقرار کند ...
   )967: 1380(افالطون 

ناچـار بـراي یـک     ،ل به عـدالت باشـیم  ینیز وي معتقد است که اگر ما درباره یک فرد قادر خصوص صفات 
کند که صفت عـدالت در فـرد برابـر     هایی اثبات می او سپس با استدالل ل به صفت عدالت شویم.یشهر نیز باید قا

ز هسـت، وگرنـه از   در ما نی ،هایی که در جامعه دیدیم همان اجزا و خاصیت«زیرا  ؛است با صفت عدالت در شهر
سـان کـه در    گرایش به خشمگینی بدان مثالًکه ها در جامعه راه یابد؟ اگر تصور کنیم  کجا ممکن بود آن خاصیت

یـا   که در جامعه مـا هسـت   یا اشتیاق به دانش چنان شود جامعه تراکیایی و اسکوثی و دیگر اقوام شمالی یافت می
ها نیست، چنین تصـوري   مصر نمودار است، ناشی از افراد آن جامعه قیه ویگونه که در جوامع فین دوستی بدان پول
تـر   کشف عدالت در آن بسـیار سـاده   ،و از آن جایی که شهر بزرگتر از فرد است )955(همان: » شک غلط است. بی

جوید و چون ایـن شـهر را از آغـاز احـداث      آرمان خود را در آن می ،است. وي پس از تأسیس شهر خیالی خود
سـیس کـرده   أاگر جامعه خـود را خـوب ت  « به چگونگی پیدایش داد و بیداد نیز پی خواهیم برد. ،ر بگیریمزیر نظ
اي باشـد دانـا، شـجاع،     اي نیـک بـه معنـاي حقیقـی باشـد ... یعنـی بایـد جامعـه         هر حیث جامعـه  از باید ،باشیم

عدالت اسـت کـه در    ،یزي این شهرر پید که اصل کلی در کن او سپس بیان می )944 (همان: »دار، و عادل. خویشتن
داري،  خویشـتن  آن هر فرد باید منحصراً یک کار داشته باشد و پس از وضـع سـه صـفت حکمـت، شـجاعت و     

بارها از دیگـران  «داند که این صفات را به وجود آورده و باعث ابقاي سه صفت دیگر است.  عدالت را صفتی می
 هر کس کار خود را انجام دهد و به کار دیگـران دخالـت نکنـد...   ایم عدالت این است که  شنیده و خود نیز گفته

ماند، به عقیده مـن   داري را در جامعه یافتیم، یگانه خاصیتی که باقی می پس از آنکه شجاعت و دانایی و خویشتن
آنهـا را   ست،ا شود آن سه خاصیت پیدا شوند، و بعد مادام که خود پابرجا ست که نخست سبب میاآن خاصیتی 

(همـان:  » عدالت خواهـد بـود.   ،ماند اگر سه خاصیت دیگر را پیدا کنیم، خاصیتی که باقی می دارد... پابرجا نگاه می
951 -952(  

 ،دیگر که در کارهـاي سـودآور مهـارت دارد     ور یا کسی که هر پیشه گوید چنان وي در توضیح این مطلب می
شاور شهر شود و ایشان لوازم کار و درآمد خـود را بـا   بخواهد در صف سربازان وارد شود و یا سرباز بخواهد م

آن اخـتالط و نـابودي شـهر      دار شـود، نتیجـه   هم معاوضه کنند، یا اینکه شخصی بخواهد همه این کارها را عهده
رزمیـاران و   جامعه شهري خود را به سـه طبقـه حاکمـان،    ،خواهد بود. افالطون بر اساس نقش و نوع کار آدمیان



آسیبی بزرگ به این شـهر وارد خواهـد کـرد.     ،گانه کند و معتقد است اختالط این طبقات سه سیم میوران تق پیشه
داد در این شهر برقرار است و بـدین ترتیـب هـر     ،اگر افراد شهر هر یک وظیفه و کار خود را خوب انجام دهند

پرداختن هـر کـس    ،شخص تعریف افالطون از عدالت در جامعه و ،سه طبقه را محافظت خواهد کرد. در نهایت
آن هر یـک   جامعه وقتی عادل است که در« .به وظیفه طبقاتی خود و پرهیز از پرداختن به کار دیگر طبقات است

  )964(همان: » انجام دهد. ،اي را که خاص آن طبقه است گانه وظیفه از طبقات سه
  

  عدالت در ایران باستانمفهوم 
که ایزدي به نام رشن از این مفهـوم واال در میـان مردمـان     ؛ چنانباارزش داردداد در نزد ایرانیان باستان جایگاهی 

کـه دور را   اي رشنیاز همه تشخیص توانی داد!  ... که بهتررشنترین  اي رشنِ پاك! اي راست«: کند پاسداري می
رشـن  «؛ )569: 1ج  ،1377هـا   (یشـت » را بهتر از همه بـه فریـاد رسـی.    مند که گله ید! اي رشنیبهتر از همه توانی د

کننـد کـه    اي مجسـم مـی   او را به صورت فرشـته  ...سنجد و اي اعمال نظر می راست کارهاي مردمان را بدون ذره
چشمان خود را بسته و در دستی شمشیر و در دست دیگر ترازو دارد و بدون کـوچکترین اعمـال نظـر در کـار     

  )93: 1358(جنیدي  »کند. مردمان داوري می
عـدالت   ،که در ادامه خـواهیم دیـد   چنان .جو کردو جست» اشه«ایرانیان باستان را باید در مفهوم نظریه عدالت 

این تعریف ارتباط مستقیمی با مفهـوم   است وقرار گرفتن هر چیزي در جاي خود به معنی در نزد ایرانیان باستان 
خشـک   ،بیـرون رود » اشـا «رختی از فرمان هرآینه اگر یک شاخه از د« اشه دارد. اگر ایرانیان بر این باور بودند که

ین ، ا)14: 1384(جنیدي  »آورد ریزد، و اگر مردي سر از فرمان اشا بپیچد، به خویش شکست وارد می شود و می می
یکـی از اشـتراکات    کـه  دانـیم  اعتقاد آنان به وجود اشه یا همان نظم مقدس کیهانی بوده است. می مسأله ناشی از

مردمـان را نـاگزیر و    ،اعتقاد به وجود نوعی نظم مقدس کیهانی است. ایـن اعتقـاد و بـاور   هاي کهن، غالب تمدن
ــ ابـدي نظـام     یـن ثــابت ازلـ  ـاعـم از مادي و معنوي با اصــول و قــوانیرا ساخت تا حیات خـویش ملزم می

. مصـریان ایـن   بـود جاز مقدس کیهانی همسو سازند. طبیعتاً سرپیچی از این نظام مقدس کیهانی نیز ناروا و غیر م
اشـه را چنـین    ،نیبرگ )50: 1388وندي  (رستم .نامیدند را اته یا اشه می و آریاییان آن )Ma-ā-tنظام مقدس را ماآت (

دهنده نظم جهانی، نظم زنـدگانی اجتمـاعی و دینـی، روش درسـت طبیعـت، زنـدگی        اشه نشان«کند:  تعریف می
جا که این نظم خـدایی، انـدازه و    چارپا و مانند آن است. از آنمرتب و منظم موجودات طبیعی، پرورش درست 

... اشـه   معناي حقیقت و راستی است قاعده براي تمام چیزهایی است که در جهان است و درست است، اشه هم
گـذارد   بلکه نیرویی در گیتی است که بر تندرستی و نیرومندي جهان اثر می ،نه تنها داراي یک مفهوم ایستا است

  )130: 1359(نیبرگ » .کند آید، درمان میهایی را که از سوي نیروهاي پلیدي می زیانو 
در آیین مزدایی را باید در پیوستگی آن با اورمزد فهمیـد. در آفـرینش نظـم    (اشه) مندي آفرینش  ظم و سامانن

 هـا تعبیري احسن نظـام  نقص و بهکامل و بی ،کیهانی از سوي اورمزد، چند نکته ضمنی وجود دارد: اوالً این نظم
مکـان اسـت و ایـن نیـز بـه خـاطر ایـن اسـت کـه خـرد            زمان و بی ست؛ زیرا اورمزد خود چنین است. ثانیاً بیا



هرمزد گفـت کـه دانـایی مـن چنـان      «در متون اوستایی آمده است:  .اهورامزدا، خردي است فرازمانی و فرامکانی
یک را جداگانه توانم گفت که از پستان کیست و اگـر   یکاست که اگر شیر هر چیز را در جامی دوشند، پس من 

یک را جداگانه توانم گفت که از کـدام چشـمه اسـت و اگـر گیـاه همـه        یک ،آب همه جهان را در یک جا هلند
اشـه در گاهـان بـا     ؛)50: 1389راد  (نقل از رضـایی » یک را باز به جاي خویش توانم نهاد. جهان را خرد بفشارند، یک

  )32: 1388(قدردان پاکی است.  به معناي بهترین راستی و »اشه وهیشته« همراه است ونیز  »وهیشته«صفت 
انسـان را از رسـیدن    –صفت متضاد با راستی  –شویم که چگونه دروغ  از ارتباط راستگرایی با داد متوجه می

دروج  در گاهـان نقطـه مقابـل اشـه،    « شـود.  دارد و چرا به عنوان مانعی در راه اجراي داد آورده مـی  به فره بازمی
)drujتوجهی به قانون و داد و نظم آسـمانی   بی نظمی، ومرج و بی ، دروغ) است و دروج یا دروغ در حقیقت هرج

   )43(همان: » و کیهانی است.
در هنگـام  « نیستی نبـود:  آمده است که به روزگار جمشید هر چیزي در حد اعتدال بود و زامیادیشت اوستادر 

نکـه او  ای(این چنین بود) پـیش از  پادشاهی او نه سرما بود نه گرما، نه پیري بود نه مرگ (و) نه رشک آفریدة دیو 
» دروغ گوید ... پس از آنکه او به سخن نادرست دروغ پرداخت، فر از او آشکارا به پیکر مرغـی بیـرون شـتافت.   

