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1،1390ةهم، شمارازددو، سال45؛ مطالعات مليةفصلنام

و اجتماعي ايران مؤلفه و تحكيم هويت سياسي  هاي تشكيل

 در بخش اساطيري شاهنامه

E-mail: mehdi.hassanibakri@gmail.com آبادي شريفباقر هدي حسنيم*

 14/7/1389: پذيرشتاريخ 22/4/1389: تاريخ دريافت

 كيدهچ
» سـازي ــ ملّـت دولـت«ترين مسائل مهم در پديـدة هويت سياسي يكي از مهم

در. است از آنجا كه شاهنامة فردوسي در ميان متون كهن ما، نقـشي اساسـي
بعـد سياسـي شكل و تـأثير آن در گيري هويت ايراني دارد؛ بنابراين نوع نگـاه

مي هويت، اهميت ويژه  با. يابد اي توجه به ايـن موضـوع، تـالش نويسندة مقاله
ووها كرده است، به جستجوي مؤلّفه  و تحكيم هويت سياسـي عناصر تشكيل

.اجتماعي ايران بپردازد
و در ضـمن آن عناصـري در پاسخ به پرسش مذكور، فرضية مقاله طـرح

ــون  ــت«چ ــاعي«،»دول ــات اجتم ــكل«،»طبق ــي ش ــاي سياس ــري مرزه و» گي
و تـرين شـاخص عنوان مهـمهب» سازوكارهاي زندگي اجتماعي« هـاي تـشكيل

و در بخش  هاي مختلـف مقالـه مـورد تحكيم هويت سياسي ايران معرّفي شده
نويـسنده در پايـان بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه. انـد بررسي قرار گرفته 

و در ضــمن اســطوره پــردازي خــود در بخــش اســاطيري فردوســي آگاهانــه
» ملّـت«يري هويت سياسي اجتماعي يـكگ، هر آنچه را كه براي شكل شاهنامه

.الزم بوده، بنيان نهاده است

شاهنامة فردوسي، اساطير ايـران باسـتان، هويـت، طبقـات:ها كليدواژه
.، انديشة سياسي در ايران باستان اجتماعي در ايران

و تحقيقات تهرانآموختة دكتري تخصصي علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دانش*  مسئولة، نويسند علوم
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 قدمهم.1
:1383، دومزيـل(» قومي كه اسطوره ندارد، قـومي مـرده اسـت« معتقد است ژرژ دومزيل

آنةديدگاه او كاركرد اساطير اين است كه مجموعاز.)17  باورهـايي را كـه جامعـه بـه
و در مجموع حافظةزنده است به نحو و بيـانگر، تأثير برانگيزي بيان كند  انتقال دهنـده

و توازن ميباشدهايي عناصر، ساختارها، پيوندها .پاشد كه بدون آنها جامعه از هم
م يكي از مهم در، در بخش اسـاطيري شـاهنامه ئل مطرح شدهساترين  نقـش اسـاطير

و تحكيم هويت ملّ و توسع تشكيل و فرهنگ ايراني استةي پادشاهان اسـاطيري. تمدن
 و تدبير خود موجودي و شكل با منش ب تي يكسان بهگرفته ميهنام ايران را كه وجود آورند

 و مؤلّتداراي قابلي و گوناگو ليهاي اوفهها و مـشتركـيسياسن يك زندگيه اجتماعي
بهآن.باشد مي و تمدن هاي هويت عنوان مؤلّفه چه كه ساز در بخش اساطيري شاهنامه ساز
و در عين حال اساسي اي از ابتدايي توان به آن پرداخت، مجموعه مي و ترين نياز ترين هـا

و تشخّص حركـت يك اجتماع انساني است كه به سمت پيدايشةعوامل تشكيل دهند 
» مرزهـاي سياسـي«،»طبقـه«،»دولت«هايي چون اين مجموعه را در قالب مؤلّفه. كند مي
برمي...و درها هر چند اغلب اين مؤلّفه. رسي قرار دادتوان مورد ، مفـاهيمي هـستند كـه

و در پي شكل گيري واحدهاي سياسي جديد در ادبيـات سياسـي مطـرح روزگار جديد
ا گرديده است  و كاركرد آنها بسيار قديمي است، قدمت مفهـوم دولـت بـه.ما خميرمايه

مي اولين نظام  و فرمانبري ؛ طبقه هنگامي شكل گرفـت كـه نخـستين رسد هاي فرماندهي
و مرتبة اجتماعي بين انسان تفاوت به ها از حيث اقتصادي مرزهاي سياسـي. وجود آمد ها

د چنين بيانگر قلمرو طبيعي انسان هم ميها و بـا. باشدر عرصة طبيعت به همـين ترتيـب
هـا در بعـد سياسـي آن، مجموعة اين مؤلّفـه»ييفوكو«توجه به مفهوم هويت در معناي 

و شكل   هـاي ريشه. شودمي» هويت سياسي«گيري موجب تشخّص مردمي از مردم ديگر
نـوانع فردوسـي بـهةشـاهنامو توان در اسـاطير كهـن جـستجو كـردميراهويت اين
.ي در اين زمينه داردترين منبع اساطير ايراني نقش مهم مهم

و روش پژوهش.2  پرسش اصلي، فرضيه، هدف
هـاي توان مطرح كرد كـه مؤلّفـه با در نظر گرفتن مواردي كه ذكر شد، اين پرسش را مي

و اجتماعي ايـران در بخـش اسـاطيري شـاهنامه كـدام  و تحكيم هويت سياسي تشكيل
پاسخ به اين پرسش اين فرضـيه قابـل طـرح اسـت كـه فردوسـي در بخـش است؟ در 

وجـود، بـه، طبقات اجتمـاعي گيري دولت شكل: اساطيري شاهنامه با طرح مباحثي چون 
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و آمدن مرزهاي سياسي ايران هاي تـشكيل سازوكارهاي زندگي اجتماعي به بيان مؤلّفه،
ا و اجتماعي ايران پرداخته .ستو تحكيم هويت سياسي

و شكل مقاله كشف رابطة بين اسطوره هدف اصلي  ايـران دهي به هويت سياسـي سازي
:اما در كنار اين هدف اصلي اهداف زير هم دنبال شده است. در شاهنامة فردوسي است

و نقش هويتـ آشنايي با اساطير ايراني  بخش آنها؛، كاركردها
ر شاهنامه؛گيري مفهوم دولت در اساطي هاي شكلـ زمينه

ليه طبقات اجتماعي در تفكّر ايراني؛ـ چگونگي پيدايش مفهوم او
.گيري مفهوم كشور ايران در چارچوب مرزهاي سياسي هاي شكلـ زمينه

