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  مقدمه .1
 از طبيعي هاي واقعيت توجيه به است ناظر كه نمادين زبان به است روايتي )myth( اسطوره
 مقدس و رازآلود روايتي .طبيعي مافوق قواي و ها واقعيت اين ميان موهوم رابطة تبيين طريق

 مرحلة در آن   يهست از يريتفس ارائة يراستا در است قوم كي يشناس  جهان گوياي كه
 اتيح در يا  ژهيو يكاركردها خيتار پهنة در رياساط .ياجتماع وراتتط از يخاص

 اي دييتأ ،يعيطب يها  دهيپد هيتوج و حيتوض جمله از اند؛  داشته عهده بر انسان ياجتماع  
 بخشي الهام و گري  درمانو  جهان، پايان و ها  سرچشمه توصيف ،شعائر و ها  نييآ يگذار  ارزش

)Eliade, 1975: 100-108(و كاركردها و كهن هاي  اسطوره فهم معنا،   اين   به ؛ 
 )Wittgenstein( ويتگنشتايني تعبير  بر بنا شايد و انسان   حيات از   بخشي   فهم ،  هايشان  دگرديسي

 را فره اسطورة تطور و تحول كوشد مي حاضر مقالة نگاه، اين با .باشد زندگي زا شكلي فهم
 تاريخي دورة دو در هايش كارويژه تحول و هاسطور اين معناآفريني فرايند فهم خالل از

 ،است شده اشاره بدان شاهنامه و اوستايي متون از اي  پاره در كه ،اسطوره اين .دواكاو
 در ايران تاريخ از مقطع دو در كه است   مذهبي و سياسي هاي  مايه  درون و مضامين متضمن

 تحول خوش دست رفته  رفته و كرده آفريني  نقش كشور اجتماعي و سياسي حيات پود و تار
 و تحول كار و ساز كه ستا نيا حاضر نوشتار ياصل پرسش حال .است شده دگرگوني و

 ساز چه طريق از و چگونه اسطوره ينا و هبود چه )Farrah( فره ةاسطور ييمعنا يدگرگون
  ؟ه استشد معنايي تحول خوش دست معنايي لحاظ   به كارهايي و

 يئته از فره ةاسطور بازسازي كه است اين پرسش ينا به   پاسخ درشده  طرحم ةيفرض
 ييمزدا و اجتماعي   شناسانة  هستي يرومندن هاي  يشهر با ينفرآ  يتمشروع اي  اسطوره

 يمعنا كوشيد  يم كه بود ياسالم ـ   يكالم يننو يرهايتفس از يوستهناپ اي  مجموعه صورت  به
 در اش ياجتماع يها يژهكارو رفتن دست از يطشرا در را يشينپ ياسيس بخش  يتمشروع
 اسطوره ينا ييمعنا يدگرگون و تحول كار و ساز .دكن متبادر اذهان رد يفرهنگ ينون يفضا
 أخرمت دورة در كنشگران كه بود شرايطي در تاريخي بلندمدت فرايند طي آن يينها افول و

 سخن ياسالم دورة در اسطوره بازسازي از كه نيماز .بودند فعاالنه تأثيرگذاري فاقد ياسالم
 يكتفك هم از را ياسالم خرمتأ و متقدم مقطع دو يدبا نخست وهلة در آوريم،  يم يانم به

 هاي  حكومت كارگزاران ميان در آگاهانه تالش نوعي ياسالم متقدم دورة در .كنيم
 تالش ينا اما ،)كارگزار نقش( شاهديم را فره هاي  كارويژه ياياح يبرا يرانيا مستقل  نيمه

 آگاهانة ارادة از خارج و مستقل فرايندهايي به را خود جاي اسالمي خرمتأ دورة در فعاالنه
 هاي  داللت و معاني از اسطوره شدن تهي الجرم كهاست  داده )ساختار نقش( كنشگران
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 و ساختار ميان ويژه نسبتي شاهد اسالمي دورة در بنابراين ؛است داشته پي در را اش  گذشته
 و ييمعنا تحول قتيحق در .نهد  مي جاي   بر اسطوره سرنوشت بر را شاثر كه يمكارگزار
 گفتارهاي  پاره به ييمزدا قيعم يمحتوا با اي  اسطوره اي  منظومه قالب از را آن يدگرسان

 اي هپروس يط در ادبي ساحت به كامل تنزل سپس و اسالمي   ةدور در نامنسجم يزبان
  .ماي  داده قرار نظر  مطمح يخيتار

 اسـت،  آن حـل  و گشودن درصدد حاضر نوشتار كه ،معرفتي گرة آن تر،  دقيق تعبيري   هب
 از را آن كوشـد   مـي  نوشـتار  ايـن  و 1است فره اسطورة تطور و معنايي   تحول چگونگي فهم
 دگرگوني و فرهنگي قواعد تحول نتيجة در مذكور اسطورة هاي  كارويژه در دگرگوني گذر ره

 آن بر نوشتار اين تالش هرچند بنابراين ؛واكاود ايران تاريخ از مقطع دو رب حاكم   معاني   نظام  
 فراينـد  در گـذار تأثير ابزارهـاي  از يكـي  مثابـة  بـه  اسـطوره  اهميـت  و نقـش  بـر  كـه  است  

 متوقـف  نقطـه  ايـن  در امـا  كند، تأكيد ايران در سياسي   قدرت ساخت به بخشي  مشروعيت
 سـپس  و فـره    ةاسـطور  آفـرين   مشـروعيت  معنـاي  فهـم  گذر ره   از كوشد مي بلكه ماند،  نمي

 فرهنگـي    اعتبـارات  يافتن   تحول سبب به شيها  ژهيكارو از يبرخ ماندن محجور و دگرگوني
  .بفهمد را اسطوره اين محتوايي و معنايي تطور و دگرگوني حاكم،  

 بهره متأخر نيتگنشتايو يآرا ويژه به زبان فلسفة در معنا كاربردي نظرية از مسير اين در
 .است شده تفهمي شناسي  جامعه قلمرو وارد )Winch( وينچ پيتر مساعي با كه جوييم  مي
 خدمت به نوشتار اين نظري تمهيد در را آستين گفتاري هاي  كنش ةمقول چنين هم
 و خرأمت ويتگنشتاين زباني هاي  پژوهش ادامة در آستين گفتاري كنش ةنظري .گيريم  مي
 روش طبق را تاريخي شواهد روش لحاظ به و است   شده مطرح زبان كاربردي ريةنظ

 قالب در اعتبارات آن  تجلي و حاكم فرهنگي اعتبارات فهم اساس   بر وينچ تفهمي
 فره اسطورة معنايي تحول از سيري  گذر ره اين از و بخشيم  مي نظم   اسطوره گفتارهاي پاره
 كنش شناسي جامعه بر  مبتني مقاله اين مفهومي ارچوبهچ بنابراين ؛كرد   خواهيم ارائه را

 حاضر ةمقال تالش و است تفهمي ـ تحليلي رفتةكار  به روش و گفتار   كنش نظرية و معنادار
 اسطورة معناي كه كند تأكيد نكته اين بر وينچ و ويتگنشتاين از   پيروي   به كه است   آن بر
 و سازگار روش و يمفهوم يچهارچوب ارائة با نگارنده و است   نهفته كاربردش در فره

 تطورات و فره اسطورة يمعنا فهم كه دده  يم نشان نوشتار نيا در ،يقبل مطالب با متناسب
 يها  ژهيكارو شناخت   و درك گذر ره از نخست اش، يبعد ييمحتوا يها  يدگرگون و ييمعنا

 متن در ها  ژهيكارو آن از يا  پاره رفتن دست از و يدگرگون درك از طريق سپس و اسطوره
 معرفتي گرة گشودن كه باوريم   اين بر ديگر،   سخن   به .است ريپذ  امكان ياجتماع   اتيح
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 و نقش و فرهنگي حيات متن در را فره اسطورة عملي كاربرد مگر ،نيست ممكن مذكور
  .دهيم قرار فهمش مبناي آن اجتماعي كارويژة
 از فـره  اسـطورة  رسـي بر بـا  كـه  اسـت  نهفتـه  نكتـه  ايـن  در حاضر مقالة نوآورانة وجه
 شـرايط  در هـا   اسطوره چگونه كه شود  مي   داده نشان مشخص طور به نوين نظري انداز  چشم

 سـاخت  عملـي  اهداف خدمت در و پذيرند  مي متفاوت هايي  نقش متغير اجتماعي   ـ سياسي
  .يابند مي متفاوتي سرشت و مضامين ها  كارويژه مسير اين در و گيرند  مي   قرار قدرت
  

  تحقيق پيشينة .2
 رويكردهاي ذيل پژوهش، اهداف به بسته توان  مي را ايزدي فرة اسطورة مطالعة
 سياسي،   شناسي  جامعه تاريخ، شناسي،  زبان الهيات، تحليلي،   شناسي  روان شناسي،  انسان
 ها  پژوهش اين از   اي پاره به بخش اين در .داد   انجام   اي  رشته  بين مطالعات و سياسي   ةانديش
  .شود مي اشاره

 و شمسه، قوچ، جمله از فر گوناگون ينمادها )1384( يپژوهش در سودآور ابوالعالء
 يبررس به سپس و كرده جوو جست يفارس يادب متون و ها، سكه ها، هبيكت انيم از را لوفرين
 شواهد يگردآور ثيح از سودآور پژوهش .است پرداخته ميمفاه و نمادها نيا تحول ريس
 ينظر يمبنا فقدان حال نعي در اما است، توجه شايان نوآورانه هاي هيفرض طرح و يخيتار
 ها هيفرض از   اي پاره با برخورد در محقق كه شود يم سبب يعلم روش از بودن   بهره يب و

 متن در را يزداي ةفر تحول تا دهيكوش )2013( گانيشا ميرح .دارد نگاه را اطياحت جانب
 ظرف در را يدئولوژيا نيا هاي چرخش بنابراين كند؛ نييتب انيساسان يرسم يدئولوژيا

 كرده بررسي ها يدگرگون نيا قبال در يواكنش صورت به و رامونيپ ياسيس هاي يدگرگون
 و يفرهنگ يژرفا و عمق شديمف اريبس هاي جنبه رغم به پژوهش نيا حال   نيا با .است  

 و يابزار طقمن و ردگي يم دهيناد را باستان رانيا شناسانة يهست ةمنظوم در فره ياجتماع
 حاكم اي اسطوره ستيز  جهان در فره يفرهنگ ةجنب بر را يساسان عهد در فره كيدئولوژيا

 كه روند مي شمار به يمستشرقان ةزمر در زين )1375( زنر و )1971( يليب .بخشد يم يبرتر
 ناي به انتقادها .اند داده انجام آن هاي  يكار شيخو و فره خاستگاه ةدربار ارزنده هايي پژوهش
 ايران تاريخ به يستيويتيپوز نشيب ليتحم به   معطوف تر شبي شناسانه  شرق هاي پژوهش
 ياسالم گران شهياند يمبان بر هيتك با زين )1391( طرفانيب و يمحمد .است   بوده باستان
 يفيتوص تر شيب پژوهش نيا .دهند حيتوض را اسالمي دورة  به فره انتقال و تحول اند دهيكوش
 يخيتار ريس يمعرف لحاظ هب اما است، مشخص يمفهوم و ينظر افتي ره فاقد و يخيتار و
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 در فره مفهوم يخيتار ةنيشيپ يبررس با )1389( ياكرم .است بوده ديمف مفهوم نيا تحول
 اگر رسد يم نظر   هب .است   گذارده بحث به را يهما فر و يانيك فر ةاسطور دو يادب متون
 شپژوهش در يادب متون واكاوي ،كرد يم ديتمه را يمناسب ينظر متيعز ةنقط سندهينو

 هاي  يكار شيخو يليتحل يشناس روان منظر از دهيكوش )1390( يقائم .يافت مي يتر شيب اعتبار
 ياسيس وجه .كند يبررس توپو و زما،يكار مانا، چون هم يمشابه هاي نمونه با اسيق در را فره
 منطق از تابعي صورت  به و شده رنگ  كم رناگزي  به پژوهش نيا در فره شناختي  جامعه و

 يها  پژوهش اغلب .است   درآمده ديفرو و ونگي يها  هينظر شناسي  انسان و يشناس روان
 اين .نيستند مند  بهره نظاممندي مفهومي ارچوبهچ از و دارند توصيفي يماهيت فره پيرامون
 نفع به مذكور اسطورة سياسي هاي  سويه و دارند باره  اين در نظري طرحي ها  پژوهش
 دارد آن سوداي مقاله اين حال .شود  مي گرفته ناديده شناسانه  روان يا شناسانه  انسان روايتي

