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1- مقدمه
جامعه  آن  شاخص  های  و شخصّیت  قهرمانان  مرهون  ملّـتی  هر  فرهنگ  تردید  بی 
می باشد لذا نمایان شدن بن مایه ها و قدمِت عناصر فرهنگی هر تمّدنی می تواند ما را 
به عظمت معنوی و پیام اجتماعی قهرمانان حماسی آن رهنمون باشد، بنابراین سرزمین 
ایران با داشتن کهن الگوها و اسطوره های حماسی در بین سایر ملل متمایز بوده و به 
دلیل پیام جهانی و انسانی، عناصری از فرهنگ های مترّقی سومری و عیالم و غیره را نیز 
در خود داراست که در نتیجۀ نوعدوستی و همسویی و آمیزش معنوی این فرهنگ پیشرو، 
با فرهنگهای ملل تابعه می باشد ، این مشّخصه های فرهنگی، در دورة حاکمیت فراگیر 
اولیۀ آریاییان ایرانی )هخامنشیان( عماًل امکان ظهور یافت به گونه ای که نشانه های آن را 
می توان در منابع کهن زرتشتی و آثاِر به جای مانده از آن دوره مشاهده نمود، با سرنگونی 
حکومت سلوکی و ورود پارتها در عرصۀ سیاست ، اساطیر کهن که ریشه در عقاید دیرین 
آریایی دارد، بیش از پیش در ساختار معنوی ایرانیان وارد گردید به گونه ای که قهرمانانی 
این  از  می باشند  باورها  این  تجّسم  عموماً  غیره  و  گیو  و  رستم  و  و سیاوش  آرش  چون 
روی تمّدن ایرانی- آریایی با داشتن چنین پشتوانه های معنوی و قهرمانان اسطوره ای، 
از شاخصترین فرهنگ های وحدت آفرین و ملّی جهان بوده و پیام انسانی آن رهگشای 

جامعۀ بشریست. 
پیشینۀ تحقیق

قهرماناِن ملّی در فرهنگ ایرانیان و به تََبِع آن در منابع همواره مورد تحسین بوده اند 
و  گرفته  آن صورت  با  موازی  آثار  و  شاهنامه  محور  تحقیقات حماسی، حوِل  بیشتر  لذا 
علل ظهور این شخصّیت های اسطوره ای در هاله ای از ابهام قرار گرفته است، امروزه در 
برخی از پژوهشها که پیرامون تاریخ موثق و اسناد باستانی صورت گرفته، علل پیدایِش 
این قهرماناِن اسطوره ای و حضور تاریخی آنها به صورت پراکنده مطرح می گردد که بعضاً 
تناقض های فراوانی نیز با یکدیگر دارند که در ادامه به چند مورد از تحقیقات انجام شده 
از این روی در این مقاله سعی گردیده تحقیق  در خصوص این موضوع اشاره می شود 
جامع و مستقلی در خصوص ظهور قهرمانان حماسی و نقش حکومتها در ماندگاری و یا 

فراموشی آنان ارائه گردد. 
مقاله ی »از شاهنامه تا خداینامه « خالقی مطلق، جالل )1386(. ایران باستان؛ س 
7، ش1. صص 19- 3.در این  تحقیق ارزشمند نویسنده با توجه به اشعار فردوسی در پی 
ذکر منابِع داستانهای شاهنامه برآمده و اخبار خداینامه ها و اصالت گزارش های آنها را 
مورد تطابق و بررسی قرار داده است، هم چنین منابع دینی مختلف و تاریخی را در روشن 
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موضوعات  تطبیق  با  قسمت  هر  پایان  در  و  نماید  می  بررسی  داستانها  درستی  ساختن 
همسو، نظریات خود را بسیار مختصر عنوان می دارد، در تحقیق پیش روی، ضمن بررسی 
انگیزة  اجتماعی و تاریخی پیدایش قهرمانان داستانهای  منابِع اشعار حماسی شاهنامه، 

مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
ادبیات  و  زبان  قهرمانان در شاهنامه« اشکی، مصّیب )1392(.  مقاله ی »دگردیسی 
فارسی؛ س5 ، ش 14. صص 35 – 1. در این پژوهش نویسنده بر اساس مدل “جوزف 
کمبل”gosephCampbell=، ِسیِر دگردیسی قهرمانان در شاهنامه را مورد بررسی قرار 
داده و نقش اسطوره ای آنها را بازگو می نماید، وی بر اساس ابیات شاهنامه، ویژگی های 
مختلف قهرمانان را برشمرده و هر یک را خداِی انسانی )انسان خدا( می داند »انسان به 
جای خدایان صحنه گردان هستی می شود و قهرمانان انسانی یکی پس از دیگری پا به 
عرصه می نهند«. )اشکی؛ 1392؛ 31(. در مقاله پیش روی نگارنده ، طبق اسناد تاریخی 
به  نقض می گردد  ایرانی،  قهرمانان حماسی  تقسیم وظایِف  و  انسان خدایی  باستانی،  و 
ملّی  و  اساطیری  قهرمانان  و  شاهان  از  یک  هیچ  در  پنداری  خدا  از  نشانی  که  گونه ای 
مشترک  هدف  دارای  تمّدنها  سایر  بر خالف  ایرانی  قهرمانان  و  نشده  مشاهده  شاهنامه 

می باشند. 
کتاب »تاریخ طبری« طبری، محّمد بن جریر. )1389(. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، نشر 
الکترونیکی. طبری در این کتاب نفیس به ذکر اخبار قدما بسنده کرده و سعی نموده اخبار 
پیشینیان و عجمان را به گونه ای مطابق فرهنگ حاکم آن روزگار بیان نماید لذا حوزة 
تحلیل وقایع و علل پیدایش بسیاری از شخصّیت های  اسطوره ای در این اثر در حدود 
اخبار واصله می باشد. »گویند شیطانها مطیع کیکاوس بودند و به پندار مطلعان سلف، 
شیطانها به فرمان سلیمان پسر داود اطاعت وی می کردند و کیکاوس فرمان داد تا شهری 
برای وی ساختند و آنرا کیدر و به قولی قیقدور نام کرد و طول شهر چنان که گفته اند 
هشتصد فرسنگ بود و بگفت تا حصاری از سرب و حصاری از شبه و حصاری از مس و 
حصاری از سفال و حصاری از نقره و حصاری از طال به دور شهر برآرند و شیطانها شهر 
را با همه چهارپا و خزینه و مال و مردم میان آسمان و زمین می بردند.«. )طبری ج2؛ 
1389؛ 42(. اگرچه شخصیت های اسطوره ای ایرانی در این کتاب، با قهرمانان شاهنامه 
همخوانی دارند ولی هر یک از بخش های مربوطه نیازمند بررسی جداگانه می باشد که 

نگارنده مقاله سعی نموده آن را به انجام برساند. 
کتاب »حماسه سرایی در ایران« صفا، ذبیح اهلل )1387(. تهران؛ فردوس. این اثر در 
چهار گفتار پدید آمده که نخست تکوین روایات ملّی و سپس همسویی آثار قبل از اسالم 
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با داستانهای شاهنامه به خصوص آثار زمان ساسانیان را شامل شده و آنگاه منظومه های 
حماسی دوران اسالمی تا قرن 14 هـ.. ق و در نهایت به ریشه های داستانهای پهلوانی 
شاهنامه می پردازد در قسمت پایانی به منشاء روایات ملّی و حماسی شاهنامه و روایات 
دینی و تاریخی توجه گردیده و جداگانه معرفی می گردد. در این مقاله نویسنده سعی 
نموده که علّت رستاخیز قهرمانان و در نتیجه داستانهای حماسی هر دوره ای را بررسی 
کرده و نقش عناصر مختلف در تکوین آنها را با توجه به قراین مختلف تحلیل و بررسی 

نماید.
اثر  این  در  مؤلف  توس.  تهران؛   .)1383( پرویز  رجبی،  های گمشده«  »هزاره  کتاب 
تاریخی به هجوم اسکندر و حکمرانی سلوکی و سپس حوادِث سی اشک می پردازد، وی 
در خصوص دین و فرهنگ و معماری و هنر و سایر ویژگی های اجتماعی اشکانیان اخبار 
موثّق ارائه نموده که با دوره پهلوانی شاهنامه و خصوصیات قهرمانان داستانهای حماسی 
آن منطبق می باشد، نگاه نگارندة این اثر نسبت به حماسه و قهرمانان آن تنها حول محور 
تاریخ زمان اشکانی می گردد که در مقالۀ پیش روی، عالوه بر این قراین، فراز و نشیب های 
نیز مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاههای کارشناسان  این دوران  از  حوادث قبل و بعد 