به چنين هم ـتوصيف، كار رفته در اين پژوهش روش . تحليلي استي
و تعريف مفاهيم، در اين مقاله پس از پرداختن به چارچوب نظر  دنياي اسـاطيرهبي

در سپس بخش اساطيري شاهنامه معرفيوو تعاريف مرتبط با آن پرداخته شده  پايانو
و اجتماعي ايران بنا بر فرضيه مربوط به هويتهاي مؤلّفه .است بررسي شدهيابي سياسي

 تعريف مفاهيم.3
 هويت سياسي.3-1

ظاهر متنـاقض، هويت دو مفهوم به هويت اجتماعي در كتاب ريچارد جنكينز از ديدگاه
و دوم تمـايز را دربرمي   هـم آنتـوني گيـدنز.)5: 1381جنكينـز،( گيرد؛ اول تشابه مطلـق

:نويسد درباره هويت مي
و بـه« دسـت آنهـا از رهگـذر فراينـد فرديـت هويت منبع معنا براي كنشگران است
با اين حال ممكن است از نهادهاي مسلّط نيز ناشي شـود، امـا. شود دن ساخته مي بخشي

حتّي در اين صورت نيز هنگامي هويت خواهد بود كه كنشگران اجتماعي آنها را دروني 
و معناي آنها را حول اين درونينكن .)1384:20گيدنز،(»دنسازي بيافريند

،»جـوهرگرايي«در ديـدگاه. ود داردهاي گوناگوني در خصوص هويـت وجـ ديدگاه
و دو چهره زيرين و اليتغير است و پايدار(هويت ثابت و سـيال(و زبرين) ثابت ) متغير

مي هويت را برساخته» ساختارگرايان«. دارد و اي اجتماعي دانند كه از جايي نيامده است
و پرداختة شرايط اجتماعي انسانهاست  ها دستاورد، هويت»انيگفتم«در نظريات. ساخته

و از آنجا كه گفتمان گفتمان مي ها هستند مي باشند ها سيال تواند متغير باشـد، هويت هم
.)17: 1379تاجيك،(و هر انسان استعداد برخورداري از چند هويت را دارد

و آن را مـي» هويت ملي«، يكي از انواع هويت و تعهـد است تـوان احـساس تعلّـق
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و كلّ جامعـه تعريـف كـرد نسبت از سـوي ديگـر.)1379:26يوسـفي،( به اجتماع ملّي
و آثار مـادي اي از نشانه توان مجموعه هويت ملّي را مي  و روانـي ها ، زيـستي، فرهنگـي

.)197: 1379حاجياني،( شود دانست كه سبب تفاوت جوامع از يكديگر مي
و از سـوي ديگـر هويت سياسي از سويي احساس تعلّق فرد به جام عة سياسي است

آن مي و عناصـر دانـست كـه موجـب تـشخّص سياسـي اي از مؤلّفه را مجموعه توان ها
.شود گروهي از مردم در درون قلمرو جغرافيايي مشخّص مي

 دولت.3-2
هم قديمي است كه در اشكال» دولت«، زاد با جوامع انساني قدمت دارد ترين مفهومي كه

ا  مي. عصار گوناگون نمود يافته است مختلفي در طول تـوان يـك بر اين اساس دولت را
شيوة تنظيم رفتار انسان دانست كه با تعريف برخـي از معيارهـا سـعي در تحميـل آنهـا 

ج بر اين اساس. دارد مي دولت را اين السكي. هارولد دولت عبـارت«: كند گونه تعريف
آني ارائه مي از افراد اجتماعي است كه شيوة خاصي از زندگ  و در صـورت لـزوم دهند

.)1354:12، السكي(»كنند را تحميل مي
به دولت را در دو مفهوم كلّي مي اي خـاص از افـراد كـه؛ اول مجموعـه كار برد توان

و دوم مجموعـه وظايف خاصي را چون رهبري جامعه انجام مـي  اي از نهادهـاي دهنـد،
دانـد كـه اي از نهادهـا مـي دولت را مجموعـه رنيآستين بر اين اساس. حاكم بر جامعه 

و اجرا مي  در مجموع بايد بيـان كـرد.)1374:13، رني( كنند قوانين را براي جامعه وضع
، مقـرّرات، عضويت غيرارادي افرادركه هريك از اين تعاريف مواردي چون اقتدار فراگي 

و انحصار مشروع قدرت را به دو عنوان ويژگي آمرانه .شمارد لت برميهاي

 طبقة اجتماعي.3-3
و تهيدسـتان شـكل گرفتـه قديمي ترين مفهوم طبقه بر اساس اختالف ميـان ثروتمنـدان

از ديدگاه اين مكتب، مسئلة مهم. است، اما مكتب ماركسيسم اين مبنا را تغيير داده است 
 آنچه مهـم در طبقات اجتماعي اين نيست كه ثروتمند يا فقيري وجود داشته باشد، بلكه 

و فقر فقرا است .)1369:224دوورژه،(است آثار ثروت ثروتمندان
و مفهوم طبقه به رويكردها مي در تعريف :توان اشاره كردي عمدة زير

 اسـت كـه كـارل مـاركس اين رويكرد مبتنـي بـر نظريـات: رويكرد اقتصادي)الف
و. كند دگرگوني اجتماعي را بر مبناي عوامل اقتصادي ارزيابي مي از ديدگاه وي مالكيت
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طبقـه از ديـدگاه مـاركس. ابزار توليد معيار اصـلي تـشخيص طبقـات اجتمـاعي اسـت
، گردهمايي افـراد در يـك سـازمان توليـدي بـا وظيفـة يكـسان، منـافع مـادي مـشترك 

و آگاهي طبقاتي است هم .)94: 1385ازغندي،( بستگي
مي اين رويكرد در مقاب:ـ وبري رويكرد ليبرالي)ب و واضعل ديدگاه اول قرار گيرد

اي از افراد است كه نـه تنهـا از ديدگاه وي طبقة اجتماعي مجموعه. است ماكس وبر آن 
و نفوذ اقتصادي از نظر فرصت  از ها و منزلت اجتمـاعي نيـز ، بلكه از نظر قدرت سياسي

.اشتراكاتي برخوردارند
و ديـدگاه اين رويكرد كه بـر نظر: رويكرد كاركردگرايانه)ج هـاي يـه كـاركردگرايي

و اساس جوامع مدني را بـر محـور رضـايت تالكوت پارسونز افرادي چون   مبتني است
و احساسات تشكيل، ارزش هاي مشتركي از باورها داند كه عناصر آن را نظام افراد مي ها

اعي از نظر او قـشربندي اجتمـ. بيشتر بر قشربندي اجتماعي تأكيد دارد پارسونز. دهد مي
بندي متفاوت افرادي است كه در تشكيل يك نظام اجتماعي مشخّص ايفـاي شامل طبقه 
.)1385:97ازغندي،( كنند نقش مي