 اين ميان اجتماعي و ،سياسي فرهنگي، فرد نحصربهم پديدة ةمثاب  به ايزدي   ةفر مطالعة با كه
 را ها  پديده اين ماندة  مغفول هاي  سويه و ها  جنبه و بزند پلي متعارض ظاهر   به سطوح
 قرار شانهاي  تتبع و ها  پژوهش موضوع را فره ةاسطور تاكنون كه يمحققان .كند واكاوي

 است  دهيانجام مذكور ةاسطور تحول به كه كارهايي و ساز و گوناگون عوامل نقش اند، داده
 در كه ييكردهايرو   انيم از كند  يم دنبال حاضر   پژوهش كه يهدف يبرا .دان انگاشته  دهنادي

 بر    يمبتن اش هيما  بن كه برگزيديم را يقيتلف يكرديرو نظرند، مد يشناس  اسطوره مطالعات
كنش را در  ياست كه معنا ديمف رو  آن از نگاه نيا( است اسطوره به ينيتگنشتايو نگاه و فهم

 يا  اسطوره ئتيفره از ه ةاسطور يبازساز آن،   از يرويپ   به   و) استنهفته  شيكاربردها
)meaningful action sociology (كه اسطوره  ن،يآست   يشناس  زبان كرديرو با   قيتلف دررا   نچيو

 ييگرا  خاص گر،يد يا  هيزاو از 2ميافتيتر   مطلوب ،كند يم يمعرف يرا در نقش متن ارتباط
 ژهيو  به و يرغربيغ جوامع يبرا مطالعاتش در كه ياصالت و استقالل و نچيو نظر مد يفرهنگ
 نوشتار اين در وي براي يا  ستهيشا گاهيجا است، قائل ها  فرهنگ ريسا و شامدرنيپ جوامع
 بحث كانون در را زبان ويتگنشتاين اقتفاي   به وينچ كه جا  آن از ،حال   عين در .كند  مي فراهم

 .بود خواهد مفيد بسيار آن زباني   هاي  كنش تطور و فره اسطورة مطالعة در نشاند،  مي خويش
 و وينچ پيتر آراي از بحث ضمن توانيم  مي كه داريم قرار موقعيتي در مقدمات، اين ذكر با

  .كنيم ارائه و معرفي اجمالي نحو   به را نوشتار اين مفهومي ارچوبهچ آستين،
 

  معنادار   كنش شناسي  جامعه و وينچ پيتر مفهومي؛ ارچوبهچ 1.2
 هـاي  كنش ةمقول و معنادار كنش  شناسي جامعه اساس بر ايم كوشيده نوشتار از بخش نيا در
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 نيـ ا يدگرگون اسطوره، كاركردهاي بتوان آن مدد به كه ميكن ابتنا يارچوبهچ نيآست گفتاري 
 نخسـتين  ويـنچ  .كـرد  فهـم  را فـره  ةاسـطور  ييمعنـا  تطـور  و تحـول  الجـرم  و ،كاركردها

 كـه    چنـان   آن( اجتمـاعي  علـوم  در روزمـره  زبـان  اصول كاربست به كه است پردازي  نظريه
 پيروي   به وينچ آراي در زبان ).106 :1391 هكمن،( گماشت همت )كرد مطرح ويتگنشتاين

 بايـد  اجتمـاعي  علوم مدل وي، باور   به .است   يافته برجسته و مهم جايگاهي ويتگنشتاين از  
 ييالگـو زبـان   زيـرا  ،شـود    قياسبايد  زبان با كهبل طبيعت با نه جامعه و باشد زبان بر    مبتني

 به ؛است مند    قاعده يعني معنادار يرفتار زبان .است دار  قاعده و معنادار رفتارهاي در مناسب
 سـان   بـه  ويـنچ  .اسـت  جمـع  بـه  قائم قاعده زيرا ندارد؛ وجود خصوصي زبان كه   معني   اين  

 ؛19- 17 :1372 وينچ،( اند  واقعيت حدود و مرزها زبان مرزهاي كه است معتقد ويتگنشتاين
  ).331- 329 :1379 سروش،
 .است معنادار كنش شناسي  جامعه مباحث در اصلي موضوع و محور ،وينچ باور به
 بريم  مي كار  به مان  جمعي زندگي در كه اي معاني و است اعتبارساز موجودي انسان چنين هم

 وضع افراد كه اعتباراتي و قراردادها با ها    انسان زندگي ).130 :همان( اند اعتباري و برساخته
 آن شمراد گويد،  مي سخن معنادار كنش از وينچ كه هنگامي و است شده عجين اند  كرده
 معناي   به صندوق در كاغذي انداختن ،مثال براي .اعتبارند مشمول انساني هاي  كنش كه است

 وينچ نزد ).52 :1372 وينچ،( رسد  مي نظر   به عادي حركتي امر ظاهر اما است،   دادن يأر
 ةبرسازند قواعد ادراك مستلزم كنش هر معناي فهم بنابراين ؛است جمعي اعتبار همان قاعده
 ،127- 126 :1379 سروش،( اند  يافته تعين كنش آن در كه است اعتباراتي شناخت و كنش آن

 نخست اجتماعي   كنش معناي فهم براي ،وينچ باور به ).156- 155 :1382 راين، ؛365- 364
 كنش هر ترتيب،   اين   به .كنند  مي پيروي آن از مردم كه دارد وجود اي  قاعده كه داد نشان بايد

 اش  برسازنده قواعد درك خالل از كه شود  مي   گرفته نظر در زباني   متني ةمثاب   به اجتماعي  
 اجتماعي كنش ةمنزل  به را علم تريگ راجر نمونه براي كه  چنان ؛برد   پي آن معناي به توان  مي

 براي توان  مي مشخصاً را اش  برسازنده قواعد و نهادها كه است   گرفته نظر در معناداري
 ،وينچ نظر  نقطه از ،بنابراين .)53 :1386 تريگ،( برد كار هب شناختي  جامعه تبيين و بررسي
 تجلي و است آن شدن معنادار متضمن اجتماعي   كنشگران كنش در اعتبارات و قواعد كاربرد
 و اصول كنش هنگام در كنشگر .شود  ميمنجر  كنش شدن معنادار به كنش در قواعد و اصول

 متجلي آن در را قواعد اين خود كنش كردن معنادار براي و آورد  درمي اجرا   به را قواعدي
 نظام طريق از انساني كنش بنابراين ؛)33- 31 :1372 وينچ،( بخشد  مي عينيت و سازد مي

 و فرهنگي هنجارهاي از   اعم( معناها نظام درك .شود  مي معنادار دارد تعلق بدان كه ييمعناها
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 .است )sympathetic underestanding( فهمي  درون هدف )كنش ةسازند قواعد و نهادي
 اعتبارات، ارچوبهچ در اجتماعي كنش فهم از است عبارت وينچ تفهمي روش كه  اين   هنتيج
  .جامعه فرهنگي قواعد و ،معاني نظام

  
  معنادار يگفتار   يها  كنش منظومة مثابة   به اسطوره: اسطوره و زبان يبستگ هم 2.2
 ارچوبهچ در كه است كنش اسطوره آيا كه كنيم مطرح را پرسش اين است ضروري حال
 ةمثاب به توان  مي را اسطوره آيا ؟شود بررسي معنادار     كنش شناسي  جامعه و وينچ تفهمي روش
 محور نظر مد جامعه فرهنگي اعتبارات متن در را آن هاي  پويايي و گرفت نظر در كنش

 3.است   نهفته اسطوره زباني سرشت در پرسش اين به پاسخ داد؟ قرار تتبع و پژوهش
 به   معطوف شگفتارهاي  پاره ةتنيد درهم هاي  رشته كه رود مي شمار به زباني   يصورت اسطوره
 گفتاري و زباني سرشتي داراي و متفاوت جنسي از اما ،است كنش اسطوره معناست؛ توليد
 بحث براي بنابراين .شود مي توصيف بهتر متمايز سرشت و جوهره اين آستيني بيان با كه

 از اي  منظومه را مذكور اسطورة ،است حاضر نوشتار موضوع كه ،ايزدي   ةفر ةاسطور پيرامون
 خلق خدمت در فقط  نه منظومه اين كليت كه ايم  دانسته آستيني معناي در گفتاري   هاي  نشك
 همة كه اي  منظومه .است نيز بخش  مشروعيت معنا اين كه كند  مي   عمل معنا آفرينش و

 معناي اين توليد با منسجم و منطقي يپيوند در اش گفتاري ةپراكند و منفرد ظاهر   به عناصر
  .رسند  مي تالقي نقطة و مشترك   يفصل به آفرين  مشروعيت

 قيطر از ما ؛دارد وجود يتنگاتنگ رابطة كنش و ارتباط انيم ن،يآست باور   به
 وةيش چيه به ،كنش از ريغ زبان يارتباط يكاركردها و ميكن  يم برقرار ارتباط افعالمان

 :از ندا عبارت كه كند  مي ياد گفتاري     كنش گونه سه از وي .شوند ينم محقق يگريد
 )گذارتأثير( يانيب از پس و ،)illocutionary acts( غيربياني ،)locutionary acts( بياني   كنش

)perlocutionary act( )كه داشت نظر در بايد ).35- 21 :1389 مدينا، ؛72 :1386 ويت،  اوث 
 اجتماعي هاي  سنت و ،نهادها ها،  آيين رسوم، با كه اند  اجتماعي افعالي اوالً گفتاري هاي  كنش

 اي  پيچيده هاي  شيوه به شان يرگذاريتأث و محتوا ثانياً و اند  يافته تجسم ها  آن در شده  تعريف
 و منفرد هاي  لفهؤم گفتاري،   هاي  كنش گوناگون عناصر تر،  دقيق   سخن   به .دياب  مي تعامل
 مطالب بر بنا ).27- 26 :همان( شوند  تحليل ديگر يك از مستقل كه نيستند ها  گفته از مستقل
 قامت در نيز هفر ةاسطور ةدهند  شكل گفتارهاي  پاره كه كنيم  مي تأكيد نكته اين بر گفته  پيش

 ديگر، يك با منطقي ارتباطي در معنادار، و ،اجتماعي گفتاري، هاي كنش از اي  منظومه
 در را معاني هم، كنار در اش هدهند  تشكيل عناصر همة كه ساختند مي را زباني اي  منظومه
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 اين در بنابراين ؛بود خود مخاطبان گويي پاسخ خواستار طبعاً و كرد مي تداعي مردم اذهان
 و مقصودرسان گفتاري هاي  كنش ةمنظوم ةمثاب   به فره ةاسطور آستين، اقتفاي  به نوشتار
 توجه   كانون بنابراين ؛كند  مي عمل ارتباطي متني سان  به كه است   شده تلقي گذاريتأثير

 قواعد و اعتبارات يافتن بر نخست   ةوهل در وينچ، تفهمي روش با  مطابق حاضر نوشتار
 نشان و است استوار ساساني عهد در فره اسطورة   گفتارهاي  پاره در نهفته و مضمر فرهنگي

 و مقصودرسان گفتارهاي  پاره قالب در كه ،حاكم فرهنگي قواعد كاربست كه دهد مي  
 و كنند  مي معنادار را مذكور ةاسطور شوند،  مي متعين و يابند  مي تجلي فره ةاسطور گذارتأثير
 اجتماعي   مراتب  سلسله و مردم ميان در ارتباطي   متني سان  به اسطوره اين كه شود  مي سبب
 را اسالمي مسلط فرهنگي قواعد و اعتبارات تجلي نيز اسالمي   ةدور در و باشد   داشته طنين
  .داد خواهيم قرار نظر   مطمح متفاوت اي  گونه   به فره ةاسطور بازسازي در بار   اين

  
  فره ةاسطور چيستي .3
 در رگذاريتأث يركن و سنايمزد تفكر در نياديبن يها  اسطوره و ميمفاه نيتر  كهن از يكي فره
 از و ييمزدا خرد ياصل يمبان زمرة در اغلب و رود  يم شمار به باستان رانيا ياسيس شةياند

 ،ييمجتبا( كند   يم محقق را يآرمان يشاه كه است   شده   دانسته آن يضرور يها  مؤلفه جمله  
 خوره  صورت به يپهلو متون در) xvarenah( ييمزدا   خورنه اي فره واژة). 94: 1352