مختلف در آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
مقاله ی»اشکانیان و سنت های کهن« ]پای بندی یا عدم تّقید اشکانیان به سّنت ها 
و مواریث فرهنگ ایران[. زرین کوب، روزبه و فرشید نادری )1393(. جستارهای تاریخی؛ 
س5، ش 2، صص 63- 41. تحقیق مذکور به رویکرد اشکانیان به سّنت ها و آیین های 
بودند هم  از رسوم کهن  وامداران بسیاری  آنان  نماید که  ثابت می  و  پردازد  دیرین می 
چنین دالیل مخالفت غربیان و ساسانیان و غیره با آنها را بر می شمرد. »دشمنی و کینۀ 
ساسانیان نسبت به اشکانیان بر اهل تحقیق پوشیده نیست«.)زرین کوب و نادری؛ 1393، 
45( نویسنده ، اثر سعی نموده است که پیوند فرهنگی پارتها با  اشکانیان را بر شمارد، 
را  فوق، ظهور ساسانیان  اثر  نظریات  از  بسیاری  اصالح  مقاله پیش روی ضمن   نگارندة 
نتیجۀ هم پیمانِی طوایف اشکانی با آنان دانسته که بر اثر نیاز سیاسی و جنگ قدرت به 
سوی تمرکز گرایی سوق پیدا می کند و نتایج فرهنگی و تأثیر این تحوالت را بر ادبیات 

حماسی و منابع شاهنامه بر می شمارد.
کتاب »زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه« اسالمی ندوشن، محمد علی )1348(. 
تهران؛ انتشارات انجمن آثار ملّی . در این کتاب ، نخست به اهمّیت شاهنامه و شرایط 
اشاره  آن  بودن  شاخص  دالیل  و  شاهنامه  سرایش  انگیزة  و  فردوسی  زمان  اجتماعی 
نیز  آنان  در  غیره  و  شجاعت  و  اختیار  و  جبر  امور  و  پهلوانان  صفات  سپس  می گردد، 
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ذکر می گردد.»شاهنامه مانند هر کتاب بزرگ دیگری، از یکسو تعارض و از سوی دیگر 
تعامل بین جسم و روح را می سراید«. )اسالمی ندوشن؛ 1348؛ 3(. این اثر از نظر شرح 
تاریخ و اسطوره  ارتباط  به  ارزشمند است ولی در آن  خوِد داستانهای حماسِی شاهنامه 
با شخصّیت های حماسی داستان اشاره ای نشده و بیشتر جنبه های ادبی اشعار، مّدنظر 

می باشد که با رویکرد مقاله پیش روی تفاوتهای بسیاری دارد. 
اهداف و سئواالت پژوهش

بیان تأثیِر اسطوره ها و کهن الگوها در قهرمان سازِی دوره های مختلِف ایران باستان.
نمایان شدن نقش حوادث تاریخی در بازسازی و رستاخیز داستانهای حماسی.

بررسی ریشه های فرهنگی ایرانی- آریایی که مهمترین عامل خلق داستانهای حماسی 
و محوری ترین دلیل یکپارچگی و وحدت ایرانیان در طول تاریخ بوده است.

عدم تضاد عقاید کهن ایرانی- آریایی، با پیام انسانی قهرمانان حماسی شاهنامه.
اسطوره ها و کهن الگوها چه تأثیری بر خلق داستانهای حماسی دارد؟ رویکرد عقاید 
ایرانیاِن دوران باستان نسبت به قهرمانان ملّی چگونه بوده  است؟ ریشه های داستانهای 
حماسی چگونه بر رویدادهای اجتماعی و تاریخی تأثیر دارد؟ قهرمانان شاهنامه از کجای 
تاریخ آمده اند؟ علل اهمّیت قهرمانان ملّی در فرهنگ ایرانیان چه بوده است؟ چرا هویّت 

ملّی و حماسی در عقاید حکومتهای ایران باستان محوریّت داشته است؟ و...

2- بحث و بررسی
رشِد  طبیعی  فرایند  حاصل  ای  جامعه  هر  و حماسی  ای  اسطوره  قهرمانان  پیدایش 
جنگها  همجواری،  واسطۀ  به  تاریخ  طول  در  تکامل  این  باشد،  می  اجتماع  آن  فرهنگی 
و آمیزش اجتماعی و غیره صورت پذیرفته به گونه ای که با شناخت کهن الگوهای هر 
تمدن و قومی، می توان به عناصر سازندة آن پی برد لذا رسیدن به ناخودآگاه جمعی هر 
جامعه ای و ارتباط معنوی با مردم و بهره مندی از ویژگی های واالی انسانی و وحدت 
آفرین فرهنگی آن، تنها از طریق شناخت ریشه ها و اسطوره های کهن آن جامعه میّسر 
می باشد. همچنین تا زمانی که میزان تاثیر و نقش سایر تمّدنها بر فرهنِگ هدف، مشخص 
نگردد نمی توان گرایش ملّی و معنوی آن جامعه را مورد بررسی قرار داد از این روی در 
بین تمّدنهای دنیا، تمّدن ایرانی- آریایی شاخص بوده و اسطوره ها نیز در این خصوص 

نقش مهّمی ایفا می نمایند. 
نقش اسطوره ها

بررسی سکونت گاه های نخستین بشری نشان می دهد که در جامعۀ اشتراکی اولیه، 
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از  بسیاری  پیدایش  در  هنرابتدایی  و  نداشته  وجود  قهرمانان  بالندگی  و  ظهور  مجال 
زیرساختهای دینی و به تبع آن در اسطوره ها نقش اساسی داشته است لذا تّصور تأثیر 
از  جدید  تقریباً  تعریفی  ادیان،  و  قهرمانان  ظهوِر  اصلی  بانی  و  باعث  عنوان  به  حاکمان 
فرهنگ اجتماع می باشد زیرا حاکمّیت در هر دوره ای بر اساس نیاز اجتماع گام برداشته 
و نسبت به نابودی و یا ماندگاری فرهنگ مردم اقدام می نمود از این روی نمی توان ریشۀ 

ظهور قهرمانان اسطوره ای را به طور کامل در نظام حاکمّیِت کهن جستجو نمود. 
»با ارزش ترین کارهای هنری دربارها و معابد همان کارهایی هستند که با الهام از 
هنر مردم خلق شده اند و تازه از اینجا می دانیم که هیچ جامعه بشری بدون هنر معنایی 

ندارد«. )عالمه زاده؛ 1358؛ 21- 20(.
بررسی خاستگاهها و سکونتگاههای بشری در میان رودان )بین النهرین( ، شوش، هند 
و غیره از سیِر رشد در جوامع بشری حکایت می نماید که به اقتضای شرایط اقلیمی و 
جغرافیایی منطقه پیشرفت داشته است لذا در مناطقی نظیر مصر و اروپا و هند و حّتی 
چین که محصور در دریا و کوههای صعب العبور و بیابانها بوده اند نمی توان تنوع فرهنگی 
و قومیتی نظیر فالت ایران را مشاهده نمود، این عوامل در ایجاد و عدم پیدایش حکومتهای 
باستانی فراگیر نقش بسزایی داشته و در درونگرایی و یا برونگرایی تحوالت و ظهور و عدم 
ظهور قهرمانان تاثیر گذار بوده است همچنین ورود بشر به زندگی شهری پس از انقالب 
کشاورزی و تجمع ثروت ، رویکرد به افسانه ها و ادیان را متحّول نمود و اربابان معابد نیز 
بیش از پیش قدرت یافتند و نوعی نظام مندی در نیازهای معنوی جامعه به وجود آمد این 

تحوالت بعدها به تقابل ادیان و به تبع آن به نبرد بین دولت شهرها منجر گردید.
را  خدا  خواست  که  بودند  کسانی  دیگر،  ادیان  در  آن  مقابل  در  و  سومری  »کاهنان 

دریافت کرده و به انسانها می رساندند!«. )چیغ؛ 1390؛ 21(.
با توجه به این که تحوالت فرهنگی و معنوی در طول زمان پدید می آید، این تحّوالت 
نیز دورة بالندگی تاریخی خود را طی نموده و با اختراع خط که از مهمترین دستاوردهای 
بشری می باشد، به صورت افسانه های گوناگون ثبت گردید لذا تجّسم خدایان سرآغاز 

پیدایش افسانه ها و به تبع آن اسطوره ها و قهرمانان اولیۀ جوامع بشری می باشد.
»افسانه های سومری در مورد الهه هایی که در پوست درختان و کشتی های آتشین 
سفر کرده و به زمین آمده و اجداد اولیۀ سومریان را آبستن نموده و سپس به ستارگان 