  )336: 2، ج 1377 ها یشت(
بسـیار  اي از داد،  انده از روزگار باستان بر راستگویی و پرهیز از دروغ به عنـوان جنبـه  هاي بر جاي م در کتیبه

دارم و از  ... به خواست اهورامزدا من چنانم کـه راسـتی را دوسـت مـی     داریوش، نقش رستم:: «ه استشد تأکید 
(مـرادي   ».پسـندم  آن را مـی راست اسـت، مـن   را که خواهم توانا بر ناتوان ستم کند ... آنچه  من نمی .دروغ بیزارم

  )210:1387آبادي  غیاث
ان اسـت.    این نظم جاري در ذرات نظام هستی از خردترین تا کالن ترین، در نظام اجتماعی ایران باستان نیز نماـی
در سازمان اجتماعی هند و ایرانـی اسـاس معیشـت و    «به اجمال در باب ساختار طبقاتی جامعه ایرانی باید گفت که 

ر هـر کـس واجـب     svadharma» (خودآیینی«یا » خویشکاري«اخالقی جامعه بر اصل نظام  ) طبقات قرار داشته و ـب
تقسـیمات   )50:1352(مجتبـایی » بپـردازد.  ،او اسـت » طبقـه «اي کـه خـاص و بایسـته     بوده است که تنها به کار و پیشـه 

ر اسـاس    طبقاتی و خویشکاري خاص آنها از دیرباز در ایران و هند وجود   گانه سه طبقـات در   اوسـتا داشته اسـت. ـب
کشاورز؛ و بر اسـاس ودا در هنـد نیـز عبـارت     »: واسترَیه«رزمیار، »: رثه اشَتر«دینیار، »: آتُرَون«ایران عبارت بودند از: 

یـن  در اوسـتا وجـود ا   )370: 1389راد  (رضـایی ور.  کشاورز و پیشه»: ویشه«رزمیار، »: کشتره«دینیار، »: برهمه«بودند از: 
نخسـتین کسـی کـه نیـک اندیشـید،      «شـود:   ساختار طبقاتی و خویشکاري آنان به روشنی بارها و بارهـا تکـرار مـی   

آزمـا، نخسـتین    نخستین کسی که نیک گفت، نخستین کسی که نیکی به جـاي آورد: نخسـتین آتربـان، نخسـتین رزم    
آزمـا، نخسـتین کشـاورز     نخسـتین رزم کسـی کـه نخسـتین آتربـان،     «)؛ 78: 2، ج 1377هـا   (یشـت » کشاورز سـتورپرور 

  )79(همان: » ستورپرور(است) نخستین کسی که روي از دیو بگردانید.
  
  عدالت در شاهنامههاي  جلوه



 ،. در حقیقـت اند درباره این مفهوم داشتهدرباره عدالت دقیقاً همان دیدگاهی است که ایرانیان کهن  شاهنامهدیدگاه 
تنهـا بـه روایـت و منظـوم      و اگر باور داشته باشیم که فردوسی در نظم شاهنامه به متون و منابع خود وفادار بوده

یابـد بـا آنچـه در نـزد گذشـتگان       آنگاه نباید میان آنچه فردوسی از مفهوم عدالت درمی ،کردن آنها پرداخته است
فردوسی تا آنجا کـه بـر   «نویسد:  اقت فردوسی میخصوص صد صفا در اهللا ذبیحبوده است، تفاوتی مشاهده کرد. 

در حماسـه ملـی    ،به جعل داستانی به میل و خواهش خود برنخاسته و بـه عبـارت متعـارف    ،من ثابت شده است
ایران دست نبرده و آن را فاسد و تباه نکرده است. هـیچ یـک از مطالـب اساسـی شـاهنامه مجعـول و سـاختگی        

ها و بعضی مطالب حکمـی و طـرز اداي مطلـب و پرورانـدن      ر خطب داستانتنها درا نیست و دخالت فردوسی 
هاي رزم و مجالس بـزم و پـس و    موضوع و تصرفات شاعرانه در بیان مناظر و اوصاف پهلوانان و آراستن صحنه

هاي پراکنده باید دانسـت و بـه عبـارت     پیش کردن برخی از مطالب از لحاظ ترتیب و تنظیم و پیوند دادن داستان
فردوسی در اصل مطلب اصالً تصرفی نکرده و تصرف او تنها در بیان مطلب و دخالت دادن قـوه تخیـل و    ،یگرد

عدالت را قرار گـرفتن   ،فردوسی نیز چون پیشینیان خود )192: 1389(صـفا  » بیان خیاالت و مضامین شاعرانه است.
چیـز  هـر  این باور است که هـر کـس و   و همچون انوشیروان بر  داند هر چیز در جاي از پیش مقدرشده خود می

  هانی.کیطبقه و جایی دارد که خروج از آن کاري است نکوهیده و برخالف نظم مقدس 
بینـی ایرانیـان    اي است که جهـان  گاه اندیشه و تفکر ایرانیان باستان است و تقریباً دانشنامه آیینه و جلوه شاهنامه

توان توقع داشت که نظـر ایرانیـان دربـاره عـدالت و داد در آن بـه       می ،اینبرانب ؛کهن را در خود گرد آورده است
هاي گوناگون بـه آن توجـه    حکایت از آن دارد و به مناسبت شاهنامهجاي  تمامی بازتاب یافته باشد؛ امري که جاي

  شده و به لزوم پایبندي به آن نیز سفارش گردیده است.  
 شـاهنامه در  ،بـه همـین روي   ؛ن با داد ارتباط مسـتقیم دارد ، براي ایزد رشاوستادر » ترین راست«کاربرد صفت 

  :آید صفت راست اغلب در کنار داد می
ــان ـر پــاي خاســت     جه ــوان ســام ـب ــاي خســرو داد و راســت   پهل ــت ک ــین گف   چن

  )137: 1، ج 1387(فردوسی 
ــت    یکــــی جامــــه ســــوکواران بخواســــت ــر داور داد و راســــ ـــ ــد ـب   بیامــــ

  )163: 6همان، ج (
  به این صورت خالصه دید: شاهنامهتوان قانون اشه را در  می

ــاك   خـــاك خورشـــید، تـــا تیـــره ز رخشـــنده   همـــــی داد بیـــــنم ز یـــــزدان پـــ
  )88: 4همان، ج (

 بخـش در  تـوان دیـد.   گانه طبقاتی می تقسیمات سه دراي بارز  به گونه شاهنامهرا در و اشه یگانگی مفهوم داد 
آید. این اولـین   بندي مردمان به میان می و در زمان سلطنت جمشید براي اولین بار سخن از طبقه شاهنامهاساطیري 

گیـري ایـن جامعـه     اسـت. نحـوه و چگـونگی شـکل     شاهنامهتجلی عدالت در جامعه آرمانی در اندیشه ایرانی و 
  :آمده، چنین است شاهنامه بنابر آنچه درآرمانی 



ــه   ــن پیشـ ــر انجمـ ــرد  ز هـ ــرد کـ ــاه خـــورد      ور گـ ــدرون نیـــز پنجـ ــدین اـن   بـ
ــوانیش  ــان خــ ــه کاتوزیــ ــی کــ ــیش   گروهــ ــتندگان دانـــــ ــم پرســـــ   برســـــ
ــوه...     جـــــدا کردشـــــان از میـــــان گـــــروه ــرد کــ ــه کــ ــتنده را جایگــ   پرســ
ــفی بـــر دگـــر دســـت بنشـــاندند     ــــد  صـ   همـــــی نـــــام نیســـــاریان خواندـن
  فروزنــــــده لشــــــکر و کشــــــورند    کجــــــا شــــــیرمردان جنگاورنـــــــد  

ــره را  ــر گـ ــه دیگـ ــودي سـ ــناس بسـ   کجـــا نیســـت از کـــس بریشـــان ســـپاس  شـ
ــد       بـــه گـــاه خـــورش ســـرزنش نشـــنوند...  بکارنـــد و ورزنـــد و خـــود بدروـن
ــی  ــد اهتوخوشــ ــه خواننــ ــارم کــ ــان دســــت  چهــ ــی  همــ ــا سرکشــ ـ   ورزان اـب
ــود    ــه بـ ــان پیشـ ــان همگنـ ــا کارشـ ـــود    کجـ ــه ـب ــر اندیشـ ــه پـ ــان همیشـ   روانشـ

