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غربی ھا ادعا دارند که ديموکراسی روش سياسی ئی است که در اروپا و 
و آنرا حتی بنام ديموکراسی غربی ھم ياد کشورھای غربی  ظھور کرده است 

طوريکه ديده ميشود اروپا و کشورھای غربی در انکشاف و توسعه . ميکنند
  . ديموکراسی بسيار کار کرده اند اما مبدأ آن بايد جای ديگری باشد

  
قبل از مطالعه و تحليل اشعار فردوسی بايد تبصره ئی در مورد ديموکراسی نمود 

 گروھی ديده ميشود که ھر کس برداشت مختلفی از زيرا در رسانه ھای
ديموکراسی دارد و اين برداشت ھا بسيار از ھم دور بوده و حتی در بعضی موارد 

 بعضی ھا ديموکراسی را يک .تعاريف ضد و نقيضی از ديموکراسی داده ميشود
 نظام سياسی فکر ميکنند و آنرا با نظام اقتصادی سرمايه داری يکی ميدانند و يا
عده ئی ديگر آزادی ھای اجتماعی غربی را بنام ديموکراسی ميدانند در حاليکه 

 برای اينکه در اينجا روشن شود .ديموکراسی صرف يک روش سياسی ميباشد
بايد عKوه نمود که ديموکراسی عبارت يک روش سياسی بوده و به ھيچ صورت 

آزادی . تاتوری است و روش مقابل آن ديککدام نظام و يا رژيم سياسی نمی باشد
ھای اجتماعی، نوع نظام اقتصادی، تقسيمات سياسی جغرافيائی، تقسيم و پخش 
قدرت بصورت رياستی و يا پارلمانی و ھمچنان نظام ھای سياسی بر اساس 

کشورھا ميتوانند . مفکوره ھای سياسی و دينی ربطی با روش ديموکراسی ندارد
 انتخاب نمايند ولی روش سياسی يا ھر نوع اين رژيم ھا و طرز ھای سياسی را

روش . ديموکراسی يا ديکتاتوری و يا چيزی در بين اين دو روش خواھد بود
اميد است روش ديموکراسی که در اين نوشته در مورد آن . ديگری وجود ندارد

منظور اينجا دادن . تبصره صورت ميگيرد برای خوانندۀ عزيز روشن شده باشد
سی نميباشد بلکه توضيح داده شد که مفھوم ديموکراسی تعريف جديدی از ديموکرا

مردم معاصر کشورھای شرقی بيشتر با روش . در اين نوشته چه ميباشد
ديکتاتوری زندگی کرده اند در حاليکه در گذشته ھا اينطور نبوده و حد اقل آغاز 

متاسفانه در انکشاف آن طوری که شايد . ديموکراسی از آن جاھا شروع شده است
  .بايد در آن کشورھا توجه نشده استو 



  
 ،بيائيد سری به تاريخ شرق بزنيم و ببينيم که در وطن ما، در آريانای باستان 

برای اينکار به شاھنامه فردوسی مراجعه . ديموکراسی را چگونه تمرين مينمودند
نه مسايل سياسی از طريق وگاقتباس اشعار فردوسی ببينيم که چنموده و با نقل و 

 بايد .اری مجالس و انجمن ھا حل ميشد و آزادی بيان چگونه مراعات ميشدبرگذ
در نظر داشت که نام ايران در کتاب شاھنامه فردوسی مربوط به کشور ايران 

  . امروزی نمی باشد بلکه آريانای باستان آنرا بھتر افاده کرده ميتواند
  

  يکی دانشی انجمن خواستند    پذيره شدن را بياراستند
  

  .دندنداختند و يک مجلس علمی داير نموکانديد شدن را براه ايعنی 
پس از آنکه يزدگرد پدر بھرام وفات ميکند، مجلسی برپا ميگردد تا جانشين او را 

بھرام ميخواست بدون انتخابات به تخت پادشاھی جلوس کند، اما . انتخاب کنند
 انتخابات را براه بزرگان آريانا به آن تن در ندادند و او را مجبور ساختند تا

 اين ديموکراسی . اقدام ميکندبھرام به اصطKح امروز به مبارزه انتخاباتی. اندازد
زيرا . و انتخابات بيشتر به ديموکراسی پارلمانی کشورھای امروزی شباھت دارد

ھمه مردم در رای گيری شرکت ندارند بلکه يک تعداد نخبه، فعالين سياسی و 
  .اندبزرگان دور ھم جمع شده 

  
  جھانديده و سالخورده سران  چنين گفت بھرام کای مھتران
  چرا جنبش اکنون برای شماست    پدر بر پدر پادشاھی مراست