و ويژگي هاي طبقه در بخش اساطيري شاهنامه به چـشم در نگاه اول آنچه از مفهوم
مي. يك از تعاريف فوق نيست خورد، منطبق با هيچ مي ماعي توان طبقات اجت آنچه را كه

و شـغلي اسـت كـه در دوران  در شاهنامه خواند در چارچوب نـوعي تـشخّص صـنفي
مي پادشاهي جمشيد اتّفاق مي  در توان نوعي نظام سلسله افتد كه و منزلتـي را نيـز مراتبي

.تهاي طبقاتي جديد نيس شباهت به نظام آن تشخيص داد كه بي

و نظري.4  چارچوب مفهومي
و دنياي اسا.4-1  طيراسطوره

و در عين حال مشكل ابتدايي ترين بخش پـرداختن بـه اسـاطير، تعريـف اسـطوره ترين
شناسان جهان ضمن اذعان به دشوار بودن ترين اسطوره يكي از بزرگ ميرچا الياده. است

و كاركردهـاي آن را در بـر بگيـرد  و مانع از اسطوره كه تمـام انـواع  بـه،تعريفي جامع
از تعريفي اشاره مي كمكند كه :ترين نقص را دارد ديدگاه او

و مينوي است، راوي واقعه اي است كـه اسطوره نقل كننده سرگذشتي قدسي
1386:13 الياده،( لين، زمان شگرف بدايت همه چيز رخ داده استدر زمان او(.
 اسـطوره كـهةاعتقاد دارد، معناي روزمـر شناخت اساطير ايران در كتاب جان هينلز

از.اي از اسـطوره اسـت كننـدهي كامالً گمراه است، تلقّ»غيرواقعي«و»يخيال«مترادف با
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ت تاريخي آن نيست، بلكه مفهـومي اسـت چه در اسطوره مهم است صح ديدگاه وي آن
.)38: 1381هينلز،( كه براي معتقدان آنها دربردارد

س باورهـاي مقـدةدانـد كـه دربرگيرنـدي مـي اسطوره را اصطالحي كلّ،مهرداد بهار
رات اجتماعي است كه در عـصر جوامـع ابتـدايي شـكلي از تطو خاصةانسان در مرحل

و جنبه مي مي گيرد .)371و1386:24 بهار،( يابد اي مقدس در ذهن انسان
مي اسطوره را اينژاله آموزگار :كند گونه تعريف

و سرگذشتي آن» مينوي«اسطوره را بايد داستان دانـست كـه معمـوالً اصـل
و شرح عمل، عقيده، نهاد يا پديد معلوم هـاي طبيعـي اسـت بـه صـورته نيست

و روايتتفراسويي كه دست كم بخشي از آن از سنّ  و با آيين ها ها ها گرفته شده
ـ در اسـطوره وقـايع از دوران او.و عقايد ديني پيوندي ناگسـستني دارد ه نقـل لي

را. شود مي  موجـودات مـافوق به عبارت ديگر، سخن از اين است كـه اسـطوره
و همواره هاله طبيعي تشكيل مي هـاي مثبـت آن را فـرا س، قهرمان اي از تقد دهند

.)3: 1380 آموزگار،( گرفته است
و تعاريف بسيار ديگري كه مي توان به آنها اشـاره كـرد، چنـد جداي از اين تعاريف

ةه اساسي دربار نظريميت اسطوره وجود دارد كه از كنار هم گذاش موجودي تـوان تن آنها
.هاي اساسي اسطوره را مشخص كرد برخي از جنبه

ازل اين نظري اوةدست و اساطير را بـيش و عيني به اين مقوله دارد ات نگاهي بيروني
و يا بـه خـدايان مـورد پرسـتش  هر چيز به جهان طبيعت، يا به انسان گرفتار در جامعه

ت اسـطوره را در درون انـسان ات، واقعيـم نظري دوةدر مقابل دست. دهد انسان نسبت مي 
و آن را بيش از ايـننكن جستجو مي و عينـي متعلّـد د، بـانـق بدانكـه بـه دنيـاي واقعـي

و روان فرد پيوند مي .)1379:23 مختاري،(دنده احساسات
مي موضوعاتي را كه در اساطير مطرح مي :توان به سه دسته تقسيم كرد شود

و كيفي)الف دنچگونگي ل مربـوطئ مسا)ج، هاي حماسي داستان)ب، ياي خدايانت
و زندگي پس از مرگ .)1386:14 بهار،( به پايان جهان

و اجتمـاعي نيـز عالوه بر اين اساطير داراي كاركردها يـا خويـشكاري هـاي فـردي
از هستند كه مهم در ميمهرداد بهارترين آنها را به نقل : دسته مطرح كردپنجتوان
و انسانـ توجيه وج هـايو سـاخت حكومـت از جملـهها توجيه سازمان، ود جهان

و هر دو آنها بـا طبيعـت ها به عنوان عامل يگانگي فرد توجيه آئين، اجتماعي ،با اجتماع
و درون طبقه و رفتار اجتماعي و تثبيت آداب و روان،اي تعيين، توجيه  وجود آثار رواني

)1386:372بهار،( درماني
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و منشاء آن ديـدگاهةدربار و نظريـ اساطير ايراني ات گونـاگوني وجـود دارد كـه هـا
: عمده تقليل دادةتوان آنها را به دو نظري مي

ةات دست نظريو ايرانـي( اسـاطير آريـايية اساطير ايراني را در زمر،ل او قـرار) هنـد
و اروپايي ارتباط مي و اساطير هند و از اين طريق بين اين اساطير . كنـد برقـرار مـي دهد
 كنـد جـستجو مـي» آسياي غربـي«ةهاي ايراني را در در ات، تبار اسطورهم نظري دوةدست

.)30: 1384 صالحي، ديلم(
و ايرانـي را بـه قـرن دوران شكل مهرداد بهار  قبـل از مـيالد14گيري اسـاطير هنـد

مي. رساند مي از در اين زمينه .)1386:453 بهار،( نيز ياد كرد» ريگ ودا«توان
 يعنـي زمـان در حركتـي. است» تاريخي«ي، كيهان شناخت اساطير ايران در يك نگاه كلّ

و پاياني دارد خطّ آن.ي آغاز، ميانه آفرينش سرآغاز اين تاريخ است، ظهور زرتشت ميانه
و حوادث مربوط به آن، پايان اين تاريخ را رقم مي  .)42: 1384 مسكوب،( زندو رستاخيز

ميبر همين اس :خالصه كرد توان در سه دوره اس تكوين عالم در اساطير ايراني را
. تجديد حيات واپسينةدور، الهام مذهبيةدور،ـ آفرينش جهان

