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3،1385، سال هفتم، شماره27؛ مطالعات مليفصلنامه

و حماسه، دو بنياد هويت ايراني  اسطوره
*صالحي بهروز ديلم

E-mail: behrooz-daylamsalehi@yahoo.com 

:چكيده
و بنيادهاي آن، مستلزم ورود به حوزه سخن از هويت ايراني

و« مثابه فرايند اگر هويت رابه. استيانديشه سياسي ايران ساخت معنا
زمين در نظر بگيريم، فرايندي كه بر مختصات فرهنگي ايران» آگاهي

و حماسه به عنوان  استوار بوده است، بديهي است كه بايد از اسطوره
به اين پرسش اساسي مقاله حاضر. كنيم دو بنياد هويت ايراني ياد

كه مي و حماسه در تكوپردازد و چگونه اسطوره ين هويت ايراني چرا
مي فرضيه.اند نقش داشته كه اي كه مورد سنجش قرار گيرد، اين است

و و حماسه به مثابه نخستين ترين خاستگاه انديشه كهن اسطوره
و اجتماعي مشترك يعني لزوم  ايراني، با ظهور كاركرد سياسي

و نظام كائنات، نقش برجسته اي در تكوين هماهنگي ميان نظام جامعه
رهاورد اين كاركرد مشترك در گستره انديشه. اند ايراني داشتههويت 

و انسجام ايرانيان بوده استيسياسي ايران و تقويت همبستگي .، حفظ

و نظم كيهاني:ها واژهكليد  هويت ايراني، اسطوره، حماسه، نظم زميني

و چالوس اس* ـ واحد نوشهر  تاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي
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 مقدمه
و، انسان»شدن جهاني«در عصر حاضر كه و نيز ها را به سوي يكپارچگي وحدت

مي» شهروندي جهاني« آن دعوت و بنيادهاي نمايد، ضرورت پرداختن به هويت ايراني
و آبشخورهايي دارد كه مهمترين آنها. شده استآشكارتر فرهنگ«هويت ايراني منابع

و مغايرتي؛است» فرهنگ اسالمي«و» ايران باستان  بدون آن كه ميان آنها ناسازگاري
و پرداختن به همه مؤلفهدر عين حال. باشدوجود داشتهبنيادين هاي فرهنگ باستاني

دو» حماسه«و» اسطوره« از رو در مقاله حاضرو از اينباشد اسالمي ميسر نمي به مثابه
.بنياد هويت ايراني سخن گفته شده است

و بنيادهاي آن، مستلزم ورود به حوزه انديشه سياسي ايران  يانسخن از هويت ايراني
مي.است در هنگامي كه از هويت ايراني سخن در» معناسازي« واقع فرايندهاي گوييم،

مييتاريخ انديشه سياسي ايران بر مورد مداقّه قرار و بنيان گيرند، فرايندهايي كه ها
و ايناز. اند مختصات فرهنگي استوار بوده رو، در پهناي انديشه سياسي ايراني، اسطوره

مفهوم هويت، مفهومي مركّب،. اند داشته» ساخت معنا«يند مؤثر در فرايحماسه نقش
و به عبارتي چندساحتي است و به اعتباري،)139-33: 1382الطائي،( چندوجهي

و سيال بر» ساخت معنا«. باشدميشناور هاي بنيان يا هويت، فرايندي است كه
و اجتماعي استوار بوده و سياسي و از سوي ديگر جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي، ديني

رو، ايناز. فرودهايي پيدا كرده استو به موجب سياليت آن، در بستر زمان فراز
.)67: 1383ي،يرجا(آيندمي مهمترين خصوصيات هويت به شمار» تداوم«و» تحول«

و تحول البته مي زمان پيوند منطقي برقرار كرد؛ در گذرآنتوان ميان فرايند ساخت معنا
ه و فرهنگ ديني تكوين يعني عنصر و ترابط معاني فرهنگ باستاني ويت در بستر تعامل

و استمرار تاريخي يافته استآن مرزهاي معنايي،پيدا كرده و تداوم از. ترسيم شده
ب و و اجتماعي ويژه در چالش با عوامله سوي ديگر، در بستر تحوالت سياسي

ا شناور» مرزهاي معنا«كننده خارجي، تهديد بهبا.ستگشته رويكرد ديالكتيك تاريخي
و بازسازي بريم كه هويت اين نكته پي مي و هيچا ها همواره درحال دگرگوني گاه ند

و نهايي نمي مي موزاييكآنها. شوند قطعي و تركيبات پيچيده وار درهم ب آميزند هاي را
.)117-115: 1383ه،يريبش(آورند وجود مي

مي»ثبات هويت«آنچه تحت عنوان گيرد، لزوماً بدان معني نيست مورد توجه قرار
ن و بازسازي قرار كه بلكه مراد اين استد،ريگميكه مرزهاي هويت در معرض تحول
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و چندوجهي بودن بهآنبا توجه به شناوري سرشت هويت ، همواره امكان بازگشت
: شده استارد مقاله حاضر پاسخ به اين پرسش اصلي را عهده.ردمرزهاي معنا وجود دا

و حماسه در تكوين و چگونه اسطوره  اند؟ نقش داشته» هويت ايراني«چرا
و كهندر پاسخ، نويسنده مدعي و حماسه به مثابه نخستين ترين است كه اسطوره

و اجتماعي مشترك يعني لزوم  خاستگاه انديشه ايراني، با ظهور كاركرد سياسي
ن و نظم آسماني، » هويت ايراني«اي در تكوين قش برجستههماهنگي ميان نظم زميني

و تماميت فرهنگي را براي همچنين اين دو بنياد. اند داشته هويت، به سهم خود، كلّيت
.اند ايرانيان به ارمغان آورده

دو بنياد بنابراين، مقاله حاضر كوششي است براي بازخواني هويت ايراني با تأكيد بر
و حماسه به طوري كه رهاورد  لزوم هماهنگي نظم سياسي(كاركرد مشتركشان اسطوره

و انسجام ملي ايرانيان است)و اجتماعي با نظم كيهاني و تقويت همبستگي .، حفظ

و هويت ايراني  اسطوره
و داستان گرفته شده2»هيستوريا« از واژه يوناني1»اسطوره«  به معني جستجو، آگاهي

دراينو براي بيان با مفهوم  به معني سخن3»ميتوس«زمانده واژه يونانيزبان اروپايي، از
، بخشي از4»شناسي اسطوره«).3: 1376آموزگار،(و افسانه استفاده شده است

و مردم و هستي، نقش ايزدان و آفرينش جهان شناسي فرهنگي است كه درباره پيدايش
و هستي سخن و ارتباط انسان با طبيعت : 1368اري،يبخت محمودي(گويدمي پهلوانان

و شناسي با بررسي گونه اسطوره).100 هاي اساطيري، به تاريخ، علوم سياسي، اجتماعي
.)345: 1375بهار،(رساند اقتصادي ياري مي

ازيوجود دارد كه اسطوره، بخش صورتدرباره جايگاه اسطوره در تاريخ، اين  مهم
آر. فرهنگ انسان پيش از ورود به مرحله دانش است استه نشده بود، انسان تا به دانش

هاي بزرگ بشري مانند فرهنگ يوناني، هندي، البته همه فرهنگ. انديشيد اساطيري مي
ب،چيني و و عناصر اسطورهه مصري درواقع،. اند اي بوده ويژه ايراني زير سيطره اسطوره

اسطوره مانند دانشي كه در دوره ما براي. اند ها طلوع كرده هاي بشري با اسطوره فرهنگ
ميتو و تبيين جهان به كار و هستي است رود، توجيه انسان اعصار جيه .كهن از جهان

1- Myth        3- Mytos 

2- Historia        4- Mythology 
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با اسطوره، عالوه بر و هستي، چگونگي ارتباط آدمي توجيه نقش انسان در جهان
و نظام كائنات را توضيح مي تكاپوي انسان براي شناخت هستي،. دهد جامعه، طبيعت
و هم در سرشت او نهفت ازهم نياز آدمي است و به اينه است رو، در نظام كائنات

با. پردازد جستجوي علل مي توجه به اين نكته ضروري است كه تفاوت شناخت علمي
 بلكه اين تفاوت،؛نبودن ديگري نيست بودن اولي يا علّي اي در علّي شناخت اسطوره

و هستي است .)206و205: 1373بهار،(محصول تحول آگاهي ما از حقايق عيني جهان
و تفكر انساني از روزهاي نخست انديشيدن، همواره در جستجوي يافتن اسرار كائنات

و جهان  و به تدريج جهان درون انسان چگونگي ارتباط جامعه با نظام كيهاني بوده
ميآبيرون از  ون مورد توجه قرار و هاي هستي همين جاست كه پرسشاز گيرد شناسي

ان،يبربر(گيتي، دغدغه تفكر بشري شده استوشناسي مانند آفرينش انسان كيهان
وو ها، قضاياي اساسي مانند آغاز اسطوره.)393: 1376 پايان هستي، آفرينش انسان