  )40: 1، جهمان(
شـهر   ، نظام ایـن آرمـان  اوآید که با سرآمدن روزگار  اما از شاهنامه چنین برمی ،جمشید بانی چنین نظمی است
زنـد و شـاه ایـران نامیـده      زمانی که ضحاك بر اریکه قـدرت تکیـه مـی    ؛گسلد اساطیري نیز براي مدتی از هم می

وضـع پایـان    امـا فریـدون بـه ایـن     شـود،  میپاشد و زمانه به آشوب کشیده  نظام طبقاتی ایران از هم می ،شود می
او را برانداخته، رسم جمشـید را دوبـاره   » آیین ناخوب« ،او پس از سرنگون کردن ضحاك در اولین اقدام ؛دهد می

 به خویشـکاري طبقـاتی خـود    همگان را و داند زمین می باعث آشوب در اختالط طبقات رافریدون  سازد. برپامی
  دهد: می فرمان

ــروش    ــر خـ ــه در بـ ــردن بـ ــود کـ ــر    بفرمـ ــه ه ــوش  ک ــدار ه ــد بی ــه داری ــس ک   ک
ــگ     ــاز جنـ ــا سـ ــید ـب ــه باشـ ــد کـ   نــه زیــن گونــه جویــد کســی نــام و ننــگ   نبایـ

ــه   ــا پیشــ ــه بــ ــد کــ ــپاهی نبایــ ــر    ور ســ ــر دو هنـ ــد هـ ــک روي جوینـ ــه یـ   بـ
ــی گــــرزدار    ــارورز و یکــ ــی کــ ــار     یکــ ــت کـ ــس پدیدسـ ــر کـ ــزاوار هـ   سـ
ــن    ــار  ای ــد آن ک ــار آن جوی ــن ک ــو ای ــین      چ ــر زمـ ــردد سراسـ ــوب گـ ــر آشـ   پـ

  )76: 1(همان، ج 
گردد؛ نوذر نظـم مقـدس جامعـه را کـه فریـدون بـه آن        دوباره آشوب به جامعه بازمی نوذردر زمان پادشاهی 

  گذارد. نوردد و بناي بیداد می جانی تازه بخشیده بود، در هم می
ـــر ایــــن برنیامــــد بســــی روزگــــار  ــدادگر شــــد ســــر شــــهریار   ـب ــه بیــ   کــ
ــو   ــاي غـ ــه هـــر جـ ــد بـ ــو جهــان    ز گیتـــی برآمـ   را کهـــن شـــد ســر از شـــاه ـن

ــم  ــو او رسـ ــت  چـ ــدر درنوشـ ــاي پـ ــت     هـ ـــدان و ردان تیــــز گشــ ــا موـب   ابــ
ــد    ــوار شـ ــزد او خـ ــی نـ ــی مردمـ ــد   همـ ــار شــ ــنج و دینــ ــرده گــ ـ ـــش ـب   دـل
ــدند    ــپاهی شــ ــک ســ ــدیور یکایــ   دلیـــــران ســـــزاوار شـــــاهی شـــــدند  کــ
ــروش   ــد خـ ــور برآمـ ــو از روي کشـ ــوش     چـ ــه جـ ــد ـب ــر برآمـ ــانی سراسـ   جهـ

ــدادگر   ــید بیـــــ ــهریاربترســـــ ــوار    شـــــ ــام ســ ــزد ســ ــس نــ ــتاد کــ   فرســ
  )6 :2، ج همان(

شـوند   کدیوران سپاهی می ؛آمیزند رسد که طبقات درهم می که دیدیم، زمانی به اوج خود می چنان آشفتگی هم
امـا در میـان ایـن     ،گذارنـد  کننـد و پـاي از دایـره خـویش بیـرون مـی       و دلیران و جنگاوران دعوي پادشاهی مـی 

خواهند بر نظم مقدس بشورند و حتـی پیشـنهاد    که با وجود توانایی و قدرت نمی حضور دارند جنگاوران کسانی



د؛ سام، پهلوان نامدار ایرانی، از این دست جنگاوران است. وقتی که در زمـان نـوذر از او ـ     پذیرن پادشاهی را نمی
که از تدبیر و کـردار نادرسـت    جهانبه شود تا خود بر تخت نشیند و  پهلوان زمانش است ـ خواسته می  که جهان

زنـد و در خـود اسـتعداد پادشـاهی      مـی از پذیرش این خواسته سر بـاز  نوذر آشفته است، سامانی دوباره ببخشد، 
  بیند. نمی

ــدادگر    ــت بیـ ــد از بخـ ــوذر شـ ــو نـ ــدر     چـ ــه پـــــا انـــــدر آورد راي پـــ   بـــ
ــتند   ــام را خواســ ــران ســ ــه مهتــ   همـــــان تخـــــت پیـــــروزه آراســـــتند  همــ

ــران مهتـــران   ــاد      گفـــت هرگـــز مبـــاد  ـب ــاج یـ ــد تـ ــپهبد کنـ ــان سـ ــه جـ   کـ
  )39:  9(همان، ج 

بنـابراین، اگـر پادشـاهی را بپـذیرد، بیـدادگر       ؛آیـد  سام خود جنگاور است و از طبقه جنگاوران به شمار مـی 
؛ یکـی بـا آمیخـتن    انـد  هدریوشـ چرا که هر دو به نوعی بر نظم مقـدس   ؛با نوذر تفاوتی نخواهد داشتشود و  می

  به یکدیگر و دیگري با خروج از طبقه جنگاوران و نشستن بر تخت پادشاهی. طبقات
داستان انوشیروان و مرد کفشدوز است. داستان از این قرار اسـت کـه    نمونهترین  نمونه دیگر و شاید معروف

چهل من درم به دستگاه شاهی وام دهد تا پسر رسیده برجـایش فرهنـگ جویـد و     شود میمردي کفشگر حاضر 
دبیري پیشه کند، اما دبیري شغلی است که در ایران باستان مخصوص موبدان اسـت. انوشـیروان واکنشـی تنـد و     

و از پـذیرفتن سـیم و زر و خـواهش او حتـی بـا میـانجیگري        دهـد  خواسته نشـان مـی  این  در مقابلسرسختانه 
  کند. رگمهر خودداري میبز

ــــرو همچنـــــان بـــــازگردان شـــــتر ــیم خــــواهیم و در     ـب ــزو ســ ــادا کــ   مبــ
ــادگیر    بچــــه گــــردد دلیــــر چــــو بازارگــــان ــادانش و یــــ ــد و بــــ   هنرمنــــ

ــه تخـــت  ــد مـــا برنشـــیند ـب ــت    چـــو فرزـن ــدش پیروزبخــــ ــري ببایــــ   دبیــــ
ــوش...    فــــروش هنــــر بایــــد از مــــرد مــــوزه ــن مک ــا م ــو ب ــار دیگــر ت ــدین ک   ب

ــر    ــا ب ــه م ــود   ب ــرین ب ــرگ نف ــس از م ــود    پ ــن بـ ــار ایـ ــن روزگـ ــین ایـ ــو آیـ   چـ
  )299: 8(همان، ج 

بـه یـک   «ور نبایـد   گونه کـه سـپاهی و پیشـه    همان .فروش باید به هنر خود بپردازد مرد موزه ،از نظر شاه ایران
 )1(.دانـد  این آیینی است که انوشیروان شکستن آن را باعث نفرین پس از مرگ خود مـی  »روي جویند هر دو هنر.

براي کسی که انوشیروان را به عدالت شناخته است، شنیدن و خواندن این داستان دشوار و پذیرفتن آن به عنـوان  
  ساله است. دستور انوشیروان برخاسته از این نظم و قانون هزاران اما ،عملی عادالنه دشوارتر است

  
  عدالت از نظر افالطون و شاهنامه مفهوم مقایسه

هـاي   نشـان از شـباهت و خویشـاوندي    ،انـد  ه گردیـده ئمقایسه این دو دیدگاه که در دو فرهنگ کامالً متفاوت ارا
اي بـه ترسـیم جامعـه    جمهـوري هاي موجود را نیز از یاد برد. افالطون در  هرچند نباید تفاوت ؛بسیار این دو دارد

ر آن را مقـد  آگـاه اسـت و  اش به خـوبی   جاي خود در نظام بسته و طبقاتیاز پردازد که در آن هرکس  آرمانی می



وجود چنـین نظـامی در تـاریخ ایرانیـان و بـه خصـوص در روزگـار         بهبه صراحت نیز  شاهنامهداند. در  خود می
: 1354تنسـر  (. دهنـد  ود چنین نظامی خبر مـی هاي تاریخی نیز از وج نشانه )40: 1(همان، ج شود.  می اشارهاساطیري 

نامنـد.   به اجمال آنکه طبق اسطوره آفرینش مزدایی، آفرینش اهورامزدا داراي نظمی است کـه آن را اشـه مـی    )57
مند اهـورامزدا. در آفـرینش او همـه چیـز      نظمی امري است ضد آفرینش سامانآفرینش او در نظم کامل است. بی

تواند با الگـوبرداري از اشـه، نظـم را در    ی از نظام آفرینش اهورامزدا است، میئن که جزدر ثبات کامل است. انسا
یابـد. در اینجـا اسـت کـه      زندگی خود حاکم سازد. در واقع نظام زندگی بشري بر اساس نظم کیهانی سامان مـی 

