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واژههای کليدی :بیمهي اجتماعی ،تأمین اجتماعی ،رفاه اجتماعی ،شاهنامهي فردوسی،
مساعدتهاي اجتماعی.

 .1مقدّمه
تأمین نیازهاي عمومی و پرداختن به کارهاي عامّالمنفعه از قبیل ساختن راه ،احداث و
تعمیر پُل ،اليروبی قنوات ،آبرسانی و ...از مؤلّفههاي رفاه و تأمین اجتماعی است.
مسئولیّت حاکمیّت ،در ایجاد توسعه ایجاب میکند زیرساختهاي آن را تأمین کند.
متأسّفانه دربارهي این مسئله که در ایران باستان ،نظامی مُدوّن و مقرّراتی خاصّ در زمینهي
رفاه و تأمین اجتماعی وجود داشته است یا نه ،سندي در دست نیست .در روایات
اساطیري ،هوشنگ پیشدادي ،نخستین پادشاهی است که نام و شیوهاش در ایجاد رفاه و
تأمین اجتماعی ،ستوده شده است .وي نخستین فردي است که مردم را به آبیاري و
زراعت زمین و اهلیکردن حیوانات و حفر قنوات تشویق کرده است (رک .ثعالبی:1384 ،
2-3؛ مسکویه،1376 ،ج .)55 :1بنابر گزارش دینوري« ،اردشیر ،آیین شاهان و امور و
سنتّهاي شاهی را مرتّب و همهي کارهاي کوچک و بزرگ را بررس
ي کرد و هرچیز را در جایگاه خود قرار داد و دستور معروف خود را براي پادشاهان
نوشت» (دینوري.)71 :1383 ،
بهعقیدهي کریستن سن ،اردشیر یکم ،چنان تشکیالتی در سیاست پدید آورد که بیش
از چهارصد سال ،دوام آورد .مورّخان شرقی ،هروقت بخواهند در توصیف و تمجید
پادشاهی سخن بگویند ،بناي شهرها و حَفر تُرعهها و سایر اعمال عامالمنفعه را به او
منتسب میکنند (رک .کریستن سن .)146-145 :1368 ،در دورهي پیروز یکم (-459
481م) ،ایران با یکی از سختترین خشکسالیهاي تاریخ خود مواجه شده و درنتیجهي
بروز این خشکسالی ،وضعیّت داخلی ایران ،به شدّت بُحرانی میشود .در این دوران
توانفرسا ،پیروز با اِعمال سیاستهاي درست و مُدبرّانه به مدیریّت بحران میپردازد و
مردم و کشور را از خطر نابودي نجات میدهد .به گفتهي طبري« ،فیروز ،در آن دوران
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سختی و گُرسنگی ،رعیّت را چنان راه بُرد که هیچکس از گرسنگی نمُرد مگر یکی از
روستاهاي والیت اردشیرخوره ،به نام بدیه و بزرگان پارسیان و مردم اردشیرخوره و
فیروز آن را حادثهاي عظیم شمردند» (طبري،1375 ،ج.)630-629 :2
ظهور خسرو اوّل ( 531-579م) ،که در تاریخ به انوشیروان معروف است ،مطلع
درخشانترین دورهي ساسانی است .انوشیروان ،دستور داد «امالک و مزارعی که
بهواسطهي کوتاهشدن دست صاحبان آنها و انهدام جداول و قنوات ویران شده بود،
مرمّت و مالکین را کمک کردند و به آنها چارپایان جدید دادند ،تا به کار خود مشغول
شوند و دههاي خراب را از نو آباد کردند .پُلهاي چوبی و سنگی که ویران شده بود،
تعمیر و در محلهایی که مورد خطر بود ،استحکاماتی ساختند» (کریستن سن:1368 ،
.)487
نظر به اهمیّت بسیارِ موضوع رفاه و تأمین اجتماعی در قرن حاضر که از مؤلّفههاي
توسعه و رضایتمندي مردم و از نشانههاي اقتدار و کارآمدي حاکمان جوامع پیشرفته
است ،مطالعاتی ازایندست میتواند ضمن آگاهی از چگونگی اندیشهورزي و رفتار
حاکمان و فرمانروایان پیشین در برخورد با این موضوع ،ضرورت گسترش رفاه و تأمین
اجتماعی در جامعه را نیز تبیین کند.
 .1 .1پيشينهی پژوهش
فیضزاده و همکاران ( )1379در مقالهي خود با عنوان «تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی:
شاخصشناسی براي تبیین و سنجش» ،پس از تبیین سیر تاریخی مفاهیم تأمین اجتماعی
و رفاه اجتماعی ،به سه دسته از شاخصهاي اجتماعی (رفاه هنجاري ،رضایت از زندگی
و توصیفی) اشاره کردهاند .یزدانی ( )1382در مقالهاي با عنوان «مفاهیم بنیادي در مباحث
رفاه اجتماعی :سیاست اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،رفاه و تامین اجتماعی» ،اظهار داشته
است که سیاست اجتماعی ،اگرچه از جنبههاي مختلف با رفاه اجتماعی همسو است،
بهنوعی که گاه مترادف یکدیگر بهکارمیروند ،امّا از نظر نوع رویکرد به مسئله و نیز
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نحوهي کارکرد ،با رفاه اجتماعی مرزهاي مشخص و متمایزي دارد .بادینی ( )1387از
دیگر پژوهشگرانی است که در مقالهاي با عنوان «جُستاري نقّادانه در نظام حقوقی تأمین
اجتماعی ایران» ،تأکید کرده است که امروزه نظام تأمین اجتماعی ایران بعد از
پشتسرگذاشتن دورههاي مختلف ،وارد مرحلهي تکامل سازمانی و توجّه به پوشش
همگانی شده است .در مقالهاي با عنوان «بررسی آموزههاي تعلیمی مفاهیم عدالت و
تأمین اجتماعی از منظر سعدي شیرازي» از عادلزاده و همکاران ( ،)1392عنوان شده
است که عدالت در برداشت سعدي ،به مفهوم توزیع امکانات و مَناصب براساس لیاقتها
است .در این جُستار ،عدالت اجتماعی محور پژوهش نویسندگان بوده است .کاویانی
( )1393در تحقیقی با عنوان «تأمین اجتماعی در عهدنامهي مالک اشتر» ،بیان کرده است
که امام علی(ع) در عهدنامهي مالک اشتر ،از بخشی از جامعه با عنوان طبقهي فرودست
یاد کرده و مصادیقی از تأمین اجتماعی را نام برده است .با وجود تحقیقات نسبتاً فراوان
در حوزهي رفاه و تأمین اجتماعی ،هیچ مطالعهاي نزدیک به موضوع این جُستار ،یعنی