مراجعت می کردند سخن می گویند«. )دانیکن؛ 1375؛ 16(. 
تنوع خدایان در اقوام سومری و عیالم که دارای قدمت بیشتری نسبت به سایر ملل 
می باشد، اساس بسیاری از اندیشه های مترقی جهان گردید، حضور این خدایان در جامعه 
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و ارتباط آنان با نیازهای مردم، به خدای گونگی افرادی در جامعه کمک نمود این افراد 
قابل ستایش ، تجّسم آرزوهای آن جمع می باشند که در فرهنگ های مختلف از آنان به 

گونه های متفاوتی یاد می شود، در لوح اول گیلگمش چنین آمده است:
»یک سوم گیلگمش آدمی و دو سوم او خداست. شهریان با ترس و آفرین در نقش 
)اسمیت؛  از سختی ها شادتر می شود«.  ندارد،  نگرند... گیلگمش خستگی  او می  پیکر 
1383؛ 22(. بنابراین نمی توان صرفاً تحوالِت اجتماعی یک مقطع زمانی را عامل پیدایش 
قهرمانان اسطوره ای دانست، زیرا سایۀ خدایان تنها از طریق این افراد در جامعه ملموس 
بود و حضور آنان نتیجۀ بالغ شدن فرهنگ دیرین همان اجتماع بوده است، این تحوالت در 
تّمدن پیش رو مانند بین النهرین، آغاز و به موازات آن در سایر تمدنها و جوامع بشری به 
صورت متمایز ادامه یافت به گونه ای که نشانه های آنرا در شاهنامه نیز می توان مشاهده 

کرد، وحدتی نسب در پیشگفتار کتابش به نقل از پرفسور جان اسمیت اظهار می دارد:
»ایران که به حق آوازه ای جهانی، به دلیل دوره های مفرغ، آهن و دوره های سپسینش 
دارد، بی گمان از اصلی ترین مراکز پیدایش نخستین تمدنها بوده است«. )وحدتی نسب 

و آریا منش؛ 1394؛ 31(.
پس  و  آریائیان  سرزمین  معنای  به   Airyana  = ائیریانا  اقلیم  در  مذکور  تغییرات 
از آن در شبه قارة هند و فالت ایران به صورت دیگری راه کمال را پیمود از این روی 
بررسی ساختار دینی آریائیان کهن، از نوعی ستیزوناآرامی طوالنی حکایت می نماید که 
هسته های مرکزی تشکیل داستانهای حماسی و ظهور قهرمانان ایرانیست، این قهرمانان 
خدایی،  های  وجهه  داشتن  بر  عالوه  شد  ذکر  پیشتر  که  گونه  همان  آسمانی  و  ایزدی 
نقش  آریاییان  دائِم  به سکونت  بنا  بعدها  بودند که  نیز  آریاییان  و کیان  قبیله  محافظاِن 
پررنگتری در جامعه یافته و از جبهۀ نورانِی آخر الزمانی وارد ساختار اجتماعی شدند، لذا 
ایزدان ریشه های داستانهای حماسی ایرانی بوده و رسالت آسمانی آنها بعدها به قهرمانان 
شاهنامه انتقال می یابد از این روی قهرمانان در داستانهای حماسی ایرانی هدفی مقدس 

را دنبال می کنند.
»به استناد منابع تاریخی آنان دائم در حال کوچ کردن از جایی به جای دیگر بودند. 
این شیوه زندگی پس از آغاز جنبش اولیه خود از جنوب روسیه در حوالی دریاچه آرال 
خاوری  شمال  تا  مسیر،  آن  امتداد  در  و  جیحون  و  سیحون  های  رودخانه  اطراف  در  و 
افغانستان امروزی، برای آریاها به صورت ثابت درآمد... بطور مسلّم در این حرکت و یا نقل 
ارابه های جنگی بسیار ساده و ابتدایی  و انتقال آریاها، ابتدا جنگاوران با اسبان و احیاناً 

خود به سوی جنوب پیشروی کرده اند«. )خدادادیان؛ 1376؛ 27(.

سایه روشن های قهرمانان شاهنامه
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ورود مهاجران مهاجم آریایی به دولت شهرها و افزایش جمعیت و تعارض های حاصله، 
فالت ایران را آبستن حوادثی فراگیر نمود که نیازمند پشتوانه های دینی بود، لذا نوعی 
همگرایی و تأثیر پذیری از قبایل شکست خورده و پیروز و یا موازی در آریاییان بوجود 
آمد که بعدها زمینه ساز رستاخیز و یا ظهور اندیشه های زرتشت و حضور قهرمانان آیینی 

ایرانی با رویکردهای نوین گردید.
»در مطالعه هنر مادها در گنج زیویه نزدیک سّقز نیز این پیوند و آمیختگی به تأیید 
رسیده است. در مجموع باید به یک عنصر تاریخی در ایران اندیشید که پس از مهاجرت 
آریاها به فالت ایران به تدریج و با پشتوانه هنر و فرهنگ بومیان به وجود آمده است«. 

)همان؛ 109(.
آمیزش این فرهنگها، نه به عنوان ادیان متناقض بلکه به صورت آیین های همسو نیز 
مورد توجه بوده است زیرا ادیان آن عصر از نظر تکامل تقریباً در یک سطح قرار داشتند، 
این امر پذیرش و رّد و یا جایگزینی خدایاِن جوامع نخستین در آن عصر را آسان می نمود. 
»پیشینیان ستاره پرست بودند و شاید بتوان گفت اولین مظاهر طبیعت که در ذهن 
نا آرام بشر ایجاد ترس و وحشت و اعجاب و شوق و امید و خیال پردازی کرده همین 
ستارگان آسمان بوده اند...در سواحل مدیترانه عالوه بر پرستش ایزدان هند و ایرانی )تیر 
و ناهید و بهرام و کیوان و مهر( مارس و مریخ نیز پرستیده می شده است«. )اقتداری؛ 

1354؛ 260(.
وابستگی شدید اقوام آریایی دامدار به مراتع و رویش و به تََبع آن به منابع آبی، توجه 
اهمیت  باعث  امر  این  آبادتر جلب کرد که  مناطق  و  آبخیز  به حوزه های  بیشتر  را  آنها 
یافتن تیر به عنوان ایزد ایزدان، الهۀ دانش و آفریننده آب گردید که بعدها سر منشأ ظهور 
اهورامزدا خدای خدایان )خدای خرد( در آیین زرتشتی شد که نشانه های آن را به طور 
مّکرر درگاهان، کهنترین سرودهای آیین می توان یافت، این گونه تحوالت در اجتماعات 
اولیه آریاییان در فالت ایران صورت پذیرفت، در این دوران قهرمانان اساطیری کهن وجهۀ 
دینی نوینی یافته و به صورت چهره های مقّدس یا منفور متشّخص و متّصور گردیدند که 
نشانه ها و قراین این تحوالت، بسیاری از متنهای یشتها و وندیداد را به خود اختصاص 
می دهد، این آثار دینی بعدها تأثیرات بی بدیلی بر منابع حماسی ادوار پس از خود گذاشته 

و در خداینامه ها وارد شدند.
نقش آیین زرتشتی

لزوم یکجا نشینی در اقوام آریایی و قرار گرفتن آنان در بدنه حکومت ماد و تقابل با 
آشوریان موجب انسجام بیش از پیش آنان با سایر اقوام گردیده و موجب ظهور و یا احیای 
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اندیشه های زرتشتی گردید، در واقع ظهور این اندیشه ها را می توان ادامه تالش ها در 
تقابل با آشور، خدای برتر آشوریان قلمداد نمود.

اوستای نخستین )کهن(.
مطرح شدن خدای برتر در ساختار سیاسی، عالوه بر نزدیک کردن دولت شهرهای 
زیرا  باشد  نیز  انسجام در کنفدراسیونهای نخستین  توانست سبب  به یکدیگر می  ایرانی 
قهرمانان این دوره صرفاً وجهه دینی داشته و بنا به ساختار کهن الگوهای آریایی و نبرد 
خیر و شر، اسطوره ها نقش مؤثری در فرهنگ ایفا می کردند به گونه ای که اصالحات 
زرتشتی که بر اساس اندیشه های کهن صورت گرفت در بردارندة بسیاری از بن مایه های 

فرهنگی این اقوام بوده است.
پرستی  بنای دوگانه  بر  پیدایش خود  آغاز  از  مزدا  آیین  آید که  نظر می  به  »چنین 
استوار بوده  است که از خصوصیات کیش قدیمی ایرانیان است. بنابراین آیا آیین زرتشتی 