  که ما را شکيبا مکن بر زبان  بآواز گفتند ايرانيان             
  بر و بوم ما را سپاھی ترا  اھيم يک سر به شاھی ترانخو

   روز با پيچش و باد سردشب و   پر داغ و رنجيم و درد،کزين تخم
  چرا کس نشانيد بر جای من    مرا گر نخواھيد بيرای من

  نه کھتر گريزد نه مھتر نژاد  چنين گفت موبد که از راه داد
  که خوانند ھر کس بر او آفرين  تو از ما يکی باش و شاھی گزين
  که جويند از ايران يکی شھريار  سه روز اندر ان کار شد روزگار

   
موبد يا عالم . در روز سوم بود که مبارزات سياسی ادامه داشت مجلس بزرگان

 ، صد نفر بودندرا کهھا  نامھای نامزدد،نی که ھمه مردم را به يک نظر ميديدي
   .نوشت و ابراز نظرھا در مورد آغاز شد

  
   تاج و تخت و کمرفروزندۀ    س نام صد نامورنبشتند پ

  دل آرام بود که در پادشاھی   از آن صد يکی نام بھرام بود
  پر از چاره و پر نياز آمدند    از آن صد به پنجاه باز آمدند
  گزينان ايران و با نام و کام    ز پنجاه سی را نوشتند نام 

  و ز ين چار بھرام بود شھريار    د چھارز سی گرد بيننده موب
  



 بعد از رايزنی به از صد نفر کانديد.  انتخاباتی جريان داشت و مبارزاتجنجال
 که منذر يمنی.  آھسته، آھسته به چھار نفر رسيدنده نفر و سی نفر و با`خرهپنجا

استاد بھرام بود ھم در آن مجلس حضور داشت و سخنانی به طرفداری بھرام بيان 
آريائی ھا به مخالفت بھرام سخنان زيادی ابراز نمودند ولی منذر سخت از . کرد

  .بھرام پشتيبانی نمود
  

  ز ايرانيان ھر که او بود کھن  ھی سخنچو تنگ اندر آمد ز شا
  دبير و سبکسار و خودکام را    نخواھيم گفتند بھرام را

  دل ھر کسی تيره گشت اندر ان    خروشی برآمد ميان سران
  که خواھم که دانم به سود و زيان    چنين گفت منذر به ايرانيان

  چرائيد پر درد و خسته روان  کزين شاه نا سال خورده جوان
  بديدار او بر فلک ماه نيست  بر زمين شاه نيستبفرھنگ او 

  ه از جايگه بر کندُبنيرو ک    خدنگش بسندان گذاره کند
  ھنرمند و بينا دل و يادگير  بدولت جوانست و با رای پير

  
  

مردم را بسيار آزار داده و اعضای بدن يک . يزدگرد پدر بھرام شاه ظالمی بود
 مردم از اين نوع کارھای .ساخته بودتعداد زياد رعايای خود را بريده و ناقص 

فعاليت ھای سياسی به شدت جريان داشت و تمام . وی خسته و اندوھگين بودند
آنھائی را که در دوران پادشاھی يزدگرد آسيب ديده بودند، به ميدان سياست 

  .حاضر کردند
  

  ردِيکايک بران دشت کردند گ  ردُد يزدگُاز ايران کرا خسته ب
  تنی مانده بر جا و جانش بجای  دست و دو پایبريده يکی را دو 

  چون تن بی روانبريده شده   را دو گوش و دو دست و زبان يکی
  از آن خستگان ماند نعمان شگفت  يکی را ز تن دور کرده دو کفت

  بخاک پدر گفت کای شوربخت  غمی گشت از آن کار بھرام سخت
  

زد منذر زندگی ميکرد و از آنجائيکه بھرام از پدر خود آزرده بود و در يمن ن 
آموزش ميديد و مردم از دوريش از دربار پادشاه ناراضی بودند، بھرام سخنانی 

 در دربارنزد پدر چند در آن باره ذکر نمود تا برای مردم  روشن سازد که چرا 
  .زندگی نميکرد

  
  پدر را نکوھش کنم در خور است  ھمه راست گفتيد و ز ين بدتر است

  چو بخشايش آورد يزدان من    ندان منکه ايوان او بود ز
  که ھرگز نديدم نوازش ز شاه    از آن کرده ام نزد منذر پناه
  چو باشد پی مردم گم بود    بدان خو نباشد که مردم بود

  روانم ھمی از خرد برخورد  يزدان که دارم خردسپاسم ز 
  که باشد به خوبی مرا رھنمون  ز يزدان ھمی خواستم تا کنون
  ھمه زير دستان بمانند شاد    جھان يکسر آباد دارم به داد