«بررسی مصادیق رفاه و تأمین اجتماعی ،در شاهنامهي فردوسی» یافت نشد.
 .2 .1تعریف مفاهيم نظری
سازمان بینالمللیِ کار ،تأمین اجتماعی را اینگونه تعریف میکند« :تأمین اجتماعی،
حمایتی است که جامعه ،در قبال آسیبهاي اجتماعی و اقتصادي پدید آورده است و آن
را به وسیلهي قطع یا کاهش درآمد افراد ،به علّت بیماري ،بارداري ،حوادث ،مشکالت
ناشی از کار ،ازکارافتادگی ،سالمندي ،فوت ،افزایش هزینههاي درمان و نگهداري خانواده
به اعضاي خود ارائه میدهد» (پناهی .)91 :1385 ،در تعریف دیگري از تأمین اجتماعی،
آمده است که «حمایتی است از اقشار مختلف جامعه که بر اثر بحرانهاي اقتصادي و،...
وضعیّت آنها دگرگون شده ،در برابر خطرهاي اجتماعی ،نظیر :بیکاري ،مرگ سرپرست
خانواده ،پیري و ازکارافتادگی ،آن هم از طریق کمکهاي اجتماعی و بیمههاي اجتماعی
به عمل آید» (عراقی .)2 :1386 ،در کتاب بیمههاي اجتماعی و خدمات آن ،در تعریف
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مفهوم تأمین اجتماعی آمده است« :اصطالح تأمین اجتماعی ،بیانگر تأمین درآمدي است
که به هنگام قطع درآمد به عللی از قبیل :بیکاري ،بیماري یا حادثه ،جایگزین آن میشود
و همچنین تأمین درآمد براي کسانی که به علّت پیري ،بازنشسته شدهاند و آنها که به
سبب مرگِ شخص دیگري ،از حمایت محروم ماندهاند و تأمین مخارج استثنایی از قبیل:
هزینههایی که به مناسبت تولّد ،ازدواج یا مرگ ،پیش میآید .اصو ًال تأمین اجتماعی ،یعنی
حداقل درآمد» (فیضزاده و همکاران.)13 :1379 ،
عالوهبر تأمین اجتماعی ،مفاهیم مشابهی با مفهوم تأمین اجتماعی وجود دارد که
عبارتند از :رفاه اجتماعی ،مُساعدت اجتماعی ،خدمات اجتماعی یا بیمههاي اجتماعی
(رک .پناهی .)5 :1385 ،منظور از بیمههاي اجتماعی ،مجموعهاي از خدماتی است که
براي ایجاد رفاه عمومیِ طبقهي مُعیّنی مانند حمایت اجتماعی کارگران و شاغالن در برابر
برخی از حوادث و وقایع احتمالی انجام میگیرد (رک .طالب .)33-32 :1368 ،خدمات
اجتماعی ،بهطورکلّی نگهداري از افراد بیسرپرست ،معلوالن جسمی ،ذهنی و همچنین
بازپروري و توانبخشی و ایجاد زمینههاي شغلی و مهارتی براي نیازمندان را دربرمیگیرد.
برخالف نگرش جاري در مساعدتهاي اجتماعی ،این حمایت ،جنبهي کمکی داشته و
حقّ تلقّی نمیشود (رک .ریاضی .)23 :1396 ،رفاه اجتماعی ،به معناي اخصّ ،به
مجموعهي اقدامات و وضعیّتها و شرایطی گفته میشود که نیازهاي فردي ،جسمی و
روانی آحاد جامعه را تأمین میکند و در همهي مردم ،احساس امنیّت زیستی و اجتماعی،
اقتصادي و سیاسی را فراهم میآورد (رک .هزارجریبی و همکاران .)16 :1394 ،تأمین
اجتماعی ،در مفهوم غیرمشارکتی ،شامل مُساعدت اجتماعی نیز میشود .مُساعدت
اجتماعی ،براي کسانی است که نظام بیمهاي ،پاسخگوي نیاز آنها نیست و براساس
اصولی طراحی شده است که در آن ،هریک از افراد جامعه ،اعمّ از شاغل یا غیرشاغل ،در
زمان بروز وقایع پیشبینینشده در قانون ،استحقاق دریافت کمکهاي مالی را از کُلّ
اعتبارات عمومی دولت داشته باشند .خصوصیّت بارز مُساعدتهاي اجتماعی آن است
که دولت براساس موقعیّت اضطراري افراد جامعه ،اعمّ از اینکه وضعیّت اجتماعی و
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اقتصادي آنان ،بر اثر سهلانگاري یا قصور فردي دچار مُخاطره شده باشد یا خیر ،آنها
را زیر پوشش قرار میدهد (رک .پناهی.)40-38 :1385 ،
در بررسی مفاهیم و مصادیق رفاه اجتماعی ،میتوان موضوعات کُلّی و اساسی ذیل
را مطمح نظر داشت :ریشهکنکردن فقر و محرومیّتزدایی (رک .باري ،)161 :1380،بهبود
اجتماعی وضعیّت افراد و خانوادههاي جامعه (رک .سعیدي و همکاران،)24 :1388 ،
وضعیّت مناسب در عرصههاي مانند سالمت ،بهداشت و درمان (رک .قاراخانی:1392 ،
13؛ فیروزآبادي100 :1389 ،؛ قندي ،)30 :1388 ،آموزش و مهارتآموزي (رک .گیدنز،
126 :1386؛ فیتز پتریک ،)246 :1383 ،تأمین مسکن (رک .موسوي و همکاران:1388 ،
 ،)59-58تسهیالت تفریحی و سرگرمی (همان ،)58 :ایجاد فرصتهاي برابر (رک .مسعود
اصل ،)17-15 :1388 ،شادکامی ،تأمین نیازها و ترجیحات (رک .فیتز پتریک)20 :1383 ،
و تغذیه و پوشاک بهتر (رک .لطیفی.)69 :1392 ،
 .2بحث و بررسی
در بررسی مصادیق رفاه و تأمین اجتماعی در شاهنامهي فردوسی ،میتوان به موضوعات
محوري و اساسی زیر استناد کرد.
 .1 .2بيمههای اجتماعی
تأمین امنیّت شغلی کشاورزان و باغداران ،یکی از آرمانهایی است که در شاهنامهي
فردوسی ،بهصراحت بیان شده است .در شاهنامه می توان مصادیق زیر را براي بحث
بیمههاي اجتماعی مشاهده کرد:
 .1 .1 .2بيمهی محصوالت کشاورزی و باغی
گاهی بر اثر بالیاي طبیعی مثل تگرگ ،توفان ،سیل یا هجوم ملخ به کشتزارها ،یا در اثر
بیمباالتی سپاهیان در لشکرکشی ،کشاورزان و باغداران آسیب میدیدند و امنیّت شغلی
آنان از بین میرفت .جبران و تأمین آسیب کشاورزانی که بر اثر تغییرات اجتنابناپذیر
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جوّي ،بدي آب و هوا و آفتهاي طبیعی چون ملخ ،دچار زحمت شدهاند ،یکی از
اقدامات ارزندهي دوران پادشاهی بهرام گور است:
گررر ایرردونک باشررد زیرران از هرروا