ميةاز سوي ديگر سه دور :وان در اساطير ايراني تشخيص دادت زير را
و بصيري،( جداييةدور، حياتة آميختگي يا دورةدور، بنيادهاةـ دور )11: 1379 ولي

و اروپايي شاهرخ مسكوب و بـه تبـع آن اسـاطير) به جز يونانيان( اساطير اقوام هند
ل ايزدان آسمان هـستند كـه بنيانگـذار، گروه او. كندي تقسيم مي ايران را به سه گروه كلّ

و نگهدارند ميةآفريننده يا قانونگذار و سامان جهان م ايزدان هوايي گروه دو. باشند نظام
مي) جوي( و صلح را انجام و هستند كه امور مربوط به جنگ و مظهـر نيـرو، فلـز دهند

بيم ايزدان زميني مي گروه سو. اند سالح و فر باشند و بـاروريامرگي، روينـدگي، وانـي
و گياه وابسته به آنهاست .)1371:27 مسكوب،( آب

كهة دور نخست،:شوند به لحاظ تاريخي اساطير ايراني به سه دوره تقسيم مي  باستان
شامل اساطير اولي و زرتـشتي اسـت؛ دو  ميانـه كـه اسـاطير زروانـي،ةدورم،ه، ميترايـي

و مانوي را در و رميبزرتشتي  پس از اسالم اسـت كـه اشـكالة نو دورةم، دور سو گيرد
ـ اسالمي شكل مي .گيرد نويني از اساطير ايراني

و منابع گوناگوني ازتمياساطير ايراني را در كتب :وان يافت، اين منابع عبارتند
در قالـب ريـگ ودا، يـا» وداهـا«ترين آثار آييني هند ماننـدـ منابع هندي كه قديمي

.گيرد را دربرمي» پورانا«،»مهابهاراتا«،»اوپانيشادها«و» اثروه ودا«،»سامه ودا«،»جورودا«
خرـ منابع اوستايي شامل يسنها، ويس  ده اوستاپرد، يشتها، ونديداد،
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ـ منابع مانوي
و روايـات دينكرد، بندهش، گزيدهـ منابع پهلوي در قالب آثاري چون هاي زادِسپرم

م وپهلوي مانند و هومن يسِن  ...ينوي خرد، زند
و فارسي .)1380:6آموزگار،( فردوسي استةترين آنها شاهنام كه مهمـ منابع عربي

خي ويژگي اصلي اساطير ايراني وجود دو ب و شـر در آنهـا اسـتن بـدين ترتيـب.ر
را  و اسـاطير بـد نيـز تقـسيم كـرد توان به دو بخش كلّمي اساطير ايران .ي اساطير خوب
مي مايه اغلب داستاننتقابل اين دو ب .سازد هاي حماسي را

 بخش اساطيري شاهنامه.4-2
و بينش شاعران،فردوسي با زبان ا خود، تاريخ افسانهة فهم و اي ايران را ز روز نخـستين

پيدايش او و او و بـا ايـن كـار لين انسان لين پادشاه تا زمان استيالي اسالم نوشته اسـت
و بـازگويي خـاطراتي دور فـراهم آورده مجموعه و فراتر از ذكر چنـدين نـام اي بزرگ

آن اسطوره. است و در متن سخن او جاي گرفته ها اند كه از شكل چنان در باور فردوسي
خ و ماهياساطير :نويسد در اين باره ميجان هينلز. اند تي تاريخي به خود گرفتهارج

فردوسي تاريخ منثور بازسازي شده ايران را از روز آفرينش تا استيالي اسالم
ها را چـون منبع او كه متأسفانه اكنون از بين رفته اسطوره. به شعر در آورده است 

كبه. حوادث تاريخي تعبير كرده است  ه بـسياري از خـدايان يـا قهرمانـان طوري
مي» تاريخي«يا قهرمانان چون شاهان اساطيري هم .)1381:23هينلز،(...شوند ظاهر

و سازند ميةدر مجموع عناصر اصلي باشند كـه گـاه از تـاريخ هـم شاهنامه اساطير
هـاي بخـش. منابع اساطيري شاهنامه نيز همان منابع اساطير ايران اسـت. اند تأثير پذيرفته 

وي از اساطير شاهنامه در اوستا، بندهش، گزيدهمهم .آمده است... هاي زادسپرم
مي از زاويه ـ توان با توج اي ديگر پيوند شاهنامه با اساطير ايران را يه بـه محتـواي كّل

هاي مختلفي را كه در طـول عمـر جهـان در اسـاطير عنوان مثال هزارهبه. آن نيز سنجيد
مي؛هاي زماني شاهنامه تطبيق داد توان با برخي از برش زرتشتي آمده است مي  توان مثالً

بر هزاره و چيرگي خير و بد و نبرد نيك هـاي پادشـاهي شـر را در دوران هاي آميختگي
و كيخسرو بازيافتجمشيد، ضح .)113: 1384 مسكوب،( اك، افراسياب

پ بندي بخش اساطيري شاهنامه بنا به تقسيم ادشاهي كيومرث آغاز هاي رايج از دوران
و چهـره. رسدو با پادشاهي فريدون به پايان مي  هـاي اسـاطيري در اين بخش پادشاهان

هر حرف اول را مي  و و رفتـار تـر مـي چه به بخش حماسي نزديـك زنند شـويم اعمـال
مية وجههاتشخصي  عنوان مثال پادشاهان ابتدايي اين بخش گرچهبه. يابد معمولي بيشتري
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و متعارف هايشان در ساير متون، معمولي به مترادف نسبت مي تر ا چـه رسند، ام تر به نظر
و يا سـواري گـرفتن از و رفتار مانند نبرد با ديوان و چه از نظر اعمال از نظر طول عمر

بخش پادشاهان پاياني اين. تر هستند ها نزديك به دنياي خاص اسطوره) طهمورث(اهريمن 
ر  ميتر فتاري انساني نيز مانند فريدون مي. كنند پيدا  تـوان اساطير اين بخش از شاهنامه را

.اي جاي داد موجودات اسطورهواي پهلوانان اسطوره،اي در سه دسته پادشاهان اسطوره

 هاي پژوهش يافته.5
و اجتماعي ايران در بخش اساطيري شاهن مؤلّفه.5-1 و تحكيم هويت سياسي  امههاي تشكيل
به آن آن سـاز در بخـش اسـاطيري شـاهنامه مـي هاي هويتفهعنوان مؤلّ چه كه تـوان بـه

و در عـين حـال اساسـي اي از ابتدايي پرداخت، مجموعه  و عوامـل تـرين نيـاز تـرين هـا
و تشخّة دهند تشكيل . كنـدص حركت مي يك اجتماع انساني است كه به سمت پيدايش