و حتي دودمان حيوان، زبان و ها، اقوام نيز پيوند حكومت با نظام كائنات هاي حكومتي،
گرچه.)203: 1373ر، بها(اند به بيان فلسفي آميختهروو از اينشوند را شامل مي

و سازمان مي؛اي نيست يافته اسطوره، تفكر فلسفي منظم توان گفت كه بيان اما با تسامح
.ابتدايي فلسفي انسان اعصار كهن است

و ديرينه اسطورهبنابراين،  مؤثريترين خاستگاه تفكر انساني، نقش ها به مثابه نخستين
ها دربرگيرنده باورهاي ين منظره اسطورهااز. اند داشته» ساخت معنا«و برجسته در

و تطورات اجتماعي جوامع ابتدايي  به طوري كه پلي؛اند مقدس انسان در سير تحوالت
مي پديده،ميان انسان و نظام كائنات .سازند هاي جهان پيرامونش
، دو رويكرد اساسي وجود)1(1»هويت ملي«و» اسطوره«باب نسبت ميان البته در

و مربوط به عصر جديداي پديده» هويت ملي«ناي رويكرد نخست، برمب. دارد  نوظهور
و آنگاه از اواخر قرن و به مشرقم.19 است كه ابتدا در اروپا تكوين يافت زمين

درباره» هويت ملي«اين رويكرد، كاربرد مفهومدر. هاي ديگر راه پيدا كرد سرزمين
و  كهايتاريخ چندهزارساله ايران اعتباري ندارد يا هويت ملي ايراني سابقهن تصور

اي كامالً كه هويت ملي مقوله چرا؛دارد، سخني به گزاف استيا بيشتر دوهزارساله
و متعلق به عصر جديد است .)145: 1383اشرف،(تاريخي

و انديشه مجموعه اسطورهنيز رويكرد دوم برمبناي  يكي از مهمترين،هاي فلسفي ها

1- National Identity 
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ميعوامل ايجاد هويت ملي و ايستااي نه مقولهزيرا هويت. روند به شمار  بلكه؛انتزاعي
و به آينده» شكلي از آگاهي«امري است پويا كه به خود، به جامعه، به تاريخ، به فرهنگ

؛ صرفاً طبيعي نيستياز اين منظر، هويت ملي امر.)14: 1383ي،يرجا(كند را القا مي
اسچارچوبيبلكه و مصنوعي و به واسطه ساخته شده » روايت«ت كه از طريق تاريخ

و تداوم پيدا مي ب كند ازه آنگاه و بعد . گرددمي آن تثبيت صورت خاطره جمعي درآمده
و واقع، سنّت در و اقتصادي، عوامل محيطي ها، تاريخ، زبان، مذهب، نهادهاي سياسي

ب و مي ويژه اسطورههجغرافيايي تواند ديگر نمياين رويكردر. بخشند ها بدان معنا
حاصل را هاي جديد ملتبايستمي بلكه؛ها زاييده عصر جديد هستند گفت كه ملت

اين بازسازي همواره از طريق. دانستتر قديمي هاي سرزمين بازسازي هويت
اس اسطوره و خاطرات جمعي مردم صورت گرفته : 1383علمداري،ينيمع(تها، نمادها

در گون نمادين، ارزشي، سرزميني، اسطورهعوامل گونابنابراين.)25-29 و زبان اي
.اند ايجاد حس هويت ملي نقش داشته

و دولت، توان اين با عنايت به دو رويكرد حاضر، مي گونه استنباط كرد كه اگرچه ملت
و فرهنگي روشنايي توان افق اما نمي،روند مفاهيم مدرن به شمار مي بخش هاي تاريخي

ازرفاز. گرفت ناديدهبه مفاهيم مدرن را  و هاي ميان افق از قلّه تاريخ بشري
و آگاهي»اي روايت اسطوره«بخش، روشنايي هاي توانست بخشي از معاني حيات

و عهده) هويت(اجتماعي  .دار پاسخگويي به نيازهاي هويتي گردد را انتقال دهد
ال زم است كه منابع در تبيين جايگاه اسطوره به مثابه نخستين شكل انديشه سياسي،

را اساطير مي. مورد شناسايي قرار دهيم ايراني :شوند اين منابع به چهار دسته تقسيم
و ايران، طبيعي است كه يكي: منابع هندي-1 بدليل اشتراك فرهنگي آرياييان هند

و كهن از اصلي كه» وداها«مهمترين منبع هندي،. ترين منابع به شمار آيند ترين است
و مهمترين آن، تري قديمي )2(د نام دار1»ريگ ودا«ن اثر هندي به زبان سانسكريت است

.)190-160: 1381ان،يرويپ(
با كتاب اوستا كه زبان آن جزء زبان: منابع اوستايي-2 هاي دوره باستاني ايران است،
 مهمترين. كه در دوره ساساني برمبناي خط پهلوي اختراع شده بود، تدوين يافته است خطي

مي است كه آن را سروده)ها گاتها يا گاثه(»گاهان«،نبع اوستاييم .دانند هاي خود زرتشت

1- Rigveda 
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؛»بنْدهشن«و» دينكرد«مانند: منابع پهلوي-3
و فارسي-4 و شاهنامه خداينامه: منابع عربي .)9-6: 1376آموزگار،)(3(ها ها

و درون هاي ايراني، هندي،رهها اعم از اسطو مايه اسطوره شايان ذكر است كه جوهر
و بين و يكنواخت است مصري، يوناني و؛النهرين يكسان  به طوري كه در فرهنگ

و نظام هستي مورد توجه بوده،مياي تمدني كه اسطوره و پيوند جامعه  انديشد، ارتباط
در. زبان خاص خود، چگونگي اين ارتباط را شرح داده است اما هر تمدني، با  براي مثال

در»اَنو«نهرين، شاه نمايندهال بين مي است، اما با. رود ايران، نماينده اهورامزدا به شمار
و يونان بينو نگاهي به اساطير ملل گوناگون از هند  به اين،النهرين گرفته تا مصر، ايران

و نمونه؛رود بريم كه زمين انعكاسي از آسمان به شمار نمي نكته پي مي  بلكه آسمان، تمثال
و طبقه.ي زمين استمتعال و تنوع ايزدان و مهر بندي آنان، جنگ تعدد هايشان، كينو ها

و متعالي شدند .)153: 1377پرور، عزتي(همه نمادهايي از غرايز آدمي هستند كه تصفيه
و ايراني، اين نكته قابل تأمل است كه در دوره در خصوص ارتباط فرهنگ هند

و آغازين اين دو تمدن، و نظام فقطد به خدايي بزرگ كه نه اعتقا كهن  مظهر آسمان
و جامعه بوده، وجود داشته است،كيهاني و معنويات نظام زميني  بلكه مظهر اخالقيات

()17: 1373بهار،( و مهر ايراني ايزد مهر با ميتره برابر. است؛ ميتره هندي به معني دوستي
و پيمان است هر). به معني ميثاق يا»هوتر«دو تمدن، نزد به» زئوتر« هندي ايراني

در. پردازند كهانت مي در» ينجه«نزد هنديان، قرباني مي» يسنه«نزد اوستاو .شود خوانده
و :هاي بارزي وجود دارد تفاوتنيزمصر در مقايسه بين تمدن ايران

مي مصر اگرچه تمدن-1 و كهني به شمار و،رود، تمدن ديرينه  اما ساخت تفكر
د اسطوره از اين سرزمين به گونهرسازي  اي تاريك يادن با عنوان دخمهآاي بوده كه

و روشنايي است؛ مي هاي النوعرب-2كنند، حال آنكه ايران، سرزمين آتش، خورشيد
و فناپذيرند و،مصري از جاودانگي برخوردار نيستند  اما ايران، سرزمين خداي جاودان

و تار در تمدن مصري، نگاه به زند-3ابدي است؛ به،است گي، تيره  اما در ايران، نگاه
و جهان و كل هستي و شفاف است و كوشش حيات، روشن آفرينش، نمودار زندگي

مي براي پيروزي بر  در تمدن مصري، انتظار شادي در دنياي-4شود؛ اهريمن محسوب
و،كند ديگر معني پيدا مي اينبر اما در تمدن ايراني، شادي از زندگي، اين جهاني است

و رستگاري  ميدر مبنا سعادت .)8: 1379ندوشن، اسالمي(شود سراي ديگر حاصل
و يوناني، بايد به اين نكته اساسي توجه كرد كه همچنين در مقايسه بين تمدن ايراني

يونان نظام. پارادايم جديدي را آغاز كردند كه در دنياي غرب تداوم پيدا كرد،ها يوناني
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گونه ن، هيچآ به طوري كه در ساخت تفكر سياسي؛ار گذاشتعقيدتي كهن را كن
و نظام هستي مشاهده نمي هايي اگرچه در فلسفه يوناني، رگه. شود ارتباطي بين جامعه

براي مثال، از منظر. اما شاه نماينده خدا نيست،شود از آموزه شاهي آرماني ديده مي
اَعلي راهه افالطون، شاه آرماني كسي است كه از دنياي سايه و به مثُل ا بيرون آمده