)xwarrah( ،فره يمانو ةانيم يفارس در )farrah( فر صورت به يدر يفارس در و )farr( آمده 
 يروين فره). Gnoli, 1999( است رفته كار  به درخشش و شكوه، سعادت، يمعنا   به اغلب و
 است اي  عهيود و ايزدي است فروغي است، درخشان و سوزان يا  هاله و يزديا و يهانيك

 را اقبال و بركت ،يداراي و ثروت و قدرت ت،يموفق ،يطوالن زندگي صاحبش براي كه الهي
. دهد  يم شكل يرانيا   قوم كهن يباورها در را قدرت ياله گاهيپا نيچن هم و آورد  يم همراه به
 ياريشهر فروزان نشان و) ideal king( يآرمان   شاه يالهوت تيمشروع نماد نيچن هم فره

  ).;Gnoli, 1999 Bailey, 1971: 29-31( اوست
 كياني ةفر و )#e#ra#n xwarrah( ايراني يا آريايي ةفر زرتشت، فرة سه از اوستا در

)ka#yya#n xwarrah#( الهوتي و ديني تماماً اي  صبغه و جنبه زرتشت ةفر .است   شده ياد 
 خاص كه آيد  مي شمار   به فره ملي ةوجه ايراني يا )#arya#n xwarrah( آريايي ةفر اما دارد،
 ثروت، رمه، گله، ارپايان،هچ مانند مواهبي از آنان برخورداري سبب و بوده ايرانيان عموم
 فر ).266 ،259 :1368 راشد، ؛109 :1390 دادگي، فرنبغ( شود  مي دولت و ،خرد شكوه،
 آورد، دست   به را آن هركس كه است خدادادي و الهي فروغ است، شاهي فر همان نيز كياني
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 نوزدهمين كه جاست  بدان تا كياني فر اهميت .رسد  مي شاهي شكوه و معنوي تقدس به
 سروده فر اين از تجليل و ستايش در )يشت خورنه /يشت كيان /زامياديشت( اوستا يشت
 فر .رود  مي   شمار  به شاهان الهي حق ةآموز به مربوط منابع و متون ترين مهم از يكي و شده
 شاه ةچهر در چاالك و ،كارآمد پرهيزگار، زبردست، ستوده، بسيار مزداآفريد، نيرومند كياني
 پادشاهان به كياني ةفر ،است شده اشاره بندهش در كه  چنان و يابد  مي تعين آرماني

 در و )109 :1390 دادگي،  فرنبغ( دارد تعلق كاووس و ،جم هوشنگ، همانند پرافتخاري
 ).125 :1390 قائمي،( كند  مي نابود را مازني ديوان دوسوم فره ياري به هوشنگ نيز دينكرد
 دست الهي ةعطي اين ياري به كيخسرو همانند ،ايران حماسي و اي  اسطوره قهرمانان و شاهان

 ؛97- 90 :1382 مدرسي،( كوبند  مي   هم در را دشمنان و زنند  مي   العاده  خارق هاي  اقدام به
 را دشمنان ورزي  طمع و رشك كياني   ةفر كه   است   چنين ).337- 336 :1377 پورداوود،

 رفت فرو فراخكرت درياچة به بار   سه افراسياب كه  چنان ؛كنند تصاحب را آن تا انگيزد  برمي
 ناگرفتني ةفر كه آمده بندهش در ).342- 343 :همان( ماند ناكام كه آورد دست به را فره تا

 اورمزد و است آنان با همواره دانايي زيرا ؛است )روحانيان( ها  آسرون به متعلق هرمزدآفريده
 توسعه فره مفهوم پهلوي متون در ).109 :1390 دادگي،  فرنبغ( است روحاني نيز خود
 ).220 :1375 زنر،( شود فره   صاحب تواند  مي بورزد كاري خويش كه انساني هر و يابد  مي
 و شود  مي ظاهر متفاوتي و گوناگون اشكال به شاهنامه و ،پهلوي اوستايي،   متون در فره

 هر در 4.يابد مي مادي تعين و تجسم مواردي در و پذيرد  مي را گوناگوني مظاهر و تتجليا
 در عميق و ژرف هاي مايه درون و مضامين با اي  اسطوره فره كه گفت توان  مي حال،
 شرح   اين با .است هرفت مي شمار به باستان   ايران   مزدايي   شناسي  هستي و يزرتشت نگري  جهان

 داريم قرار موقعيتي در شد ذكر آن ةدربار كه كلياتي و فره چيستي بارةدر اجمالي و مختصر
 و ،بيني  جهان اعتبارات، متن در را فره ةاسطور گفتارهاي  پاره تر  دقيق اي  گونه   به توانيم  مي كه

  .كنيم بررسي بعدي بخش در حاكم فرهنگي قواعد
  

  ساسانيان ةدور در فره ةاسطور .4
 كنـيم  بررسي را فره   ةاسطور گفتارهاي  پاره مشخص محور چند در كوشيم مي حاضر بخش در
 كـنش  و انـد   يافته بازتاب گفتارها پاره اين در كه مسلطي اعتبارات و قواعد تجلي و انعكاس و

 مقصودرسان و گذارتأثير ارتباطي معاني گذر ره اين از و كنند  مي معنادار را فره اسطورة گفتاري
 ي،زرتشـت  شناسي  هستي و بيني  جهان بررسي به نخست بنابراين كنيم؛ واكاوي كنند  مي توليد
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 و پرداخت خواهيم اجتماعي و سياسي نظم با آن تناظر و هماهنگي لزوم و ،اشه كيهاني نظم
  .كرد خواهيم بررسي آن ارچوبهچ در را فره اسطورة گفتارهاي    پاره

 موجودي انسان باستان، ايرانيان هاي  پنداشت و ها  نگره در كه كنيم اشاره بايد نخست
 معنا ها  آن با پيوند در بلكه شد،  نمي تلقي كيهان و ،طبيعت جامعه، از جداي و منتزع
 فرض و رفت  مي شمار هب مسقف يا اي  خيمه بيني  جهان نوعي نيز حاكم بيني  جهان .يافت مي
 كه است حاكم جهان بر عقالني ارچوبهچ و ،مقدس نظم هارموني، نوعي كه بود اين بر

 در ).136 :1389 راد،  رضايي ؛45 :1384 صالحي،   ديلم( بكوشد نظم اين حفظ در بايد انسان
 كه بود فرما حكم جهان بر كيهاني نظمي يا )#a#sha( اشه باستان، ايرانيان باور به حقيقت
 تناظر و هماهنگي در زمين روي اجتماعي و سياسي نظم و زد  مي پيوند هم  به را عالم سراسر
 هاي  فضيلت از اي  گسترده و وسيع طيف اشه .يافت  مي معنا آسماني نظم آن با يك  به  يك

 .بود كيهاني نظم اين با هماهنگي گرو در اشون هستي و راستي و گرفت  مي بر در را اخالقي
 و اشه با تقابل و تضاد در و اهريمن از   برخاسته زد  مي   هم بر را نظم و سامان اين هرچه
 زميني نظم نگهبان يآرمان شاه ان،يم   نيا در ).313 :1387 يوسفي،( رفت مي شمار به بدآييني

 ةشالود و داشت قرار هستي   نظام كانون در كه بود زميني و كيهاني نظم تطبيق مجري و
 بنابراين ؛)92 :1352 مجتبايي،( شد مي استوار ايزدي   فرة بنياد بر نيز اش    سياسي مشروعيت

 برخورداري دليل  به فرهمند شاه .رفت  مي شمار   به گيتي و مينو ميان واسط   ةحلق نقش در فره
 ؛گرفت  مي   قرار اجتماعي   مراتب  سلسله و طبقات سأر در فره درخشان شعاع و الهي انوار از

 ويژه ةفر صاحب شاه اگر .داشت قرار امشاسپندان سأر در اهورامزدا كه   گونه  همان درست
 توانيم  مي جا اين از ).Gnoli, 1999( داشتند را خود خاص ةفر نيز اجتماعي طبقات بود، خود
 كاري خويش و فره ارتباط بر ناظر كه بپردازيم فره   ةاسطور گفتار  پاره نخستين به
)xwe#s&ka#ri#h( شود مي مستفاد آن از كه معنايي رسد  مي نظر  به و است اجتماعي طبقات 

 و موجود طبقاتي نظم تحكيم و توجيه راستاي در آن بخش  مشروعيت كاربرد به معطوف
 ها  نشيآفر خلقت يچگونگ به كه ،102 و 101 بند ،نهم فصل ،بندهش در .باشد مستقر
  :مخواني  يم نيچن ،است   پرداخته

 كـه  بودنـد  )قـد   هم (= باال  هم سه هر گونه  آن برآمد، فره )انهيمش و يمش( شانيا دو هر انيم
 كـه  اسـت،  شانيا با )كه بود( دهيهرمزدآفر ةفر آن كدام و ماده كدام و نر كدام كه نبود داپي

ـ  كدام ):ديپرس( كه ديگو نيچن .شدند دهيآفر بدان مردمان كه است اي  فره  دهيـ آفر تـر  شيپ
 شـده  دهيـ آفر آن يبـرا  سپس تن و شد دهيآفر تر شيپ فره كه گفت هرمزد تن؟ اي فره شد،
 آن .شد دهيآفر يكار شيخو به تن و نديافريب يكار شيخو تا شد دهيآفر تن در )فره( .است
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 را يكـار  شيخـو  تن در روان .پس از تن شد، دهيآفر تر شيپ روان كه است نيا گزارش را
  Faranbaq Dadegi, Chapter XVIIA, 7-10.(5:129  ؛81 :1390 ،دادگي فرنبغ( دهد فرمان

 انسـان  آفـرينش  از خداونـد  هـدف  كـه  دارنـد  تأكيد معنا اين بر دينكرد و پهلوي متون
 هـاي   فضـيلت  .رود  مي   شمار  به هستي جهان در اهورامزدا كارگزار انسان .است كاري خويش
 كـاري  خويش .است الهي فر از پيروي كاري خويش و اند  كاري خويش و فره حاصل انساني
 اگر و رود مي شمار به انساني سعادت ساز  سبب و بشر رستگاري براي اهورامزدا هدف انسان
 عيان   گيتي در زيان و كاستي و مانده بيهوده اهورامزدا ةفر زند باز سر كاري خويش از انسان
 نيز 122 بند ،9 بخش ،بندهش   در . )53 :1352 مجتبايي، ؛38- 36 :1386 آذرفرنبغ،( شود مي

  : كه شده اشاره
 چـرا  ؛اند  يكي همه )كه اين وجود با( ،نيافريدم برابر را مادي هستي ةهم كه ديگو نيد به زين را نيا
 ارج را او گـاه   آن گيـرد،  ورزيـده  نيـك  آن هركه .است بسيار كسان در كاري خويش را فره )كه(

  Faranbaq Dadegi: Chapter XVIIA, 7-10: 129(.6 ؛90 :1390 ،دادگي فرنبغ( است تر بيش

 فرد هر كنش حيطة و محدوده منزلة به فره آيد،  برمي گفته پيش گفتارهاي  پاره از كه  چنان
 زيرا ؛باشد متكي فره اين به بايد و دارد را خويش مخصوص فرة انساني هر و شده تلقي
 ).Gnoli, 1999 ؛223- 220 :1375 زنر،( است انسان هر تكامل براي خداوندي هدف تحقق
 فره همان كه ،اش  غايي هدف و كمال سوي  به و گيرد  مي جان انسان فعاالنة كار با زمين
 طبقة و موقعيت هر در كه است فرض انسان بر بنابراين ؛آيد  درمي حركت به است،

 مردم ميان در كاري خويش تحقق با زيرا ؛بورزد كاري خويش دارد قرار كه اجتماعي
 نزد رستاخيز زمان در نيز سرانجام و اهورامزداست از فره .شود  مي محقق خداوند خواست

 اجتماعي منزلت و نأش هر در كس هر پس ).103- 102 :1386 شريفي،( گردد  بازمي وي
 ،كند پيكار ها  پتياره و اهريمني نيروهاي با و بورزد كاري خويش الهي قانون و اشه با   مطابق
 ؛)54 :1352 مجتبايي،( يابد مي دست اش  وجودي   كمال يعني فره به و شود  مي رستگار
 دست  به فره كاري خويش بدون ؛ديگرند يك ملزوم و الزم اشه و كاري خويش و فره بنابراين

 اشه كه شود  مي مالحظه ،ترتيب   اين   به .نيست اشه از اطاعت جز نيز كاري خويش و آيد  نمي
 منزلة به طبقاتي مراتب حفظ و يابد  مي تعين اجتماعي مراتب سلسله در كيهاني نظم و