آیین هایی نیست که نتوان با آن گروید«. )گدار؛ 1377؛ 174(.
پوست اندازی بسیاری از عناصر اسطوره ای کهن در غالب دین زرتشتی باعث حفظ 
بسیاری از مشخصه های فکری آن دوره گردید، نبرد خیر و شر که با پیروزی جبهۀ نور 
الگوی  این  باشد در  افکار کهن می  بردارندة  در  به فرجام می رسد دقیقاً  در آخرالزمان 
ارائه شده قهرمانان از جنس خدایان بوده و شخصیت مجزایی ندارند، مقدرات قهرمانان 
اسطوره ای از قبل در جبهه نور و خیر مشخص بوده و ایزدان در سایه سار اهورامزدا نقش 
آفرینی می نمایند، در یشتها که همسنگ گاهان از کهنترین بخش های اوستاست چنین 

آمده است:
»از فروهر نخستین پیشوایان دینی و نخستین رزمیان و نخستین کشاورزان و خانواده 
و قبیله و ده و ناحیه و مملکت خواه آریایی و خواه خارجه یاد شده نسبت به هر یک تعظیم 
و تکریم می شود نظام عالم بدست فروها سپرده شده است آنچه بوده و هست و خواهد 
بود. بی نیاز از پاسبانی این فرشتگان نسبت 99999 فرهر برای پاسبانی اقیانوس فراخکرت 
گماشته شده اند 99999 از آنها مستحفظ هفت رنگ می باشند 99999 از آنها نگهبان 
جسم سام گرشاسب هستند 99999 از آنها نطفۀ زرتشت راکه در آخرالزمان پدیدار خواهد 

شد دیدبانی می کنند«. )پورداود؛ 1338؛ 601(.
ذکر نام بسیاری از قهرمانان تاریخ اسطوره ای در اوستا که در شاهنامه نیز از جایگاه 
خاصی برخوردارند مبّین این پوست اندازی اعتقادی می باشد، در واقع هدف بانیان احیای 
اندیشه های زرتشتی ایجاد جبهه ای در تقابل با خدایان برتر ملل مجاور باالخص آشوریان 
آسمانی  ایزدان  زمینی  تجّسم  خود  که  )پیشدادی(  اساطیری  قهرمانان  این  است،  بوده 

سایه روشن های قهرمانان شاهنامه
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می باشند، بخش های زیادی از آبان یشت را به خود اختصاص داده اند به گونه ای که 
اگر بخش هایی از یشتها را حاصل مداخله و دخل و تصرف موبدان و حاکمان بدانیم، باز 
قسمت اعظم آن تداوم اندیشه های کهن و انعکاس آنها می باشد به عبارتی دیگر سلسلۀ 
قهرمانان ایرانی- آریایی از روزگاراِن نخستین تا حال به گونه های مختلف به هم پیوند 

داده شده اند، این انسجام در داستانهای شاهنامه به وضوح به چشم می خورد.
از جمشید صحبت می کند بخصوص مندرجات آن  تر  نسبتۀ مفصل  »زامیاد یشت 
تاریخ و شاهنامه راجع به جمشید مندرج  مفید و سرچشمه مطالبی است که در کتب 

است«. )همان؛ 186(.
آغاز آفرینِش آسمان و زمین توسط اورمزدکه با صفات خردمند و توانای مطلق برجسته 
است، مقام خرد را در نزد آریاییان نشان می دهد، این صفات پس از قرنها به طور مستقل 
در شاهنامه ستایش می گردد که در قسمت مربوطه بررسی می گردد، همچنین زمان، 
نخستین آفریدة اورمزد از خدایان روحانی آریایی، مقّدرات کائنات را رقم می زند که حضور 
آن در آیین زروانیسم حاصل محبوبیت این ایزد در نزد آریاییان در طول تاریخ بوده است، 
ایرانیان بوده و قیامهای آخرالزمانی در هر  این اندیشه ها ریشه های حماسه در تفکرات 
دوره ای نیز جلوه های قدرت اورمزد به شمار می رفت که در بُندهشن بدآن اشاره های 
فراوانی شده است، در کهن الگوها، قرار گرفتن هر ایزد در برابر یک دیو نمایندة تجسم 
دیوی  بدست  سیامک  کشته شدن  لذا  باشد  می  پلیدی  برابر  در  اورمزد  صفات  از  یکی 
بدسرشت در شاهنامه به منزلۀ نابودی مظهر رویش، حس انتقام را در فرهنگ اساطیری 
دیگر  طرفی  از  رسید  تکامل  به  بعد  ادوار  در  سیاوش  تجّسم  با  که  می داشت  نگاه  زنده 
شخصیت سیامک در شاهنامه نیز شکل کامل شدة شخصیت سیامک در فرهنگ اساطیری 
ایرانیان کهن می باشد لذا مطرح شدن هر یک از این دیدگاهها در یشت ها و بخش های 
کهن اوستا در جریان انقالب دینی زمان هخامنشیان صورت پذیرفت و بسیاری از خدایان 
کهن منادِی جنگ، که با ساختار سیاسی آن زمان در تضاد بوده، در شمار دیوها متصور 
شدند از این روی دوگانگی بسیاری بین شخصیت خدایاِن هندو و ایرانیان مشهود است. 

»در هند دوران ودایی، خدایان این گروهها همگی مورد ستایش و نیایش قرار می گیرند 
شود.  می  حاجت  درخواست  یکسان  )َدئَِوها(  دوم  گروه  از  و  ها(  )اسوره  اول  گروه  از  و 
یعنی در آغاز، این دو گروه خدایان با هم همزیستی دارند، اما رفته رفته در برابر هم قرار 
می گیرند و کم کم در سرودهای متأخر از دشمنی میان آنان گفتگو می شود.« )آموزگار؛ 

1395؛ 13(.
در اوستای قدیمی از قهرمانان زمینی کمتر یاد می شود و شخصیت های اسطوره ای 
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مطرح شده در آن مقدسان جبهه نورند که به واسطه ّفرة ایزدی به مقام اهورایی رسیده اند، 
نقش این ّفره بعدها در اوستای جدید پررنگتر می گردد، در واقع دیدگاه های زرتشتی عالوه 
بر شکافی که با عقاید آریاییان هندی ایجاد کرد با سکاهها که از قبایل بکر آریایی در 
شرِق دریای مازندران بودند نیز دارای تضاد و تنقاض شدید گردید، پس از شکست قوای 
مهاجم اسکندر توسط پارتها )ساکاها(، بسیاری از کهن الگوهای آریایی توسط اشکانیان 
حاکم بازآفرینی شد و تاریخ پانصد سالۀ آنان به صورت داستانهای پهلوانی در ارتباط با 
قهرمانان اساطیری قرار گرفت و شخصّیت های حماسی جدیدی خلق شد که در قسمت 

مربوطه بررسی می گردد. 
اوستای جدید )نو(

مرتبط  آن  رویدادهای سیاسی  و  تاریخی  وقایع  با  اوستا  از  قسمت  این  در  قهرمانان 
می باشند، از آنجا که آیین زرتشتی از طرف حاکمیت در اجتماع تزریق گردیده، الگوی 
در  سیاسی  و  حاکمیتی  دستورالعملهای  این  است،  کیش  این  الینفک  جزء  شهریاری 
آن  ایرانی  جامعه  اعتقادی  ساختار  در  آشفتگی  و  انشقاق  و  بوده  پررنگتر  نوین  اوستای 

روزگار را نمایان می کند. 
بر حسب  را  آنان  که خدا  گوید  می  »جلوة« خدا سخن  یا  وجود  از هفت  »زرتشت 
اراده خود آفریده است. آنها عبارتند از سپنَته مینیو )سپندمینو(  ، ُوُهوَمَنه )بهمن( ، اََشه 
اَرمیتی )اسپندارمد ( ، هوروتات )خرداد ( و   ، )اردیبهشت(  ، خششرَه ویریَه )شهویور( 
اَِمرتات )مرداد ( ، به ترتیب به معنی روح نیکوکار، اندیشۀ نیک، راستی، شهریاری مطلوب، 

اخالص، کمال، بی مرگی« )هینلز؛ 1371؛ 71(.
همچنین سیاست تمرکز گرایی در دورة ساسانی، بر اساس نیاز اجتماعی حاکمّیت، 
پذیرش  به  مجبور  ساسانی  جامعه  لذا  نمود  فراهم  ملی  قهرمانان  حضور  برای  را  زمینه 
بسیاری از قهرمانان پارتی و مزدیسنا در کیش زرتشتی گردید حتّی بسیاری از آنها که با 
آیین زرتشتی ارتباطی نداشتند در اوستای جدیدجزء مقّدسان و امشا سپندان آخرالزمانی 

معرفی گردیدند.
»دستیاران و یاوران سوشیانت در انجام این امور عالوه بر پرهیزگاران زمانه، جاودانان و 
انوشگان مقّدسی هستند که قبال از نظر ما ناپدید شده بودند و آنک، به منظور یاری  دادن 
به سوشیانت در انجام امور آخرت دوباره ظهور می کنند، نظیر : پشوتن، اغریث، نرسی، 

کیخسرو، گرشاسب، طوس، گیو و دیگران «. )باقری؛ 1385؛ 56(.
اگرچه همگرایی پارتها با سلسلۀ ساسانی و نادیده گرفتن شکافهای دینی، بنا به دالیل 
سیاسی جهت زدودن تنش اجتماعی و ایجاد وحدت صورت گرفت ولی اوستای جمع آوری 

سایه روشن های قهرمانان شاهنامه
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شدة این دوران، علی رغم احترام به شخصیت های ملی اشکانی- آریایی هرگز نتوانست 
به عنوان وجه اشتراک ایرانیان در دوره ساسانی نقش آفرینی کند، زیرا جامعه زرتشتی و 
موبدان نتوانستند برخی شخصیت های پهلوانی دوره اشکانی که وامدار عقاید مزدا پرستی 
بوده و پیشتر نقش وحدت جامعه را نیز ایفا می کردند را در شمار آن آیین قلمداد نمایند.