و انسان موظّف است براي تحقق نظم کیهانی بـا   )102: 1389راد  (رضاییشود نظام کیهانی به نظامی اخالقی بدل می
  د.شوآن هماهنگ گردد تا اینکه سرانجام خیر بر شر پیروز 

فرودست وي هسـتند   ،اهورامزدا در رأس جهان مینوي قرار دارد و هفت امشاسپند ،بر اساس این نظم کیهانی
اجتمـاع   ،ندان برخوردار است. نظم کیهـانی اي برتر از دیگر امشاسپ و در میان امشاسپندان نیز مینوي خرد از مرتبه

گـاه نگـاه    تـرین جلـوه   تـوان عینـی   طبقات اجتمـاعی را مـی   ،ها را نیز به طبقاتی تقسیم کرده است. در واقعانسان
. طبقـه فرمانروایـان و   1شـود:   جامعه به سه طبقه تقسـیم مـی   ،مراتبی به جهان قلمداد کرد که بر اساس آن سلسله

اساس هر طبقه خویشکاري (وظیفـه)  این بر  )53: 1388وندي (رستم .. طبقه برزیگران3 ،رزمیاران. طبقه 2 ،دینیاران
که موجب دستیابی به فرّه وجـودي  است ترین قانون الهی، اقدام به خویشکاري  خاص خود را دارا است و بزرگ

  متفاوت است. و واالیی فرّه آنان نیزطور که خویشکاري طبقات متفاوت است، ارج گردد. همان می
مندي جهان بر اساس الگوي اشه باید نمودي عینی و واقعی داشته باشد، در نظـام اجتمـاعی   از آنجا که سامان

خورد. در نظام طبقاتی جامعه ایرانی و بر اساس قـانون الهـی اشـه، شـاه در     انسانی نیز همان نظم باال به چشم می
ترین کارگزار اندیشه ایرانشـهري، یعنـی نظـام سیاسـی      شاه اصلی ،رأس هرم طبقات اجتماعی قرار دارد. در واقع

طور که اهورامزدا در رأس جهان مینوي قرار دارد، در جهان گیتیـک (زمینـی)   آید. همانایران باستان به شمار می
نیز باید یک فرد در رأس و برتر از دیگران قرار گیرد. این شخص همـان پادشـاه آرمـانی ایرانیـان اسـت کـه بـه        

گردد و حکومت الهی (که امشاسپند شهریور نماینده آن اسـت) بـر   وسیله او پیوند میان آسمان و زمین برقرار می
ول پاسداري از نظم و قـانون و عـدالت الهـی (اشـه) در     ئیابد. پادشاه از جانب اهورامزدا مسروي زمین تحقق می

او  )55(همـان:   .نـد کحاکم بر هسـتی تخطـی    بین مردم است و نباید اجازه دهد کسی از چهارچوب ازلی و ابدي
  شهر تبدیل نماید. اي از آرمان موظّف است نظم زمینی را با نظم کیهانی تطبیق دهد و جامعه زمینی را به جلوه

شـاه   ،بدین ترتیب )36: 1387(پـوالدي   .شود در آیین مزدایی هر چیز که مخلّ این نظم باشد، بدآیینی شمرده می
دهنده بـه شـاه و   ایگاه الهی برخوردار است، دارنده فرّ ایزدي است. فرّ ایزدي عامل مشروعیتکه در اجتماع از ج

کننده قدرت او است و این بدان معنا است که شاه از سایر افراد جامعه برتـر و نایـب و جانشـین خـدا در      توجیه
پـس   ؛او برگزیـده خـدا اسـت   ول است نه در برابر خلق. ئبه همین سبب، تنها در برابر خدا مس ؛روي زمین است

یعنی داشتن فره ایزدي است. بـدیهی اسـت کـه کسـی کـه از چنـین        ،مشروعیت او فقط ناشی از این برگزیدگی
تواند از هر کـه، هـر چـه     . او میرود شمار می ایی و مقام و قدرت اجتماعی نیز بهمقامی برخوردار است، منشأ دار



ـ    خواه هر چه می ،خواهد بگیرد و به هر کسمی ف بـه رعایـت   د ببخشد. حرف او قـانون اسـت و دیگـران موظّ
: 1384(کاتوزیـان  طور که کسی از مردمان او را انتخاب نکرده است کس حق ندارد او را خلع کند. همان قانون. هیچ

مراتـب   حفـظ سلسـله   آیینکند. عدالت در این  عدالت مفهوم خاصی پیدا می ،به همین سبب در آیین مزدایی ؛)89
مراتب چنان ارزشی دارد که اردشیر بابکان بـه صـراحت بـه     براي حفظ نظم کیهانی است. حفظ سلسلهاجتماعی 

آنچه شهنشاه فرمود، از مشغول گردانیـدن مردمـان بـه کارهـاي خـویش و بازداشـتن از       «آن وصیت کرده است: 
و درست بـه همـین    )300: 1389راد  رضـایی (نامه تنسر به نقل از » کارهاي دیگران، قوام عالم و نظام کار عالمیان است

تا خـون   دهد این قانون الهی اجازه می کند.دلیل است که انوشیرون عادل از تحصیل فرزند کفشگر جلوگیري می
شـود کـه فقـط     تر از سایر طبقات باشد. در عین حال به اعضاي هر طبقه آموزش داده میطبقه باالي اجتماع پاك

  )18ـ 19: 1387بیل (ر.ك. به: آلن .خود نظر نیفکنند گاه به طبقه باالترهیچبه طبقه خود نگاه کنند و 
بـه ایـن   توان  میترین این تشابهات  شد، این دو نظریه شباهت بسیار به یکدیگر دارند. از مهم مشاهدهکه  چنان

  موارد اشاره کرد:
فـرض خـود گرفتـه، آن را     ا پـیش هر دو نظریه وجود یک ساختار طبقاتی رهر دو ساختار طبقاتی دارند:  الف)

اي را بهترین حالت ممکن و بهترین نظام و ساختار اجتمـاعی   دانند. آنها وجود چنین نظام طبقاتی امري بدیهی می
وري یـا   اگر کسی بر حسب اسـتعداد طبیعـی بـراي پیشـه    «گوید:  کنند. سقراط افالطون در این باره می قلمداد می

ورد و آنگاه به اتکاي ثروت یا نیروي بدنی یا مزیت دیگري از ایـن  آدست   هثروتی ب ،بازرگانی ساخته شده است
آنکـه   بـی  ،یا سربازي بخواهد در جرگه پاسـداران و فرمانروایـان درآیـد    بخواهد وارد طبقه سپاهیان شود، ،دست

ا حرفه خود را بـا  کار ی و خالصه اگر طبقات مختلف جامعه بخواهند ابزار صالحیت آن را به دست آورده باشد،
نظمـی و   این بـی  هاي گوناگون بپردازد، یکدیگر عوض کنند، و یا هر کس درصدد برآید که در آن واحد به حرفه

گانـه، نـه تنهـا     م آمیخـتن طبقـات سـه   هـ  کارگی و به این همه فساد به عقیده تو مایه فساد جامعه نخواهد بود؟...
در شاهنامه نیز عیناً  )953: 1380(افالطـون   »نایتی بزرگ شمرده شود.بلکه باید ج ،بزرگترین مایه تباهی جامعه است

  شود. هایی ذکر شد از آوردن شواهدي دیگر خودداري می از آنجا که پیشتر نمونه .چنین ساختاري حاکم است
حتـی   .تقریباً محال است ،بندي در آن نباشد تصور یک جامعه که هیچ نوع طبقهدو خصلتی ایستا دارند:  هر ب)

توان وجود طبقات اجتماعی را به راحتی مشاهده کـرد. مایکـل والـزر     ترین جوامع امروزي نیز می در دموکراتیک
تـاز حکومـت    کنیم که در آن فردي خودکامه یا گروهـی یکـه   وقتی در رژیمی زندگی می«نویسد:  میدر این باره 

رت تقسـیم شـده باشـد و هـرکس دقیقـاً سـهم       پروریم کـه در آن قـد   ما آرزوي آن جامعه را در سر می ،کنند می
دانیم که این قسم برابري بعد از اولین جلسه اعضاي جدید از بـین خواهـد    اما خوب می .یکسانی از آن برده باشد

یکی دیگر نطق غرّایی ایراد خواهد کرد و همـه مـا را متقاعـد     ،رفت. یک نفر به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد
هـا   کنیم و اصالً جلسات و نشسـت  بندي می یک افراد را دسته بپذیریم. تا پایان روز ما یک کند که رهبري او را می

اما ساختار جامعه در نزد افالطون و ایرانیان باستان بـر خـالف    ؛)13: 1389(والزر » شود به همین منظور تشکیل می
 ؛اي دارد کهـن اسـتحکام فـوق العـاده    ویژه در نظریـه ایرانیـان    امروز خصلتی ایستا دارد. این ایستایی و سکون به