عقل مورد نظر افالطون، عقل استداللي است نه عقل كيهاني كه با نظام. يافته است
.كائنات پيوند دارد

سوي، حركت به هاي دور زمين، از گذشته ايرانبنابراين، درجهان فكري مردم
و مقدس  و پرستش خدايي بزرگ، اخالقي  به يانا يونانامبوده است؛ جهاني روحاني

مي سوي افسانه و نفي آن تقدسي كه در غرب آسيا توان ديد، پردازي براي خدايان
.)216: 1373بهار،(اند حركت كرده

و اسطوره جهان  هاي ايراني شناسي عصر ودايي
هاي سياسي مضمر شناسي دوره ودايي از مستلزمات ورود به انديشه شناخت جهان

اس در اسطوره مي به دوره» عصر ودايي«.تهاي ايراني  هاي شود كه آريايي اي اطالق
و مي ايراني و. زيستند يا تازه از هم جدا شده بودند هندي با هم قبايل آريايي هند

و اروپايي جدا  ايراني، حدود دوهزار سال پيش از ميالد مسيح از طوايف آريايي هند
و از ميهن مشترك خود كه به نظر بيشتر صاحب اي ان در منطقه شمال ناحيهنظر شدند

و درياي سياه واقع شده بود، به فالت ايران مهاجرت كردند  ميان درياچه اورال
و طوايف ايراني،» فرهنگ ودايي«طوايف آريايي هند،.)2: 1372ني،يينا جاللي(
شناختي هاي هستي انديشه در اين دو فرهنگ،. به وجود آوردندرا» فرهنگ اوستايي«

و ناسيته وجود داشته ايندرا وارونا، جمله پرستش خداياني مانند ميترا،مشتركي از 
در سنگنبشته. است بغاز«اي به خط ميخي متعلق به سده چهاردهم پيش از ميالد
.)27: 1367اني،يآشت(كندمي تركيه بدست آمده است كه اين موضوع را ثابت1»كويي

كه هاي خاورشناسان، آريايي بنا به يافته هرهاي از ن،  آفتاب، مانندهاي طبيعي پديده يك
و ستارگان، ماه، آتش، مي مانند آن آسمان يك پنداشتند را تجسم يكي از خدايان و هر

و نوراني را .)3: 1356مشكور،( گفتند مي2»داوس«از موجودات مفيد
بر در ذهن انسان اسطوره آن حاكم ساز، طبيعت، شئي مادي نيست كه قوانين فيزيك
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و كيهاني هاي هستي از جمله پديده همه پديده. اشدب و نيروهاي زميني ،هاي طبيعي
و اراده بودند كه در سرنوشت انساني،جاندار و داراي شعور مي مقدس در.گذارند تأثير

و اين تجديد حيات، حفظ زندگي منوط به تجديد آن استبينش انسان اعصار كهن،
تجب.شناسانه نيست صرفاً به معني زيست ديد حيات به كردارهاي اجتماعيه بيان ديگر،

اي، در روايت اسطوره.)109: 1377رر،يكاس(آدمي وابسته است نه اعمال فيزيولوژيك
مي) هستي( اين بود كه آنچه در كيهان بزرگ فرض بر جهان( دهد، در كيهان خرد رخ
بر رو، اسطوره ايناز. نيز رخ خواهد داد) انساني  اشتياق شديد افرادي داشت سازي داللت

و با حيات طبيعت هم هويت مي .)107ص(انگاشتند كه خود را با زندگي جماعت
:شوند خدايان برجسته دوره ودايي به چند گروه تقسيم مي

مي: ايندرا-1 و كساني سرآمد خدايان ودايي است كه باران كه زندگي را فرستد
مي بار شرارت و پيمان و شاديميشكنند، كيفر دارند و براي قوم آريايي، امنيت دهد

مي مي و تجاوز را دور و ظلم و آسمان.)43و42: 1373فراي،(كند بخشد ايندرا زمين
و خورشيدي است؛: ميتره-2آفريند؛ را هم مي و آسماني : وارونا-3خداي صلح

و كيهان است و وارونا دو خداي هندوآريايي، مظه. پادشاه خدايان ر دو جنبه ميترا
و به ياري هم نظام كيهاني را اداره مي و قانوني حكومت هستند وارونا. كنند الهوتي

و مردمي را برعهده بگيرد مي و امنيت شاهي و حفظ نظم به همين دليل،. تواند دادگري
و اجتماعي بشر را نيز برعهده؛ خداي آسماني نيستصرفاًاو   بلكه تنظيم روابط فردي
و خدايان ديگر ): آتش( اَگني-4.)466و 465: 1375بهار،(دارد واسطه ميان انسان

و حافظ خانواده است؛  و پشتيبان آدمي و بركت: ويشنو-5توصيف شده خداي خير
از.است و عدالت مي وقتي تقوا و بيدادگري شايع شود، در دنيا ظاهر و بين برود شود

و استقرار عدا به حفظ خوبي و هالك بدكاران ،83: 1372،نييينا جاللي(پردازدميلتها
را ريگ ودا، ويشنودر.)97 ايزدي است جوان با اندام درشت كه به سه گام جهان
و مردم درمانده است ياري،دليل سه گام پيمودن جهان. پيمايد مي .رساندن به جامعه

مي در سروده يا-1: شود هاي ريگ ودا، دوگونه تحول فكري ديده  چندخدايي
، مرحله اول انديشه ودايي است. يكتاپرستي-2پرستي؛ بيعتط ؛تصور خدايان گوناگون

و به مرحله نوعي و چندخدايي گذشته اما در مرحله دوم، از پرستش عوامل طبيعي
بر. رسد توحيد مي .)54و53صص(است» آرته«يا» ريتا«اين مدعا، وجود مهمترين شاهد

و ناموس نظم جهاني1»آرته« و الگوي سازنده نظممي است كه جاودانه قانون ماند
 
1- Arta 
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، وجود خداي واحد را ثابت مي و انديشه وحدت جهان و زميني است . كند بشري
بر برخي سروده و آيين توحيد داللت دارد هاي ريگ ودا، مي. يكتاپرستي  توان براي نمونه

ز«: از مانداالي دهم اشاره كرد81به سرود و و آسمان را او كه خداي يگانه است مين
راهب و آنها مي با دست وجود آورد .)359ص(» پيوندد هاي بال مانند خود به يكديگر

و فرهنگي، كاركرد ها اجتماعي اسطوره سياسي

ساخت«ها در فرايند چگونه اسطورهكهحال پاسخ به اين پرسش ضروري است
به يا تكوين هويت ايراني نقش داشته» معنا  اين پرسش، بايد از كاركرد اند؟ براي پاسخ

و اجتماعي اسطوره و سياست در اسطوره سياسي و به عبارتي از پيوند هويت هاي ها
.ايراني سخن گفت

و اجتماعي ياد» بخشي آگاهي«و» معناسازي«به مثابه فرايند» هويت«وقتي از  فردي
از شود، مي و كنش توان و اجتماعي آن در راستاي ارتباطات از. بهره جستهاي سياسي

ها بدان معني است كه انديشه سياسي در ايران رو، جستجوي هويت در اسطوره اين
و نيز حماسه تجلي   سياسي به بيان بهتر انديشه.يافتميباستان، اساساً در قالب اسطوره

و حماسه به تن جامه نه اسطوره. كردمياسطوره از كردن دوره براي روشنفقطها اي
و تفكر بشري، بلكه براي فهم دقيقتاريخ انديش و اجتماعيه و سلوك سياسي تر رفتار

.)6: 1376آموزگار،(جوامع اوليه نيز مفيد هستند
اهاي كاركردها يا خويشكاري و اجتماعي از سطورهفردي :ها عبارتند

مي-1 و كائنات را توجيه و طبيعت، جهان هاي ساخت-2كنند؛ اصل آفرينش انسان
و مي سازمان اجتماعي و حكومتي را توجيه و نقشي ايدئولوژيك هاي سياسي كنند

را آيين-3 دارند؛ و نظام هستي ها و جامعه با طبيعت و انسان كه پيوند انسان با جامعه،
مي را مي برقرار .)372: 1375بهار،(كنند سازند، توجيه

هاي داستانيابد، صحت تاريخ بايد توجه داشت كه آنچه در اسطوره اهميت مي
و اجتماعي ها رو، اسطوره ايناز. آنهاستنيست، بلكه كاركرد اخالقي، سياسي

بر هايي براي تنظيم روابط انساني در جامعه بودند كه انسان دستورالعمل طبق آنها ها
و اجتماعيدر.)22: 1368نلز،يه(كردند زندگي مي  اعتبار نهايي،واقع روابط سياسي

ر ب وايت اسطورهخود را از طريق ميه اي از. آورد دست همان طور كه بسياري
و مشروعيت خويش،  و صاحبان قدرت در عهد قديم براي اثبات حقانيت زمامداران