 ديني ادبيات در .است )اشه پيرو( اشون هاي  كاري خويش زمرة در اشه تحقق و رعايت
 از تجاوز و شده   شمرده واجب طبقاتي آيين داشت نگه تنسر   نامة در ويژه   به و مزديسنا
 ؛58- 57 :1354 ،تنسر   نامة( رود مي شمار به گناه و پتياره بودن كاره  همه يعني طبقاتي حدود
  7).80- 79 :1348 ،اردشير عهد
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 ميان پيوند شده، ذكر 129 ةكرد ،سوم دينكرد در كه ،فره ةاسطور از ديگر گفتاري  پاره در
  :خوانيم  مي متن اين در .است   يافته بازتاب و انعكاس آرماني شهرياري و ياري دين

 ةخـور  و شـاهي  ةخـور  آمدن گرد كند  مي پيكار آن با بسيار سرسختي با اهريمن كه چيزي
 8دوسـت    ايـن  پيوستن هم  هب در او نابودي كه زيرا ؛تن يك در تمام نيروي به است ديني  به
  ).62: 1384 آذرفرنبغ،(

 كه است ساساني ايران در قواعدي تجلي و دهنده  بازتاب آشكار اي  گونه  به گفتار  پاره اين
 حكمت يا شهرياري و ياري دين :باشد داشته مشخص جنبة دو بايد شاهي مقام آن اساس بر
 يار دين شهريار كه يابد  مي تحقق هنگامي نيز شهرياري آرماني و نمادين الگوي .حكومت و

 را آن اهريمن كه است شاهي دار غيردين شاه و )99 :1381 آذرفرنبغ،( باشد روا فرمان
 »يزدان از چهر« عنوان اب شاهان القاب ميان در ساساني، دوران از مقاطعي در 9.است   بركشيده

)c&ihr az yazda#n( اهورامزدا، چون هم ايزداني رديف  هم را ساساني شاه كه شويم مي رو روبه 
 ساساني هاي  سكه پشت بر آتش و دان آتش مانند هايي  نشانه حك و داد  مي قرار آناهيتا و ،مهر
 تقدس و مزداپرستي آيين بر بود يتأكيد نيز شاه كاله و تاج بر مذهبي نمادهاي كردن نقش و
 كه  چنان ).159 :1388 زاده،  ابراهيم و مبيني ؛115 :1388 سن،  كريستين( شاهان الوهيت و

 كه ،وي .رفت  مي شمار  به موبدشاه آرماني الگوي از اي  برجسته ةنمون خود اردشير دانيم  مي
 آيين بر را شبنيان ،آغاز همان از كه نهاد بنا را دولتي بود، آناهيتا پرستشگاه پرستار خود

 و ها  منزلت و اجتماعي ثغور و حدود ةكنند  تعيين عامل دين و بود كرده استوار مزديسنا
 مدافع و خارجي و داخلي سياست اعمال در دولت پشتيبان و طبقات موقعيت حفظ ضامن
 و دين نگهبان خود سهم    به نيز دولت و رفت مي شمار به اشراف امتيازات و شاه الهي حق

 و يزرتشت ايراني از داري طرف در دو هر« دولت و دين يارشاطر تعبير  به و بود آن مروج
  ).55- 54 :1380 يارشاطر،( »بودند متحد ديگر يك با نيرومند ةگرايان  ملي احساسات داشتن
 اردشير قيام به آن از بخشي در كه ،بابكان اردشير كارنامة در فره اسطورة از گفتاري  پاره در
 با دارد، فراوان شهرتي و است   شده   پرداخته ،اشكاني شاه آخرين ،پنجم اردوان عليه بابكان

 كه )185 :1389 ،بابكان اردشير   كارنامة( شويم  مي رو هروب اسطوره اين از ديگري كارويژة
 قيام حاكم شاه و مستقر نظم عليه كه است اي  نوخاسته شاه به بخشي  مشروعيت همانا
 )Druwand( دروند شهريار و اشون و آرماني شاه ميان تمايز وجه فره جا اين در .كند  مي

است  شدهمنجر  نوظهور شاه آمدن كار   روي به كه را قدرتي روابط اسطوره و شود  مي تلقي
 فرايند اين .بخشد  مي نوظهور شاه اين خاستگاه به الهوتي و قدسي سيمايي و كند  مي پنهان

 هيئت در آن پيوستن و اردوان از فره گريختن و گسستن شكوهمند آرايي  صحنه طريق از
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 و قواعد از   انعكاسي نيز متن اين .است   يافته عيني صورت و تحقق اردشير به يرمغُ
 زيست بر يمبن يزرتشت انگارة دو ينيب  جهان اساس بر .ستا مزدايي مسلط بيني  جهان

 دو امان  يب كاريپ قالب در ،ينويم عالم در منياهر و اهورامزدا نبرد و شر و ريخ يهانيك
 يتيگ يرو بر دروند يمنياهر شاه آن ارةيپت و يآرمان اريشهر شان  ينيزم ندةينما و كارگزار

 و ،نظمي  بي پليدي، و آشوب نماد و اهريمن زميني چهرة غيرآرماني شاه .شود  يم دنبال زين
 و خودخواهي گذاري،  بدعت اهريمني، كيش به او گرايش ةنتيج شظهور و است دروج
 است   شده دانسته بيدادگري و ،كاري  بزه اهورامزدا، با هماوردي ادعاي منيت، و غرور

 شود،  مي شمرده گيتي در اهورامزدا سيماي كه ،آرماني شاه زيرا ؛)177- 176 :1381 آذرفرنبغ،(
 كارگزار كه ،دروغ پيرو بيدادگر شاه بر وي خروج ست،ا دادگر شهرياري و اشه قانون مجري
 ).153- 143 :1389 راد،  رضايي( است شده تبيين فره گسستن مقولة قالب در است، اهريمن

 و يفرهنگ دانش عناصر كه كند مي جابيا جا اين در ياسيس مناسبات گر،يد   سخن   به
 بار نيا دونيفر و كاووس و ديجمش مثالي صورت و شود گرفته خدمت به حاكم اي اسطوره

 و ،نخوت دروغ، رويپ دادگريب شاه .ابندي نتعي بخت  نگون اردوان ينيع يمايس و ئتيه در
 هر در او هيعل خروج بنابراين ؛باشد فره صاحب شاه قامم در هرچند ؛است اورمزد دشمن
 ياري به فقط دادگريب شاه بر نوظهور شاه ةزورمندان يالياست تيواقع اما ،است ناممكن حال

 حاصل جهينت دو بحث نيا از بنابراين ؛است پذير هيتوج اردوان از فره گسستن ييآرا  صحنه
 نظم زدن هم بر داقمص و است ناممكن مستقر شاه هيعل خروج و اميق نخست :شود مي
 گسستن قالب در زين نوظهور شاه يالياست تيواقع دوم، و يمنياهر است يامر پس ي،هانكي
  .رفت مي شمار به متعارف و يرسم دانش كه ،تاس   شده هتوجي اي  اسطوره زبان و فره

 موسوم نهادي به بخشي  مشروعيت خدمت در فره نيز مشخص مورد يك در كم  دست
 شود،  مي ظاهر محارم و نزديك خويشاوندان ميان ازدواج معني  به )xwe#dodah( خويدوده به

 براي كم   دست و بود پيوند در باستان ايران در شايسته نسب و خون پاكي حفظ با كه امري
 اشاره سن  كريستين آرتور دانماركي محقق كه  چنان .داشت فراواني اهميت ساساني اشراف

 بين مزاوجت كه اين و شده اشاره دودهيخو ياجرا به ورشتمانسرنسك و نسك  بغ در كند  مي  
 سن،  كريستين( راند  مي دور به را ديوان و شود  مي روشن ايزدي   فرة طريق از خواهر و برادر

 بر پهلوي متون از وسيعي طيف در بلكه اثر دو اين در فقط  نه واقع در ).234 :1388
 و نسب اصالت و خون پاكي حفظ در آن براي بزرگي نقش و   شده كيدأت خويدوده محسنات

 ،229- 219 :1390 ،يپهلو   تيروا ؛50 ،28 :1391 ،خرد  ينويم( است   شده   گرفته نظر در نژاد
 جا اين در ).90 ،73 ،37 :1366 ،اسپرم زاد   يها  دهيگز ؛150-143 :1381 آذرفرنبغ، ؛304
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 مراتب هسلسل حفظ به كه شده ظاهر خوني پيوندهاي تقويت در عاملي نقش در فره
  .كند  مي كمك طبقاتي
ــاره در ــز گفتارهــايي پ ــره ني ــه ف ــبااهم و يضــرور اي  لفــهؤم صــورت ب ــديفرا در تي  ن
 شـاهان  انيـ م ونديپ كردن برقرار و سازي  نسب قيطر از يساسان شاهان به بخشي  تيمشروع
  :كند  يم عمل پرافتخار اما ،مبهم اي  گذشته با يساسان

 چسـت  كـارگر  زگـار، يپره زبردست، ةستود اريبس )فر آن( .مستايي يم را رومندين يانيك فر
 و ارشيـ ك بـه  و وهاپيـ   يكـ  به و وستيپ قباد  يك به كه است دگانيآفر ريسا از برتر كه ،را
 انيـ انيك آنـان  ةهمـ  كـه  طوري  به ؛داشت تعلق اوشسي  يك به و ارشنيب يك به و نپشي  يك

 ... شـدند  بـاك   يب همه چست، همه ،منش  بزرگ همه زگار،يپره ههم پهلوان، ههم چاالك،
  .) ;346Kanga, 2001: 33 :1377 پورداوود،(

 دشاهانپا يمنطق ةادام فره از يبرخوردار ليدل  به انيساسان اي  افسانه يتبارشناس نيا در
 ساسانيان واقع در .دشون  يم يتلق شانيا مشروع نانيجانش و يانيك فرهمند و پرشكوه
 ،)da#ra#y i da#rya#n( »دارايان   داري« به نخست را شان اي  افسانه تبار و دودمان بودند   كوشيده
 كارنامة در معنا اين كه چنان ؛كنند   منتسب ،ملي تاريخ در كياني شاه آخرين ظاهراً
 چنين هم .است شده منعكس است، ميالدي چهارم رنق به متعلق متني كه ،بابكان رياردش
 اوستا )kavis( هاي  كوي به را خود تبار ساساني شاهان كه است ميالدي پنجم قرن در

 شد افزوده آنان دودماني حلقة به مشخص طور  به كيانيان دودمان ترتيب  بدين و رساندند
 177 بند ،11فصل ،بندهش در ).Shayegan, 2013: 807-809 ؛91 :ب1380 يارشاطر،(
  :شود  مي تأكيد كياني تخمة اهميت بر

 يـاري  بـه  ويالن، كيان آن با .فرستد او پيغام همه به كه است ايزدان آور  پيام نريوسنگ ايزد
ــار .اســت   شــده   گمــارده گيتــي در دادن  )وســنگينر (= او كــه ديــگو انيــك ةتخمــ ةدرب

)Ne#ryo3sa#ng( كه گويد چنين .ديفزايب را او )پيونـد  از را كيـان    ةتخمـ  كه اوست )سبب  به 
  Farnabaq Dadegi, 102: 228.(10 ؛115 :1390 دادگي،  فرنبغ( خوانند خدايان

 تخمه از بايد ساساني شاه و نداشت را پادشاهي مقام احراز شايستگي كس هر بنابراين
 ايرانيان نزد گوهر و تبار اهميت و تقدس بر داللت كه بود كياني فر داراي و كياني تبار و

  .است   يافته بازتاب نحو   اين   به ايران ملي   ةحماس و فره   ةاسطور در كه داشت
 ناظر تر بيش كه ،شود مي پديدار گفتارها  پاره از گذاريتأثير و مهم بخش در چنين هم فره

 ،است دشمنان با سازي  غيريت و ملي هويتي برساختن راستاي در ساسانيان هاي  سياست بر
 هاي  تالش از   حاكي و رود  مي شمار  به فره ملي ةوجه اسطوره از   وجه اين حقيقت در كه
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 و ،تحكيم متمركز، دولت به دهي  شكل سرزميني، وحدت برقراري منظور  به ساسانيان ةمجدان
 ؛است مفهوم اين ساختن   قدسي طريق از آن براي آفريني  مشروعيت و ايرانشهر مفهوم ةاشاع

 .آمد  مي شمار به اشكاني الطوايفي  ملوك سياسي ساختار مقابل ةنقط واقع در كه سياستي
 آفريده را ايراني ةفر كه گويد  مي زرتشت به اهورامزدا ،خوانيم  مي اشتاديشت در كه  چنان