در اندیشه مزدیسنا هر چیز ثابـت نیـک اسـت.    «که  چراکه سکون و ایستایی صفتی مینوي دانسته شده است. چنان
هـا (اختـران) کـه ثابـت و      انـد، پلیـد و سـتاره    در علم هیئـت و فلـک مزدایـی سـیارات (ابـاختران) کـه گردنـده       

انـد... بـه   هفت سیاره (اباختران) که هفت سپاهبد اهریمن خوانده شـده  شوند. اند، اهورایی محسوب می حرکت بی
توان بـه  می ،دوارند) جهند (= میروند و میگونه که موجودات اهریمنی راه نمی... همان پردازند نبرد با اختران می

ران حرکتـی  گونه دانست؛ برخالف حرکـت مـنظم و ثبـات اختـران، ابـاخت      قیاس، حرکت اباختران را نیز از همین
  )101: 1389راد  (رضایی» .نامنظم دارند

شـهر خـود ایـن اجـازه را بـه       که او در آرمـان  توان ایستایی را مشاهده کرد. همین افالطون نیز می جمهوريدر 
آنکـه در  توجه ایستا است. جالب  یدهد تا خود را در صف سربازان جاي دهند، نشانه وجود نظام وران نمی پیشه

 ؛تواند در طبقات گونـاگون حضـور داشـته باشـد     هاي الزم نمی هیچ انسانی با وجود داشتن تواناییشهر  این آرمان
توانـد از آن خـارج شـود.     نمـی  حالتیاي در نظر گرفته شده است که هرگز و در هیچ  چراکه براي هر کسی طبقه

مـردي مقـدس ... تجلیـل خـواهیم     چون  او از که استعداد همه کارها را داشته باشد ... اگر کسی به شهر ما بیاید«
دهـد   ولی به او خواهیم گفت که در جامعه ما براي مردمانی مانند او جایی نیسـت و قـانون مـا اجـازه نمـی      ،کرد

  )906: 1380(افالطون  »چنان کسی در شهر ما سکونت گزیند.
  

 ثیرپذیري یونانیان از ایرانیان  أت
اند. هرچنـد کـه    بودهنیز ـ فلسفی  هاي نظامی و البته گاه فکري محل تنش ،دو تمدن کهن و همسایه ،ایران و یونان

در میان آنهـا  هاي مشترکی  همفاهیم و زمیناین با وجود  ،یکی مهد فلسفه (یونان) و دیگري مهد دین (ایران) است
بـه ایـن    آنچه مسلم است غربیـان کمتـر  اند.  وجود داشته است و در برخی موارد ایرانیان بر یونانیان تأثیر گذاشته

اند که هـیچ ارتبـاط فکـري ـ      ویژه آتن را تمدنی خودبسنده دانسته اند و تمدن یونان و به ها اشاره کرده ثیرپذیريأت
ثیرپـذیري  أدربـاره ت «دانـد:   همسایه قدرتمند خویش نداشته است. محققی دلیل ایـن امـر را چنـین مـی    با فلسفی 

هـاي فرهنگـی و فکـري ایرانیـان کـار چنـدانی        لفهؤاز ایرانیان و میونانیان و بعضاً فیلسوفان و اندیشمندان یونانی 
» رسـد.  ـ رومی تمدن غرب امري طبیعی بـه نظـر مـی    اي یونانیـه ودهـصورت نگرفته است و این با توجه به شال

شـناس نـامی و    مري بویس، ایـران  نظري برخالف این دارند؛ درحالی که برخی دیگر از محققان )50: 1388(قادري 
 در ایـن بـاره   ثیر فرهنگ ایرانی بر فالسفه پیشاسقراطی سـخن گفتـه اسـت. بـویس    أص دین زرتشتی، از تمتخص

سبب اعتناي بیشتر به احتمال نفوذ ایرانی تا دیگران این است که آنچه فالسـفه اولیـه میلتـوس را بـه     «نویسد:  می
چگـونگی پیـدایش هسـتی و آفـرینش     شناسی و  سازد، توجه و کنجکاوي آنان نسبت به کیهان یکدیگر مربوط می

اند که عمیقاً مورد توجه روحانیان کیش کهن ایرانیـان   هایی هاي اندیشه دقیقاً همان موضوع گیتی است و این رشته
محققـان ایرانـی آشـکارا از     ،برخالف محققان غربی )227: 1375(بویس  »کافر و سپس موبدان زرتشتی بوده است.

تبـار برخـی از    و بـا ارائـه اسـنادي    ژه افالطون از فرهنگ و اندیشه ایرانیان سخن گفتهوی ثیرپذیري یونانیان و بهأت
که نویسـنده کتـاب ایـران و یونـان بـا مقایسـه آثـار         چنان .اند آراي افالطون را به ایران و آیین زرتشتی بازگردانده



هـاي   تقیم او از ایـران و آمـوزه  ثیر مسـتقیم یـا غیـر مسـ    أاز ت ،او با اندیشه شرق جمهوريویژه کتاب  افالطون و به
برخـی از دالیـل    )68ــ 69: 1388 (قـادري اسـت.  هاي زرتشتی سخن گفته  ایرانیان و حتی به شکلی خاص از آموزه
  تأثیرپذیري یونانیان از ایرانیان عبارتند از:

  
  الف ـ تقدم زمانی

تـدوین نظریـه عـدالت از اندیشـه ایـن      آیا افالطون نظریه خود را از ایرانیان اقتباس کرده است و یـا ایرانیـان در   
آیـد. اگـر اقتبـاس و     پاسخ این پرسـش چنـدان دشـوار بـه نظـر نمـی       اند؟ فیلسوف بزرگ جهان باستان بهره برده

گوید که پیش از تولـد افالطـون و عـالمگیر شـدن شـهرتش،       ثیرپذیري در میان بوده باشد، تقدم زمانی به ما میأت
، به وجـود نظـام مقـدس    استنیز انعکاس یافته  شـاهنامه هاي باستانی که در  و یافته اوستاهاي  ایرانیان بر طبق داده

کـه پادشـاهان    چنـان  ؛اند گانه طبقاتی و خویشکاري هر یک از این طبقات باور داشته خویش (اشه)، تقسیمات سه
یـه آن را عملـی   طغیـان عل  کردنـد و  مـی باستانی آنها همواره مردمان خود را به پیروي از این نظم مقدس ترغیب 

  دانستند. اهریمنی و زشت می
شناس نامی نیز با توجه به اینکه این نظام طبقاتی تنها در ایران باستان و هند وجـود داشـته    ژرژ دومزیل، اسطوره

اور اسـت کـه افالطـون متـأثر از فلسـفه          است و همسایگان ایران هرگز تجربه چنین نظامی را نداشته ن ـب ر اـی اند، ـب
دار خود روشن ساخته است کـه سـازمان اجتمـاعی اقـوام      ژرژ دومزیل با تحقیقات دامنه«ان بوده است. سیاسی ایرانی

وده اسـت، لکـن در       ) fanction» (خویشکاري«گانه طبقاتی و بر خاصیت و  آریایی بر تقسیم سه هـر طبقـه مبتنـی ـب
تـوان اسـتناد    به شـواهد تـاریخی مـی    هاي پیش از آن تا آنجا که سرزمین یونان، چه در زمان افالطون و چه در دوره

گونه که در ایـران و هنـد موجـود     بندي طبقاتی، با حدود معین و قواعد مضبوط (بدان گونه تقسیم کرد، از وجود این
ري نیسـت.   بوده است و افالطون سازمان اجتماع آرمانی خود را بر اساس آن قرار مـی  -41:1352(مجتبـایی  » دهـد) اـث

42(  
  
 یک آتنفضاي دموکراتب ـ 

ـ شـهر آتـن آن محیطـی نباشـد کـه اندیشـه افالطـون و نظریـه          خصوص دولت هرسد محیط یونان و ب به نظر می
نیـز  شناختند و میان آنهـا   عدالتش در آن شکل گرفته باشد. درست است که یونانیان انواع متفاوت حکومت را می

اما آتن سرزمینی بود دموکراتیک و برابري سیاسی حداقل براي آتنیـان   ،)115: 1349(ارسـطو  پرداختند  به داوري می
گردید.  حق طبیعی هر شهروند آتنی محسوب می ،شد و عجیب نیست اگر ببینیم که آزادي گفتار در آن لحاظ می

توانـد بـه آزادي مکنـون خـاطر      برده آن کسی است کـه نمـی  «یکی از فرهیختگان یونانی در این باره گفته است: 
و این درست در نقطه مقابل فرهنگ و فلسفه سیاسـی ایرانیـان قـرار     )46: 1353(همیلتون » خویش را به زبان آورد

اسـتبداد و حکومـت    )9: 1385مرادي  (قاضی .اند شناخته داشت که از قدیم تنها یک نوع حکومت (استبدادي) را می
اش مطلـق   اند و تنها پادشاه است کـه آزادي  جز یک شخص (پادشاه) همه برده استبدادي که در آن به تعبیر هگل



هیچ بدیل دیگري براي ایرانیان نداشت؛ اشه یا همان نظام مقدس کیهـانی ریشـه در ایـن     ،)43: 1387(سینگر  است
ن فرهنگ داشت و سرزمین یونان محیط مناسبی براي رشد و شکوفایی آن نبود. حـال اگـر دیـده شـود کـه چنـی      