  زبان را به يزدان گروگان کنم    يکی با شما نيز پيمان کنم
  

ناگوار پدر بدين ترتيب بھرام به سخنان بيشتر ادامه ميدھد و خود را از کارھای 
نق ھمچنان به مردم وعده ميدھد تا در زندگی شان رنگ و رو. ميسازدو دور جدا 
انتخابات ھنوز . بند عدل و داد و اوامر خداوندی باشدد و کشور را آباد نموده پابدھ

از چھار نفر اخير دو نفر برای مبارزه نھائی باقی ماندند که . به پايان نرسيده است
. بھرام جوان و تنومند و خسرو پير و با تجربه.  بودخسرو و دگری بھراميکی 

اوران ھمه با ھم تبادل نظر نمودند و شرط بزرگان آريانا، ردان، موبدان و گند
 در دشت بدست  درندهگذاشتند تا ھر کدام ايشان که تاج شاھی را از بين دو شير

قابل ياد آوريست که در روزگاران پيشين . آرد، به تخت شاھی جلوس خواھد کرد
بر عKوه درايت سياسی، زور و قدرت جسمی و شجاعت و د`وری اشخاص 

  . `زم و ضروری بود نيزن مقامات مھم دولتیبرای بدست آورد
  

  نھيم از بر تخت رخشنده تاج    بياريم شاھنشھی تخت عاج
  ھمه تاج را در ميان آوريم    يان آوريمز بيشه دو شير ژ

  کسی را که شاھی کند آرزوی  ببنديم دو شير ژيان بر دو سوی
  بسر برنھد نامبردار تاج  شود، تاج برگيرد از تخت عاج

  ميان شاه و تاج از بر و تخت زير    ند ميان دو شيربشاھی نشي
  اگر دادگر باشد و پارسا  جز او را نخواھيم کس پادشا

  ھمه تخت و تاج کئی در ميان  نچه گفت او ز شير ژيانکنون ا
  

عاج بسته شد و تاج شاھی در بين ھر تخت روز بعد شيرھای ژيان در دو طرف 
 آماده شدند و بھرام و خسرو. شدنھاده ) دشت(در ھامون ی تخت با`شير دو 

  .بطرف بزنگاه رفتند
  

  بر شير با دل پر از خون شدند  چو بھرام و خسرو به ھامون شدند
  نھاده يکی افسر اندر ميان  چو خسرو بديد اندر شير ژيان

  مر آنرا سزاتر که شاھی بجست  بدان موبدان گفت تاج از نخست
  ان ناتوانبچنگال شير ژي  و ديگر که من پيرم و او جوان

  ببرنائی و تندرستی کند  د که او پيش دستی کندُبرين ب
  

بھر . خسرو نسبت کھولت سن به اينکار اندر نشد و ميدان تنھا برای بھرام ماند
حال بھرام بايد اينکار را انجام دھد، يعنی تاج را از با`ی تخت عاج که در بين دو 

 بنابرين .وری اش ثابت گرددشير ژيان قرار دارد، بردارد و بر سر نھد تا د`
بھرام  خود را برای غسل به آب روان رساند و سر و جان را شست تا با عبادت و 
سجده به درگاه پروردگار نماز گذارد و برای کاميابی خود از خداوند کمک 

  . استدعا کند
  

  چو رفتی دلت را بشوی از گناه    بدو گفت موبد به يزدان پناه
  دلش پاک شد توبه کرد از گناه   شاهکو گفت بھرامچنان کرد 



  بر آن دشت جای نيايش بجست  به آب روان شد سر و تن بشست
  دو رخ بر نھاده ابر تيره خاک    ن پيش يزدان پاکنيايش کنا

  تو پيروز کن بندگان را بکار  بيزدان چنين گفت کای کردگار
  ابر نره شيران توانا کنی  در اين جنگ جانم شکيبا کنی

  نھاد انگھی روی را سوی راه    مد خردمند شاهو از آنجا بيا
  چه ديدند شيران پرخاشجوی    ھمی رفت با گرزه گاو روی

  بيامد بر شھريار بلند  يکی زود زنجير بگسست و بند
  ز چمشش ھمه روشنائی ببرد  بزد بر سرش گرز بھرام گرد
  فرو ريخت خون از سرش بر برش    بر ديگر آمد بزد بر سرش

  بسر بر نھاد آن دل افروز تاج  ت عاججھاندار بنشست بر تخ
  

 جالب .بدين ترتيب بھرام موفق شد و بر تخت عاج نشست و تاج شاھی را سر نھاد
 رسمی که در . اولين کسی که برايش تبريکی داد، خسرو رقيب اش بوداست که 

در روش ھای ديموکراسی ھمه جا بعد از پيروزی يکی از رقبا از طرف مقابل 
   .صورت ميگيرد