.كردرسي توان برّميي زيرهافهمؤلّ اين مجموعه را در قالب
و كاله( دولت.5-1-1 )آيين تخت

آن شكل قدر براي فردوسي مهم است كـهآن،دهي به هويت ايراني در قالب سياسي
در. دهـد لـين داسـتان خـود را بـه آن اختـصاص مـي هاي او او نخستين بيت  كيـومرث

ني شاهنامه، جداي از اين  فردوسي بـه. باشدز مي كه نخستين انسان است، نخستين پادشاه
ميةلين پادشاه آورندكيومرث را او» باستانةپژوهنده نام«نقل از  و كاله :داند تخت

نــژوهنـپ زنـوانـه از پهلـكانــتـاسـبةـامـده انـد داستـان
و كاله شـومـكي چنين گفت كĤيين تخت و او بود اهـرث آورد

)21:دفتر اول 1386 فردوسي،(
به» كدخدا«ه فردوسي عنوان در ادام مي را براي پادشاهي كيومرث و كار و قلمـرو برد

. سال است30هي كيومرث پادشاطول زمان.داند حكومت او را سراسر جهان مي
:نخستين اقدام كيومرث در كسوت شاهي، ساختن جايگاهي براي پادشاهي است

ك كه خود چون شد او بر جهان كدخداي سـنخستين به جـوه اندرون ايـاخت
)1/21(

»فـرّ«عامل مطرح است، وجوداي پادشاهان اسطورهةلي كه دربارئترين مساميكي از مه
مس. در آنهاست  مطرحهاي آغازين داستان كيومرث له را در همان بيتئفردوسي نيز اين

مي از نظر زيبايي. كند مي : دانستامون فرّتوان از زيباترين تعابير پير شناسي اين ابيات را
ب  به خوبي چو خورشيد بر گاه بودودـبه گيتي بر او سال سي شاه

تـهم فـي شـافت زو مـچ اهنشهيـر سـو ز  رو سهيـاه دو هفته
)1/21(
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و فرّةمايه رابطنفردوسي با اشاره به ب در خورشيد و تـشبيهي كـه  در اساطير ايراني،
وج را و ماه وجود دارد، ميود فرّبطه خورشيد .كشد در كيومرث را به تصوير

شود تا تمامي موجودات جهـان در برابـر او كـرنش در كيومرث باعث مي وجود فرّ
ه موجودات اعـم از اين پادشاه اساطيري نيز مانند ديگر پادشاهان اين بخش بر كلي.دنكن

مي انسان و حيوانات فرمانروايي :كردند ها
و هر جانور كه و دام بـز گيتدش بري دد نـي دـزديك او آرميــه

بـدنـدو تا ميش بر تخت اويـدي شـاز آن فـر و بخت اويرّـده
)1/21(

هـايل اساسـي حكومـت در سلـسلهئتداوم پادشاهي در فرزندان يكي ديگر از مسا
و اميد. پادشاهي است كه فردوسي نيز به آن پرداخته است  سيامك فرزند كيومرث است

مي. پادشاهي او :كند مرگ سيامك در نبرد با اهريمن، جانشيني فرزند او هوشنگ را مطرح
:گويد كيومرث در آخرين روزهاي زندگي خطاب به هوشنگ مي

نو كه من رفتنيروـترا بود بايد همي پيش...  ام، تو ساالر
)1/24(

و دو دو»داد« و كـاله اسـت مين مفهوم بزرگ و آيـين تخـت از. مين اصل پادشاهي
و اي مـي شـان خطبـه دوران هوشنگ به بعد، تمامي پادشاهان در آغـاز سـلطنت خواننـد

و دادگـري اسـت عنصر جدايي  هوشـنگ نيـز در ابتـداي دوران. ناپذير آن اشاره بـه داد
:اش به اين مطلب اذعان دارد شهرياري

بـچ  چنين گفت بر تخت شاهنشهي اه مِهيـر جايگـو بنشست
پكه بر هفت كشور من فـبهر جا سرافاـادشـم و  رواـانـرمـراز

ف يـرمـبه پيـان گـزدان كمـبرـروز رـه دادو دهش تنگ بستم
)1/29(

هـاي اي در قالب نـامص ويژه ها تشخّ در دوران شهرياري هوشنگ نيز هنوز سرزمين
به خاص نگرفته و صرفاً ميبه» هفت كشور«اند .شود عنوان قلمرو پادشاهي اشاره

در. يابـد طهمـورث ادامـه مـيةت پادشاهي فرزند پس از پدر در دورنّس طهمـورث
و سـپاه مـي آغازين شهرياريةخطب و گنج و تاج و كاله و اش خود را اليق تخت دانـد
و آشـكار خود را پاك كردن جهان از بدية آيندةبرنام و كوتـاه كـردن دسـت ديوهـا ها

وزوداند كردن چيزهاي سودمند مي وي ير از سوي طهمورث مهم انتخاب .استترين كار
و نيك را بـه پادشـاه» شهرسپ« وزير طهمورث، مردي با ايمان است كه راه درست
و فرّ ايزدي از او مـي،ط وزيرش ها توس طهمورث پس از پااليش از بدي. آموزد مي تابـد
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ا مي سوتواند اهريمن را به و از او .اري بگيردفسون ببندد
فــيـابـبت چن آن شاه پالوده گشت از بدي و ايـد از  زديــــرّه

اَهرِمن را به افس تيـچ ون ببستـبرفت ز رو بارگي بر نشستـو بر
)1/41(

بار در شـهرياري لينبراي او. نشيند جمشيد، فرزند طهمورث پس از پدر بر تخت مي
مي» رسم كيان«نامهبجمشيد، فردوسي از آيين خاصي در پادشاهي :برد نام

پـبرآم زردرـد برآن تخت فرخ  به رسم كيان برسرش تاج
)1/41(

و هم شهريار مـي و كوتـاه كـردن جمشيد در ابتداي پادشاهي خود را هم موبد دانـد
و رهنمون ساختن روان را به سوي روشني از اهداف خود ذكر .كندمي دست بدان

و به به توجه ويژه هرحال فردوسي نگاه و مهم اي به دولت ترين ركـن عنوان نخستين
هـاي شـاهكار خـود را بـه ايـن موضـوع گيري هويت سياسي دارد، آغازين بيـت شكل

و نخستين انسان را نخستين حكمـران معرفـي مـي اختصاص مي  قلمـرو ايـن. كنـد دهد
، تـداوم وي در ادامه از عواملي چـون وجـود فـرّ. حكمران اساطيري تمامي جهان است 

و انتخـاب وزيـر به عنوان راه درست حكومت» داد«، لزوم پادشاهي از پدر به پسر داري
مي به و كاركردهاي اين حكومت ياد .كند عنوان ساختار