شود که مهد دموکراسی بوده است، ایـن احتمـال را    اي (نظریه عدالت افالطون) در سرزمین (یونان) پیدا می نظریه
ات افالطـون  یـ ویژه اینکـه نظر  به .کند که این نظریه ممکن است اقتباسی باشد از نظریه سیاسی ایرانیان تقویت می

  باقی ماند. جمهوريب در یونان نیز عملی نشد و در حد آرمان یک متفکر در کتا
 ها ها و آموزه نزدیکی برخی از تمثیلج ـ 

ها گاه در حـوزه تمثیـل    ها دارد؛ این یکسانی مطالعه همزمان آثار افالطون و ایرانیان باستان نشان از برخی یکسانی
دوز کـه   . پیشتر به داستان انوشیروان و برخوردش با مرد کفـش اند منعکس شدههاي فلسفی  و گاه در حوزه آموزه

همـین تمثیـل را البتـه بـا اختصـار فـراوان در        .به احتمال فراوان ریشه در متون پیش از اسالم دارد، اشاره کردیم
بایـد   ،دوزي زاییده شده است آن که براي کفش«بینیم. در این کتاب آمده است که  افالطون نیز می جمهوريکتاب 

، و درودگر باید درودگري کند و همه افراد دیگـر نیـز بایـد    به کاري دیگر نباید بیندیشد ،کفش بدوزد و جز این
در ایـن جامعـه   « ؛)967ــ 966: 1380(افالطـون  » شبح عدالت در برابر چشم ما نمایان بود.. کار خاص خود را بکنند

بـدین جهـت در جامعـه مـا      رکس تنهـا یـک پیشـه دارد ...   هـ بلکه  ،کسی نیست که داراي دو یا چند جنبه باشد
نـه اینکـه در    ،تنها کشاورز استنیز کشاورز  .باشد نیزنه آنکه در عین حال ناخدا  ،دوز است ها کفشدوز تن کفش

همچنـین اسـت    هم بازرگان. نه اینکه هم سپاهی باشد و ،سپاهی نیز تنها سپاهی است عین حال قاضی هم باشد.
  )906(همان: » ها. وضع صاحبان دیگر پیشه

جـو  و هاي بـدن جسـت   توان در برقراري ارتباط و شباهت میان اجتماع و اندام نمونه دیگر در این حوزه را می
  شود: دانیم که جامعه آرمانی افالطون از سه طبقه تشکیل می کرد. می

  ؛فضیلت خاص آنها حکمت است و که در پیکر اجتماع به منزله سر هستند حاکمانـ 1
  ؛ضیلت خاص آنها شجاعت استو ف که در پیکر اجتماع به منزله سینه هستند رزمیارانـ 2
  .و فضیلت خاص آنها عفت است که در پیکر اجتماع به منزله شکم هستند وران پیشهـ 3

شـود، در عـالم روحـی و     هاي پیکـر انسـانی مشـاهده مـی     مطابقت و مشابهتی که میان طبقات اجتماع و اندام
  گردد: قوه یا سه جزء تقسیم میکند و بر حسب آن روح نیز به سه  اخالقی انسان نیز مصداق پیدا می

  که محل آن سر است و کمال آن در حکمت است؛ه قوه عاقلـ 1
  که محل آن سینه است و کمال آن در شجاعت است؛ قوه غضبیـ 2
  .قوه شهوي که محل آن شکم است و کمال آن در عفت استـ 3

  )39: 1352 (مجتبایی
هـاي پهلـوي و ادبیـات ودایـی مطابقـت       ر افالطون، نوشتههاي پیکر انسانی در آثا میان طبقات اجتماع و اندام

  وجود دارد.
  ادبیات ودایی  هاي پهلوي نوشته  آثار افالطون  طبقات



  دهان  سر  سر  طبقه اول
  بازوان  ها دست  سینه  طبقه دوم
  ها ران  شکم  شکم  طبقه سوم

  پاها  پاها  ---  طبقه چهارم
  )45(همان: 

شود. افالطون چهـار فضـیلت اصـلی     تر می فلسفی و حکمی بسیار پررنگهاي  ها در حوزه آموزه این همانندي
اینهـا دقیقـاً    )185: 1387(بورمـان   .داري و عـدالت  شمارد: دانایی، شجاعت، خویشتن چنین برمیرا شهر خود  آرمان

در  و بـوده مطلـع   هـا و افالطون نیز از آن ه استکید شدأت هاهایی هستند که در ایران باستان نیز بر آن همان فضیلت
او از قـول سـقراط دربـاره     ؛در میان ایرانیان اشاره کرده اسـت  هابه وجود این فضایل و اهمیت آن الکبیادسرساله 

 ،آیـد  بـه جهـان مـی    ،تخت اسـت  همین که فرزند ارشد شاه که وارث تاج و«نویسد:  تربیت شاهزادگان ایرانی می
سـرایان   بلکه بهتـرین خواجـه   ،سپارند هاي ناالیق نمی به خادمه از آن پس نیز فرزند شاه را کنند ... جشنی بر پا می

د نـ گمارند و اینان موظفند که عالوه بر تربیت کودك مراقب باشند تا اعضاي تن او نیک رشد کن دربار را بر او می
تـرام  سـرایان را همـه بـه دیـده اح     و آن خواجـه  و راست به بار آیند تا کودك از زیبایی تن هیچ کم نداشته باشد،

سپارند تا راه و رسم شکار را فراگیـرد   را به سوارکاران می او ،سالگی رسید که فرزند شاه به هفت همین .نگرند می
یکـی از آنـان    .گردند دار تربیت او می عهده ،شوند چهار تن که مربیان شاهانه خوانده می ،ساله شد و چون چهارده

بـه او  را و خداپرستی و آیین کشورداري  ،پسر هرمز ،اسرار حکمت زردشت ،که در دانایی بر همگان برتري دارد
سـومین   )2(.که در همه عمر جز راسـت نگویـد   دارد را بر آن می او ،ترین مردمان است آموزد و دومی که عادل می

بلکـه بـه    ،آموزد که تن به اسارت هوا و هـوس درندهـد   به او می ،کمال دارد اي به داري بهره مربی که از خویشتن
نـه آنکـه بـر بنـدگی      .آزادي و آزادگی خوي گیرد و بیش از همه مردمان به شهوات و آرزوهاي خود تسلط یابد

فهمانـد   آورد و به او مـی  باك به بار می او را دالور و بی ،آنها گردن بنهد. مربی چهارم که دالورترین مردمان است
  )658-657:1380(افالطون  »ه آزاد.برده خواهد بود ن ،که اگر ترس در دل خود راه دهد

ـ تربیت شاهزادگانی چـون سـیاوش   سخنان فردوسی درباره این نوشته افالطون با با مقایسه  هـاي   ه هماننـدي ب
نیکوسرشت که از زیبایی تـن هـیچ کـم نـدارد. شـاه او را بـه دایگـان        است ي ا . سیاوش شاهزادهبریم پی میآنها 

پروردگـار   ،و از آن پـس رسـتم  دهـد   دهد تا وي را پرورش ابرمرد شاهنامه میسپارد، بلکه او را به  دربارش نمی
  شود: سیاوش خوانده می

ــار   ــن روزگـ ــر ایـ ــا برآمـــد بـ   تهمــــــتن بیامــــــد بــــــر شــــــهریار  چنـــین تـ
ــش      چنـــین گفـــت کـــین کـــودك شـــیرفش  ــه کــ ـ ــد ـب ــد بایــ ــرا پرورانیــ   مــ
ــدگان تــــرا مایـــه نیســــت    ه گیتـی چـو مـن دایـه نیسـت        چـــو دارـن   ...مر او را ـب
ــتان  ــه زابلســـ ــردش بـــ ــتن ببـــ   نشســـــتنگهش ســـــاخت در گلســـــتان  تهمـــ
ــد   ــان و کمنــ ــر وکمــ ــواري و تیــ ــد     ســ ــون و چن ــه و چ ــب و چ ــان و رکی   عن

ــی   ــس و مــ ــتنگه مجلــ ــار نشســ ــکار    گســ ــار شـ ــاهین و کـ ــاز و شـ ــان ـب   همـ
ــپاه   ز داد و ز بیـــــداد و تخـــــت و کـــــاله ــدن ســ ــتن رزم و رانــ   ســــخن گفــ



ــر   هنرهــــا بیــــاموختش ســــر بــــه ســــر ــه ـب ــج برداشـــت و آمـــد ـب   بســـی رـن
ــان      ــدر جه ــه ان ــد ک ــان ش ــیاوش چن   بـــه ماننــــد او کــــس نبــــود از مهــــان   س
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نـوزاد را بـه    ،رسـتم  هاي چهارگانه اسـت.  یابیم که تربیت رستم دربرگیرنده همان آموزش در این ابیات درمی