  
  چنين گفت کای شاه گردن فراز  بشد خسرو و برد پيشش نماز
  ي�ن جھان پيش تو بنده باد    نشست تو بر گاه فرخنده باد
  وبی فزايندگان تو ايمبخ    تو شاھی و ما بندگان تو ايم
  بر آن تاج بر آفرين خواندند    بزرگان برو گوھر افشاندند

  سروشد اين جشن روز ُبه آذر ب  سر خروشز گيتی برامد سرا
   

رام در اول  در آن روزگار نشان ميدھد زيرا بھاين داستان ھمچنان آزادی بيان را
بدون انتخابات و رای بزرگان تاج شاھی را بر سر نھاده بود که بزرگان به خشم 

مردم ھمچنان از دوران يزدگرد پدر بھرام دل . آمده و با صدای بلند آنرا رد نمودند
پسرش پادشاه شود ولی بھرام شخص با خردی بار وشی نداشتند و نميخواستند خ

آمده بود که تمام کارھای پدر را مردود دانسته و وعده عدل و داد برای بزرگان 
   .داد
  

 را که بيان ميکند بيشتر به ديموکراسی  ئیاين داستان شاھنامه شکل ديموکراسی
ه اعضای يک ُپارلمانی ميماند زيرا مردم مستقيما در رای گيری شامل نيستند بلک

ه اولين فرد اين سلسله وره و رايزنی تصميم ميگيرند چنانکمجلس بزرگ با مش
پذيره (جھت انتخابات )  دانشی انجمن(اشعار از داير شدن يک مجلس علمی 

  .خبر ميدھد) شدن
  

اين داستان ھمچنان حکايت از نيرومندی و شجاعت رھبر يک کشور دارد زيرا 
 کسی پادشاه شود بلکه بايد شجاعت و د`وری از تنھا رای بردن کافی نبود که

بله نموده در اخير اين داستان پادشاه منتخب با دو شير ژيان مقا. خود نشان دھد
يورش بدين ترتيب با`خره . د تا به تخت و تاج دست يابدآنھا را بر زمين ميزن



 جلوس  را از تخت گرفته بر سر نھاد و بر تخت تاجی ژيان را از بين بردهشيرھا
  .نمود

  
اين قصه با وجوديکه افسانوی معلوم ميشود ولی شايد آنقدر افسانوی ھم نباشد و 

فاقی افتاده باشد زيرا نام ھا ھمه نام ھای تاريخی اند و داستان آن شباھت تھمچو ا
، مجالس بزرگان  آريائیزياد به مجالس مھم تاريخی مانند مجالس سبھا و سيميتی

روش کار داير د که در تمام اين مجالس  جرگه دارويهو مؤسسان و مجالس ل
بھر حال چيزی که ديده . ًنمودن آن تقريبا مطابق ھمين اشعار صورت ميگيرد

ميشود آنست که متاسفانه کشورھای شرقی به عوض ادامه و تقويه ھمچو کارھای 
خوب و روشھای درست و مردمی سياسی به روش ھای استبدادی، ديکتاتوری و 

 انسانھا و جوامع بشری ميKن نموده و با`خره کشورھای خوب را به خKف توقع
راه ھای نادرست سوق دادند که امروز در اکثر کشورھای شرقی مردم از 
نامKيمات ديکتاتوری، تک تازی ھا و استبداد رنج ميبرند و از کاروان پيشرفت و 

  .ترقی فرسنگ ھا فاصله گرفته اند
  

 فردوسی کلمه ايران منسوب به کشور ايران قابل توجه است که در اشعار
 که شامل تاريخی است امروزی نميباشد بلکه منظور از آن ايران باستان يا آريانای

  .از خاکھای مجاور بود تمام افغانستان، قسمتی از ايران کنونی و بعضی
  

ًدر خاتمه بايد ياد آور شد که در صورتيکه شاھنامه فردوسی در تقريبا ھزار سال 
ل ھمچو داستانی را بيان ميکند پس غربی ھا بنيان گذار ديموکراسی بوده قب

 غربيھا آنرا نيان گذاشته، فراموش نموده ونميتوانند بلکه کشورھای شرقی آنرا ب
اسی کشورھای شرقی و بنا برين بيان گذاران ديموکر. تقليد نموده و ادامه داده اند

پس اگر کشورھای . دنميباشن در عصر حاضر کشورھای غربی ادامه دھندۀ آ
روش خود ما را برای ما غربی برای ما ديموکراسی ميسازند در حقيقت نظر و 

آفرين بر غربی . ولی ما ھمه از اين متاع سياسی خود بيخبريم. بنام خود ميفروشند
 /2007 اپريل 21/. ھا و آفرين بر شرقی ھا