.كردند كه از نسل خدايان اساطيري هستندمي ادعا
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ب و ازه در انديشه مردمان باستان و طبيعت ويژه ايرانيان، قلمرو انسان، جامعه
از.نددش خته نمييكديگر بازشنا يك كل بزرگ يعني انسان همواره به صورت جزيي
درمي جامعه تصور و ريشه جامعه نيز يك كل بزرگتر يعني طبيعت مورد جستجو شد

از پديده. گرفت قرار مي و تجارب انساني هاي طبيعي همواره از گذرگاه تجارب انساني
هاي انسان.)44: 1384، صالحيلميد(آيد معبر حوادث كيهاني به ادراك درمي

مي ساز حقيقتاً اسطوره اسطوره مي ديدند، اسطوره اي و اسطوره اي درك اي كردند
مي. انديشيدند مي و متنازع را تجربه كردند كه يكي دشمن آنها دو نيروي معارض

و در و معاش در محصول و و ديگري نيرويي كه دوست محصول  واقع دشمن آنهاست
).15: 1،1961فورت فرانك(دباش واقع دوست آنها مي

سازي، مدل واقعي را جامعه تشكيل بود كه در اسطوره اميل دوركهايم معتقد
و محرك به طوري كه همه انگيزه؛دهد مي هاي اسطوره، زندگي اجتماعي بشر است ها

ها طبيعت، تصوير يا رونوشتي از جهان اجتماعي فرافكني با اين. اند كه فرافكني شده
ب همه جنبه) يافته در اسطوره انعكاس(رو، طبيعت ايناز. شود مي ه هاي اساسي جامعه

و معماري اجتماعي را نشان مي مبناي اصلبر.)41: 1377،رريكاس(دهد ويژه سازمان
در تفكيك و نظام كائنات و جامعه از قلمرو طبيعت روايت ناپذيري قلمرو انسان
 معتقدند ساختار تفكر نزد ايرانيان باستان، اي است كه برخي از پژوهشگران اسطوره

.)168: 1373ي،يرجا( استه شهرت يافت2»هاي خيم بيني جهان«ساختاري است كه به
از.داي دار شده در چنين ساختاري، جهان نظم از قبل تعيين و عقالنيت نظم، همگوني

.اي است خيمه بيني هاي اين جهان برجستگي
ن» آرته«مسأله نظم يا » آرته«. زد ايرانيان باستان اهميت بسزايي داشته استدر

و نظامات و بنياد اصول اخالقي و ناموس ازلي طبيعت است پايدارنده نظم جهان
در»آرته«برمبناي مفهوم. داد اجتماعي ايرانيان را تشكيل مي چارچوب نظام، آنچه

هر سياسي مي و و مقدس است از گنجد، نيك رد، بيرون از نظم آن قرار بگي آنچه خارج
و بسامان است. شودمي قدسي كيهان انگاشته جهان باستان در حوزه تفكر، جهاني منظم
و نظم و آيين متعالي هستي گرته،و اين سامان  برداري شده است از الگوي نظم كيهاني

.)141: 1377راد،ييرضا(
را»آرته« و آييني بوده است كه سراسر عالم هستي پي، نظام ميبه هم  به اد؛د وند

1- Frankfort       2- Cosmological 
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و و نظام اجتماعي، نظام اخالقي نظام طوري كه نظام كلي جهاني در كيهان بزرگ
در. هاي آن در عوالم مختلف هستند، همه جلوه در جهان كوچك انسانيهاي ديني آيين

به» آرته«انديشه ايرانيان باستان، شدن با نظام نزديك است، هماهنگ» عدالت«كه
ب و اجتماعي واخالقي و دروغ كه مقابل عدالت و ظلم و وده راستي است، شكستن

بي» آرته«.رفت برهم زدن اين آيين به شمار مي و و استوار كه آييني پايدار زوال است
و فرخندگي آدمي درهر دو  و كشور، شادي و سامان شهر و دوام جهان هستي، نظم بقا

.)32-30: 1352ي،يمجتبا(جهان، به آن وابسته است
و اجتماعي اسطورهمه اي در تكوين ها كه نقش تعيين كننده مترين كاركرد سياسي

و آموزهندا هويت ايراني داشته و اجتماعي«، آيين نظم(لزوم هماهنگي نظم سياسي
مي. است»)نظم آسماني(با نظم كيهاني) زميني كردند ايرانيان باستان با اين باور زندگي

پاسخ به اين پرسش اهميت پيدا در عين حال. هاني استكه نظم زميني تابعي از نظم كي
مي مي و اجتماعي كيست كه و آيين هماهنگي كند كه بنيانگذار نظم سياسي تواند آموزه

بايد در قالب نظم زميني با نظم كيهاني را جامه عمل بپوشاند؟ پاسخ اين پرسش را
.دوران اساطيري جستجو كرد» شاهي آرماني«مفهوم 

بريكي از نم روي زمين، كه بنيان انديشه سياسي ادهاي اصلي نظم كيهاني
بر. است» شاهي آرماني«ايرانشهري را استوار كرده است، مقوله   شاهي آرماني، ناظر

در حسن كاركرد نظم كيهاني بر و در» آرته«صورت اجراي صحيح روي زمين است
، سرزمين به آرمانشهر بدل مي در حقيقت، باور.)141: 1377راد،ييرضا(گردد جامعه

و شكلي از سپهر  ايرانيان باستان به ارباب انواع، موجب شد كه سامان سياسي، صورت
گونه كه هستي محصول اراده خدايان است، نظم يعني همان. يا نظام هستي تلقي شود

و اجتماعي نيز ثمره تعامل در مي سياسي به همين دليل،. رود ميان اراده خدايان به شمار
و شهرياران، تمثيلي از و كارگزاران زميني آنها هستند هريك از دولتمردان  ارباب انواع

.)89: 1373ي،يرجا(
باب اعتقادات، يكي از خاورشناسان برجسته فرانسوي كه در1»ژرژدومزيل«

و ايراني تحقيقات گسترده آريايي اي انجام داده، مسأله تناظر در تقسيم طبقات هاي هند
ب دومزيل از مقايسه مباني اجتماعي. بندي خدايان را مطرح كرده استا طبقهاجتماعي

 
1- Georges Dumezil 
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و اسطوره مي،هاي ديني آنان آرياييان با معتقدات يابد كه عالم خدايان به اين نكته دست
و سه اجتماعي تصويري از اوضاع در حقيقت انعكاس  گانه استو ترتيبات طبقاتي

و نگرش به عبارت ديگر.)47: 1352ي،يمجتبا( و اجتماعي ، بين سازمان سياسي
.ايرانيان باستان به دستگاه ايزدان ارتباط روشني وجود داشته است

و ايراني به سه طبقه تقسيم مي شد كه عبارت دومزيل معتقد است كه جامعه هند
و كشاورزان ياران، رزم دين:ازبودند  (4(ياران د77: 1376ان،يخداداد) : 1371اكونف،ي؛

و وارونا نماينده دين.)129 به؛ياران يا كاهنان هستند در ميان خدايان آريايي، ميترا
و وارونا جنبه ساحري دارد و قضايي رأس اين طبقه،در. طوري كه ميترا، جنبه داوري

هر» شاه« مي قرار دارد كه داراي به اين ترتيب، شاهي.)35: 1373فراي،(باشد دو جنبه
و شهرياري استاساطير آريايي دارا در و انساني يا دين ياري مياندر.ي دو جنبه الهي

و نماينده طبقه رزم» ايندرا«خدايان ديگر،  .نماينده طبقه كشاورز است» ناسيته«يار
و تناظر جامعه با نظام كائنات نشان داده شده در سرودهاي ودايي دقيقاً ارتباط

اين سرود،در.ي دهم اشاره كردمانداالاز90توان به سرودمي براي مثال. است
يعني انسان نخستين» پوروشه«كه در آن، وجود دارد1»پوروشه«اي به نام سرود منظومه

ب» كيومرث«كه  ميه نام گرفته است، و از اندام وسيله خدايان قرباني هاي او، كليه شود
ن آمده كه داستان قرباني جهان يعني پوروشه چنيدر. آيد اجزاء عالم هستي پديد مي

 وقتي پوروش را ذبح كردند، آن رابه چند قطعه تقسيم.پوروش، خداوند ابديت است
و پاهايش راچه ناميدند؟ پوروش به ميل دهان او چيست؟ بازوانش كدام؟ ران. كردند ها

و از بركت اين نذر خويش، خودةداارو جهاني، را براي تكوين عالم هستي قرباني كرد
و ساير موجودات پيدا شدند خورش،زمين، آسمان از. يد، ستارگان، حيوانات، نباتات

و داد و عدل و انضباط برقرار كنند بازوان پوروش، فرمانروايان پيدا شدند تا نظم
و كشاورزان پديد آمدند تا امر» ويشيه«هايش، طبقه راناز. بگسترانند بازرگانان

و توان اقتصادي مرد و كشاورزي رونق يابد از پاهايش، طبقه.م تقويت شودسوداگري
و رنج او جامعه برخوردار» شودر« و از كار به وجود آمد تا خدمتگزار اجتماع باشد