نباشررد کسرری بررر هرروا پادشررا

چو جررایی بپوشررد زمررین را ملررخ

ب ررَد سرربزي کشررتمندان برره َش رخ،

ترررو از گرررنن تررراوان او بررراز ده

بررره کشرررور ز فرمررروده آواز ده
(فردوسی،1386 ،ج)610 :6

کسري نوشینروان ،در دستورالعملی ،نه تنها به نگرفتن مالیات از زمینهایی که در اثر
هجوم آفاتی چون ملخ یا خشکسالی ،نبود بارندگی و ...بدون کشت مانده است ،دستور
مؤکد میدهد ،بلکه فرمان میدهد تا از خزانهي دولت ،به کشاورزان ،تخُم ،مُزد و اداوات
کشاورزي بدهند تا سرزمینهایشان ویران نشود؛ زیرا از دیدگاه وي ،بیکِشتماندن
زمینهایی که در محدودهي فرمانروایی اوست ،موجب سرزنش بدگویان بیگانه میشود:
بررره جرررایی کررره باشرررد زیررران ملرررخ

وَگررر ت رفّ خورشررید تابررد برره شررخ،

وَگررررر تررررفّ برررراد سررررپهر بلنررررد

بررردان کشرررتمندان رسررراند گزنرررد،

همررران گرررر نیایرررد بررره نررروروز نرررم

ز خشررکی شررود دشررت خرررّم دُدم،

مخواهیررد برراد انرردر آن برروم و رُسررت

کرره ابررر بهرراران برره برراران نشُسررت

ز تخررررم پراگنررررده و مررررزد رنررررن

ببخشررررید کارنرررردگان را ز گررررنن

زمینررری کررره آن را خداونرررد نیسرررت

بمُرد و ورا خررویش و پیونررد نیسررت،

نبایرررد کررره آن بررروم ویرررران برررود

کررره در سرررایهي شررراه ایرررران برررود

کررره بررردخواه برررر گرررنن ننرررگ آورد

کرره چررونین بهانرره برره چنررگ آورد
(فردوسی،1386 ،ج)99-98 :7

هرمزد ،در یکی از لشکرکشیهاي خود ،دستور میدهد تا مُنادي بانگ بزند و بگوید
که اگر کشتزاري در اثر لشکرکشی ،کوفته شده باشد و کارنده از آن رنن ،آشفته شده یا
اسبی در کشتزاري یا سپاهیاي بر میوهداري رفته باشد ،باید زیانی که بر آن کشتمند وارد
شده ،شمارش کنند و زیان آن را از گنن شاهی پرداخت شود:
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منرررراديگري برکشرررریدي خررررروش

کرره اي نامررداران بررا فرررّ و هرروش،

اگررررر کشررررتمندي شررررود کوفترررره

وَ زان رنررررن کارنررررده آشرررروفته،

وَ گرررر اسرررب در کشرررتزاري شرررود

کسررری نیرررز برررر میررروهداري شرررود

زیرررانی کررره آمرررد برررر آن کشرررتمند

شررمارش ببایررد شررمردن کرره چنررد،

ز خسررررو زیررران بررراز بایرررد سرررتد

اگررر صررد زیانسررت اگررر پانصررد

درمهررراي گنجررری برررر آن کشرررتزار

بریزنرررررد پررررریش خداونررررردگار
(همان)485-484 :

 .2 .1 .2بيمهی کاال
یکی از موضوعات جالب توجّه در زمان پادشاهی بهرام گور که از آن میتوان به بیمهي
کاال یاد کرد ،پرداخت غرامت کاالي دزدیدهشده است .بهرام به یزدان سوگند میخورد
که اگر در نیمهشب ،دزدي از درویشی پالسی ببرد ،باید به جاي پالس ،دیبا و اگر
گوسفندي از رمه ببرند ،یک اسب پُرمایه ،بدون آنکه سپاس و منّتی بر سر ایشان نهاده
شود ،از گنن داده شود:
وُگررر در گذشررته ز شررب چنررد پرراس