»رستم پهلوانی چنین ارزنده که طی تاریخ حماسی ایران از پهلوانی های او نشانه ها 
خواهد بود، در اوستا سخنی به میان نیامده است و در متنهای پهلوی جز یکی دوبار نشانی 

از او نیست«. )آموزگار؛ 1395؛ 72(.
سختگیری موبدان در دوره ساسانی به خصوص در زمان کرتیر منجر به عمیقتر شدن 
شکاف فرهنگی و سیاسی پارتها با آنان گردید و به  اختالفات و آشفتگی دیرین دامن زد 
این مشکل توجه خاّصی شد، به  به ّحل  اواخر دوره ساسانی،  که در اصالحات فرهنگی 
گونه ای که داستان رستم و اسفندیار که هر یک نمایندة ملّیت و تّدین بودند، انعکاسی از 
این اختالفات و برخورد سیاسی این دو جریان فرهنگی و دینی در جامعه محسوب می 

گردد.
نقش ادوار تاریخی

بدون تردید رویدادهای تاریخی دوره های خاص، در همان زمان، فی نفسه نمی توانست 
سازندة شخصیت های اسطوره ای قهرمانان باشد بلکه این رویدادها در گذر زمان بالنده 
گردید از این روی حضور قهرمانان اسطوره ای در هر دوره ای در فرهنگ ایرانی، نشان 
از کهن بودن تمدن بشری در این سرزمین دارد که گهگاهی فرضیۀ مهاجرت آریاییان 
برد، همچنین گسترش  ایران را زیر سئوال می  به داخل فالت  از صفحات شمالی آسیا 
حاکمیت این قبایل در طول تاریخ بر اساس تحوالت منطقه متغییر بوده است به گونه ای 
که علی رغم گستردگی حوزة سیاسی- فرهنگی عیالم و سومر در فالت ایران، دولت ماد 

از اولین امپراتوری های ایرانی فرض می گردد. 
امپراتوری ماد و هخامنشی

های  پژوهش  در  باستانی  دولتهای  برای  فرهنگی  و  ترسیم حدود حاکمیت سیاسی 
تاریخی، تعبیری تقریبا جدید و نوین می باشد زیرا سرزمین ها و حکومتهایی که به لحاظ 
مشابه  فرهنگی  های  مشخصه  دارای  اند  گرفته  قرار  یکدیگر  به  نزدیک  مکانی  و  زمانی 
از این روی تحوالت سیاسی زمان ماد تقریبا رویکرد مشترک ادیان در تقابل  می باشند 
با آشوریان و تحت تاثیر تحوالت سرزمین آشور بوده و هم پیمانی دولت شهرهای فالت 
ایران با یکدیگر نیز در آغاز، برای جلوگیری از ورود این اقوام سامی نژاد صورت پذیرفت 
ولی به تدریج نیازهایی درحاکمیت آنان ایجاد گردید که بتواند این انسجام را پایدار نماید، 
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در برخی از منابع آشوری از قتل و عام و اسارت زنان و مردان و کودکان سرزمین ماد 
در زمان »شمسی اََدد« در سالهای 821- 820 ق.م تا دامنه های جنوبی البرز سخنی به 

میان آمده است. 
این لشکرکشی ها که با انگیزة دینی صورت می گرفت را می توان شکل ابتدایی و 

بدوِی ایجاد وحدت در سرزمین تابعه آشور دانست.
با  است،  شده  نموده  باز  آشوری  شاهان  های  نوشته  و  ها  نگاره  در  که  آنچه  »بنابر 
اطمینان می توان گفت که در هیچ کدام از لشکرکشی های آنها هیچ گونه هدف تمدنی ئی 

جز تاراج و ویرانگری و باج گیری دیده نمی شود.« )ُخَنجی ؛ 1400؛ 134(.
قبایل هم  آیینی  قهرمانان  یکدیگر،  با  مهاجمان  این  مخالِف  قبایل  از  بسیاری  اتّحاد 
پیمان را بیش از پیش وارد صحنۀ اجتماع نمود، در این راستا خدایان جنگجوی آریایی 
که اساس و پایه های قهرمانان داستانهای حماسی شاهنامه را تشکیل می دهند، نقش 
برجسته تری داشتند، به نظر می رسد اندیشۀ ایجاد وحدت دینی و لزوم یکپارچگی در 
برابر مهاجمان سامی در فالت ایران، در زمان مادها پایه گذاری شده باشد، با آشفتگی 
در قلمرو آشوریان، اورارتو قدرت یافته و درگیری هایی با مادهای نخستین داشتند این 
کشمکشها سرانجام به اتّحاد آنان انجامید از طرفی دیگر نبرد کیمریان و سکاهای ساکن 
در آسیای صغیر نیز موجب اغتشاش گردید، این فضای ملتهب بعدها به اتّحاد نسبی همۀ 
اقوام در برابر خطر احیای مجدد آشوریان انجامیده و منجر به صف آرایی آنان در برابر 

دشمن شد.
»در هر حال ، عوامل خارجی موجب تشکیل وحدت ماد شد: مادها که به وسیلۀ کشور 
اوراتو، و بیشتر بر اثر سیاست استعماری آشور، مورد تهدید قرار گرفته بودند، مجبور شدند 
یکی از دو طریق را برگزینند: زندگی در زیر رایت وحدت، با محو شدن احتمالی تحت یوغ 

خارجیان« . )گریشمن؛ 1372؛ 120- 119(. 
به نظر می رسد اتحاد قبایل آریایی داخل فالت ایران و مناطق شرقی با مادها منجر 
به توسعه این حکومت گردیده باشد زیرا سایه فرهنگ آریایی بر این حکومت سنگینی 
می کند، از آنجا که فرهنگ پایۀ اصلی سیاست محسوب می گردد و پایداری حکومت بدون 
در نظر گرفتن مشخصه های فرهنگی تاریخی تقریباً غیر ممکن است به نظر می رسد دولت 

تازه تأسیس ماد درصدد ایجاد دینی فراگیر برآمده باشد.
به  اتکا  با  مادها  که  است  این  شود  می  مستفاد  نظران  های صاحب  گفته  از  »آنچه 
اقوام متمدن بومی و همسایگان  با  اثر مجارت  قدرت دولت و پشتوانه ای عظیم که در 
قدرتمندی مثل آشور و اوراتو بدست آورده بودند سعی در تحکیم موقعیت خود کرده و با 
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تشّکل دامنه دار، تمدنی مرکب از تمدن کلیه اقوام بیافریند و با تکیه بر آن، اقوام و ملتهای 
شکست خورده فرمانروایی کند«. )سرفراز و فیروزمندی؛ 1393؛ 17(.