 پي نيزبا نقل اين سرود ودايي به اين نكته.)67و66: 1372ني،يينا جاللي(گردد
ون اي از آفرينش، عنصر اصلي ايرا بريم كه در روايت اسطوره مي  شاهي زمين، ايرانشهر

.)151: 1383اشرف،(آرماني است

1- Purusha 
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و معتقد بودند از سوي ديگر، اقوام آريايي، خويشكاري را نيز فضيلت مي دانستند
حتي در ادبيات ديني. هر طبقه بايد به كاري بپردازد كه براي او تعيين شده است

،»ناداني«. بودن گناه به شمار آمده است» كاره همه«ايراني، تجاوز از حدود طبقاتي يعني 
سه» كارگي همه«و» ويرانگري« در گانه پتيارگان طبقات و به ترتيب ياري، برابر دين اند

مي رزم و كشاورزي قرار .گيرند ياري
و اين پتيارگان، اگر برطبقات مردم غالب شوند، آيين هاي جامعه آشفته خواهد شد

و پيشه ياران نادان، رزم با پيدايش دين و وران همه ياران ويرانگر و دروغ كاره، ظلم
.)52-50: 1352ي،يمجتبا(آشوب جهان را فراخواهد گرفت

و آرماني آسمان،(اي البته برخي معتقدند كه اين گونه روايت اسطوره تمثالي متعالي
هاي تاريخي ايران باستان زيرا داده؛ با واقعيت تاريخي سازگاري ندارد،)از زمين است

و ساساني امنشي،هخهاي ويژه دورههب رهنمون» استبداد ايراني«را به نظريهما،اشكاني
و قانوني محدود نبوده است كه بر مبناي كند مي همايون( قدرت دولت به هيچ حدود

 از اين منظر در انديشه ايران باستان، سرنوشت سياسي انسان.)6و1377:5 كاتوزيان،
و ون شاهي،چو خوردو جامعه به نظام كيهاني پيوند مي كانون اتصال زمين به آسمان

شاه برگزيده.ندشتاي جز اطاعت از شاه ندا هاي مردم وظيفه توده،بودمقدرات كيهاني 
با شاهي بد هم مردم پس اگر. مردم نه در برابر تودهبودفقط در برابر خدا مسئول خدا،
ورااوندستتوان نمي شدند،ميروبرو او شورش خلع كرده يا سر به عصيان .بردارندعليه

و تصرفدادميبه خوبي انجامرا اي بايد وظيفه خود هر طبقه طبق اصل خويشكاري،
 كه خداوند از طريق مجاري بودبر اين در عين حال تصور. نبودامور حكومت جايز در

و نظام كائنات، بي طبيعت و خودكامگي شاهان را خواهد گرفت عدالتي، انتقام .ظلم

و هويت ايرانيحماسه

اي بين روايت اسطوره. سازندمي» هاي ملي حماسه«يكي ديگر از بنيادهاي هويت را
و افتراقي وجود دارد ها مؤخّر از منظر تاريخي، حماسه.و قالب حماسي وجوه اشتراك

مي در اسطوره. ها هستند از اسطوره .دهند ها، شخصيت اصلي را خدايان تشكيل
ما حماسه و تحكيم هيت مربوط به دورهها به لحاظ اي است كه يك قوم براي حفظ

ب و نبرد ميه هويت خويش، با اقوام ديگر در حال جنگ با. برد سر حماسه جنگ
مي. تورانيان است آمدند، با اقوام ترك درگير اقوام ايراني كه به سمت فالت ايران
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م مي و حفظ هويت خويش، بايد آنها را شكست و براي احراز به همين. دادنديشدند
مي دليل، در حماسه و قهرمانان ملي تشكيل بايد. دهند ها، شخصيت اصلي را پهلوانان

از اقرار كرد كه انسان عصر ماشين با همه تفكرات علمي خود، بي و فارغ نياز
ب انديشه و حماسه ويژه اسطورهه هاي كهن بشري .)76: 1373بهار،(ها نيست ها

و حماسه كارك هر به طوري؛رد مشتركي دارنداسطوره داراي نقشيدو كه
و اجتماعي هستند اخالقي، ايدئولوژيك، مرحوم مهرداد.)373: 1375بهار،(سياسي

مي بهار، يكي از تمايزات انديشه غربي با انديشه ايراني را در در اين نكته داند كه
ميعنصر اسطو ادبيات سياسي غرب، تحت تأثير فرهنگ يوناني، فقط بر ؛شود ره تكيه

ب ازه اما در فرهنگ ايراني، و پس بر ويژه پس از ترويج آيين زرتشت  آن اسالم،
و مذهبي نيز تكيه شده است حماسه و روايات تاريخي .)205: 1373بهار،(ها

و گرانمايه ترين اثر منظوم حماسي است كه در گستره شاهنامه فردوسي، بزرگترين
ب و استمرار تاريخي آن ويژه انديشه سياسي ايران و تداوم ه در فرايند تكوين هويت
كه توانسته است از سوي ديگر، شاهنامه زيباترين اثر حماسي. جايگاه ممتازي دارد

و تطهير هويت ايراني را فراهم نمايد در دستگاه فكري فردوسي،. موجبات خلوص
و انيراني مبناي اوليه وحدت سرزميني» سازي غيريت« و هويت ايرانيان به ميان ايراني

.)46-44: 1383علمداري،نييمع(آمده است شمار مي
گوييم، بدان معني است كه هر عنصر انيراني وقتي از تطهير هويت ايراني سخن مي

مي) بيگانه( اُمم جهان هستند،» انيران«. گردد از دايره فرهنگي هويت خارج كه شامل ساير
ي و و زبان و نژاد بر؛ا مذهب خودنه بر اساس مليت سنجيده» مليت ايراني«اساس بلكه

و ازاين (5(اند لقب يافته) غيرايراني(رو، انيراني شده  همه.)206: 1379راد،ييرضا)
و دليري قهرماني،ها پهلواني  نشانتابوده اين راستادر،هاي شاهنامه اساس نقلبر،ها ها

بهداده شود شنرغم كه و درتهاجم عناصر انيراني از دوره اورشدن مرزهاي هويتي هايي
و حفظ خلوص آن فراهم بوده است تاريخ ايران .زمين، همواره زمينه براي تطهير هويت

و پايدارترين روشبيني فردوسي در جهان ها براي حفظ يكي از استوارترين راهها
و خلوص آن، توسل به سنّت سياسي هويت مطهر در. است» شاهي آرماني«ايراني

دو كلمه. سخن گفته شده است» كيانيان«و» پيشداديان«شاهنامه، از دو نظام حكومتي
هر عنوان شاهان دو سلسله نخستين از دودمان»كي«و» پيشداد« و دو، هاي شاهي ايران

زمان پيشداديان دشمن اصلي،در.)115: 1352ي،يمجتبا(هاي ديني بودند عنوان
ميپس از پيشد. اند تورانيان بوده در اديان، نظام حكومتي كيانيان روي كار و دوران آيد
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و توران شدت مي و نبرد ايران از البته سلسله كياني با تجاوز اسكندر. گيرد آنان، جنگ
و به اين ترتيب، داستان غرب به ايران از بين مي از رود ميان رفتن رستم هاي حماسي با

و خاطره آنان در ذهن مردم به پايان مي آريايي ايران با سلسله هخامنشيان پيوند رسد
.)14: 1379وامقي،(خورد مي

و » شاهي آرماني«توجه به اين نكته ضروري است كه بايد ميان شاهي غيرآرماني
و شهرياري براي اينكه؛تفكيك قايل شد  زيرا در انديشه سياسي فردوسي، شاهي
و حقا» آرماني«متّصف به صفت راشود، بايد دو دسته صفات  صفات، اول.دارا باشد يق

و تربيت و شامل صفات اكتسابي،دوم.و فضايل ذاتي كه عبارتند از فرّه، نژاد اقتدار
و دينداري (6(آمريت، دادگري .)273: 1379راد،ييرضا)

يكي از مهمترين عناصر سازنده فرهنگ ايراني كه در حفظ تداوم هويت تاريخي
ا ايران و پديده» فرّه«. است» فرّه«ست، زمين، نقش بسزايي داشته اي آموزه اي سياسي

از ديني است كه ساختار فلسفه سياسي آريايي را تشكيل مي و مي دهد توان به عنوان آن
.)64: 1384صالحي،لميد(گوهر انديشه سياسي آريايي ياد كرد

در»فرّ« از» هوشنگ«، ابتدا د» پيشداديان«اولين شهريار ادگري كه نخستين در شيوه
از)55: 1369ه رازي،يمسكو(است، حلول كرد بهو پسر(» طهمورث«آن پس

حامي زرتشت» كيانيان«همهبهو سپس» گرشاسب«و» فريدون«،»جمشيد«و) هوشنگ
و گشتاسب،مانند كيقباد، كيكاووس و سرانجام در پايان جهان رسيد كيخسرو، زرتشت

،( موعود زرتشت خواهد پيوست» سوشيانت«به ).50: 1376آموزگار
و جالل است در. فرّ، به معني شكوه و هم فروغ ايزدي كه هم نيرويي آسماني است