برررردزدد ز درویررررش دزدي پررررالس،

بررره تررراوانش دیبرررا فرسرررتم ز گرررنن

بشررررویم دل غمگنرررران را ز رنررررن

وَگررررر گوسررررپندي برنررررد از رمرررره

بررره تیرررره شرررب و روزگرررار دمررره،

یکرری اسررر پُررر مایرره ترراوان دهررم

مبرررادا کررره برررر وي سپاسررری نهرررم
(فردوسی،1386 ،ج)155 :6

 .3 .1 .2بيمهی ازکارافتادگی
پیگیري مُزد کارگران ازکارافتاده از کارفرما که میتوان از آن به بیمهي ازکارافتادگی تعبیر
کرد ،از اقدامات دوران کسري نوشینروان است:
هر آنکس که از کررار دیررده اسررت رنررن

نیابرررد بررره انررردازهي رنرررن گرررنن

بگوینرررد یکسرررر بررره سررراالر برررار

کز آن کررس کنررد مُررزد او خواسررتار
(فردوسی،1386 ،ج)285 :7
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 .2 .2خدمات اجتماعی در شاهنامهی فردوسی
رسیدگی و کمک به انسانهاي درمانده و پیر از مصادیق خدمات اجتماعی در شاهنامهي
فردوسی است .یکی از موضوعاتی که در این باره در شاهنامه بازتاب یافته ،حکایت پیري
خسیس ،فرتوت و ازکارافتاده ،به اسم «فرشیدورد» ،در زمان بهرام گور است .وي که
روزگاري ،صاحب رمه و کشتزاران وسیعی بوده است ،به علّت پیري و خسّت و فراموشی،
دچار ناتوانی جسمی و درماندگی میشود .بهرام گور بعد از بیرونآمدن از خانهي وي،
در خارستان ،خارکنی را میبیند و از او دربارهي مهتر آن شهر میپرسد .در کمال تعجّب
خارکن ،فرشیدورد را مهتر شهر معرّفی میکند .بهرام ،دبیري را با خارکن همراه میکند
تا بروند و جاي احشام و شمار گوسفندان فرشیدورد را بدانند و حساب کنند .بهرام بعد
از خواندن گزارش ،فرشیدورد را فرامیخواند و دستور میدهد که آن ثروت هنگفت
بدون استفاده را گردآوري کنند و بدون آن که ذرّهاي از آن را بردارند ،به نیازمندان و
پیران ازکارافتاده و کودکان یتیم و پدرمُرده و مردمان بیزر و سیم و درمانده و زنان
بیشوي و بیپوشش که کاري براي انجامدادن بلد نیستند ،از جمله خود فرشیدورد،
اختصاص دهند:
تو آن خواسررته ِگرررد ُکررن هررر هسررت

ببخش و مبَر سرروي یررک مرروي دسررت

کسررری را کررره پوشررریده دارد نیررراز

کرره از بررد همرری دیررر یابررد جررواز،

همرران نیررز پیررري کرره بیکررار گشررت

برره چشررم گرانمایگرران خرروار گشررت،

دگررر هرررک چیررزیش بررود و بخررورد

کنررون مانررد بررا درد و بررا برراد سرررد،

کسی را کرره فررام اسررت و دینررار نیسررت

برره بازارگررانی کسررش یررار نیسررت،

دگرررر کودکرررانی کررره بینررری یتررریم

پرردر مُرررده و مانررده برریزرّ و سرریم،

زنررانی کرره بیشرروي و بیپوشررشاند

کررره کررراري نداننرررد و بیکوشرررشاند،

بریشرران برربخش ایررن همرره خواسررته

برافرررررروز جررررران و روان کاسرررررته
(فردوسی،1386 ،ج)509 :6
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 .3 .2رفاه اجتماعی در شاهنامهی فردوسی
 .1 .3 .2ریشهکنکردن فقر و محروميّتزدایی
در زمان بهرام گور ،کشاورزي ،هنگام آبیاري ،گنجینهاي از دوران جمشید مییابد .بهرام
در کمال استغنا و عزّت نفس ،اعالن میکند که نیازي به این گنن ندارد و سپاهیان نیز
حق ندارند از آن گنن بهرهاي داشته باشند و باید تمام گنن را بفروشند و عواید آن را بین
مردمان مستحق و زنان بیوه و کودکان یتیم تقسیم کنند:
نبایرررد سرررپاه مررررا بهرررره زیرررن

نه تنگ است بر مررا برره مررردي زمررین

فروشررید گرروهر برره زرّ و برره سرریم

زن بیررررروه و کودکررررران یتررررریم

تهیدسرررت مرررردم کررره دارنرررد وام

گُسسرررته دل از نرررام و آرام و کرررام

ز ویررررران و آبرررراد گرررررد آوریررررد

وزآن پررس یکایررک همرره بشررمرید

ببخشرررررید دینرررررار گرررررنن و درم

برررره مررررزد روان جهانرررردار جررررم
(همان)460 :

 .2 .3 .2یاری مسافران درمانده (ابنسبيل)
یاري درراهماندگان ،از دیگر اقدامات بهرام گور ،در راستاي تأمین رفاه اجتماعی است:
ششرررم هرررر کررره آمرررد ز راه دراز

همرری داشررت درویشرری خررویش راز،

برررر ایشررران ببخشرررید گنجررری درم

نبُرررد شررراه روزي ز بخشرررش دُدم
(همان)537 :

 .3 .3 . 2پزشکی و درمان
موضوع اساسی و مهمّی چون پزشکی ،درمان و تندرستی و پیشگیري (بستن راهِ گزند)،
از دستاوردهاي دوران پادشاهی جمشید است:
پزشرررکی و درمررران هرررر دردمنرررد

در تندرسرررررررتی و راه گزنرررررررد

همرران رازهررا را کرررد نیررز آشررکار

جهررران را چنرررو نیامرررد خواسرررتار
(فردوسی،1386 ،ج)43 :1
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 .4 .3 .2آبادکردن ویرانهها و جلوگيری از ویرانی آبادیها
فریدون ،بعد از غلبه بر ضحّاک ،گِرد سرزمینهاي فرمانروایی خود میگردد و از راه داد،
هرآنچه ویران است ،آباد میکند و با کاشتن درخت و گُلبُن به جاي گیاهان بیثمر در
آبادانی جهان میکوشد:
وَزآن پررس فریرردون برره گرررد جهرران