شواهد و قراین حاکی از آنست که احیای اندیشه های زرتشتی و به تعبیر زرتشتیان، 
ظهور وی، در  این زمان اتفاق افتاده باشد لذا دو دستگی ها و کشمکش های داخلی قبایل 
آریایی با یکدیگر به پیروزی هخامنشیان انجامید، این تحوالت سیاسی از نظر بسیاری از 
مورخین نوعی جنگ قدرت در خانواده سلطنتی ماد در نظر گرفته شده و کورش بزرگ 

نیز نوادة پادشاه ماد قلمداد می گردد که در پذیرش آن تردید فراوانی وجود دارد. 
»او را ]کورش[ به صورت گوناگون نوة آستیاگ پادشاه ماد دانستند که قربانی حسادت 
پدربزرگ شد و نزد والدین خود بازگشت)Herodotus 108-1,102( و به عنوان پسر 
-FGrH( .»مردمانی فقیر دوباره به دربار ماد راه یافت و باالخره مادها را سرنگون کرد

F9-6881( . )کورت؛ 1378؛ 46(.
ورود آریاییان از منطقه پارس ، با فرهنگ آریایی عیالمی، در عرصۀ حاکمیت باعث 
به میدان آمدن قهرمانانی از نوع خدایاِن آنان گردید، این قهرمانان که از جنس اساطیر 
بودند، بسیاری از مشخصه های آیین کهن نظیر قیامهای آخرالزمانی و غیره را با خود به 
همراه داشتند لذا ویژگی های انسانی در کیش پادشاهان هخامنشی، مجال حضور یافت به 
گونه ای که تاثیرات اندیشه های ملل مجاور را نیز در رسم و آیین آنان می توان مشاهده 
کرد، از این روی در کنفدراسیونهای تابعۀ امپراتوری بزرگ پارس )هخامنشی( تنشهای 
دینی چندانی به چشم نمی خورد، این همگرایی در سکاهای شرق و جنوب شرقی دریای 
قسمت  در  که  شود  می  دیده  کمتر  بودند  مادها  سرسخت  پیمانان  هم  از  که  مازندران 

اشکانیان به بررسی تاثیر آنها بر فرهنگ حماسی ایران خواهیم پرداخت.
»ظاهراً مسلم است که آیین مزدا در آغاز، اختالف زیادی با آیین زرتشت ]نداشته[ ، و 
اختالف بیشتری با همان آیین در اواخر دوره ساسانی داشته است«. )محمدی فر؛ 1394؛ 

)175
)هخامنشیان(،  پارسها  حکومت  اوایل  از  مانده  جای  به  آثار  و  دینی  کهن  منابع  در 
قهرمان پردازی با محوریت سیاسی، بسیار کمرنگ است و نبرد خیر و شر و یا دیوها با 
ایزدان، عینیت ملموسی ندارد، ایزدانی چون میثره )مهر/خورشید( و ناهید )زهره( و بهرام 
و آتر )آتش( در پدیده های طبیعی تجّسم یافته و جهان را اداره می کردند، پادشاهان 
هخامنشی هرگز خود را خدا و نمایندة او بر زمین معرفی نکردند و همانند آشوریان سامی 
در این دورة تاریخی از پیامبر شاه خبری نیست، شخصیت های اسطوره ای کهن نیز در 
این دوره در قالب فرد تجسم نیافتند، آیین زرتشتی در این دوره بر اساس کهن الگوها 
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تعریفی جهانی از خلقت و آفرینش و خیر و شر ارائه می داد، حتی مکان خاصی برای 
عبادت در این دوره برای پیروان این آیین متّصور نیست. 

»محرابهای آنان در معابد نیست بلکه در بلندی های کوههاست، نقش های برجستۀ 
بزرگ و کتیبه های شاهان در مراکز بزرگ تمدن نیستند، بلکه بر سینۀ صخره ها جای 

دارند«. )هینلز؛ 1368؛ 31(.
در این دورة تاریخی اگرچه شخصیت های اسطوره ای و قهرمانان جدیدی در عرصۀ 
فرهنگ حماسی ظهور نکردند ولی زمینۀ حضور قهرمانان در دورة بعدی فراهم گردید و 
حیات جهانی و انسانی امپراتوری هخامنشی، بستری را برای بالندگی اندیشه های آریایی 
به طور اعم و اندیشه های زرتشتی به طور اّخص فراهم نمود، حماسه ها و نبردهای این 
دوره با دشمنان شمالی )سکاها( در قالب نبرد جبهه نور با تاریکی در متون اولیه اوستا 
خودنمایی می کند به عبارتی دیگر ایزدان آسمانی آریایی در این دوره مجال حضور در 
زمین را یافتند، در یشتها و وندیداد همواره به نبرد با دیوها تاکید می شود، بدون شک 
این دیوها عالوه بر دیوهای درونی و عالم تاریکی، به دشمنان و پیروان آیینهای متضاد در 

اواخر این دوره اطالق می گردد. 
»ای مزدا ای سپندارَمد! ما را از کین توزی دشمنان نگاه دارید. ای دروِج دیو خوی! 
نابود شو. ای دیوزادگان نابود شوید. ای دروج دور شو و بمیر. ای دروج! از این جا بگریز و 
دور شو. به سرزمین های اپاختر ]شمال[ دورشو و بمیر. مبادا که تو جهان اَستومند سپند 

مینو را نابود کنی« )دوستخواه/اوستا/؛ 1370؛ 750(.
باز بودن فضای فرهنگی امپراتوری هخامنشی تا قبل از حاکمیت خشایارشاه، نوعی 
دموکراسی و مشارکت در قدرت را در اکثر کنفدراسیونهای تابعه به وجود آورد که بعد 
رویکرد  این  گردید،  کامل  )اشکانیان(،  پارتها  توسط  یونانی  بیگانه  قوای  راندن  بیرون  از 
هخامنشی  پادشاهان  برخی  محققان،  از  تعدادی  که  بوده  تکریم  مورد  قدر  آن  سیاسی 
را پیرو آیینهای دیگر می دانند، به طور کلّی ساختار سیاسی این دوران درخشاِن تاریخ 
بشری در ایران بر پایۀ فلسفه و عرفان آن دوره استوار بوده و قهرمانان آن در جبهه خرد 
پاک )سپنتامینو( تعریف می گردند، در منابع و سنگ نوشته های این دوره از هیچ الگوی 

قهرمانی و حماسی مستقل انسانی یاد نمی شود. 
" " اهورامزدا " که از چهار واژه ترکیب یافته " اهورا " به معنای " جوهر هستی "را 
به معنای " بخشنده " " مز " به معنای " بزرگ " و " دا "به معنای " دانا " که مجموعا 

هستی بخش بزرگ دانا است". )جهانیان؛ 1360؛ 2(. 
بزرگ  داریوش  اقدامات  از  ناشی  که  هخامنشی  امپراتوری  غرب  ای  منطقه  تحوالت 
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باعث  بوده،  اشتباهات و سرکوبهای خشاریاشاه )486- 465 ق.م(  و  )522- 486 ق.م( 
نارضایتی و شورش مقدونیه گردید و اسکندر )336 ق.م( با کمک رقبای قدرت، در داخل 
دستگاه حکومتی ایران و حمایت برخی مخالفان به مراکز قدرت مسلّط گردید، حکومت 
یازده سالۀ اسکندِر جوان بر قلمرو وسیع امپراتوری ایران دائماً با زد و خورد و کشمکشها 
و آشوبها همراه بود وی در 32 سالگی درگذشت و اذناب او چند دهه با سرکوب بر قلمرو 
قهرمانان  از  آنجا که وی  از  باشد،  تاریخی می  نیازمند شرح  راندند که خود  ایران حکم 
از منطقه ای  شاهنامه قلمداد می شود به اجمال بدان اشاره می گردد، حضور یونانیان 
کوچک و محصور، بر قلمرو وسیع امپراتوری ایران آن قدر برای آنان غیر منتظره و بزرگ 
بود که به هر قیمتی درصدد حفظ آن برآمدند، آنان به هر شکل ممکنه خود را به فرهنگ 
ایرانیان نزدیک کرده و سعی در عجین شدن با آن داشتند ولی علی رغم آن در بسیاری 
از نوشته های این دوره نشانه های هلنیسم مشاهده گردیده و به واسطۀ ویرانیهای هجوم 
آنان، در اوستای به جای مانده، از اسکندر با نام گجستک )ملعون( یاد می گردد لذا سخن 
منطبق  تاریخی  واقعیات  با  ایران  فالت  در  مقدونی  بزرگ  امپراتوری  در خصوص  گفتن 

نمی باشد.
»حکومت اسکندر در ایران کوتاه تر از آن بود که بتواند پس از مرگ اسکندر در سال 
323 پیش از میالد در میان مغلوبان، با تکلیفی روشن ادامه یابد، در حقیقت میوة خامی 
یا  مقدونی  بزرگ  امپراتوری  به  و  برسد  نتوانست  هرگز  گذاشت،  جای  بر  خود  از  او  که 

مقدونی ایرانِی مطلوب او تبدیل شود«. )رجبی؛ 1384؛ 14(.
در قهرمانان پنداری اسکندر، بسیاری از شاخصه های فرهنگی ایرانی توسط طرفداران 
وی، رعایت گردیده و شخصیت عرفانی واالیی از وی ارائه می گردد با این اوصاف فوق 
طبیعی دانستن او و نسبت دادن وی به “ژوپیتر=“jupiter نمی تواند ریشه فرهنگی ایرانی 
داشته باشد زیرا اینگونه قهرمان پنداری در دوره های نزدیک به اسکندر در امپراتوری 

ایران مسبوق به سابقه نیست.
»به اعتقاد برخی، ژوپیتر به صورت ماری وارد بستر مادر اسکندر شد و از این ارتباط 