او وجود هر در انساني كه به وديعه گذاشته شود، انجام اعمالي كه با سيرت آدمي را
.كند سازگار است، ياري مي

و چگونگي كاربرد فرّ در شاهنامه بايد به چند نكت :ه توجه داشتدرباره مفهوم
بر-1 بر فرّ عالوه در اينكه ريشه در باورهاي اساطيري باستاني دارد، اصل اميد

و حراست از مي ضمير ناخودآگاه ايرانيان نسبت به حفظ و هويت ايراني داللت كند؛ ايران
و» فرّكياني«-2 و به كيانيان چون كيومرث، كيقباد  اگرچه به شهرياران تعلق گرفته

و هركس صاحب فرّ شود، از تبار معنوي اردشير مي رسد، اما اختصاص به آنها ندارد
و دانايي» فرّ ايراني«-3آيد؛ كيانيان به شمار مي و آنها را از خرد كه خاص ايرانيان است

و چيرگي بربيگانگانمي برخوردار در.شدابميكند، مايه دولت و پهلوانان ملي قهرمانان
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و،سبشاهنامه مانند سام، گرشا ه رستم چند به طور رسمي از موهبت فرّر مانند آن،
و پايداري اين سرزمين نبرد كردند، پهلواني  برخوردار نبوده باشند، اما چون براي حيات

رح47و46: 1372مرتضوي،(است» فرّ ايراني«آنان مظهر  .)270-140: 1369مي،ي؛
ش و شهرياري سخن گفته كه،ده استدر شاهنامه، از تركيب دينداري  به طوري

از زيرا شهرياران از موهبت فرّ بهره؛شهرياري مبناي ايزدي دارد و اين مند هستند
).9: 1377ان،يكاتوز(رسندمي روست كه به نيكبختي

ي شـس زدان كسي را كند نيكبختـكه و زيبـزاوار  اي تختـاهي
و نژاد و فرّ و شرم پيودـب كه دين دارد و اـ راد و ادـشز دادروز

مي با استفاده از نقل ترين شخصيت صاحب توان دريافت كه درخشان هاي شاهنامه
. بهره ماندبي فرمانروايي است كه از فرّ» ضحاك«. فرّ ايزدي خسرو انوشيروان است

بديهي است كه فرّه. است» جمشيد«فرّه ايزديزامحروميت همچنين، بارزترين نمونه
ح ايزدي در شخصيت و دادهايي نيز راستي پيوستهو لول خواهد كرد كه به آيين خرد

و اگر كسي از و به دروغ بپيوندد، هرگز به فرّ نخواهد باشند آيين ايزدي روي برتابد
و افراسياب به عنوان فرمانروايان اهريمني. رسيد شاهان(به همين دليل، ضحاك

ب) غيرآرماني و با همه كوششي كه براي تصاحب آن داشتند، ه كام خود نرسيدند
و فروغ يزداني جمشيد هم تازماني كه در و راستي قرار داشت، از فرّكياني راه داد

و آن هنگام كه به دروغ گرويد، فرّ از .)94: 1352ي،يمجتبا(او جدا گشت برخوردار بود
كهاردپباين قسمت، شايسته است به اين پرسش در ها چگونه در تكوين حماسهزيم

اند؟ براي پاسخ به اين پرسش الزم هويت ايراني از حيث تاريخي نقش داشتهو انتقال 
و اجتماعي حماسه در منظومه فكري فردوسي،. ها آشنا شويم است كه با كاركرد سياسي

و نظام مهمترين كاركرد حماسه ها، طرح اين آموزه است كه بايد بين نظام جامعه
و هماهنگي وجود داشته باشد ها امتداد به همين دليل است كه حماسه.آفرينش پيوند

مي تاريخي اسطوره و هم حماسه هم اسطوره. آيند هاي كهن به شمار ها در تكوين ها
و استمرار تاريخي آن، كاركرد مشتركي را به ظهور رسانده و انتقال .اند هويت ايراني

، همه امور بيني سياسي فردوسي، با ظهور شاه آرماني آراسته به فرّ ايزدي در جهان
و دروغ مي و راستي جاي بدي و نيكي و مردمان دگرگون شده از گيتي و حتي نشيند

مي ميمنت وجود شاه آرماني، طبيعت هم بهره مي مند و جهان نو فردوسي،. شود گردد
و طبيعت را در دوره خسرو انوشيروان به عنوان نمونه كامل  هماهنگي آباداني جامعه

ب ميشاه آرماني، اينگونه :كشده تصوير
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ك آبـزميني هـه نبـرگـاد و درودـرنديدنـبروـبودـز د كشت
ك كسـنگه ه ري برومند يافتـرد  اي چند فرزند يافتر خانهـبه

بـت خميده شـر از جـب اخ درختـار بيـانـهـه فرّ تـداربخـدار
نـجه ايدـوشـان دسـد گفتـببستن زديــاز فرّه بـي دو ديـت
و بام سرايدشتو در و چارپاي گل بود  جهان گشت پر سبزه

هـهمه روده گـبه پاليا شدهـم چودريـا چـز ا شدهـون ثريـل
زبـبه اي بـه رواندـوختنـا بيامـهانـران دـروختنـدانش بيفـها

ج هشتم1373فردوسي،( ،:191(
ايزدي، هم موجد مندي از فرّه بهره-1: از ابيات باال، چند نكته قابل استفاده است

و هم نظم در طبيعت ميĤو بالم،نظم در امور كشورداري است  دارد؛ل نظم كيهاني را پاس
و نظم آسماني است؛-2 و پيوست نظم زميني  تمام-3 فرّه ايزدي، خود عامل پيوند

و خرّمي ها، فراواني آباداني ).66: 1384صالحي،لميد(ها به وجود فرّ وابسته است ها
شدهمان طو » جمشيد« بارزترين گسست فره ايزدي از شاهان، نمونه،ر كه اشاره

ه ايزدي به دو شكل قابل تصور آيد كه جداشدن فرّ از روايت شاهنامه چنين برمي.است
در: است و ديگري يكي نا فرماني مستقيم شاه برابر خدا يعني ادعاي خدايي كردن؛

: 1377ان،يكاتوز(بيدادگري نسبت به مردمنافرماني غيرمستقيم شاه در برابر خدا يعني 
و درنوع دوم،.)11 پسر» هرمز«مشهورترين نمونه در نوع اول، نافرماني جمشيد

از. انوشيروان است و فرّه و دروغ، گناهكار شده مي جمشيد به دليل غرور اين. گريزد او
و سه بخش به شكل مرغي به پرواز درمي فرّه در  اسطوره، مطابق اين. آيد سه نوبت

مي» مهر«بخش اول را بر دريافت مي همه سرزمين كند كه . نمايد هاي اهورايي سلطه پيدا
را» فريدون«بخش دوم را بر.»گرشاسب«و بخش سوم سه اين اسطوره گانه نقش

ميدارد؛جمشيد داللت  ب رسد، فرّ يعني نقش سلطه جهاني او كه به مهر ه شاهي او كه
و فرّ پهلواني ميفريدون در واقع، اين روايت نموداري. شود كه به گرشاسب انتقال داده

بر اي است كه جمشيد پايه گانه جامعه از ساخت سه و  آن سيادت داشت گذاري كرد
و آنگاه چيرگي ضحاك در گسست فرّ.)50: 1376آموزگار،( ه ايزدي از جمشيد

:شاهنامه اينگونه ترسيم شده است
ك شـمني يــرد آن شـزدان بپيچـيزاسـنـشنزداــاه و اســپـاسـندـد

راـايگـرانمـگ بخـز لشگ ان مدـوانــر سخـچه بـن پيش ايشـايه دـرانـان
بـچني ســن گفت مهــالخـا جـكانـورده خـه جهـويشتن را ندانـز انــم

جهــهن مـر در آمـان از پـن شـن نامـموـچدـديـد دـي نديـاهـور تخت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 3،1385سال هفتم، شماره

20

راــجه خـبان مـوبـه كـانست گيتـنـچمـن آراستـي خــجـي مـواستـا
و آرامـخوورـخ كـهم ان از منستـت واب كـان و  ان از منستـامتـوشش
مـاهـشـميهيدويـزرگـب م راستـي ن كسي پادشاستـكه گويد كه جز
كـرايـگ كـدون ايـه دانيد من خـمنـردم بـوانـرا جهـايـد نـريـآفانــد

سـوبــمهـهم نـفكنـردان نيـچونــگـده نـارست گفتـرا كس چـن ونـه
ايـچ شـن گفتـو يـه و گوي زدان ازويـد فرّ و جهان شد پراز گفت  بگشت

ج اول1373فردوسي،( ،:42-43(
ازمردم در برابرپس و شهرياري كه فره ايزدي او جدا شده است، حق عصيان
شاهي را نافرماني مردم فرّ هاي گريز يكي از نشانهبه طوري كه فردوسي، دارند؛ طغيان 

راسوي ديگراز. داند مي مي، خداوند شهرياري  دهد زيرا كه به دروغ گرود، كيفر
و گسست جامعه از نظام هستي شده است :موجب آشوب در نظام جامعه