بگردیرررد و دیرررد آشرررکار و نهررران

هرررر آن چیرررز کرررز راه بررریداد دیرررد

هررر آن برروم و بررر کرران نرره آبرراد دیررد

برره نیکرری ببسررت از همرره دسررت بررد

چنانررررک از ره هوشرررریاران سررررزد

بیاراسررررت گیترررری بسرررران بهشررررت

برره جرراي گیررا سرررو و گل ربُن بکشررت
(همان)92-91 :

عالوهبر آبادکردن ویرانهها ،جلوگیري از ویرانی آباديها نیز از موضوعات درخور
توجّه در زمان پادشاهی بهرام گور است:
نمرررانم کررره ویرررران برررود گوشرررهیی

بیابرررد ز مرررن هرررر کسررری توشرررهیی
(فردوسی،1386 ،ج)606 :6

نتیجهي آبادکردن روستاهاي ویران ،بازگشت اهالی پراکنده به روستا است .در زمان
بهرام گور ،دهی سرسبز در اثر اختالف روستاییان ،رو به ویرانی میگذارد و ساکنان ده
پراکنده میشوند .بهرام از تنها پیرمرد باقیمانده در آنجا میخواهد کدخدایی آن ده را
بپذیرد و با دریافت کمکهاي نقدي و غیرنقدي چون تخم ،گاو ،خر و بار ،بیکاران را
بهکارگیرد و روستا را آباد کند .پیرمرد با شنیدن این حرف ،خوشحال میشود و مردم
بیکار را فرامیخواند و روستا را آباد میکنند .با آبادشدن ده ،مردم پراکنده به روستا
برمیگردند و روستاي ویران را باز به بهشتی خرّم تبدیل میکنند:
چرررو آگررراهی آمرررد ز آبررراد جررراي

هررم از رنررن ایررن پیررر سررر کدخررداي

یکایررررک سرررروي ده نهادنررررد روي

برره هررر برررزن آبرراد کردنررد جرروي

همرران مرررغ و گرراو و خررر و گوسررپند

یکایرررک برررر افرررزود برررر کشرررتمند

درخترری برره هرجرراي هرررکس بِکشررت

شد آن جاي ویررران چررو خررّم بهشررت

بررره سرررالی سررردیگر بیاراسرررت ده

برآمررررد ز ورزش همرررره کررررام مرررره
(همان)450-449 :
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 .5 .3 .2برپایی جشنهای عمومی
یکی از مصادیق رفاه اجتماعی ،برپایی جشنهاي همگانی با حضور مردم است که
میتواند موجبات خرسندي ،رضایت خاطر و شادمانی را در بین ایشان فراهم آورد.
کیخسرو بعد از پاککردن روي زمین از اددهایی چون افراسیاب ،به یاد سیاوش ،به داد
و دهش میپردازد .سپس دستور میدهد که تمام زنان و کودکان خُرد را از خانه به صحرا
ببرند و براي آنها خورش و مایهي آرامش فراهم کنند و چهل روز به جشن و شادمانی
بپردازند:
وَز آن پررس چنررین گفررت شرراه جهرران

کرررره اي نامررررداران فرررررّ مهرررران،

زن و کرررودک از شرررهر بیررررون بریرررد

خورشهررا و رامررش برره هررامون بریررد

بپردخرررت زان پرررس بررره رامرررش نهررراد

برفتنررررد گُررررردان خسرررررو نررررژاد

چهرررل روز برررا شررراه کررراوس کررری

همرری بررود بررا رامررش و رود و مرری
(فردوسی،1386 ،ج)324 :4

 .6 .3 .2شهرسازی
ساختن شهرها یکی از نشانههاي ثروت و اقتدار حکومتها و از عوامل ایجاد اشتغال و
باالرفتن سطح معیشت و رفاه همگانی مردم و از مصادیق رفاه اجتماعی است .تقریباً در
تمام دورههاي پادشاهی پیشداداي و تاریخی شاهنامه ،شاهان به آبادانی ویرانهها اهتمام
ورزیدهاند؛ امّا در این میان ،بعضی پادشاهان با ساختن شهرهاي باشکوه و با امکانات
زیاد ،نام خود را در زُمرهي پادشاهان شهرساز ،جاودان کردهاند .سیاوش ،یکی از
شخصیّتهاي شاهنامه است که با ساختن شهر «گنگ دد» ،نام خود را در ردیف
شهرسازان قرار داده است .برخی از امکانات رفاهی این شهر عبارتند از اینکه :شهر حصار
دارد و حصار فقط یک در دارد .دیوارِ شهر از هر دو طرف سنگکاري شده است .عرض
دیوار به اندازهاي است که پنن مرد ،بدون آنکه تهدید شوند ،بر باالي آن میتوانند کار
کنند .از تنها درِ موجود که وارد شهر شوي ،جایی بسیار فرا و بلند است که چشم از
دیدن آن تیره میشود .گرداگرد شهر صد فرسنگ است و شهر آبادان و داراي باغ و گُلشن
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و کا و ایوان و گرمابه است .در هر کوي شهر ،آتشکدهاي وجود دارد .آب و هواي شهر
به اندازهاي پاک و لطیف است که در این شهر کسی بیمار نمیشود (رک .فردوسی،
 ،1386ج.)315-314 :2
اردشیر بابکان نیز در دوران پادشاهی خود ،شهرهاي «خوره [خوزهي] اردشیر»،
«گندشاپور»« ،بوم مسیان»« ،رود فرات»« ،برکه اردشیر»« ،رام اردشیر» و«اورمزد اردشیر» را
بنا میکند (رک .فردوسی،1386 ،ج .)237-236 :6بعد از مرگ اردشیر ،شاپور ذواالکتاف،
نیز همانند پدر شهرهاي جدیدي چون «شاپورگرد» ،شهر«کُهن دد» ،در نشابور میسازد
(رک .همان .)248 :از نکات جالب توجّه در پادشاهی شاپور ،ساختن شهرهایی ویژه براي
معلوالن و اسیران جنگی است (رک .همان .)250 :قُباد نیز از پادشاهان شهرساز است.
ساخت شهر «مداین» و ایجاد بیمارستان در شهري به نام «اران» که میان اهواز و پارس
است (به زبان تازي «حلوان» ،نامیده میشود) ،هدایت آب به شهرها و زمینهاي
کشاورزي از کارهاي انجامشده در زمان پادشاهی قُباد است (رک .فردوسی،1386 ،ج:7
 .)69کسري نوشینروان بعد از غلبه بر قیصر روم در آنجا شهري همانند «انطاکیه» بنا
میکند و نام آن شهر را «زیبخسرو» میگذارد .این شهر ،داراي کوي و برزن و بازار
بسیاري است که اسیران جنگی و کسانی که دست و پایشان در اثر جنگ آسیب دیدهاند،
میتوانند با آسودگی در آنجا به استراحت و زندگی بپردازند (رک .همان.)139 :
 .7 .3 .2احداث و تعمير پُلها و کاروانسراها و بازسازی آبگيرها و...
یکی از مصادیق رفاه اجتماعی ،تعمیر و بازسازي کاروانسراها ،آبگیرها ،آتشکدهها و
مرمّت چاههاي خراب براي رفاه حال مردمان است که در زمان کیخسرو صورت
میپذیرد:
نگرره کُررن ربرراطی کرره ویررران بررود