 را انيراني هاي  سرزمين و بشكنند   هم در را ديوان و اهريمن آن مدد   به ايرانيان كه است  
 شود  مي فراهم ايرانيان براي كارآزموده فرزندان و رمه و اسب فره اين خاطر  به و بگشايند

 از شدن دور با كه بودند )Ane#ran( انيرانيان مقابل   ةنقط در ).205- 204 :1377 پورداوود،(
 ايرانشهر اهورايي جهان با و شدند دروغ و ،تاريكي اهريمن، پيرو ،مزديسنا اخالقي باورهاي

 ةكرد ،دينكرد سوم كتاب مندرجات ويژه به ؛)Shayegan, 2013: 807( برخاستند ستيز به
 از جدايي و ايرانيان با شدن   يگانه لزوم بر آن در كه است روشنگر بسيار باره  اين در ،140

 نگرش و انيراني و ايراني تمايز ).103 :1384 آذرفرنبغ،( است   شده تأكيد انيرانيان
 يافته بازتاب نيز اول شاپور از پس ساساني شاهان هاي  كتيبه اغلب در انيران با سازانه  غيريت

 نگرش اين آيد،  برمي كنستانتينوس ورتامپرا به دوم شاپور ةآمران ةنام از كه  چنان و
 شاهان سياسي   مناسبات در قومي ميراث و نياكاني هاي  ارزش بر تمركز با سازانه  غيريت
 ).521- 520 :1380 يارشاطر،( يافت  مي تظاهر آشكارا همواره ها  بيزانسي و روميان با ساساني

 متذكر انيراني ضد احساسات به زدن   دامن هدف با تر بيش )15 بند( گفتاري در تنسر ةنام
 )روميان( اسكندريان از دارا انتقام ستاندن و خواهي  كين اردشيرشاه هدف ةهم كه شود  مي

  ).91 :1354 ،تنسر   ةنام( است
 اعتبارات و مزدايي   شناسي  هستي و بيني  جهان تجلي و انعكاس كه يديمكوش جا اين تا
 واكاوي را گفتارها  پاره اين شدن دار  معني الجرم و فره ةاسطور گفتارهاي  پاره بطن بر حاكم
 و سياسي شئونات در ها  آن كاربرد فهم گرو در فقط گفتارها  پاره اين معاني فهم .كنيم

 ةهم در اسطوره گفتارهاي  پاره ،پيداست كه  چنان .است قواعد و اعتبارات فهم و اجتماعي
 روابط سياسي،   ساخت كهن، هنجار و سنت يا هانهاد به بخشي  مشروعيت درصدد موارد
 اجتماعي   مراتب  سلسله و ،رسمي ايدئولوژي طبقاتي، مستقر نظام و نوظهور و جديد قدرت
 معطوف منسجم، و پيوسته   هم  به اجتماعي، زباني   هاي همنظوم ةمثاب  به خود كليت در و است

 خوبي  به مزدايي عقالنيت و خرد ارچوبهچ در فقط كه است معنايي برساختن به ناظر و
 طريق از كه اند مردمي هاي  توده اسطوره اين مخاطب .دارد اجتماعي طنين و شده فهم

 و ،تبيين فهم، را شان  فرهنگي و اجتماعي زيست    جهان و ،معاني نظام ها،  پديده اسطوره،
 درصدد فره اسطورة كه پيامي ).Larson, 1974: 21; Malinovski, 1926: 3( كنند  مي تفسير
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 فرهنگي هاي  دگرگوني ةنتيج در اسطوره تطور و تحول سير و رود  مي دست از اش اجتماعي
 اعتبارات تجلي وينچ تفهمي   روش اساس بر پيشين بخش در كه طور همان .شود مي آغاز

 تجلي و انعكاس نيز بخش   اين در ،كرديم بررسي فره   ةاسطور گفتارهاي  پاره در را مزدايي
 فراگير اعتبارات .كنيم مي بررسي متفاوت نحوي  به را فره اسطورة در اسالمي   اعتبارات  

 در و گيرد  مي قرار اسطوره اين بازسازي خدمت در صوري   شكلي   به زمان   اين در اسالمي
 اسطوره اين اجتماعي   هاي  كارويژه رفتن   دست از رغم  به كه است   اين بر تالش دوره   اين
 پيشين بخش  مشروعيت   معناي سياسي   سطح در فرهنگي، قواعد تحول و دگرگوني دليل  به
  .شود احيا نو از ديگر بار

 و سياسي ساختارهاي در اساسي و بنيادين هاي  دگرگوني سبب ايران به اسالم ورود
 و شدن   دگرگون و كهن اجتماعي   هنجارهاي و ها  ارزش فروپاشي آن   تبع  به و اجتماعي
 معاني، ةمنظوم از بزرگي بخش طبعاً و شد مزدايي مسلط فرهنگي قواعد يافتن تحول
 همانند قواعدي و اصول بر ناظر و معطوف كه ،حاكم هنجارهاي و ،فرهنگي هاي  ارزش
 ممانعت نژاد، اصالت گروهي،  درون هاي  ازدواج تبار، و گوهر و تخمه اهميت و خون پاكي
 قضايي و حقوقي قوانين و باخت رنگ بود، كاستي  شبه   اجتماعي   نظام و طبقاتي،   تحرك از

 شناسي  كيهان و يزرتشت قوانين جانشين اسالمي   شناسي  هستي و بيني  جهان و اسالم دين
 دانش انحصار دليل  به ساساني ةدور در اسطوره كه كنيم توجه است مهم ويژه به .شد ساساني  

 شمار به ارتباطي   منسجم   متن رو   اين از و داد  مي   شكل مردم فهم به ها  آسروان و دبيران نزد
 و مردم هاي  توده بين دانش گسترش ويژه  به و اسالمي   ةدور فرهنگي تحوالت اما .رفت مي

 منسجم و ارتباطي   يمتن مقام در فره اسطورة نقش از حدودي تا كاستي  شبه نظام فروپاشي
 اين اسالمي،   فراگير و نوين   اعتبارات و ها  ارزش شدن   حاكم با ديگر،   سوي از و كاست  مي

 نظام و مزدايي   هاي  ارزش بر ناظر كه ،را شپيشين   اجتماعي هاي  كارويژه از بسياري اسطوره
 اسطورة به نيازي ديگر جديد عصر اين در مثال   براي .داد   دست از بود، حاكم   كاستي  شبه  

 و طبقاتي هاي  پايگاه در مردم داشت نگاه يا تبار شرافت و خون   پاكي شرعي   توجيه براي فره
 ديگر اي  پاره كنار در فره اسطورة نوين فرهنگي ـ اجتماعي بستر اين در .نبود شان    اجتماعي

   گفتاري  كنش نقش در ديگر بار ايرانشهري ةانديش اصلي هاي  لفهؤم و اركان از
 جديد شرايط با پيشين اجتماعي   عمق از   تهي و سياسي   اهداف با تر بيش ،ساز  مشروعيت

 عمدتاً جديد هيئتي و كالبد در نوين شرايط اين از پذيرفتن تأثير ضمن و شده سازگار
 بازتوليد و بازسازي پيشينش و نخستين شكل در نيز حدي تا و اللهي ظل ةانديش صورت  به
 است، سان يك مختلف هاي  دوره در فره اسطورة ماهيت و سرشت ديگر،   عبارت به .شود مي
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 اين در و يابد  مي تجلي و تعين جديدي اشكال و ها  قالب در واحد ةجوهر اين كه آن حال
 از   متفاوت   اي  گونه  به و صوري و شكلي صورت به صرفاً اسالمي فراگير   اعتبارات زمان
 انعكاس آن در و گيرد  مي قرار آن بازسازي و فره محتواي توجيه خدمت در ساساني دوران
 از   اي  نبي صورت به فره   صاحب كيخسروِ اشراق،   شيخ آثار در مثال     براي كه  چنان ؛يابد مي

 .كرد هجرت خدا راه در اسالم پيامبر سان  به و بود پرهيزكار كه شود  مي   ترسيم انبيا   ةسلسل
 و جوهر از رفته  رفته بازسازي، اين مسير در نيز اسطوره نخستين و اصلي   شكل نتيجه در

 فرو اجتماعي و اساطيري ـ اعتقادي عميق هاي  وخاستگاه ها  ريشه با اي  اسطوره   سرشت
 گسيخته بنابراين ؛گذراند  مي سر از را زباني و متني هاي  دگرديسي و تطورات و شده   كاسته

 تنگاتنگ پيوند همان اسالمي دورة در روزمره   زندگي متن از فره اسطورة پيوند شدن  
 ساساني   دوران در كه ،طبقه و ،نژاد خون، از   اعم ،حاكم   اجتماعي   هاي  ارزش با اسطوره  

 كه معنايي ،رفت مي شمار به اسطوره اين دگرديسي و تطور اصلي عامل بوديم، شاهد
   نهفته اش  سياسي و اجتماعي آفرين  مشروعيت هاي  كارويژه در كرد  مي توليد فره اسطورة

 مردم ميان در آن اجتماعي   طنين و بازخورد نتيجة نيز توليدشده سياسي   مشروعيت و بود
 كه  چنان ،سياسي سطح در فره اسطورة كردن معنادار براي تالش اسالمي   دورة در اما بود،
 در اسالمي   فراگير   هاي  ارزش و بيني  جهان انعكاس طريق از شود، مي بحث ادامه در

 و اش اجتماعي   هاي  كارويژه رفتن   دست از سبب  به مؤثر   اجتماعي بازخورد   فقدان   شرايط
 فراموشي و ،دگرديسي تطور، سبب امر همين و پذيرفت صورت فرهنگي قواعد تحول
  .شود مي مذكور ةاسطور
 با اسالمي   دوران در سلطنت   الهي   حق و ايزدي   فرة ةمقول بازسازي و بازتوليد روند اما

 كه ،ايراني مستقل  نيمه و مستقل هاي  حكومت گيري  شكل و عباسيان رسيدن   قدرت   به
 نوظهور ةطبق آمدن پديد با ويژه هب و رفتند،  مي شمار  به عباسي   خلفاي قدرت رقيب نهادهاي
 در ايراني عنصر تقويت پي در و زمان   اين از .است   شده   دانسته مرتبط ايراني   دبيران و كاتبان
 متون برخي ةترجم قالب در تدريجي،   روندي طي ايرانشهري     ةانديش خالفت، دستگاه
 انديشگي   جريان متن به اردشير عهد و تنسر   ةنام قبيل از باستان   ايران پراهميت و گذارتأثير
 ؛386 :1375 كرمر، ؛58- 57 :1383 طاووسي، و زماني( يابد  مي   راه مسلمانان   سياسي   تفكر و

 سو   يك از گرفتند، شكل دوران اين در كه ،ايراني   هاي  حكومت ).83- 80 :1387 طباطبايي،
 جلب براي سازي  نسب زمان هم و برآمدند عباسي ةخليف از ديني   مشروعيت كسب درصدد
 هخامنشي   پادشاهان به را شانتبار و   نسب مسير   اين در و كردند آغاز را مردمي   حمايت
 سازي  نسب ةمقول بر  عالوه ).20 :1386 اكبري، ؛17 :1391 بيطرفان، و محمدي( 11رساندند
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 اسالمي   ةدور در ايراني اجتماعي ـ فرهنگي قيعال ياحيا از   نشان كه ،12تاريخي شواهد و
 ةانديش هاي  لفهؤم و مفاهيم نيز اسالمي   دوران سياسي هاي  انديشه در رفته  رفته داشته،

 تركان ظهور مقطع از شهاي جلوه و يافت هايي  بازتاب ايزدي   فرة مقولة مشخصاً و ايرانشهري  
 ساساني ةدور هاي  اندرزنامه از تأسي با كه هايي  نامه  سياست قالب در ايران،   سياسي   صحنة در
 در عرفاني ـ فلسفي ةجنب از و سو  يك از درآمدند تحرير   رشتة   به ايرانشهري   اصلي   متون و

 ؛228 ،84- 83 :1387 طباطبايي،( شد پديدار و عيان ديگر سوي از اشراقي مكتب قالب
 و طوسي الملك  نظام   خواجه به توان  مي نخست ةدست از ).59 :1383 طاووسي، و زماني
 ادامه در .است سهروردي گمان  بي دوم   ةدست شاخص ةنمايند و كرد   اشاره غزالي محمد
 اين بازسازي در كه را اسالمي   فرهنگي   هاي  ارزش و فراگير اعتبارات تجلي كوشيم مي

  .كنيم تصوير انديشمندان اين آراي در اند  يافته   بازتاب آن نوين گفتارهاي پاره و اسطوره
 الملك نظام خواجه يآرا در ايرانشهري ةانديش ديگر هاي  لفهؤم برخي كنار در ايزدي   فرة