�����.��	 
����� ����� ���� 
و ترين كار اجتماعي جمشيد مهم آنها بيان وظايف تقسيم جامعه به طبقات چهارگانه

و اعتقادات بندي مردم به طبقات چهارگانه به نوعي ريشه در آموزه تقسيم.ستا  كهـن ها
به. ايرانيان دارد و راستي»اَشه«بر اساس اعتقاد ايرانيان  هـاي هر موجودي از آفريـده يا نظم

مي به ايزدي داراي خويشكاري منحصر با خود آنباشد كه و  را به انجـام يد به آن پايبند باشد
آن ها نيز در جهان داراي وظيفـه هر يك از انسان. برساند اي هـستند كـه اگـر در انجـام

و آشوب مي  و تـوان؛شود كوتاهي كنند جهان دچار تباهي  از اين رو متناسب با استعداد
هم هايي بر عهده ها خويشكاري هر يك از آن آنچ شان نهاده شده بود كه ون بـاري بايـد

و تعيين خويشكاري هر كس، رده. رساندند را به مقصد مي  هـا از اين رو براي بهبود كار
ميو مراتب اجتماعي انسان  ه بنـا بـه گان اين طبقات چهار.كردند ها را پادشاهان مشخص

:روايت فردوسي عبارت از
.اهنوخشي، بسودي،اننيساري، آثوربانان

:ده است درباره اين طبقه آممه ابن بلخيفارسنادر:ـ آثوربانان
و هـر طبقـه را بـه كـاريةجمشيد جمل  مردم جهان را به چهار قسمت كـرد
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و معرفـت اوةموسوم گردانيد، طبق و ذكـاء و خردمنـدي ل كساني كه به فطانـت
ت خويش بديشان نگاه دارد موسوم بودند را فرمود تا علم دين آموزند تا حدود ملّ

و به بعضي را فرمود و دعاوي بديشان رجوع كنند تا حكمت آموزند تا در صالح
رأي روشن ايشان مناظم ملك را مضبوط دارند از آنچه مصالح ملك بـه حكمـت 

و مدير ملك نگاه توان داشت هم  چنانكه آنچه مصالح ديني به علم نگاه داشته شود
ب بايد كه عقل او به دانش آراسته باشد  درو دانش او به عقل استوار و چـون اشد

و .)24: 1313 ابن البلخي،( ...يكي از اين هر دو نقصان آيد تدبير او صواب باشد
كه فردوسي اين گروه را پرستندگان مي :داند

رس روهي كه آئوربان خوانيشـگ پـبه  دگان دانيشـرستنـم
ميـج گـدا كردشان از ك روهـان كـپرستنده را جايگه وهـرد

ب  نوان پيش روشن جهاندارشانانـود كارشـبدان تا پرستش
)1/42(

:مين گروهي بود كه جمشيد از ميان مردم جدا كرد جنگاوران دوةطبق:ـ نيساريان
شيـكج مـا و كشورندـي لشك روزندهـف ردان جنگاورندـر ر

ب كزيشان بود تخت شاهي بپاي مـوزيشان  ردي بجايـود نام
)1/42(

كگروه سو:ـ بسودي و گيتيةشاورزان هستند كه به گفتم  فردوسي تني آزاد دارند
:از آنان آباد است

 كجا نيست از كس بريشان سپاسر گُره را شناسـودي سه ديگـبس
و خود بدروندـبكاورن و ورزند خد سـبه گاه دـرزنش نشنونـورش

ن و خورده آسـ از آواي بيغوشـزفرمان تن آزاده گــاره وشـوده
آبنــت و بـاد گيتـ آزاد آس دويــي و گويـبر و گفت  وده از داور

)1/42(
:وران هستند گروه چهارم پيشه:ـ اهنوخشي
 هم از دست ورزان با سركشي ارم كه خواندند اهتوخشيـچه

 ان هميشه پر انديشه بودـروانش كجا كارشان همگنان پيشه بود
)1/43(

:كندمي گونه بيانط جمشيد را اينايجاد طبقات توسةفردوسي در پايان اين مبحث فلسف
هـازي پـن بگــساهـايگـر يكي را يكي و بنمـزيــزاوار  ود راهـد

را كه تا هر كس اندازه و دانـببيني خويش كـــنـد راــد م بيش
)1/43(
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ميبنا به باورهاي .شده است كهن ايراني، زمين به هفت بوم يا سرزمين تقسيم
:خوانيممي3، بند32، هات يسنهدر

!اي ديوان
مي»منش زشت«شما همه از تبار و آن كس كه دير زماني شما را از يد پرستد،

و خودستايي است  [دروغ در] تـان[از اين روست كه بدين كردار فريبكارانه]هم.
.)1381:24 دوستخواه،(ايد به بدي نامبردار شده] جهان[هفت بوم

و شـش يك بخـش اين هفت بخش به يك بخش مياني، پيرامـوني بخـش مركـزي
هـاي بخـش. بخش مياني به تنهايي بـه بزرگـي آن شـش بخـش اسـت. شود تقسيم مي 

و بيشه  و كوه مختلف با درياها مي ها از هيچ يك از اين.دنشو هاي بلند از يكديگر مجزا
.)205: 1381 مطلق، خالقي( توان رفت، مگر با فرمان ايزدان ها به بخش ديگر نميشبخ

هاي ديگر است، بخش بخشةبهترين بخش اين هفت سرزمين كه به تنهايي به انداز
و  از. نام دارد»خونيرس«مياني آن است ،»ارزه«: نام شش سرزمين ديگـر عبـارت اسـت

و»نشويدم«،»سوه«،»وروبرشن«،»وروجرشن« .)1368:140بهار،(»فردمنش«،
و بنا به بندهش، تمام خـوبي هـاي جهـان در بخـش مركـزي آن جمـع شـده اسـت

دژ«و»ورجمكرد«و»ايرانويچ« .)1385:127 دادگـي،( در ايـن ناحيـه قـرار دارد»گنـگ
در. خواهد همين ناحيه را ميـان پـسرانش تقـسيم كنـد فريدون نيز مي وي بـا ايـن كـار

ت ميحقيقت و جغرافيا را ابداع .كند اريخ
و ايرج نام دارند و تور مي. پسران فريدون سلم و ايرج را و تور ةتوان حلق داستان سلم

و منوچهر دانست واسطه  تـوران،تقسيم جهان به قلمرو ايـرانو اي ميان داستان فريدون
ميهبي است كه هويتي جديد به نام ايران عطفي در تاريخ ملّةو روم را نقط .آورد وجود

ب مقد  پس از جريان عروسي آنهـا بـا دختـران فريدون، سه پسرينمات تقسيم جهان
ود را بـه شـكل اژدهـايي خـ فريدون بـراي آزمـودن پـسرانش. شود شاه يمن فراهم مي