یکرری کرران برره نزدیررک ایررران بررود

دگرررر آبگیرررري کررره باشرررد خرررراب

ز ایرررررران وز رنرررررن افراسررررریاب

نگه کُن به شررهري کرره ویررران شدسررت

کنرررام پلنگررران و شررریران شدسرررت

وَگرررر هرررر کجرررا رسرررم آتشکدسرررت

کرره بیهیربررد جرراي ویررران شدسررت
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وَگررر چاهسرراري کرره برریآب گشررت

فرررراوان برررر او سرررالیان برگذشرررت

بررردین گرررنن برررادآور آبررراد کُرررن

درم خرروار کررن مرررگ را یرراد کررن
(همان)401-400 :

تعمیر پُلهاي خرابشده یا احداث پُلهاي جدید براي تسهیل رفتوآمد و تأمین و
رفاه همگانی مردم است .شاپور در شوشتر ،به مهندسی به نام «برانوش» دستور میدهد
پُلی بسازد و سختی گذر از آنجا را بر مردمان آسان گرداند:
بررره تررردبیر آن پُرررل بِاسرررتاد مررررد

فرررراز آوریررردش بررررآن کرررارکرد

بپردخررررت شرررراپور گنجرررری بررررران

کررره زان باشرررد آسرررانی مردمررران

چررو شررد پُررل تمررام او ز شسررتر برفررت

سرروي خرران خررود روي بنهرراد رفررت
(فردوسی،1386 ،ج)249-248 :6

 .8 .3 .2تأمين تسهيالت تفریحی و شادی
یکی دیگر از مصادیق رفاه اجتماعی ،تأمین و تهیّهي بويهاي خوشی چون :بان ،کافور،
مُشک ،عود ،عنبر وگُالب ،براي رفاه و آسایش مردم در زمان جمشید است:
دگررررر بويهرررراي خرررروش آورد برررراز

کررره دارنرررد مرررردم بررره برررویش نیررراز

چو بان و چو کررافور و چررون مُشررک نرراب

چو عود و چو عنبررر چررو روشررن ُگررالب
(فردوسی،1386 ،ج)43 :1

اختصاص یارانه براي خرید بادهي سالخورد براي عموم مردم و ارزانکردن ملزومات
سور و سات بزم و شادي مانند :تاج گُل و بید و گُل سر و گُل نرگس از کارهاي دوران
پادشاهی بهرام گور در راستاي ایجاد رفاه همگانی و باالبردن حسّ شور و شادمانی در
میان مردم است:
همررری نرررو بررره هرررر بامررردادي پگررراه

خروشرری بُرردي پرریش درگرراه شرراه،

که هر کررس کرره دارد خوریررد و دهیررد

سپاسرری ز خرروردن برره خررود برنهیررد

کسرری کررش نیازسررت آیررد برره گررنن

سرررتاند ز گرررنن درم سرررخته پرررنن،

سررره مرررن تافتررره برررادهي سرررالخورد

بررره رنرررگ گُرررل نرررار اگرررر زرّ زرد

جهرررانی بررره رامرررش نهادنرررد روي

پُررر آواز میخررواره شررد شررهر و کرروي

بررسی مصادیق رفاه و تأمین اجتماعی در شاهنامهی فردوسی /عبداله شهریار ــــــــــــ 127

چنرران بُررد کرره از بیررد سررر افسررري

ز دینرررررار را خواسرررررتندي کرررررري

یکررری شرررا نررررگس بررره تررراهی درم

خریررردي کسررری زآن نگشرررتی دُدم

ز شرررادي جررروان شرررد دل مررررد پیرررر

به چشررمه نرردرون آبهررا گشررت شرریر
(فردوسی،1386 ،ج)543-452 :6

بهرام دربارهي قشر جوان جامعه دیدگاه ویژهاي دارد و تأمین بساط شادي و زندگی
جوانان را از اولویّتهاي خود میداند:
کسرری کرراو جوانسررت شررادي کنیررد

دل مردمررررران جررررروان مشرررررکنید
(همان)556 :

 .9 .3 .2پرداخت وام یا بخشيدن وام
پرداختن وام کسانی که به هر علّت ،توانایی بازپرداخت وام را ندارند و از رفتار
وامدهندهها به ستوه آمدهاند ،از کارهاي دورهي پادشاهی بهرام گور است .بهرام از پیران
بیکار و سُست و جوانان ناتندرست که از کسی وامی برگردن دارند و از دست وامدهندهها
به ستوه آمدهاند ،میخواهد که نیازشان را اعالن کنند .وي دستور میدهد وام کودکان
بدون پدر یا مادران نیازمندي که کودک خُرد دارند ،امّا نیازشان را پنهان میکنند ،از گنن
پادشاهی پرداخت شود .همچنین وام توانگرانی که مُردهاند و کودکان خُرد از ایشان برجاي
مانده است نیز از گنن بهرام پرداخت شود .بهرام همچنین دستور میدهد اگر کارداري،
پدرمُردهاي را به خاطر ناتوانی کودک در پرداخت وام پدرش آزار دهد ،مُجازات کنند:
وَگرررر فرررام دارد کسررری زیرررن گرررروه،