 هدف با را اش سياسي   ةنظري الملك  نظام   خواجه .است   شده   گرفته   خدمت   به )ق 408-485(
 تركـان  حكومت به بخشي مشروعيت و تثبيت هدف با و خالفت از سلطنت نهاد كردن جدا
 نـه  را سلطان قدرت مشروعيت ماوردي، خالف بر كوشيد و كرد مطرح سلجوقيان عهد در
 كنـد  تثبيـت  ايـزدي    فرة از گرفتن مدد با الهي مستقيم انتصاب بر بنا بلكه خليفه اتتأييد از
 سياسـي    ةانديشـ  در آرماني   شاهي كه كوشيد مسير اين در وي البته ).84 :1387 طباطبايي،(
 را پادشـاه  وي .دكنـ  بازسـازي  اسالمي عصر فرهنگي قواعد ارچوبهچ در را باستان   ايران  

 جانشـين  و خداونـد  ةبرگزيـد  آن   طريق از كه داند  مي سلطنت الهي   حق و ايزدي   فرة داراي
  :است زمين بر خدا

 حشـمت  و هيبت ... و برگزيند خلق ميان از را يكي روزگاري و عصري هر در تعالي ايزد
 بقـاي  و ... گذارند  مي روزگار او، عدل راند   مردم تا بگستراند خاليق چشم و ها  دل اندر او

  .)5 :1371 طوسي،( ... خواهند  همي دولت

 و باشـد  الهـي  فـر  را پادشـاه  امـا « :نويسد  مي چنين تر بيش   تأكيد با نيز زير گفتار  پاره در
 بـه  ).71 :1371 طوسـي، ( »... بيابـد  جهاني دو سعادت باشد، يار آن با علم و باشد مملكت

 رخـت  امنيـت  و نظـم  او رفتن   ميان از با و ستا دادگر ايزدي   فرة دارندة شاه ،خواجه باور  
 يآرمان     يشاه اين خواجه نظر در ).178 :1384 صالحي،   ديلم( شود  مي ظاهر ها  فتنه و بربسته
 رعايـت  ضـمن  خواجـه  .است اسالمي   هنجارهاي به بند پاي و مؤمن مسلماني فرة صاحب

 حدود تا خود يآرمان    يشاه الگوي در خويش روزگار اسالمي   نوين قواعد و ها  ارچوبهچ
 كـه  هرچنـد  ؛است   بوده بند پاي فره جوهرة و آن باستاني و كهن هاي  لفهؤم اغلب به زيادي
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   فاصله خداشاهي و الوهيت ةخصيص از باستان   ايران خالف  بر خواجه آراي در شاهي ةآموز
  .)181 ،175 :1384 صالحي،   ديلم( است   گرفته

 شريعت ةبرجست ةنمايند مقام در اغلب كه ،نيز )ق 505- 450( غزالي محمد امام
است  آورده   روي سلطنت   ةنظري به ،الملوك  حةينص ش،ديگر اثر در شده،   شناخته   نويسي  نامه
 ةمقول و است   درآورده استخدام   به را ايرانشهري   ةانديش هاي  لفهؤم از اي  پاره اثر   اين   در و

 در .يابد  مي بازتاب اش هانديش در اللهي  ظل ةشد   بازسازي مفهوم صورت هب ايزدي   فرة
 دادگري غزالي و است   شده   ه  ردشم ايزدي   فرة ةدارند و خدا   ةساي سلطان الملوك  ةحينص

 برجسته بوده، نظر   مطمح ايرانشهري   سياسي ةانديش در كه ،را ملك با آن ندپيو و سلطان
 ايزدي  ةفر ةمقول كه است اهميت حائز دليل   بدان بودن   طوالني رغم  به ذيل ةفقر ذكر ؛كند مي
  :است   آورده گرد خود درون در جا  يك ايرانشهري   ةانديش متعدد هاي  لفهؤم ساير كنار در را

 بر را گروه دو اين و برگزيد را گروه دو آدم،  بني از تعالي خداي كه باش آگاه و بدان
 السلطان« كه شنوي مي اخبار در كه  چنان ... ملوك ديگر و پيغامبران يكي :نهاد فضل ديگران

 و بزرگ كه يعني زمين؛ روي بر است خداي هيبت ةساي سلطان ؛»االرض في اهللا  ظلّ
 فرة و پادشاهي او كه را كسي كه دانستن ببايد پس .خويش خلق بر است خداي ةبرگماشت

 كردن نشايد منازعت ملوك و بودن بايد متابع را پادشاهان و داشتن بايد دوست داد، ايزدي  
 جور و او بندگان ميان در كند عدل كه است آن حقيقت به سلطان ؛... داشتن نبايد دشمن و
 ببايد پس .“الظلم  مع يبقيالكفر و ال  مع يبقيالملك ” :گفت )ص( پيغامبر زيرا ... نكند فساد و

 آبادان جهان بود، عادل پادشاه اگر كه است پادشاهان از جهان ويراني و آباداني كه دانستن
 انوشيروان كسرا و گور بهرام و افريدون و اردشير وقت به كه چنان بود؛ ايمن رعيت و بود
 و افراسياب و ضحاك وقت   به كه  چنان شود؛ ويران جهان بود، كار  ستم پادشاه چون و بود؛
  ).83- 81 :1361 غزالي،( ايشان مانند

  :نويسد  مي باال ةفقر توضيح در سودآور ابوالعال
 اهللا  ظل” عبارت نبود، جايز خداوند از تصويرسازي اسالم از بعد ةدور در كه جا  آن از
 تجسم خدايان فرة ةكنند  دريافت صورت  به را پادشاه كه شد نقشي جايگزين “االرض في
  ).67 :1384 سودآور،( كرد  مي

 ةفقر در كه  چنان و شده ييدأت سلطان الهي   حق و ايزدي   فرة الملوك  نصيحة در كلي طور  به
 آيـات  ةپايـ  بـر  اسالمي اعتبارات ارچوبهچ در فره ةمقول هويداست، خوبي  به نيز ذكرشده

  .است   شده   بازسازي اسالمي احاديث و قرآن
 ورزان  انديشه ترين  برجسته ةزمر در كه ،)ق 587- 549( سهروردي   الدين  شهاب   شيخ

 در را آن و نشاند خويش اشراقي   ةمنظوم كانون در را ايزدي   فرة ،رود مي شمار به تركان   ةدور
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 حكمت بنيادين مفهوم خره ،كرد بازسازي اسالمي   نوين   اعتبارات و قواعد ارچوبهچ
 و باستان  ايران   سياسي   انديشة از مهم ةمؤلف اين بازخواني با سهروردي و است اشراق  

 است   كرده احيا را آرماني شاهان »خسرواني   حكمت« خويش اشراقي   ةمنظوم در شكاربست
 افتخار و شكوه و روشنايي منزلة به اشراق شيخ ةمنظوم در خوره ).114 :1376 شكوري،(

  :گويد  مي وي .است مينوي   اضواي آن ةسرچشم كه شده   دانسته
 پارسـيان  لغـت  در .گـردد  روشـن  و قوي بدو بدن و نفس و است تأييد معطي كه نوري و
 كه كساني جمله از و گويند “خره   كيان” را آن ،باشد خاص ملوك چه آن و گويند “خره”

 و عـدل  بـه  كـرد  حكم كه  آن و افريدون ملك “نيرنگ” خداوند ،رسيدند تأييد و نور بدين
 از كـه  بـدان  يافـت  ظهـر  و خـويش  طاقـت  قـدر  به آورد جا هب ناموس تعظيم و قدس حق
 دريافـت  را سعادت غايت و تجريد و مثال طريق و متصل بدو و گشت متكلم القدس  روح

  ).187- 186 :1372 سهروردي،(

  :نويسد  مي هفر مفهوم ةدربار پرتونامه ةرسال در سهروردي
او را  د،يـ نوراالنـوار مـداومت نما   سيو تقد شيكه حكمت بداند و به آزما يو هر پادشاه

و بهـا بپوشـاند و    بتياو را كسوت ه يااله ةببخشند و بارق يبدهند و فر نوران يانيك   ةخُر
  ).81: همان(نصرت رسد  يو او را از عالم اعل ،شود عالم را يعيطب سيير

 قدرت كسب شرط ،سهروردي آراي در فره اسطورة نوين گفتارهاي  پاره در بنابراين
 لهأمت حكيمان نزد كه حكمتي ،است حكمت از   برخورداري اش هنشان كه است بودن   الهي

 به يدؤم و حكمت اهل نيز باستان ايران شاهان .كرد تلمذ ايشان نزد در بايد و است موجود
 ،كيخسرو .اند حكيمان حكومت از بارزي مصداق كيخسرو و فريدون و بودند الهي اتتأييد
 سلوك و سير به كند،  مي   ترسيم او از را فرهمند نبي يا مسلمان يك سيماي سهروردي كه

 كه است نمايي  جهان   جام صاحب و كند  مي هجرت خدا راه در و آورد  مي   روي عرفاني
 سهروردي كه جا  آن از نيز جا اين   در ).100- 89 :ب1382 مدرسي،( است ايزدي نور همان
 و دهد  مي دست  به فره مفهوم از اسالمي   تبييني كند،  مي ورزي  انديشه اسالمي يبستر در

 يا نور اين است معتقد كربن هانري كه طور  همان .بخشد  مي فره به ديني محتوايي و صبغه
 در محمدي نور كه است معنوي نقش همان داراي و پيامبران فرهمندي ةسرچشم رهخ

 سرچشمه نبوت مشكات از كه نوري ،دارد عهده بر شيعي شناسي امام و پيامبرشناسي
 ؛193 :1384 صالحي،   ديلم( شود  مي تابيده و افاضه پيامبران قدسي ارواح بر و گيرد  مي

 سوي از و مزدايي »خورنه« يا »هرخ« مفهوم با سو  يك از نور مفهوم .)222 :1371 شايگان،
 بين حال   عين در سهروردي .يابد  مي پيوند ميكر قرآن در نور ةسور 35 و 34 آيات با ديگر
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 معناي به سكينه .كند مي برقرار پيوند و ارتباط نيز قرآن در سكينه مفهوم و خوره مفهوم
 كه محضي انوار با را مفهوم اين اشراق شيخ و است افكندن اقامت رحل و شدن ساكن

 دهد مي پيوند كنند مي تبديل »نوراني هيكل« به را نفس و يابند مي اسكان نفس در
 و كياني فر گرريفست ترين بزرگ توان  مي را سهروردي ترتيب،   اين   به ).89 :1369 ،كربن(

 ةفر ويژه هب ،ايرانشهري ةانديش مفاهيم كه دانست اسالمي   ةدور در خسرواني حكمت احياگر
  .كند  مي بازتفسير و بازسازي اش اشراقي و اسالمي تفكر ةمنظوم در را كياني  

 نوپديـد  كالمـي  توجيهـات  و فـره  از نـوين  هاي  پنداشت اين ،شود  مي مشاهده كه  چنان
 بسـتر  در را ساسـاني  دورة بخـش   مشروعيت معناي و احيا نو از را فره سياسي   هاي  كارويژه
 يكلـ  طـور   به 13.اند كرده تداعي و بازسازي اسالمي حاكم فراگير اعتبارات و فرهنگي قواعد

   ياسـالم    شدة  يبازساز مضمون با اش يرياساط كهن يمعنا و صورت همان در فره كاربست
 نشيآفـر  يراسـتا  در كـه  ،يالله  ظل شةياند نينو ئتيه و كالبد در آن جوهرة ديبازتول اي آن

 اثـر  و نقـش  كه شود مي يتلق معنادار يگفتار   كنش ،است   بوده نيسالط ياسيس تيمشروع
 و هيـ توج يراسـتا  در ،ثيـ احاد و اتيآ از يپوشش صورت  به را ياسالم اعتبارات و قواعد

 نخست معناي در فره اسطورة اما ،است   كرده منعكس اسطوره نيا سرشت و جوهره تيتثب
 فرهنـگ    نـوين  قواعد   متن در ،سابقش اساطيري محتواي در هم و شكل در هم يعني ،كلمه

 دليـل   بـه  رفتـه   رفتـه  و باشد   داشته توانست نمي و نداشت را اش هگذشت جايگاه طبعاً اسالمي  
 از را اش اجتمـاعي  هـاي   كـارويژه  از بسـياري  اسالمي عهد به باستان   ةدور از گذار در كه  آن  