مي درمي و بر سر راه آنها قرار ميت ابتدا به سوي پسر بزرگ. گيرد آورد او بـا ايـن. رودر
.گريـزد استدالل كه رويارويي با اژدهاي دمان دور از خردمندي است، از مقابل اژدها مي 

و بدون هيچ. شود سپس سر راه برادر مياني سبز مي ل گونـه تأمـ او به محض ديدن اژدها
ميو تفكّ به ري كمان را به زه و مي كند :كند سوي اژدها تير پرتاب

بـانيـمي كدـن او را بديـچرادرـن و اندر كشيـكمان را به زه دـرد
ـ اگر كارزارست كار ـ گفت چ مرا سـچه شير دمنده  وارـه جنگي

)1/104(
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مي زماني كه كوچك مي ترين پسر نزد آنها و اژدها را در رسد بيند با او از در گفتگـو
:آيد مي

ك شـبدو گفت بوـز پيش ما باز شيـنهنگي تو مرـر راه روـان
گـهم گرت نام شاه آريدون به گوش پـه رـاشخـرخـرزداران

شـگ خـر بر نهمت افسـوگويـر از راه بي راه يكسو ويـر بر
)1/104(

زنـد گر اين برخوردهاست هنر هر يك از پسرها را محك مـي فريدون كه خود نظاره
و گفتن اينو به استقبال آنها مي  و ضمن شرح ماجرا اژدها كسي جـز پـدر شـماكه آيد

مي گذاري آنها را براساس نوع واكنش سم نام نبود، مرا  پسر. دهد شان در برابر اژدها انجام
و جـستن راه سـالمت، سـتايش تر را سلم مـي بزرگ و دورانديـشي او و از حـزم نامـد
را.كند مي و دليريمي» تور«پسر ميانه مي خواند مي اش را و آن را هنر و پسر داند ستايد

مي كوچك .نامد تر را كه تعادل را رعايت كرده است ايرج
و هر كـس را در جايگـاه يك را تقبيح نمي جالب اينجاست كه فريدون كار هيچ كند

درلمفـص. سـتايد خود مي  اياتكـار تـرين شـرح تقـسيم جهـان ميـان پـسران فريـدون
و گفـت كـه فريـدون پـسران را پـيش خوانـ بـه ايـن صـورت آمده است جاماسپيك د

و ايـرج كـه داراي فـرّ.خواهم جهان را به شما بدهم مي  سلم دارايي فراوان، تور دليري
و دين خواست،كياني بود و. داد فريدون سرزمين روم را تا لب دريا به سلم، تركـستان

و هند را تا لب دريا به ايرج داد و ايرانشهر .بيابان را تا لب دريا به تور
د :ر شاهنامه نيز به همين شكل بيان شده استداستان تقسيم جهان

چ بيــنهفته نهـرون كشيـو آفانـد از جهـريـبه سه بخش كرد انـدون
و چين و خاور، دگر ترك گ يكي روم ايـسيم دشت و نـران زميــردان

ب سلـنخستين انـه خدـريـدرون بنگـم و مـهمي روم سـاور دـزيـرو را
تـرمـبف برــا لشكـود سـگدـزيــرگـي خـرازان انـوي دـدر كشيـاور
كَيـب انـه تخت پــان خايــدر آورد خـواندنـهمي خـديش  دايـاور

تــوگ تــر كنــوران زميــو را داد سـورا تـرد چيـاالر و  ...نـركان
نيـازي بـن دو ايـابت پـمدـرج رسيــه شهـرو را ايـدر گـر دـزيــران
اـه هـيم و نيـران شـهم زه ورانـم دشت تـان تخت و سـاهي  رانـاج
كـب سـدو داد بـو را تــزا عاجــود و همان تخت و مهر اجـهمان تيغ

)1/107(
هـاي تـرين جـشن ظاهراً زمان اين تقسيم، ماه فروردين روز خرداد كه يكـي از مهـم

در پاسـخ» فـروردين روز خـرداد مـاه«در متني پهلوي به نـام. ايرانيان است، بوده است 
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ميپرسشي كه اشوزرتشت از هرمز درباره اهمي ميت ماه فروردين روز خرداد :گويد پرسيد
) و.ماه فروردين روز خرداد، فريدون بخشش جهان كرد)در... روم را بـه سـلم داد

.)142: 1371 عريان،( ايرانشهر را به ايرج داد)و(داد)ـ تور(تركستان را به توز 
و حماسي ايـران هاي جريانةبندي نطف اين نوع تقسيم اما  ديگري را تاريخ اساطيري
از. هـاي بـسياري شـده اسـت درستي يا نادرستي كار فريـدون قـضاوتةدربار.بندد مي

 با ناعادالنه خواندن تقـسيم جهـان بـين پـسران فريـدون، وي را مصطفي رحيمي جمله
و جنگ ا نگـاهي امـ.)52: 1371 رحيمـي،( دانـد زمـين مـي هـاي آينـده ايـران عامل كينه

. دهـد حـق را بـه فريـدون مـي) اقل بنا بـه روايـات فردوسـي حد(بينانه به داستان، واقع
بر آزمون و تقسيم جهان و مـنش فرزنـدان هاي دقيق فريدون از پسرانش  اسـاس خـوي

.نشان از خرد سياسي واالي فريدون دارد
كه همان مي«: نويسدمي اهللا رضا فضلگونه توان به عـدالت كشور پهناوري را چگونه

تـوان آيا مبنايي به جز شايستگي آنها مـي.)1371:110 رضـا،(»د؟ كر ميان فرزندان بخش 
و چگونه مي  توان به اين شايستگي پي برد؟ يافت؟
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ازنتمد و سازكارهاي زندگي اجتماعي، يكي ديگر سـازي هـاي هويـتفهمؤلّسازي
وةاست كه عمدتاً در دور   پادشاهان بنيانگذاري چـون كيـومرث، هوشـنگ، طهمـورث

و كارها شالود. شود جمشيد مشاهده مي و گسترش فنون ةاين پادشاهان با ابداع، اختراع
آنو هويتنهند زندگي اجتماعي را بنيان مي مي بخشي به .كنند را آغاز

ميدر نگاهي كلّ و حماسه توان پيدايش اسطورهيتر و پيـشرفت ها ها را بيانگر تكامل
و دانست كه بر اساس مقتـضي هاي اجتماعي بشر در زندگي انديشه ات پيـدايش جامعـه

و رباني،:ك.ر( كند نيازهاي آن نيز حركت مي .)1383 آقاحسيني
ه ساز تهيكيـومرث،.ودشـ لين پادشاه در شاهنامه مطرح مـيو كارهاي اجتماعي با او