انـب آن كس كه شد ناسپاس به يزدان هر آيـه دل و هراسـرسـهزدـدر
كـهم گون گشت روزرهـتيرـبدـبه جمشي فــه فـرّ گيتـاست آن  روزـي

)همان(
و صفات اكتسابي شاه آرماني، اودادگري. است» دادگري«يكي از مهمترين خصايل
و فراواني نعمت است و مايه آباداني چيرگياش اما بيدادگري؛موجب نزول باران

و خشكسالي همه جا را فراو آنگاه وير را در پي داردكشور نيروهاي اهريمني بر اني
و مظلوميت در انديشه» سياوش«در داستان. گيرد مي و اسطوره پاكي كه مظهر

:خوانيم ايرانشهري است، چنين مي
شـز بي جهـريــهـدادي شـهه نيكوييـهمانــار نهـا انـود در

گـد بهنگـزايـن بچـشورـام در دشت بـود ديـه كـاز را ورـده
پـنپ ز شـان نخجيـسترد  ود آب در چشمه خويش قيرـشرــيـر

بهـن آب خشكةشود در جهان چشم بنافدارد  وي مشكـه درون
گـزك شـريـژّي آييـود راستـزان هـپديد  ويي كاستيـرسـد از

)52ج سوم،: همان(
و اجتماعي حماسه و» خرد«ها، در نگرش فردوسي، به مقتضاي كاركرد سياسي

هم» داد« مي با  بيدادگري جزء آيين همچنانكه؛به حكم خرد استدادگري. يابند پيوند
 از گوهركهتوان تصور كرد كه شهرياري رو، نمي ايناز. رودو فرمان هوس به شمار مي

كه. مند است، بيدادگر شود يا شهريار پيرو هوس، دادگر گردد خرد بهره به همان ترتيبي
ج و داد، مياز اجتماع دوگوهر خرد و نظام آفرينش سامان و امعه يابد، از پيوند هوس

و نظام آفرينش را آشوب فرا مي ؛ رنجبر،55: 1384صالحي،لميد(گيرد بيداد، جامعه
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به.)94-98: 1363 و پيوند آن با دادگري است كه فردوسي تحت تأثير خردگرايي
و تاريخ رنگ فلسفي حماسه يل زيبايي كه در تمث.)85: 1371كوب،نيزر(دهدمي ها

و گيرد، اين است كه گنجينه شاهنامه مورد استفاده قرار مي هاي شاهي مانند كاخ، ايوان
مي اما گنجي كه هرگز تهي نمي؛فناپذير هستند، بارگاه و باقي و دادگري شود ماند، داد
:)418: 1350اعتمادمقدم،(است

جهـكه ان مـان دادگنـدر و رنج من استجهان زنده از بختن استـج
چـجه آبــان را بــو آبـود گنجـبه دادـاد داري تـت و تخت ادـوشـاد

باو دادبرمبناي آيين داد و ميش گري است كه در روزگار خسرو انوشيروان، گرگ
:آمدند هم به آبشخور مي

گيــهم پـتـه روي هـبردـك راز دادـي ويـرجـه آبـرانـاي كـي ردـاد
بـنخفتن بــخردشتـد و گـبه آبشخ زرگــرد و رگـور آمد همي ميش

ج هشتم1373فردوسي،( ،:58(
و فلسفي روزگار خسرودر به انوشيروان كه سرآغاز بزرگترين دوره تمدن ادبي

ميآيد، شمار مي پادشاه نيك. شود اصل هماهنگي جامعه با نظام كائنات به روشني ديده
و جامو دادگستر ميبراي اداره سياست و مقرراتي برقرار با عه، قواعد و كند كه رشد

هم نمو و فروغ ايزدي براي پايداري. آهنگي دارد طبيعت هرگاه شهريار با نيروي يزداني
و راستي در كشورش بينديشد، نتيجه كار درخشان خواهد بود اين يك انديشه. صلح

در. ملي كهن است ن با ساير پادشاهي جهان ايران باستا البته درآن روزگاران ميان شاهي
در؛شباهتي وجود نداشت را زيرا سرشت شاهي آرماني بر ايران باستان  دين حاكم

و چگونگي فرمانروايي او برجهان داشتند، تعيين و تصويري كه از خداوند جامعه
بر. كرد مي جهان، الگوي سلطنت زميني به عبارت ديگر، سلطنت آرماني خداوند

دردرچونو. ها بود انسان انديشه سياسي ايران باستان، سلطنت خداوند دادگرانه است،
ب و بر،ويژه شاهنامه فردوسيه ادبيات سياسي كهن دادگري شاه تأكيد شده پيوسته

و ستمگر. است وجود اين سخن بدان معني نيست كه در ايران باستان شاهان اهريمني
و فرهنگ عمو؛نداشته و مي جامعه آنها را نمي بلكه به معناي آن است كه دين پذيرفت

 بلكه استثناء بود، قاعدهنه)اهريمني(رو، وجود شاهي غيرآرماني ايناز. كرد طرد مي
هاي اهريمني هم ديده روايت فردوسي، شخصيتدر.)255-253: 1383فر، ثاقب(

ميآنها ترين شوند كه شاخص مي و ديو سفيد را  كه در دانستتوان ضحاك، افراسياب
مي رابرب و رستم قرار به. گيرند قهرمانان ملي چون فريدون، كيخسرو براي نمونه
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و فريدون ميضحاك .ميكن اشاره
،اودر دوران سلطه. چيرگي بيگانگان استو مظهر بيدادگري، خونخواري ضحاك

و پاكي پنهان ماند و راستي و نيكي و دانش كم ارج شد و همچنين نقش. هنر بندي
و ظا وروكاري از همه مهمتر، آزادي سخن هرآرايي معمول شد؛ كژي ودروغ آشكار

:گفتن محدود گرديد يعني حقايق را فاش؛درست
كـنه فـان گشت كـراكنـپانـرزانگـردار ديـده شد انـوانگـام

، آشكـنه شد، جادويي ارجمند هنر خوار گـان راستي دـزنـارا
ديـش  نبودي سخن جز به رازبه نيكي وان درازـده بربدي دست

ج اول1373فردوسي،( ،:51(
قرارداشت كه دوران شهرياري او، عصر دادگري،» فريدون«مقابل ضحاك، در

از. زندگي آرام مردم ايران استوشادماني بيداد ضحاك به ستوه آمده بودند، مردمي كه
از خودفردوسي آرزوي. بپايد ند كه شهرياري فريدون ديرردك اينك همه دعا مي  را

مي، يزدان»دادورزي«و» دادشناسي«فريدون، و خردمندي معرفي  كند پرستي، روشندلي
:)228و 227: 1373رضاقلي،(

جهـبي بدـا تا  به كوشش همه دست نيكي بريممـريـنسپ ان را به
همـنب بدـاشد و بـهم دارـايـپه نيك ارـيادگه كه نيكي بودـان

رييگجهينت

در،»داد«و» دانايي«،»خرد«هاي بيني فردوسي، آموزه در جهان  هركدام سهم مؤثري
و تكوين هويت ايراني دارند  به طوري كه اگر بخواهيم براي مقوله؛فرايند معناسازي

هويت ايراني مثلثي را رسم كنيم، اين سه آموزه، سه ضلع مثلث هويت ايراني را تشكيل
و تطهير هويت گوهرها» دانايي«و» خرد«. دهند مي يي هستند كه موجبات خلوص

بر؛ايراني را فراهم ساختند دو يعني با تكيه به مثابه منابع تغذيه، هويت گوهر اين
و. استماندهو فربهدهايراني در پهناي تاريخي اين سرزمين همواره بالن نشان بالندگي

و زمين با وجود تمام چالش چاالكي هويت ايراني همين بس كه ايران هاي سياسي
و انسجام فرهنگي، ديني، زباني  و به عبارتي تهاجم عناصر انيراني، يكپارچگي اجتماعي

و» دادگري«و» داد«همچنين، آموزه.و قومي خود را حفظ كرده است رمز بقا، پايداري
و فرهنگ ايراني. استواري هويت ايراني بوده است و راز اين معني را كه هويت رمز

در جهانيان قرارمورد اقبال  در. جستجو كرد» دادگري«و» داد«دارد، بايد بدين سبب
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به. نشيندمي» دادگري«و» داد«هسته مركزي منظومه تفكر سياسي ايران با استناد
و اجتماعي حماسه نقل و در ها را مورد مداقّه قرارداديم هاي شاهنامه، كاركرد سياسي

ي نظام جامعه با نظام آفرينش، زمينه رابراي كاركرد لزوم هماهنگنتيجه گفته شد كه
و انتقال آن به دوره و پيوست تاريخي هويت ايراني ب پيوند ه هاي تاريخي ايران باستان

و حتي ايران پس از اسالم فراهم و ساساني بازتوليد اين. نمود ويژه عصر هخامنشي
و در باصرع كاركرد در عصر هخامنشي با ظهور شاهي آرماني كوروش كبير ساساني