 نهاد   سر   پشت را ديگري زباني   تطورات و تحوالت دوره اين ادبي متون در بود، داده   دست
 در را دگرديسـي  و تطـور  رونـد  اين .شد   كاسته شدت به آن اهميت از تطورات اين   تبع  به و

  .دكر خواهيم بررسي اجمال  به بعدي بخش
  
  ايزدي   فرة ةاسطور دگرديسي و تطور 2.5
 همانند متني در توان  مي ويژه  به را اسالمي   ةدور در ايزدي   فرة ةاسطور تحول و تطور سير
 ةانديش هاي  مؤلفه و عناصر از   مشحون آشكارا كه كرد مشاهده روشني  به دمنه و  لهيكل

 از مقفع ابن بار  نخستين را اثر اين .)71 :1385 طباطبايي،( است ايرانشهري سياسي
 .برگرداند فارسي نثر به منشي نصراهللا ،غزنوي شاه  بهرام عهد در سپس و عربي به پارسي

   به و باخته   رنگ ايرانيان نزد شاهان براي ايزدي   فرة شدن   قائل زمان اين در كه جا  آن از
 شود  مي   هظمالح مهم متن اين در بود،   يافته تري  فراوان اهميت اللهي  ظل مفهوم  شجاي
 مطرح اللهي  ظل و ،اخالقي سجاياي خسرواني، آفتاب شكل سه به ايزدي   فرة ةمقول كه
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 جهان از مزدايي شناسانة  هستي دريافت و درك بر ساسانيان دورة در اجتماعي هاي  سوژه
 بيني،  جهان ارچوبهچ در هستي هاي  پديده و رويدادها از آنان تفسير و بود استوار
 سياسي   كنشگران و فاعالن يافت،  مي   تكوين زمانه مزدايي مسلط هنجارهاي و ،ها  ارزش
 براي ابزاري سان  به را   اسطوره زبان اعتبارات و قواعد اين ارچوبهچ در كه بودند قادر

 تداوم و بيان كه ،فره اسطورة بنابراين .طلبند ياري   به سياسي   ساخت مشروعيت تضمين
 طبيعي واكنش و كند ايجاد طنين مخاطبان   ميان در توانست  مي بود، هنجارها و قواعد اين

 ساخت مشروعيت و حاكم مناسبات استمرار شپيامد و نتيجه كه برانگيزد را مخاطبانش
  .بود مستقر نهادهاي و سياسي
 اسالمي دوران به ورود و ساسانيان فروپاشي پي در كه داديم   نشان مقاله اين در
   يك ،بعد   به زمان   اين از .شد بنيادين تحولي خوش دست حاكم فرهنگي قواعد و فرهنگ

 دهندة  مشروعيت معناي و كارويژه كوشيدند مي كه ايراني، مستقل  نيمه هاي  حكومت ديگر بار
 استعاري و نمادين زباني منزلة به فره اسطورة از كنند، بازتوليد و احيا را فره اسطورة

 دوران در حاكم فرهنگي قواعد زماني   مقطع اين در كه جا  آن از اما كردند، برداري  بهره
 كه اي  گونه  به ،پيشين بخش  مشروعيت معناي توليد ،بود   شده متحول و دگرگون ساسانيان

 ؛نبود پذير  امكان شود، برخوردار عمومي پذيرش از اجتماعي مختلف هاي  گروه ميان در
 و داده   دست از اسالمي ةدور در را اش اجتماعي   هاي  كارويژه از بسياري هفر ةاسطور زيرا

 وجود هب جديدي قواعد و بود   شده   قطع مردم اجتماعي   حيات با زيادي حدود تا پيوندش
 نوين قواعد و اعتبارات پيدايي و داشت پي در نويني هاي  الزام و اقتضائات كه بود   آمده

 شكل اين در تا شود بازتفسير و بازسازي نو از فره اسطورة كه كرد مي ايجاب فرهنگي
 و سياسي سطح در بنابراين ؛كند تضمين را سياسي ساخت مشروعيت زندگي نوين
 ،اللهي  ظل ةانديش قالب در تر بيش آفريني  مشروعيت منظور  به فره اسطورة بازسازي كالمي

 نشيشيپ   شكل قالب در يتر كم حد تا ،بود فره   كهن   اسطورة   جوهرة دربردارندة هك
 ،يسيدگرد تطور، ،ياسالم   دورة يادب متون در زمان   نيا از نيبنابرا ؛رفتيپذ صورت

   نخستين   شكل در فره اسطورة زباني گفتارهاي  پاره محتوايي و معنايي تحول و ،فحذ
   متن سان  به توانست  مي ساساني  مزدايي   عقالنيت بستر در فقط كه شاهديم را شا اساطيري
 و فهم   قابل اجتماعي،   كنشي منزلة به ،فرهنگي   فضاي آن در و كند   عمل ارتباطي   منسجم
 ؛داد  مي   دست از را شموضوعيت و محتوا طبعاً ،نوين   شرايط اين در و بود ترمعنادار
 پيوند هماي  اسطورة با ادبي متون و ادبيات در رفته  رفته زمان گذر در فره اسطورة بنابراين
  .شد تبديل موهوم باوري به مردم ةعام نزد و خورد
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  ها نوشت يپ
 

 تدريجي شدن   تهي و استحاله با كه ايم  برده كار  به وسيعي معناي به را تطور و تحول لفظ جا اين در. 1
  .است مترادف محتوا از

 مثابة متن ارتباطي مقصودرسان و تأثيرگذار ميان ساخت سياسي  ويژه اگر توجه كنيم كه اسطوره به به. 2
بيني حاكم را به مردم منتقل   مد نظر نظام سياسي و جهان     كند و دانش  برقرار مي   ها رابطه  و توده

هاي سياسي و   ويژه بايد توجه داشت كه اسطوره ابزار تفنن مردمان قديم نبود و مردم پديده كند، به  مي
توان دريافت كه   جا مي دند و از اينكر  ها فهم و تفسير مي  اجتماعي جامعة خود را به مدد اين اسطوره

  .رفته است شمار مي ناميم در گذشته تاريخ رسمي ايرانيان باستان به  هاي ايراني مي  چه امروز اسطوره  آن
توان به ديدگاه ارنست كاسيرر، فيلسوف   دربارة پيوند تنگاتنگ و تاريخي اسطوره و زبان مي. 3

داند و به   زاد مي ريشه و هم  و زبان را دو مقولة هموي اسطوره . تبار، اشاره كرد  آلماني
وي،  باور به. دارد باوردمان تاريخ بشريت   دو از همان طليعة سپيده  ناپذير اين   بستگي جدايي هم
ها   بستند، نخستين واژه  هاي شناخت هستي در ذهن انسان نطفه مي  هنگام كه نخستين هسته   آن

شناختي كه انسان  ترتيب، نخستين صورت  اين   به . هاي بشر بودند  در حكم نخستين اسطوره
؛ 14- 13: 1379؛ ضيمران، 86، 20: 1390كاسيرر، (ـ زباني بود  اي  برساخت، صورت اسطوره

  ).189: 1389احددوست، و
، آتش، شاهين، آهو، )ها  نگاره  در سنگ(دار  فره در اشكال مادي و قابل رؤيتي مانند پيكرة بال. 4

اي   صورت هاله  كه بابك فره را در خواب به  شود؛ چنان  ظاهر مي... و ) غرم و ميش كوهي(قوچ 
بار در شكل   دود و يك  پي اردشير ميشود كه در   بيند يا فره در هيئت غرمي ظاهر مي  از نور مي

 ).202، 184، 176: 1389، اردشير بابكان  كارنامة (دهد   خروسي اردشير را از سوء قصد نجات مي
... سغدي مانوي فره مردي است كه جامة شاهوار بر تن دارد  هاي در يكي از داستان

صورت   ايزدي را، كه به يا در برخي نقوش سنگي پادشاه ساساني فرة) 110: 1376زرشناس، (
 ).34: 1384لوكونين، (كند   حلقة سلطنت نشان داده شده است، از اهورامزدا يا آناهيتا دريافت مي

؛ 337- 336: 1377پورداوود، (آيد   شكل پرندة وارغن درمي  فره به  زامياديشتاز  35در بند 
پاشد و ظاهر   شكل آتش به پيرامون نور مي و در داستان تولد زرتشت به) 375: 1368راشد، 

  ).1370آموزگار و تفضلي، (شود   مي
5.vasa#n miya#n har dû kh &areh awar mat u avin hambasn bûthend ku nê pêta ̂[but] ku

kata#m nar û kata#m nârik, û kata#m a#n kh &arehi aûhr  #mazd [dât awâ ôIsa#n,i hast i  
kh &areh i martôm aûbas dâta] 

chûn gûyêt,ku katâr pis dâta, kh &areh ayûp tan/az  #as gûpt aûhr  #mazd,ku kh &a
reh pis dâta û kh &ês #kârih bê  ô kh &es #kârih dât vas vichârisn in ,ku rûban pis dât
a,u tan pas. 
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6.û in  #icha gûyêt pa din ku am[nê]har #visp ahû  #iast  #aûmand hamâr dâtaku,hama a
êvak hend chi râ kh &areh  #i kh &eskârth pa kasa#n vas # [kâr] har ke ân i vêh varzêt û
 kûnet as arj. 

 يك حمايت تحت يك هر وران  پيشه و كشاورزان و دبيران جنگاوران، روحانيون، اصلية طبق سه. 7
 سـه  اين و بود جهان از محافظت براي اورمزد دست  به آتش آفرينش از   نمادي كه بودند آتشكده
 شـناخته  گانـه   سـه  طبقات كماالت و صفات مظاهراز  نيز وبودند  اشه و ايزدي  ة فر تجسم آتش
 .بـود  پيوسـته  هـا   آن به و آمده )ابركران( برتر عالم از كه بود اي  خوره ها  آتش اين روان .شدند  مي

 و، جنگاوران روحانيون،ة طبق سه به ترتيب  به مهر  آذربرزين و، آذرگشنسب آذرفرنبغ، هاي  آتشكده
 سـن،   كريسـتين  ؛91- 89: 1352 مجتبايي، ؛92- 90: 1390 دادگي،  فرنبغ( داشتند تعلق عادي مردم

  ).120- 119: 1388 سن،  كريستين ؛91: 1374
8.ha#d a#n i ganna#g .me#no#g padiŝ ŝkefttar,e#k abar xwarrah i# xwadayi#h weh  # din pad e#

k tan abardar zo#ri#ha# o# ham ham madan ,abesihisen i#.ŝ az e#n hami#h ra#y 

  :گويد  مي دولت و دين ميان وحدت و پيوستگية الزمة دربار بليغ و شيوا سخناني در اردشير. 9
 زيـرا ؛ نبـاد  ديگـري  آن به جز يك هر پايداري كه زادند هم برادر دو دين و پادشاهي بدانيد
 شالوده از را پادشاهي .است بوده دين پاسدار پادشاهي تاكنون و است پادشاهية شالود دين
 ؛243: 1382 مسـعودي،  ؛116: 1369 مسـكويه،  ابـن ( نباشد گريزي داري پاس از را دين و

  ).67: 1348 ،اردشير عهد
10.nêryo  #sang pat dâ  #i yazdân ,ku, pa hama pêtâm oi ferstet,awâ oisa#n kaya#n û yala#

n,pa ayiyârih dâtârih,i andar getâh,vinârt êstêt, û tokhma  #i kaya#n râ gûyêt,ko oi b
ê #awazâyinêt.chûn gûyêt, 

ku ôi tôkhma  #i kaya#n ez pat # vand baga#n kh &a#nêt nêryôsang. 