  گردد: به نزد شاه بازمی ،کند سالگی که افالطون ذکر می برد و سیاوش احتماال در همان هفت زابلستان می
ــد  ــد    چــو یــک چنــد بگذشــت و او شــد بلن ــا کمنـ ــد ـب ــیر شـ ــردن شـ ــوي گـ   سـ
ـــا رســــتم ســــرفراز ــاهم نیـــاز       چنــــین گفــــت ـب ــدار شـ ــد بـــه دیـ ــه آمـ   کـ
ــردي و دل ســــوختی  ــج بــ ـ   هنرهــــــاي شـــــــاهانم  آمـــــــوختی   بســــی رـن
ــن   ــد ز مـ ــه بینـ ــون کـ ــد اکنـ ــدر بایـ   پیلــــــــتنهنرهــــــــاي آمــــــــوزش   پـ

  )11(همان: 
کند، این است که از زمان بازگشـت   یید میأقرینه دیگري که گفته افالطون را درباره سن آموزش شاهزادگان ت

سالگی و با بالغ شـدن وي منشـور والیتـی     آزماید و پس از اتمام چهارده شاه او را می وسوکا سیاوش به نزد پدر،
  دهد: را به او می

ــو   ــی آزمـ ــالش همـ ــت سـ ــین هفـ ــود       دچنـ ــر کـــار جـــز پـــاکزاده نبـ   بـــه هـ
ــاج زر   ــا تــ ــود تــ ــتم بفرمــ ــه هشــ ـ ــر    ـب ــاله و کمــ ــان کــ ــوهر درافشــ   ز گــ
ــان    نبشـــــتند منشـــــور بـــــر پرنیــــــان    ــر کیــ ــان و فــ ــم بزرگــ ــه رســ   بــ
ــاه     زمــــــین کهســــــتان ورا داد شــــــاه   ــی و گـ ــزاي بزرگـ ــود او سـ ــه ـب   کـ

  )13(همان: 
  دریافت: ،شاه سوهمسر کاو ،توان از گفته سودابه قرینه دیگر را می و

ــو از مهـــر مـــن     ــه چـــه داري تـ ــر مــــن     بهاـن ــی ز بــــاال و از چهــ   ...بپیچــ
ــن    ــر م ــا مه ــت ت ــال اس ــت س ــون هف ــن      کن ــر م ــدین چه ــد ب ــون چکان ــی خ   هم
ــرا   ــانی مــ ــن در نهــ ــاد کــ ــی شــ ــرا   یکــ ــوانی مـــــ ــاي روز جـــــ   ببخشـــــ

  )25ـ24(همان: 
هـایی   پسندد و آمـوزش  شبستان شاه را نمیسیاوش رفتن به  این ابیات نشانگر رسیدن شاهزاده به سن بلوغ است.

  شود: به شاه یادآور می ،را که الزم است ببیند
ــردان   ــا بخــ ــاز بــ ــدان ســ ـ ــرا موـب   بزرگــــــــــان و کــــــــــارآزموده ردان  مــ
ــان    ــر و کمـ ــرز و تیـ ــزه و گـ ــر نیـ ــدگمان      دگـ ــف ب ــدر ص ــیچم ان ــون پ ــه چ   ک
ــار  ــاه شــــاهان و آیــــین  بــ   دگــــر بــــزم و رزم و مــــی و میگســــار  دگــــر گــ

ـــدر شبســــتان شــــاهچــــه  ـــان کــــی نماینــــد راه  آمــــوزم اـن   بــــه دانــــش زـن
  )15(همان: 

  :عبارتند ازشود،  هایی که سیاوش به شاه یادآور می آموزش
اي در  هیچ شاه یـا شـاهزاده  . صفت خاص طبقه پیشوایان است و سیاوش به این طبقه تعلق دارداین  :حکمت -1

  همچنین همگان از او در شگفتند که: .کند نمیشاهنامه در خردمندي چون او دیگران را متعجب 
ــرد   ــدان خـ ــال و چنـ ــدکی سـ ــدان اـن ـــش خــــرد پــــرورد   ـب   کـــه گفتــــی رواـن

  )12(همان: 



ــی   ــد همـ ــردم نماـن ــه مـ ــویی بـ ــو گـ   روانـــــش خـــــرد برفشـــــاند همـــــی  تـ
  )18(همان: 

گنـاهی خـود    توان در گذر سیاوش از آتش دریافت. او براي اثبات بی می شجاعت: صفت دلیري و آزادگی راـ 2
  گذرد: می ،گرد آمده است »موي به صدکاروان اشتر سرخ«تیز که هیزمش  از دو کوه آتش

ــپرم    ــود، بســ ـ ــش ـب ــوه آتــ ــر کــ ــذرم     اگــ ــر بگ ــت اگ ــوار اس ــگ خ ــن تن   از ای
  )33(همان: 

ـــه نیــــروي یــــزدان نیکــــی  ــپش    دهــــش ـب ــابم تــ ــش نیــ ــوه آتــ ــزین کــ   کــ
  )35(همان: 

  شود: سیاوش سر مویی از راست منحرف نمی ،هاي سودابه در برابر باران وسوسه داري: خویشتن -3
ــرده برفـــت  ــیش پـ ــو از پـ ــت    ســـیاوش چـ ــودابه تفـ ــت سـ ــد از تخـ ــرود آمـ   فـ
ـــر در گــــرفتش زمــــانی دراز     بیامـــــد خرامـــــان و بـــــردش نمـــــاز   بــــه ـب
  نیامـــــد ز دیـــــدار آن شـــــاه ســـــیر...  همـــی چشـــم و رویـــش ببوســـید دیـــر
ــان   ســیاوش بدانســت کــان مهــر چیســت     ــت چنـ ــزدي اسـ ــز ره ایـ ــتی ـن   دوسـ
ــد زود  ــواهر خرامیــ ــک خــ ـــه نزدیــ ـــود   ـب ــاز ـب ــار ناســ   کــــه آن جایگــــه کــ

  )17ـ18(همان: 
ــتاده   ــو اسـ ــیش تـ ــه پـ ــک بـ ــن اینـ   ام تــــن و جــــان شــــیرین تــــرا داده      ام مـ

ــو      ــام ت ــه ک ــواهی هم ــه خ ــن هرچ ــو    ز م ــر از دام تـــ ــیچم ســـ ــرآرم نپـــ   بـــ
ــه     سرش تنـگ بگرفـت و یـک پوشـه چـاك      ــود آگـ ــداد و نبـ ــاك بـ ــرم و ـب   از شـ
ــرم    ــد ز ش ــل ش ــو گ ــیاوش چ ــان س ــرم    رخ ــاب گـ ــه خونـ ــان ـب ــت مژگـ   بیاراسـ
  خـــــــدیو مــــــرا دور داراد گیهــــــان    چنــین گفــت بــا دل کــه از کــار دیــو      

ــی   ــدر ـب ــا پـ ــن بـ ــه مـ ــنم ـن ــایی کـ ـــا اهــــرمن آشــــنایی کـــــنم      وفـ   نــــه ـب
  )23ـ22(همان: 

ــري    ــم مهتـــ ــانوانی و هـــ ــر بـــ   مـــن ایـــدون گمـــانم کـــه تـــو مـــادري   ســـ
  )23 (همان:

هـا و   بـر هـوس  «اي گفـت کـه    بنابراین اگر بتوان درباره جامعه: «درباره این صفت چنین است افالطونعقیده 
(افالطـون  » ها درباره جامعه ما صـادق اسـت.   این عبارت ،»حاکم بر خویشتن است«و » هاي خود غلبه دارد شهوت

1380 :949(  
جانشـینی   دید؛ وي با تخـت پادشـاهی و   یروشن بهوش توان در وجود سیا نیز می چهارمین صفت را عدالت: -4

صد نفر از پیوستگان خـونی افراسـیاب را    .برد تا پیمان خود را نشکند کند و به دشمن پناه می پدر خداحافظی می
  زند تا عدالت و حقوق انسان و خدا را رعایت کرده باشد: میبه فرمان پدر گردن نگرفته است،  که گروگان

ــرد    ــد م ــت ص ــی گف ــوار هم ــرك و س ــدار   ت ــاهی چنــــین نامــ ــان شــ   ز خویشــ
ــه نیـــک ــی  همـ ــه بـ ــواه و همـ ــاه خـ ــاه      گنـ ــک شـ ــه نزدیـ ــتم ـب ــان فرسـ   اگرشـ

ــد از کارشــــان    ــان  نپرســــد نــــه اندیشــ ــان   همـ ــر دارشـ ــده ـب ــد زنـ ــه کنـ   گـ
ــرم    ـه نزدیـــک یــزدان چـــه پــوزش ـب   بــــد آیــــد ز کــــار پــــدر بــــر ســــرم  ـب

ـــی ــاه    گنــــاه ور ایــــدونک جنــــگ آورم ـب ــا شـ ــره ـب ــان خیـ ــپاهچنـ ــوران سـ   تـ
ــدار نپســـندد ایـــن بـــد ز مـــن     ــن    جهانـ ــان انجمــ ـ ــن زـب ــر مــ ـ ــایند ـب   گشــ
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ــتن     ــون ریخ ــره خ ــی خی ــد هم ــه بای ــتن     چ ــدر آویخـ ــین انـ ــه کـ ــین دل بـ   چنـ
ــد کشـــید     ــر ز یـــزدان نبایـ ــی سـ   فـــــراوان نکـــــوهش ببایـــــد شـــــنید  همـ
ــن  ــرمن...    دو گیتـــی همـــی بـــرد خواهـــد ز مـ ــام دل اهـــ ــه کـــ ــانم بـــ   بمـــ