 در انديشه سياسي،ايران پس از اسالمدرنمود يافت همچنانكهآيين زرتشت ظهور
و در و نيز در شاخه شيعه و گرايش قالب نظام امامت هاي مختلف فكري يعني ها

.)1384صالحي،لميد(شد نعكسمها نامهو شريعتها نامه فلسفي، اشراقي، سياست

:ها يادداشت
مع-1 پ)ت ملييهو(تقداست به جاي احمد اشرف آنيچيكه مفهومي و هركس به ظن خود به ده است

هوياند مي ايشد، از مفهوم هو. استفاده شود(رانييت ايمفهوم ميت الدي از سوي پادشاهانيراني در قرن سوم
ايساساني وارد تار .شد رانيخ

ريدر زبان سانسكر) ودا(واژه-2 (ديو(شهيت از و در شكل مشتق شده) دانستن) و به معني دانش است
(خاص به معني دانش الهي است ب)گ وداير. ان دوران كهنيش از هزار سرود خطاب به خدايمشتمل بر

.ي استيايآر
و تاريهاي اساطتينامه، مجموعه روايان ذكر است كه خدايشا-3 نظر. خي موجود در دورة ساساني استيري

ا آر نكه در مقاله حاضر بر عصر اسطورهيبه ن ات اسطورهيد شده است، روايي تأكيايهاي كهن ز با استنادياي
ر و شاهنامه مورد توجه قرار گرفتهيبه .اندگ ودا

د-4 ايدگاه دومزيالزم به ذكر است كه مخالفان و دهياي از رشد نرس راني به چنان مرحلهيل معتقدند جامعه هند
ا پذي تقسنيبود كه بتوان از نظام طبقاتي آن سخن گفت ؛هرچند .رفتني استيم طبقاتي در عصر ساساني

قديرانيا-5 مييم همسايان كه از و وحشي بينام گان شرقي خود را توراني ويدند، بعدها اقوام ابان نورد
اين را كه به سرزميچادرنش و به راهزني پرداخته بودندين پا رفته. دندي، توراني نام ران هجوم آورده هيرفته
ا جايرانيتمدن رسيان به بيد كه تورانيي ائيان غارتگر را و آنان را ان غي) رانييان(هيريگانه خوانده رانييرايعني

.دندينام
ايدر تار-6 و فضايران باستان، نخستيخ ل شاهي آرماني با او مطابقت دارد، كوروشين شاهي كه همه صفات

.ر استيكب

:فهرست منابع
ايخ اساطيتار؛)1376(آموزگار، ژاله-1 .انتشارات سمت:، تهراننرايري
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و حكومتيزرتشت، مزد؛)1367(نيالد اني، جالليآشت-2 .شركت سهامي انتشار:، تهرانسنا
عل اعتماد-3 بنياري دراين شهرييآ؛)1350(قلييمقدم، انتشارات وزارت:، تهراناد شاهنامه فردوسييران بر

و هنر .فرهنگ
ايبحران هو؛)1382(الطائي، علي-4 .نشر شادگان: تهران،رانيت قومي در
هو«؛)1383(اشرف، احمد-5 ايبحران و قومي در ا» رانيت ملي مليهو: رانيدر مجموعه(تيت، قوميت،

حم)مقاالت و توسعه علوم انسانييموسسة تحق:د احمدي، تهراني، به كوشش .قات
مي از تمدن«؛)1379(ندوشن، محمدعلي اسالمي-6 ـ اقتصادييساطالعات،»د؟يآ هاي باستاني چه بر ، اسي

.151-152سال چهاردهم، شماره
ا؛)1373(بهار، مهرداد-7 .نشر فكر روز:، تهرانرانيجستاري چند در فرهنگ
ايپژوهشي در اساط؛)1375(---------8 .انتشارات آگاه:، تهرانرانير
پ؛)1376(ان، مانوئليبربر-9 كيشيجستاري در زمينه دانش و ايهان وين در .نشر بلخ:، تهرانجيران

حسيريبش-10 سيا«؛)1383(نيه، هويدئولوژي و اياسي ا» رانيت اجتماعي در تيت، قومي ملّ،تيهو: رانيدر
حم)مجموعه مقاالت( و توسعه علوم انسانييموسسه تحق:د احمدي، تهراني، به كوشش .قات

ويرويپ-11 سير تحول انديس؛)1381(اميليان، .نشر سمت:، تهراناسي در شرق باستانيشه
هويا«؛)1383(فر، مرتضي ثاقب-12 و ايران باستان ا» رانييت مجموعه(تيت، قوميت، ملّيهو: رانيدر

حم)مقاالت تح:د احمدي، تهراني، به كوشش و توسعه علوم انسانيقيمؤسسه .قات
ريگز؛)1372(ني، محمدرضايينا جاللي-13 .نشر نقره:، تهرانگ ودايده سرودهاي
ايتار؛)1376(ريان، اردشيخداداد-14 آريخ و مادهاييايران باستان، .رياصالت تنش:، تهرانها
ايد-15 و فرهنگي:م كشاورز، تهراني، ترجمه كرخ ماديتار؛)1371(م.اكونف، .انتشارات علمي
س؛)1384(صالحي، بهروزلميد-16 كياز نظم ايهاني در اندياسي تا نظم مركز بازشناسي اسالم:، تهرانرانييشه

ا .رانيو
ايمشكله هو؛)1383(فرهنگي،يرجا-17 و چندفرهنگيفاي نقش در عصريا: ان امروزيرانيت ،ك تمدن

ني: تهران .نشر
سنييب معركه جهان؛)1373(---------18 هويها، در خردورزي و اياسي .اء كتابياح:، تهرانانيرانيت ما
ن:، تهرانتراژدي قدرت در شاهنامه؛)1369(مي، مصطفييرح-19 .لوفرينشر
ام:، تهرانهاي فكري فردوسي جاذبه؛)1363( احمد رنجبر،-20 .ريركبيانتشارات
ني:، تهرانشناختي ضحاك ماردوشل جامعهيشناسي خودكامگي؛ در تحل جامعه؛)1373(رضاقلي، علي-21 .نشر
سيمباني اند؛)1379(راد، محمودييرضا-22 نو:، تهرانيياسي در خردمزدايشه .طرح
م«؛)1377(---------23 دتصور نظم .30، سال هشتم، شماره نامه فرهنگ،»ني استيالزم ذاتي هرتفكر
و خردگرا«؛)1371(نيكوب، عبدالحسنيزر-24 صص»ي در شاهنامهيخرد .88-82، فصلنامه هستي،
ش نامه فرهنگ،»ر دو جهانيتصو«؛)1377(پرور، احمد عزّتي-25 .30، سال هشتم،
ر-26 ايم؛)1373(نلسون چارديفراي، .وفرهنگي انتشارات علمي: ا، تهرانين، ترجمه مسعودرجبرانيراث باستاني
حمي، چاپ مسكو، به كوشش سعشاهنامه؛)1373(فردوسي، ابوالقاسم-27 .نشر قطره: ان، تهرانيديد
.نشر هرمس: داهللا موقن، تهراني، ترجمهي دولت اسطوره؛)1377(رر، ارنستيكاس-28
ا«؛)1377(ان، محمدعلييكاتوز-29 و حق الهييفرّه س،» پادشاهانزدي ـ اقتصاديياطالعات ، سال اسي
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.129-130دوازدهم، شماره
عليبخت محمودي-30 ايزم؛)1368(قليياري، و تمدن .پاژنگ:، تهرانرينگاهي به عصر اساط: رانينه فرهنگ
دشهير انديس؛)1356(مشكور، محمدجواد-31 ايهاي و هماهنگي فرهنگي:، تهرانرانيني در مركز مطالعات

و هنرشوراي عا .لي فرهنگ
ايشهرز؛)1352(اهللا ي، فتحيمجتبا-32 و شاهي آرماني در انتشارات انجمن:، تهرانران باستانيباي افالطون

ا .ران باستانيفرهنگ
.نشر سروش:، ترجمه ابوالقاسم امامي، جلد اول، تهراناالمم تجارب؛)1369(ه رازي، ابوعلييمسكو-33
و شا؛)1372.(مرتضوي، منوچهر-34 و تحق:، تهرانهنامهفردوسي .قات فرهنگييمؤسسه مطالعات
و روايت، تاريهو«؛)1383(ريعلمداري، جهانگنييمع-35 ايخ ا» رانيت در مليهو: رانيدر تيت، قوميت،

حم)مجموعه مقاالت( و توسعه علوم انسانييمؤسسه تحق:د احمدي، تهراني، به كوشش .قات
ا-36 ايتأث«؛)1379(رجيوامقي، دران باسير تمدن س،»هاي تمدني گر حوزهيتان بر ـ اقتصاديياطالعات ، اسي

.157-158سال پانزدهم، شماره
ايشناخت اساط؛)1368(نلز، جانيه-37 و احمد تفضلي، تهرانرانير .نشر چشمه:، ترجمه ژاله آموزگار

38- Frankfort, H.A.(����); Myth and Reality in: Before Philosophy, London: Pelican. 
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