 ̂frâdâtârih u râyinitârih #i gêhan. 
آل بويـه بـه    زيار بـه كـاوه،    كه طاهريان پيشينة باستاني خود را به رستم و منوچهر، آل  چنان. 11

كردنـد     چوبين و سـرانجام سـلجوقيان بـه افراسـياب منتسـب        بهرام گور، سامانيان به بهرام
  ).20 :1386؛ اكبري، 17 :1391محمدي و بيطرفان، (

، كرده ضرب ري در كه، اي  نقره مدالي بر بويه الدوله  ركن كه  اين تاريخي شواهد جمله از. 12
 شاهنشاه فر«: است   شده   نوشته آن بر پهلوي خط به و دارد سر بر تاجي ساساني شاهان چون هم

 الخاص   الكمال   فية رسال در سجستاني از   نقل   به كرمر جوئل ).83 :1375 كرمر،(» باد فزون
 الهي و كامل فردي نيز و الهي نورة پذيرند را عضدالدوله سجستاني«: گويد  مي االنسان  نبوغ

  ).53 :همان(» است متصل كل عقل با او عقل كه كند  مي وصف
طور صريح يا  بهبر آراي سهروردي،   عالوه  كيانى ةخرشايان ذكر است كه اصطالح . 13

توان به   مي جمله ازكه است    رفته   كار بههاي عالمان مسلمان   و نوشتهتلويحى در متون 
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) قرن هفتم( الدين سجاسى شمس، االديان  بيان در) پنجم   قرن( بن عبيداللّه ابوالمعالى محمد
كرد   اشاره  اكبرى نآئيدر ) قرن دهم و يازدهم( مىالو خواجه ابوالفضل ع ،فرائدالسلوكدر 

و  اند برده كار پادشاهان به ةاين اصطالح را دربار، كه )444: 1390، اسالم  جهان    نامة دانش(
كار رفته   هاي نويسندگان مسلمان اين دوران به  گسترده در نوشته   نحوي  اللهي نيز به  تعبير ظل

  .رود  شمار مي  است و وجه غالب در ادبيات و متون اسالمي به  
  
  نامه كتاب
ـ فر ةترجمـ  ، يـي مزدا يـن د ةنامـ  درس ؛نكـرد دي سوم   كتاب ).1381( دانيام آذرباد و فرخزادان آذرفرنبغ  دوني
  .دهخدا فرهنگ :تهران، كمي دفتر لت،يفض
ـ فر ةترجمـ  ،يـي مزدا يـن د ةنامـ  درس ؛نكـرد دي   سوم   كتاب ).1384( دانيام آذرباد و فرخزادان آذرفرنبغ  دوني
  .نييمهرآ :تهران ،دوم دفتر لت،يفض
 :تهران ،يتفضل احمد و آموزگار ژاله ترجمة ،نكرديد پنجم كتاب ).1386( دانيام آذرباد و فرخزادان آذرفرنبغ
  .نيمع

  .بابل سراي  كتاب: تهران ،زرتشت زندگية اسطور ).1370( تفضلياحمد  و ژاله آموزگار،
  .سروش: تهران ،1 ج امامي، ابوالقاسمة ترجم ،االمم  تجارب ).1369( مسكويه   ابن

 ،»طوسـي  الملـك   نظـام    خواجـه  عصـر  سياسي هاي  انديشه بر باستاني هاي  نگرش ثيرأت « ).1386( امير ،اكبري
  .7 ش ،2 س ،تاريخ ةنام فصل
 نشـرية  ،»)پادشـاهي  همـاي  و كياني فر( سان همة اسطور دوة رابط تحليلي بررسي« ).1389( ميرجليل اكرمي،

  .220 ش ،53 س ،يزتبر دانشگاه يانسان علوم و ياتادب ةدانشكد ،فارسي ادب و زبان
  .اختران: تهران چاوشيان، حسن و جوافشاني ليالة ترجم ،انتقادي معرفي ،هابرماس ).1386( ويليام ويت،  اوث

  .اساطير: تهران ،2 ج، ها  يشت ).1377( ابراهيم پورداوود،
  ني نشر: تهران پرست، مسمي شهناز ترجمة ،اجتماعي علم فهم ).1386( راجر تريگ،
  .توس: تهران بهار، مهرداده گردآورند ،بندهش ).1390( يدادگ فرنبغ
 بنيـاد : تهـران ، 15 ج عـادل،  حـداد    غالمعلـي  نظـر  زيـر  ،»خلعـت ــ   خانـه «. )1390( اسالم  جهان  ةنام دانش

  .اسالمي   المعارف ةداير
 و اسالم بازشناسي مركز: تهران ،ايرانية انديش در كيهاني   نظم تا سياسي نظم از ).1384( بهروز صالحي،   ديلم

  ).باز( ايران
ـ ادب ةدانشكد ،يادب يجستارها مجلة ،»شاهنامه در فره و فر« ).1368( محمدرضا راشد،  يانسـان  علـوم  و اتي

  .87و  86ش  ،مشهد يفردوس   دانشگاه
  .مؤسسة فرهنگي صراط: ، عبدالكريم سروش، تهرانفلسفة علوم اجتماعي ).1382(راين، آلن 

، اسـالم  از پـيش  ايـران  در سياسـي  ةانديش ؛ مزدايي خرد در   سياسي   ةانديش   مباني ).1389( محمد راد،  رضايي
  .نو طرح: تهران
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 تهـران،  ،يـي رفخرايم ديمهشـ ة نامـ   واژه و هـا   ادداشـت ي ،يفارسـ   برگـردان   ،يسيآوانو). 1390( يپهلو   تيروا
  .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه

  .3 ش ،3 س ،فرهنگستان نامة ،»مانوي سغدية قص يك از عناصري« ).1376( زهره زرشناس،
 از پـس  ايـران    سياسـي   ةانديشـ  در آن بازتوليـد  و ايزدي  ة فر« ).1383( طاووسيمحمود  و محمد  علي زماني،

  .3 ش ،3 س ،يرانيا يها زبان و فرهنگ قاتيتحق مركز ،ايراني   مطالعات مجلة ،»اسالم
  .روز فكر: تهران قادري، تيمورة ترجم ،گري  زرتشتي غروب و   طلوع ).1375(. سي .آر زنر،

: ، تهـران ياجتمـاع  علـوم  در ريتفس روش اع،هايي در فلسفة علم االجتم  درس ).1379(عبدالكريم سروش، 
  .نشر ني
: تهران ،3 ج نصر،   سيدحسين تصحيح ،اشراق   شيخ   مصنفات   ةمجموع ).1372( يحيي   الدين  شهاب سهروردي،

  .انساني علوم پژوهشگاه فرهنگي تحقيقات و مطالعات   ةسسؤم
  .ني نشر: تهران ،باستان   ايران   پادشاهي آيين در ايزدي  ة فر ).1384( ابوالعال سودآور،
  .آگاه: تهران پرهام، باقرة ترجم ،ايراني اسالم در معنوي تفكر آفاق كربن، هانري ).1373( داريوش شايگان،
ـ يا مطالعات مجلة ،»پهلوي و اوستايي هاي  متن در فره   ةواژ   معنايي   تحول« ).1386( گلفام شريفي،  مركـز  ،يران
  .11 ش، 6 س ،يرانيا يها  زبان و فرهنگ قاتيتحق
  .4 ش ،انساني علوم مدرس ،»سهروردي منظر از خسرواني حكمت« ).1376( ابوالفضل شكوري،
  .هرمس: تهران ،گذر از جهان اسطوره به فلسفه ).1379( محمد ضيمران،
  .ريكو: تهران ،رانيدر ا ياسيس شةياند خيتار بر   يدرآمد ).1387( دجواديس ،ييطباطبا

در  يرانشـهر يا يهـا   شهيو تداوم اند ريس«). 1389(  زاده  يمم و مريم مقدم  ينواخت ، امينژنيب ناو،  يريظه
 ةدور ،اصـفهان  يانسـان    علـوم  و اتيادب ةدانشكد، يفارس   اتيزبان و ادب   يها  پژوهش ،»دمنه و لهيكل

  ).7پياپي ( 3 ش ،2 س ،ديجد
 انجمـن    انتشـارات : تهران ،يشوشتر  امام  يمحمدعل ةترجم عباس،   احسان گر پژوهش). 1348( رياردش عهد

  .يمل آثار
  .بابك: تهران ،ييهما نيالد  جالل  حيتصح   ،الملوك  حةينص). 1361( محمد   امام ،يغزال

  .افكار :تهران ،مسكو چاپ اساس بر يفردوسة شاهنام). 1387( ابوالقاسم ،يفردوس
 ريو اسـاط  يفردوسـ  ةشـاهنام آن در    يكاركردهـا    و   فـر    ةاسطور   يشناخت  انسان   ليتحل«). 1390( فرزاد ،يقائم
  .174 ش ،44 س ،)سابق يانسان   علوم و اتيادب( يادب يجستارها ،»رانيا

 ،اقتصاديـ  سياسي اطالعات مجلة ،»پادشاهان الهي   حق و   ايزدي  ة فر« ).1377( همايون محمدعلي كاتوزيان،
  .130- 129 ش
  .كتاب دنياي: تهران مشكور، محمدجواد اهتمام   به ).1389(بابكان  رياردش كارنامة
  .مرواريد: تهران ثالثي، محسنة ترجم ،اسطوره و زبان ).1390( ارنست كاسيرر،
  .توس: تهران طباطبايي، سيدجوادة ترجم ،تطبيقية فلسف و ايراني  ة فلسف ).1369( هانري كربن،
ـ بو  آل عهد در   يفرهنگ   ياياح ).1375( جوئل كرمر، ة ترجمـ  ،يدر عصـر رنسـانس اسـالم      يـي گرا  انسـان  ه؛ي

  .اهيگدانش نشر مركز: تهران كاشاني، حنايي محمدسعيد
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ة ترجم ،ايرانيان   اي  افسانه تاريخ در شهريار   نخستين و انسان   نخستين   هاي  نمونه ).1389( آرتور سن،   كريستين
  .چشمه نشر: تهران تفضلي، احمد و آموزگار ژاله
 تحريـر  و ترجمـه  ،ساسـانيان  شاهنشـاهي ة دور در دربار و دولت و ملت وضع ).1374( آرتور سن، كريستين

  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران مينوي، مجتبي
  .معاصر   صداي: تهران ياسمي، رشيدة ترجم ،ساسانيان زمان در ايران ).1388( آرتور سن،  كريستين
  .يفرهنگ قاتيمطالعات و تحق مؤسسة: تهران محصل، راشد يمحمدتقترجمة  ).1366( مزادسپر   هاي  گزيده
 ،»ساسـاني  هـاي   سـكه  مـذهبي  و سياسـي    هاي  نشانه در پژوهشي« ).1388( زاده  ابراهيم فرزاد و مهتاب مبيني،

  .12 ش ،4 س ،تاريخ نامة فصل
   انجمـن    انتشـارات : تهـران  ،باسـتان  ايـران  در آرمـاني    شاهي و افالطون   زيباي شهر ).1352( اهللا  فتح مجتبايي،

  .باستان   ايران   فرهنگ
 ايران به باستان ايران از ايزدي،ة فر سياسي  ة انديش تحول و انتقال« ).1391( بيطرفان محمد و ذكراهللا محمدي،

  .16 ش ،6 س ،تاريخ سخن يتخصص ـ يعلم نامة فصل ،»ايراني گران  انديشه مباني بر تكيه با اسالمي،
ـ ادب ةدانشكد ،شناخت ،»سهروردي و فردوسي روايت   به فرهمند   كيخسرو« ).ب1382( فاطمه مدرسي،  و اتي
  .37 ش ،يبهشت ديشه دانشگاه يانسان علوم
 و ادبيات دانشكدهة مجل ،»فردوسي و سهروردي آثار در آن بازتاب و مزدايية خورن« ).1382( فاطمه مدرسي،
  .35و  34 ش دوم،ة دور ،اصفهان دانشگاه انساني علوم

 و   يفرهنگـ    پژوهشـگاه   : تهـران  ،يميمحمود كر   ةترجم ،فلسفه در ياديبن ميمفاه ؛زبان. )1389( خوسه مدينا،
  .ياجتماع

 يعلمـ : تهران ،1 ج نده،يابوالقاسم پا ةترجم ،الجوهر  معادن و الذهب  مروج .)1382( نيحس   بن   ي عل ،يمسعود
  .يفرهنگ و

  .توس: تهران آموزگار، ژاله كوشش   به ،يتفضل احمد ةرجمت ).1391( خرد ينويم
 رضـواني،    اسـماعيل  محمـد  و مينـوي    مجتبـي  تعليقاتة گردآورند و مصحح ).1354( گشنسب به تنسر  ة نام

  .خوارزمي   :تهران
  .اميركبير: تهران شعار، جعفر كوشش   به ،نامه  استيس ).1371( اسحاق بن  حسن ابوعلي طوسي، الملك  نظام

  .نو داد رخ: تهران ،رمعاص اجتماعية نظري و آل  ايدهة گون وبر، ).1391( سوزان هكمن،
  .سروش: تهران ،شناسي  اسطوره به علمي رويكردهاي ).1389( مهوش واحددوست،

  .سمت: تهران ،فلسفه با آن پيوند و اجتماعي علمة ايد ).1372( پيتر وينچ،
اول و  قسـمت  ،ساسانيان دولت فروپاشي تا سلوكيان از ايران تاريخ ).ب1380( همكاران و احسان يارشاطر،
  .اميركبير: تهران ،3 ج انوشه، حسنة ترجم دوم،
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