اسکندر پدید آمد«. )گوتشمید ؛ 1382؛ 14(.
مبالغه کردن در قهرمانان دانستن این شخصیت تاریخی بنا به دالیلی، در دوره های 
بعد نیز در منابع تداوم یافت، تا این که به دالیل سیاسی و خفقان حاکم در اواخر دوران 
ساسانی و قرون اولیۀ حاکمیت اسالم، شخصیت وی دوباره در منابع و شاهنامه احیاء و 

بالنده گردید که خود نیازمند تحقیقی جداگانه می باشد. 
اشکانیان )پارتها(
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این اقوام بخشی از آریاییان سکایی محسوب گردیده و از نظر فرهنگی، هویّت حماسی 
و ملّی ایرانیان مدیون این اقوام می باشد اگرچه سکاها )پارتها( تا مدتها محدودة وسیعی 
از روسیه را در سیطرة خود داشتند ولی بعد از استقرار اشکانیان بیشترین تأثیر آنها در 

فرهنگ ایرانی بوده است.
به عنوان نخستین مظهر  با تشکیل دولت ماد  یادآوری است که هم زمان  به  »الزم 
حاکمیت آریاها همانگونه که پیشتر به آن  اشاره شد در خاور ایران یعنی در حدود جنوب 
روسیه امروزی و سرتاسر  افغانستان کنونی مردمانی زندگی می کرده اند که .... هیچگاه 
نتوانستند دولتی همزمان با مادها و بعداً پارسها به وجود آورند«. )خدادادیان؛ 1376؛ 51(.

این اقوام دارای مشترکات فرهنگی با آریاییان داخل فالت ایران و پارسها بودند که 
پیشتر بدان اشاره گردید، گسترش حکومت مقدونی در شرق و دوستی با طوایف سکایی 
)پارتها( به عنون دشمن دیرینۀ هخامنشیان، موجب نفوذ آنان در ساختار قدرت گردید، 
هم زمان با گسترش نارضایتی ها در گسترة حکومت سلوکی، هم پیمانی آنان با ساتراپی 
بلخ به دشمنی گرایید و جبهۀ جدیدی در نبرد با قوای بیگانۀ مقدونی باز شد که طی 
جنگ و صلح های پیاپی، ارشک )اشک اول( در حدود )250 ق.م.( خود را در ارشک آباد 
برچیدن  و  )گرگان(  هیرکان  بر  سیطره  از  پس  آنان  نامید،  پادشاه  امروزی  آباد(  )عشق 
از طریق   ، اتحاد ساکنان جنوبی دریای مازندران  با   ، حاکمیت مقدونی در آن ساتراپی 
کوههای البرز به مراکز سلوکی دست یافتند که شرح آن در مباحث تاریخی می گنجد. 
الگوهای آریایی اشاره گردید ولی آنچه مدنظر است تأثیر این عقاید در  پیشتر به کهن 
ساختار سیاسی و به تََبِع آن ظهور قهرمانان در این  دوره می باشد ، با توجه به این که 
پشتوانۀ اعتقادی اشکانیان عقاید دست نخوردة کهن آریایی بوده و به دالیل قرار نداشتن 
آنها در تحوالت منطقه ای، این اقوام مشخصه های دیرین فرهنگی را حفظ نموده بودند، 
به جرأت می توان گفت که اگر استقرار پارتها )اشکانیان( در ساختار سیاسی تقریباً پانصد 
و فرهنگ  نداشته  قهرمانان حماسی مجال رستاخیز  نبود، شاید هرگز  ایران  تاریخ  ساله 

حماسی ایران با این شکوه و عظمت شکل نمی گرفت.
»دیدیم که حکومت مقدونیایی- یونانی سلوکیه، برای درهم شکستن قدرت فرهنگی 
ایرانیان، به طور تمام عیار وارد میدان شد و دیدیم، که اشکانیان، با رستاخیز خود، اجازة 

تحرک فرهنگی چندانی به یونانیان ندادند«. )رجبی؛ 1383؛ 185(. 
پادشاهان اشکانی خود در رأس میدان نبرد می جنگیدند، آرایش جنگی آنها به صورت 
سواره نظام و نامتقارن )چریکی( بود، آنان در جنگ از الگوی سکایی که بیشتر روش فریب 
و غافلگیری و استفاده از تیر و کمان بود بهره می گرفتند این خصایص و ویژگی ها در 
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بسیاری از داستانهای حماسی شاهنامه انعکاس یافته است به گونه ای که در نبرد رستم و 
اسفندیار و سایر داستانهای شاهنامه شاهد این نشانه های تاریخی می باشیم.

نشد سیر جانت زتیر و کمــان؟ »بدو گفت که : » ای سگزی بدگمان!   
ببیــنی کنـــون تیـــر لهـــراسبی،             ابا پَّر و پیکان گشتــاســپــی.«
تهـمتن َگز اندر کمـــان رانــد زود،             بر آن سان که سیمرغ فرموده بود
بَِزد تـیر، بر چشــِم اسـفنـــدیـــار؛             سیه شد جهان، پیش آن نامــدار
                                )شاهنامه/ کزازی؛ 1391؛ 6 / 202- 201(
چو رستم چنان دید، بفراخت دست؛           چنان خسـته، از تیـر بگشـاد شست
درخت و برادر، به هم بَر، بـــدوخت            به هنگام رفتـــن دلــش برفروخـت
                                                                                           )همان؛ 222(

ورود ایزدان در عرصه های فرهنگی جامعه در زمان پارتها که تالش حاکمیت های 
اطراف در جهت وحدت و تسلط بیشتر بر جامعه و تمرکز قدرت بوده ، نوعی برتری ایزدان 
را در این حکومت ایجاد کرد، این دیدگاه که پیشتر به طور منطقه ای در آریاییان کهن 
نیز دارای سابقه بوده، اینبار رنگ سیاسی به خود گرفته و به صورت نیاز امپراتوری  اشکانی 
مطرح گردید، لذا با توجه به ساختار کنفدراسیونهای مختلف در گسترة وسیع آنان و تنوع 
عقاید، این کار عمال غیر ممکن بود و موجب تنش می شد از این روی نوعی گرایش به هم 
گرایی ملی به عنوان پشتوانه فرهنگی و معنوی امپراتوری به وجود آمد که عالوه برانسجام 
سیاسی می توانست سّدی در برابر هجوم دشمن خارجی باشد و تناقضی نیز با تنوع ادیان 

در قلمرو ساتراپی های امپراتوری نداشته باشد. 
از  »در سنگ نوشتۀ بزرگ شاهپور دوم ساسانی در کعبه زرتشت، که در آن تقریباً 
نامهای  به  رود،  اشکانیان سخن می  زمان  نشین های همین سرزمین  و شاهک  استانها 

دیگری نیز بر می خوریم«. )رجبی؛ 1383؛ 164(.
با توجه به تنوع ادیان در این دوره، رویکرد اجتماعی خدایان بیشتر شده و قهرمانان 
مظهر حضور آنان گردیدند، این امر باعث احیاء و خلق بسیاری از قهرمانان چون رستم 
و طوس و آرش و غیره شد که بعضا با اندیشه های زرتشتی نیز در تضاد بوده است لذا 
شخصّیت قهرمانان این دوره را نمی توان صرفا بازتابی از اقدامات فالن شاه و سردار دانست 

زیرا در پس هر اندیشه و داستان حماسی هدفی توسط بانیان آن مّدنظر می باشد.
»آیا یکی از همین یالن و دالوران اساطیری ایران همین اشک اول نیست؟ این پرسش 
آدمی را به قلمرو افسانه های زیادی می کشاندکه تاریخی نیستند و در عین حال تاریخ را 
در میان دارند... رستم نشان از کدام اشک دارد، یا کدام اشک نشان از رستم؟!«. )همان؛ 
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.)66
لزوم وحدت فرهنگی و برقراری وجه اشتراک در گسترة وسیع امپراتوری، باعث توجه 
برخی اشکها به دین زرتشتی نیز گردید لذا نقش برخی ایزدان نظیر زمان، مهر، ناهید و 
غیره که تناقضی با دین زرتشت نداشت و پیشتر نیز بدان اشاره گردید در اوستای جمع 
آوری شدة این دوران برجسته تر شده و حضور برخی ایزدان و مظاهر آنها که با تّدین 
زرتشتی منافات داشت، در اوستای این دوره کم رنگتر می باشد مانند شخصیت رستم که 
بازتابی از ایندره بوده و شخصیت گیو پسر گودرز که در شاهنامه نَسَبش به کاوه آهنگر 
می رسد نیز بازتابی از )ویو( خدای باد است، در اوستا برای این ایزد جنبۀ خوب )نسیم( 
و بد )طوفان( در نظر گرفته می شود ولی در آثار هندیان خبری از عملکرد بد و خوب 

این ایزد نیست. 
»نام گیو در متون پهلوی – ویو )ِوو( و گیو )ِگو( )هر دو بایاء مجهول( ضبط شده و او 