ــدین ــه پیمـــان کـــه مـــن کـــرده ـب ــورده   ام گوـن ــوگندها خــ ــزدان و ســ ــه یــ   ام بــ
ــتی  ــردانم از راســـ ــر بگـــ ــر ســـ   فـــراز آیـــد از هــــر ســـویی کاســــتی     اگـــ

  )68ـ67(همان: 
، زیـرا در ایـن صـورت او یـک مهـردروج      ؛گردانـد  گیرد و سر از راستی نمـی  ها را نمی سیاوش جان گروگان

  گوید: او میبه شاه  سوبود. کاو شکن خواهد و پیمان بیدادگر ناراست،
ــر داري   ــر مهـ ــر آن اهـــرمن  )3(و گـ   شـــکن نخـــواهی کـــه خوانـــدت پیمـــان  ـب

ــازگرد   ــوس رد را ده و بـــ ــپه طـــ   اي مـــــرد پرخـــــاش روز نبـــــرد نـــــه  ســـ
  )65(همان: 

  گردد: اما سیاوش هرگز از پیمان نمی
ــاه     ــان شـ ــه فرمـ ــخ کـ ــین داد پاسـ ــاه    چنـ ــید و مـ ــر ز خورشـ ــه برتـ ــرآنم کـ   بـ
ــزدان دلیــــر  ــان یــ ـــه فرمــ ــیکن ـب ــیر      ولــ ــل و شـ ــا پیـ ــاك تـ ــد ز خاشـ   نباشـ

  )70(همان: 
ثیرپـذیري قطعـی افالطـون از اندیشـه ایرانیـان باسـتان       أتوانند به اثبات ت حتی این مدارك نیز نمی ،این همه با

خانـدان اصـیل و   از یـک  که افالطون : گردد بینجامد. دالیلی چند هستند که مانع از پذیرش و اطمینان محققان می
 )30: 1383(فاسـتر   .اندیشـید  برخالف فضاي حاکم عصرش مـی  و پسندید میروح دموکراسی را ن ،اشرافی آتن بود
فلسفه افالطون اساساً در پاسخ به این اتفاقات است: شکست آتن از اسـپارت، اعـدام   «که بپذیریم اگر این نظر را 

یعنی نظام حکومتی آتـن   ،آنگاه نفرت افالطون از دموکراسی ،)41: 1382(پوالدي ...» سقراط، انحطاط دموکراسی و 
نـه اینکـه انحطـاط و سـقوط آتـن بـه دسـت         اش به حکومت فرهیختگان را درخواهیم یافت. مگـر  و عالقمندي

نقطه مقابل آتن بود ـ به دلیل سـاختار حکـومتش (دموکراسـی)      ،اسپارت ـ که به لحاظ سیاسی و شیوه حکومت 
ترین مـرد آن زمـان و شـاید تمـامی      ز همه مگر این دموکراسی آتن نبود که راي به اعدام فرهیختهتر ا بود؟ و مهم

بینیم که افالطون جـداي از   می )246: 1384؛ گاتلیب 155: 1، ج1375(کاپلستون دوران باستان یونان، سقراط، داده بود؟ 
س هـرم جامعـه قـرار    أرزانگـان را در ر نظریه عدالت خویش ـ کـه ف   طرحاش از فرهنگ ایران، براي  ثیرپذیريأت

نـه آتـن    ،کرد ـ شاهی بر آتن حکومت می وفـاندیشید که اگر فیلس داد ـ دالیل دیگري نیز داشت؛ افالطون می  می
  گردید. شد و نه سقراط، این داناترین فرد آتن، اعدام می ها به آتش کشیده می به دست اسپارت

  
  نتیجه

فالسفه نامداري چون تالس، سقراط، ارسطو و ... همواره مهد تفکـر نامیـده شـده    یونان اگرچه به واسطه حضور 
این بدان معنا نیست کـه آنـان وامـدار     ،است و آراي فالسفه آن همواره بر تاریخ فلسفه غرب سیطره داشته است

ترین نظریه جهـان   ـ که منسجم ونـکه نظریه عدالت افالط چنان .اند ویژه فرهنگ ایران نبوده هاي دیگر و به فرهنگ



ـ به احتمال فراوان برگرفته از نظریه عدالت ایرانیان باستان است. جـداي از وجـود یـک     باستان در این باب است
ثر از نظام طبقاتی ایرانیان در ایـران باسـتان بـوده باشـد،     أساختار طبقاتی ایستا در نظریه افالطون که ظاهراً باید مت

نزدیکـی برخـی از   و اي دموکراتیک یونان که با نظام طبقاتی بیگانه بوده اسـت  توان به موارد دیگري چون فض می
 ثیرپذیري افالطون از نظریه سیاسی ایران باستان باشد.أت ةکنند تواند اثبات ها اشاره کرد که می آموزه ،ها تمثیل
 
  نوشت پی

بـر خـالف تصـور    «ویژه طبقه خاصی نبـوده اسـت.   اي اشاره کرد و آن اینکه آموختن سواد، تنها  ) در اینجا باید به نکته1(
هـا نبـوده اسـت ... از لحـاظ تـاریخی نیـز        شناسان ... داشتن سواد ویژه مغان و هیربدان و اصحاب واالمقام آتشـکده  شرق
 اي دانـش خـود را   هـر طبقـه   )42: 1382(تکمیـل همـایون   » هاي اهالی به پادشاه وجود دارد. نامه هایی نظیر تقدیم شکایت داده

هاي فرزندان آموزگاران و بازرگانان و دبیـران نیـز در پیونـد     آموزش«که  گردید. چنان داشت که تنها آموختن آن توصیه می
طـور مثـال    شود؛ به کید میأاندوزي ت بر دانش شاهنامهجاي  در جاي ،؛ به همین دلیل)59-58(همان: » با مشاغل پدرانشان بود

  وانیم:خ پادشاهی اردشیر بابکان میدر باب 
ــان   ــه فرهنگیــ ــان را بــ ــان کودکــ ـــودي ورا هنــــگ آن  همــ   ســــپردي چــــو ـب
ــدي    ــتان بـ ــر دبسـ ــی ـب ــر برزنـ ــه هـ   پرســـتان بـــدي  همـــان جـــاي آتـــش    ـب
ــاز    ــی را نیـ ــودي کسـ ــه بـ ــدي کـ ــویش راز   نماـن ــختی خــ ــتی ســ ــه داشــ   نگــ

  )179: 7، ج 1387(فردوسی 
ــوار   ــد خــ ــدگان را مداریــ ــان بنــ ــار    همــ ــده کردگــ ــم بنــ ــتند هــ ــه هســ   کــ

ـــود پایــــه ســــنگیان کســــی  ــان     کــــش ـب ــه فرهنگیــ ـ ــان را ـب   دهــــد کودکــ
ــد  ــوانگر کنیــ ــش، روان را تــ ـ ــه داـن ـ   خـــرد را ز تـــن بـــر ســـر افســـر کنیـــد   ـب

  )399(همان: 
روند تا راه عدالت و پرهیزکاري را بیاموزند و به شما خواهند گفت کـه هـدف آنهـا جـز ایـن       کودکان به مدرسه می) «2(

» زنـیم.  قدر طبیعی است که ما درباره الفبا آموختن کودکـان خـود حـرف مـی     نزد آنها همانر نیست و این منظور و مرام د
  )13: 1371(گزنفون 

دهنـده پیمـانی اسـت کـه او بـا       )  مهر داشتن سیاوش بیش از آنکه نشان از عالقه سیاوش بـه افراسـیاب باشـد، نشـان    3(
و در پارسـی امـروز بـه صـورت     » Mitrمیتـر،  «کـه در پهلـوي   » Mithraمیثـره،  «(دانیم که مهـر   افراسیاب بسته است. می

هـاي فـراخ، بخشـنده نعمـت بـه هفـت کشـور و         با پیمان و عهد مرتبط است؛ مهر دارنده دشت است) آمده» mehrمهر،«
شـکنان (مهردروجـان) اسـت. نگهبـان      منش به آوردگاه و کیفردهنده پیمـان  دشمن دروغ است. او پیروزگر جنگاوران نیک

  ها و داور اعمال مهریان به روز پسین است.   ارزش
هـاي گونـاگونی را بـه     دانند، او در قلـه خـدایی خـود نقـش     نظران میترا را به طور خاص ایزد پیمان می گرچه صاحب

خـوانیم،   مـی  مهریشتکند. میترا عالوه بر اینکه ایزد نگاهبان عهد و پیمان است، بر اساس آنچه در  اي برجسته ایفا میگونه
داري و جنگاوري نمود بیشـتري دارنـد و از همـه مهمتـر اینکـه او       ندین صفت بارز دارد که از این میان دادگري، پیمانچ

چه او ما را که به منزل دروغ رانده شدیم (رهانیـده) دگربـاره بـه راه راسـتی (اشـا)      «دشمن سرسخت دروغگویان است؛ 
  )483(همان: » بیند. ه را که دروغ گوید او میهر ک«؛ )467: 1، ج 1377 ها یشت(» خواهد برگردانید.
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