شررده سررت از بردِ فررام خواهرران سررتوه،

وَگرررررر بیپررررردر کودکاننرررررد نیرررررز

از آن کررس کرره دارد نخواهنررد چیررز،

بررررود مررررام کررررودک نهفترررره نیرررراز

همررری دارد آن تنگررری خرررویش راز،

وَگررررر مایررررهداري ترررروانگر بمُرررررد

برردین مرررز از او کودکرران مانررد خُرررد،

کنررررد کررررارداري برررردان چیررررز راي

نرردارد برره دل شرررم و ترررس خررداي،

سررخن زیررن نشرران کررس مداریررد راز

کررررره از رازداران نررررریم بینیررررراز

ترررروانگر کررررنم مرررررد درویررررش را

بررره دیرررن آورم جررران برررد کررریش را

بتررررروزیم فرررررام کسررررری کِرررررش درم

نباشرررد دل خرررویش دارد بررره غرررم
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دگرررررر هررررررک دارد نهفتررررره نیررررراز

بررررو برررر گشرررایم در گرررنن بررراز

گرررر از کرررارداراي برررود رنرررن نیرررز

کرره او از پرردر مُردهیرری خواسررت چیررز،

کرررررنم زنرررررده برررررردار بررررریداد را

کررررررررره آزرد او مَررررررررررد آزاد را
(همان)520-519 :

 .10 .3 .2آزادی زندانيان بیبضاعت و درمانده
از کارهاي بسیار ارزندهي دوران بهرام گور ،آزادي زندانیانی است که به دلیل تهیدستی
و فقر در بند ماندهاند .نتیجهي این اقدام ایجاد آرامش ،شادي و سرور در زندگانی مردم
است:
بیامررررد نشسررررت از بررررر تخررررت زر

بزرگرران برره پرریش انرردرون بررا کمررر

ببخشرررید گنجررری بررره مررررد نیررراز

در تنررررگ زنرررردان گشررررادند برررراز

زمانرررره پُررررر از رامررررش و داد شررررد

دل غمگنررررران از غرررررم آزاد شرررررد
(همان)538 :

 .11 .3 .2ایجاد اشتغال
از نظر بهرام گور ،بیکاري مردم ،نشانهي بیخردي و بیدانشی بزرگان است .بهرام در
بازدید کشتزارها ،متوجّه میشود که گاوانِ وَرز ،بیکار در کوه و دشت و بیابان رها شدهاند
و به جاي محصوالت کشاورزي از زمین ،گیاهان هرز روییده است .او ازآنجاکه میداند
این آفت موجب گُرسنگی ،آشوب و بلواي مردم خواهد شد ،دستور میدهد زمینهها،
اسباب و توان کشاورزان را براي کاشتن و ورزیدن زمینها فراهم آورند تا صداي مردم
از گرسنگی به آسمان بلند نشود:
بشرررد راي و اندیشرررهي کشرررت و ورز

به هررر سررو گیررا رُسررت و بیکررار مرررز

پراگنرررررده بینررررریم گررررراوان کرررررار

گیررا رُسررته از دشررت و از کشررته زار

چنرررین داد پاسرررخ کررره ترررا نررریم روز

کرره برراال گرررد چررر گیترری فررروز،

نبایررد کررس آسرروده از کشررت و ورز

ز بررررریورز مرررررردم مجوییرررررد ارز

کرررره بیکرررراري او ز بیدانشیسررررت

بررره بیدانشررران برررر ببایرررد گریسرررت

ورا داد بایرررررد دو و چرررررار دانرررررگ

چررو شررد گرسررنه تررا نیایررد برره بانررگ
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کسرری کرراو نرردارد برررو تخررم و گرراو

ترررو برررا او بتنررردي و زفتررری مکررراو

برره چربرری نرروا کُررن مررر او را ز گررنن

کررس از نیسررتی تررا نباشررد برره رنررن
(همان)608 :

 .12 .3 .2آموزش عمومی کودکان
ایجاد دبستان در هر کوي و برزن و سپردن کودکان باهوش و زیرک به فرهنگیان ،از
کارهاي بسیار ارزشمند دورهي اردشیر بابکان است:
همررران کودکررران را بررره فرهنگیررران

سررررپردي چررررو برررروي ورا هنررررگ آن

بررره هرررر برزنررری در دبسرررتان بُررردي

همررران خررران آترررش پرسرررتان بُررردي
(همان)222 :

بهرام ،فرزند یزدگرد که خود نیز در هفت سالگی و به خواست خود به فرهنگیان
رفته است (رک .فردوسی،1386،ج ،)269 :7باور دارد که کودکان را باید در هفت سالگی،
به فرهنگیان بسپارند تا با دانش و فرهنگ ،روان خود را توانگر کرده و خرد را بر سر
خود افسر کنند:
همررران بنررردگان را مداریرررد خررروار

کررره هسرررتند هرررم بنررردهي کردگرررار

کسررری کرررش برررود پایرررهي سرررنگیان

دهرررد کودکررران را بررره فرهنگیرررران

بررره دانرررش روان را تررروانگر کنیرررد

خرررد را ز بُررن بررر سررر افسررر کنیررد
(همان)541 :

 .13 .3 .2آبرسانی ،بستن آببند ،حفر تُرعه
کشف آتش و سنگ آهن در دورهي هوشنگ ،امکان آهنگري و تولید ابزار و آالت
کشاورزي و صنعتی و حَفر تُرعه براي انتقال آب از دریاها به رودها و از رودها به
زمینهاي کشاورزي را فراهم میآورد .با این کار رنن مردم براي آبیاري کم میشود و
چراگاهها وسعت مییابند و مردم با پراکندن دانه در زمینهایی که قبالً امکان کِشت آن را
نداشتند ،کشاورزي را توسعه میدهند و درنتیجه سطح رفاه و معیشت زندگی مردم نیز
باال میرود:
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چو این کرررده شررد چررارهي آب سرراخت