و حياتي  و ضروري نخستين . كنـد ريـزي مـي ات زندگي اجتماعي انسان را پي ترين لوازم
او مهم  سـاختن پناهگـاهي بـراي-1: توان به سه بخش تقسيم كـردميرا ترين اقدامات

و) پلنگينه( لباسة تهي-2زندگي انسان .هاي تازهه خورش تهي-3براي پوشش
ط عنـوان يكـي از رفتارهـاي اجتمـاعي، توسـ در دوران كيومرث، جنگ بـه چنين هم

آةبه گفت. شود سيامك پسر او ابداع مي وين جنـگ وجـود نـداردئـ فردوسي تا آن زمان
آ ميئسيامك براي مقابله با ديو :كند ين جنگ را ابداع

ش بـدل آمـاه بچه بـر جـد كوشـه گـسپاه انجمن و بگشاد وشـرد
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تـوشيـبپ بـد چـن را  كه جوشن نبد خود، نه آيين جنگ رم پلنگــه
)1/23(

و ابداعات بـراي شـكل دادن بـه زنـدگي اجتمـاعي در دوران هوشنگ نيز تمهيدات
مي انسان مي ات را پايه هوشنگ ذوب فلزّ. يابد ها ادامه و بـا اسـتخراج آهـن، گذاري كند

و به ابزار شغل آهنگري را ابداع مي م كند .پردازديسازي
: آبياري استنظاميكي ديگر از كارهاي جالب او ابداع

بـز دري آب ساختةچو اين كرده شد، چار... انـونـه هامــا بتـش  اختـدر
جـب بـه و كـوي فـبردــه كشت آب راه كيـه رنـر كــي كـوتـج ردـــاه

)1/30(
و چراو به اين ترتيب كشاورزي مرسوم مي ميها گاه شود . يابد نيز وسعت

و مـوي حيوانـاتي ماننـد و اسـتفاده از پوسـت جدا كردن حيوانات اهلي از وحشي
و سنجاب براي تهيه لباس از ديگر كارهاي اين پادشاه است . روباه، قاقم

 سازوكارهاي زندگي اجتمـاعية تهيةاش به ادام آغازين پادشاهيةطهمورث در خطب
:كند تأكيد مي

گشـم آشكـكنر جهان سودمندهر آن چيز كاند دــم زبنـايـارا،
)1/35(

اين پادشاه در قدم او و تهي مي) صنعت نساجي(ه لباسل رشتن پشم . گـذارد را بنيان
و استفاده از آنها براي تسهيل كار انسان از اهلي كردن حيوانات وحشي هـا يكـي ديگـر

. اقدامات اوست
زما مهم ام وي كه به طهمورث. ينه، فراگيري نوشتن است ترين كار طهمورث در اين

و در ازاء آزادي آنها ديو بند نيز مشهور است  راــ با به بند كشيدن ديوها ، هنر نوشـتن
ميگوناگونهاي به زبان مي فرا و در جامعه گسترش :دهد گيرد
س... بنـچو آزادشان شد نـبجستند اويـر از پــاچــد د اويـونــيـار

خسـبنـنبشت بيــه خدـوختنــامـرو بفـورشيـدلش را چو دـروختنـد
نـنبشته يك چـي نـه، سـه چـه رومـچيـزديك و تـي و پارسيـه  ازي

و چه پهلوي و چه چيني كــاريـنگ چه سغدي بشــجـدن آن، ويــنـا
)1/37(

 بـه وي نـسبت لين كاري كـه او.ت اس اي ايران اسطورهپادشاهان ترين جمشيد بزرگ
آن جمـشيد آهـن را نـرم مـي. داده شده اسـت، سـاختن آالت جنگـي اسـت و از كنـد

مي كاله برگستوان و . سازد خود، زره، جوشن، خفتان، تيغ
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حيوانـات كيومرث با پوشيدن پوسـتة ترين شكل آن در دور سادهكه لباسةبرنامه تهي 
لب جمشيد با تهيةآغاز شده بود، در دور و مـوي قـز بـه اوجاسه و ابريشم هايي از كتان

مي از ديگر نوآوري. رسدمي خود و دريانوردي اشاره كرد هاي جمشيد .توان به پزشكي
مي جمشيد خانه و معماري را از ديوان :آموزد سازي

ديــرمــبف نــود پس راـاپـو انـب اك خـدر آميختـه آب راــن  اك
كندـاختـهر آنچِ از گل آمد چو بشن سـالبـسبك خشت را دـاختنـد

و به گچ دي ديـبه سنگ  به خشت از برش هندسي كار كرد كردوارـو
گ كـابـرمـچو و ايدـاي بلنـهاخـه كـچو د پناه از گزندـه باشـوان

)1/43(

 گيري نتيجه.6
هـايهتـرين مؤلّفـ نگاه فردوسي در بخش اساطيري شاهنامه نگـاهي بنيـاني بـه اساسـي

وي تالش كـرده اسـت تـا در ضـمن روايـات اسـاطيري. گيري يك جامعه است شكل
و هويت خود نيازمند آن اسـت، بيـان كنـد آغازين، آن  . چه را كه يك ملّت براي تشكّل
از هاي هويت اين مؤلّفه :ساز عبارتند است

و كاله(دولت.1  فردوسي با شـرح حكومـت پادشـاهان اسـاطيري عمـالً ): آيين تخت
تداوم پادشاهي از پـدر«،»داد«،»فرّ«هايي چون گيري دولت را در قالب ويژگي شكل

مي» انتخاب وزير«و» به فرزند .كند مطرح
هـاي بار در دوران حكومـت جمـشيد تـوده براي اولين: گيري طبقات اجتماعي شكل.2

اج ها به گـروه نيافتة انسان تشكّل و طبقـاتي بـا هويـت و اقتـصادي هـا و بـا تمـاعي ،
مي كاركردهاي مشخص تقسيم مي و نظامي سلسله مراتبي به وجود .آيد شوند

ترين اقـداماتي كـه در بخـش اسـاطيري شـاهنامه از مهم: گيري مرزهاي سياسي شكل.3
مي براي هويت  به. شود تقسيم جهان بين فرزندان فريدون است بخشي سياسي انجام

بي محيطي بي اين ترتيب زمين از و  تبديلهايي با هويتي مشخص هويت، به محدوده نام
مي مي و روم با مرزهاي سياسي ويژة خود متولّد و سه كشور ايران، توران .شوند شود

و كارهاي زندگي اجتماعي.4 و سياسي: ساز ترين، اساسي اين مؤلّفه از هويت اجتماعي
مينيازهاي زندگي اجتماعي انسان را  .گيرد در بر

فردوسـي در بخـش اسـاطيري توان گفت كه دغدغـة اساسـيمي بندي كلّي در جمع
و هويت .بخشي به سرزميني به نام ايران است شاهنامه يافتن هويت
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