ز دریايهرررررا رودهرررررا را بتاخرررررت

برره جرروي و برره رود آبهررا راه کرررد

بررره فرخنررردگی رنرررن کوتررراه کررررد

چراگررررراه مرررررردم بررررردان برفرررررزود

پراگنررد پررس تخررم و کشررت و درود

برنجیررد پررس هررر کسرری نرران خررویش

بورزیررد و بشررناخت سررامان خررویش
(فردوسی،1386 ،ج)30 :1

 .14 .3 .2ساخت گرمابه
جمشید در راستاي تأمین رفاه اجتماعی مردم ،با دستیاري دیوان ،به ساختن دیوارهاي
مهندسی محکم با خشت قالب زده از سنگ و گچ و در نتیجه ساختن گرمابه میپردازد:
بفرمررررود پررررس دیررررو ناپرررراک را

بررره آب انررردر آمیخرررتن خررراک را

هررر آنررچ از گِررل آمررد چررو بشررناختند

سررربک خشرررت را کالبرررد سررراختند

برره سررنگ و برره گررچ دیررو دیرروار کرررد

نخسررت از برررش هندسرری کررار کرررد

چررررو گرمابرررره و کا هرررراي بلنررررد

چررو ایرروان کرره باشررد پنرراه از گزنررد
(همان)42 :

 .15 .3 .2ساخت سدّ

یکی از ماندگارترین و ارزندهترین کارهایی که در زمینهي تأمین رفاه اجتماعی در شاهنامه
صورت گرفته است ،ساخت سدّي در برابر یورش «یأجوج و مأجوج» در زمان اسکندر
مقدونی است:
بفرمررررررود کرررررراهنگران آوریررررررد

مرررس و روي و پُتررکِ گرررران آوریرررد

گررچ و سررنگ و هیررزم فررزون از شررمار

بیاریرررد چنررردان کررره بایرررد بررره کرررار

بیانرردازه بردنررد چیررزي کرره خواسررت

چو شررد سرراخته کررار اندیشرره راسررت،

ز دیرررررروارگر هررررررم ز آهنگررررررران

هر آن کررس کرره اُسررتاد بررود انرردر آن...

بررره رش پانصرررد برررود بررراالي اوي

چررو نزدیررک صررد برراز پهنرراي اوي،

از آن نرررررامور سررررردّ اسرررررکندري

جهرررررانی برسرررررت از برررررد داوري
(فردوسی،1386،ج)100-99 :6
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 .4 .2مساعدت اجتماعی در شاهنامهی فردوسی
 .1 .4 .2خشکسالی
در زمان «پیروز» ،خشکسالی اتفاق میافتد که آبها درون جويها خشک میشوند.
این وضعیّت هفت سال ادامه پیدا میکند و از بسیاريِ اجساد انسانها و الشههاي
حیوانات ،زمین دیده نمیشود .فیروز ،شاهنشاه ایران چون مرگ مردم در اثر خشکسالی
را میبیند ،دستور میدهد خراج و گَزیت را از همه بردارند و در هر سوي که انبارِ غلّهاي
است بر مردم ببخشند و از تمامی نامداران کشور میخواهد هرکجا انباري از غلّه پنهان
کردهاند یا گاو و گوسفند و گلّهاي دارند ،به نر ارزان بفروشند و از انبارداران غله
میخواهد ،درِ انبارهایشان را به روي مردم باز کنند و تهدید میکند اگر مردم به دلیل
نیافتن نان تلف شوند ،گناه و تاوان متوجّه ایشان خواهد بود:
خروشرررری برآمررررد ز درگرررراه شرررراه

کرررره اي نامررررداران بررررا دسررررتگاه:

غلررررره هرررررر داریرررررد بپراکنیرررررد

ز دینررررار پیررررروز گررررنن آگنیررررد

هرررر آن کرررس کررره دارد نهرررانی غلررره

وَگرررر گررراو و گرررر گوسرررپند و گلررره،

برره نرخرری فروشررد کرره او را هواسررت

کررره از خررروردنی جرررانور بینواسرررت

بررره هرررر کرررارداريّ و خودکامرررهاي

فرسررررتاد تررررازان یکرررری نامررررهاي

کرررره انبارهررررا در گشررررایند برررراز

به گیترری بررر آنکررس کرره هسررتش نیرراز،

کسرری گررر بمیرررد برره نایافررت نرران

ز بُرنررررا و از پیررررر مرررررد و زنرررران،

بریررررزم ز تررررن خررررون انبرررراردار

کجررا کررار یررزدان گرفتسررت خرروار
(فردوسی،1386،ج)17-16 :7

 .3نتيجهگيری
بررسری موضروع رفاه و تأمین اجتماعی در شراهنامهي فردوسری ،نشران میدهد که پاشراهان
در پرداخت غرامت و جبران خسارت ،آسیب و زیان واردشده بر مردم ،تعهّد و احساس
مسرررؤلیّت داشرررتهاند و اسرررتیفاي حقوق ازکارافتادگان را از کارفرمایان ،وظیفهي خود
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میدانسررتهاند .مسرراعدتهاي اجتماعی ارائهشررده در شرراهنامه نشررانگر اهتمام فراوان

فرمانروایان و مسرؤلیّتپذیري ایشران در این زمینه بوده اسرت .رفاه اجتماعی در شراهنامه
بسرامد و گسرتردگی بسریاري دارد .اطّالع از چنین پیشرینهي درخشران و باشرکوهی ،غناي
شررراهنرامره را در پرداختن بره رویکردهراي اجتمراعی بسررریرار مهمّی چون رفراه و ترأمین
اجتماعی ،آشرکار میسرازد .مطالعهي شریوههاي عملی رفاه و تأمین اجتماعی در گذشرتهي
سرررزمین ایران که براسرراس مشررکالت زیسررتمحیطی و نیازها و امکانات بومزیسررتی
جغرافیاي ایران ،شررکل گرفته اسررت ،میتواند جایگاه رفیع رفاه و تأمین اجتماعی را در
دورهي ساسانیان آشکار کند.
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