پسر گوترز )با و او مجهول( و از جمله جاودانانست«. )صفا؛ 1387؛ 556(
این قراین ثابت می کند که اساطیر کهن بعدها بر حسب نیاز جامعه دارای مصادیق 
تاریخی  اتفاقات  زیرا  باشد  نمی  آنها  بر  تاریخی هرگز مقدم  حماسی گردیدند و حوادث 
بخشی از چرخۀ تحوالت  اجتماعی محسوب می گردند لذا در پذیرش برخی از نظریات 

جای تردید فراوان وجود دارد.
»بیانی در کتاب شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان معتقد است که به یقین رستم 
شخصیتی تاریخی بوده که به تدریج هیچ جنبه اساطیری به خود گرفته است«. )جاگیر و 

اردستانی؛ 1395؛ 85(.
و  تیریشت  وندیداد،  که  گفت  اطمینان  با  توان  می  مذکور  های  نشانه  به  توجه  با 
نیرنگستان از بخشهای اوستای به جای مانده از این دوران است، در مجموع حکومت پانصد 
ساله پارتها را می توان دوران تحوالت فرهنگی در نظر گرفت، زیرا سنکریتسم، در مجموعۀ 
فرهنگِی متضاِد سیاسِی اشکانی، باعث آشفتگی پنهان گردیده و قلمرو امپراتوری را آبستن 
دو دستگی سیاسی می نمود، از نیمه دوم حاکمیت این امپراتوری به بعد، شاهد حرکت 
خزندة موبدان و یهودیان و برخی طوایف اشکانی برای برقراری حاکمیت دینی می باشیم، 
این امر عالوه بر رقابت سیاسی در نظام حاکمیتی ، واکنشی نیز در برابر مسیحیت رو به 
رشد محسوب گردیده و از نتایج خودمختاری بیش از حّد ایاالت در این دوره محسوب 

می گردد.
»یهود هم مردم سامی دیگری بودند، اینان را پارتیان همچون جامعه ای رسماً شناخته 

و به آنان خود مختاری داده بودند«. )کالج؛ 2537؛ 76(.
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هم زمان با قدرت یابی ِسزاِر روم در زمان فرهاتک )فرهاد پنجم ، اشک پانزدهم( در 
حدود 204 ق.م، آشفتگی در دربار اشکانیان عماًل آغاز گردید و جنگ با روم و اختالفات 
باعث شکاف  نیز  به سوی مسیحیت  اروپا  علّت شد، گرایش  بر  مزید  نیز  و غیره  داخلی 
بعد شاهد حضور  به  این زمان  از  لذا  بیشتر در ساختاِر سیاسی اشکانی گردید  فرهنگی 
دو جریان سّنتی و جدید می باشیم و تالش حاکمیت نیز در برقراری صلح و آشتی ملّی 
در این دورة تاریخی ، تقریبا بی نتیجه بوده بنابراین به جرأت می توان گفت هسته های 
اولیه داستانهای حماسی رستم و اسفندیار بر اساس کهن الگوها، در این دوران پایه ریزی 
گردیده و در دورة آشفتۀ ساسانی نیز به اوج خود رسید، از آنجا که ساتراپی پارس بدون 
پیدا  شدید  تمایل  کهن  سنتهای  به  َهراَزگاهی  که  پارتی  نفوذ  با  طوایف  برخی  حمایت 
می کردند، هرگز امکان قدرت یابی و مرکزیت نداشت، از این روی شخصیت رستم نماد 
ملیت بر حسب نیاز اجتماعی و به تدریج در برابر اسفندیار نماد جامعۀ دینی قرار گرفت به 
گونه ای که در داستان، درگیری آن دو جز تباهی نتیجه ای در بر ندارد، این امر حکایت از 

آشفتگی دینی و عدم توفیق بانیان آن در ایجاد وحدت سیاسی جامعه دارد.
ساسانیان

پس از مرگ بالش پنجم )اشک بیست و نهم 222-209 م.( اختالفات با روم به اوج 
خود رسید و حکومت اشکانی در بحرانی ترین وضعیت خود قرار گرفت، پس از حوادثی 
اردوان )اشک سی ام( قدرت را به دست گرفت اگرچه پیروزی های وی بر روم و دست 
ایرانیان بر ارمنستان، فقط اوضاع را تا حّدی به صورت عادی برگرداند ولی  یابی مجدد 
درگیری های داخلی، به خصوص در ساتراپی پارس همچنان به قوت خود باقی بود که 
طی نبردی اردوان به سال )224 م( در منطقه شوش )سوزیان( کشته شد، این پیروزی 
محصول حمایت طوایف بزرگ پارتی از جریان دینی نیز بوده و در ادامۀ جنگ قدرت در 

خاندان اشکانی و ساتراپی های تابعه تحلیل می گردد. 
شاهان  نخستین  دربار  در  پارتی  دودمان  سران  این  برتر  موقعیت  ماندن  »محفوظ 
بود«.  با ساسانیان  پارتی  میان دودمان های  اتحادی  نشان دهندة شکل گیری  ساسانی 

)شریعتی؛ 1398؛ 93(
بنابراین حضور مؤثر پارتها به عنوان هم پیمان پارس، در اوایل به  استحکام امپراتوری 
ساسانی و وحدت کمک نمود ولی با قدرت طلبی جامعۀ دینی ، شکافهایی که در زمان  
اشکانیان ایجاد شده بود عمیقتر گردید که اوج این آشفتگی را می توان در غالب ظهور 

مانی و مزدک و حکمرانی بهرام و غیره مشاهده کرد. 
»کوشش ساسانیان در کنار گذاشتن این اتحادیه در پایان دوره فرمانروایی این سلسله 
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عامل اصلی فروپاشی آن بود«. )همان؛ 67(.
این دوره از نظر تأثیر سیاست بر آثار ادبی و حماسی، دارای اهمیت می باشد لذا با 
وجود تغییر سلسلۀ حکمرانی ، شاکلۀ کشورداری آنان با اشکانیان تقریباً همسان بوده و 
تعبیر حکومت مرکزی زیر نظر دینی واحد، تحلیلی امروزی از وقایع آن دوران می باشد، 
چنین تمرکز گرایی تا قبل از اسالم به طور کامل در جامعه ایرانی اتفاق نیفتاد، از این 
روی در زمان ساسانیان، همۀ تالشها در جهت برقراری این رویه بوده و بسیاری از نظریات 
باشد. به طور مثال گفته  تاریخی نمی  با واقعیات  نیز منطبِق  این خصوص  مورخین در 

می شود:
»سلسله ساسانیان با آن کوششی که در زنده کردن عظمت ایران داشت و ایران را به 
همان شوکت زمان هخامنشیان رساند و مملکتی را در که در زمان اشکانیان تجزیه شده 

بود را دوباره متحد ساخت«. )نفیسی؛ 1388؛ 97(.
در شاهنامه فردوسی از شکوه فراوان شاهان حکومت ساسانی سخن به میان آمده است 

ولی  این شخصیتها هرگز نتوانستند جای قهرمانان اساطیری را بگیرند.
بگویم؛ کنم تــازه روز کــهــــن »کنون از بزرّگِی خسرو ســخـــن  
ندارد به یاد، از کهان و مـهــان« به آن سان بزرگی کس اندر جهان  
                                                           )شاهنامه / کّزازی؛ 1390؛ 9/ 171(.

نکتۀ قابل ذکر این که اتصال این سلسله به هخامنشیان تنها می توانست از نقطه نظر 
دینی برای آنان رهگشا باشد و آن را می تواند تالشی برای مشروعیت خود و ایجاد وحدت 
تصاحب  زمان  از  هخامنشیان،  دینِی  مالیم  رویکرد  زیرا  کرد،  تلقی  ساسانی  جامعۀ  در 
نظران، شورش وی،  نظر برخی صاحب  به  بوده که  بعد  به  بزرگ  قدرت توسط داریوش 
کودتای داخلی و پیروزی یک خاندان پارسی به خاندان دیگر پارسی می باشد لذا سیاست 
دینی این پادشاه موجب اغتشاش داخلی و در نهایت غلبۀ  اسکندر بر امپراتوری عظیم 
هخامنشی گردید از این روی کورش بزرگ را می توان زادة اندیشه های عیالمی- آریایی 

دانست و ارتباط وی با ساسانیان واقعیت تاریخی ندارد. 
»محققان بدان دلیل کورش بزرگ و پارسیان را عیالمی دانسته اند که او در کتیبه 

استوانه اش، پدر خود و جدش را شاه انشان نامیده اند«. )دریایی؛ 1385؛ 14(.
این گونه آشفتگی ها در دورة ساسانی، بیشتر حاصِل خودکامگی و دخالت موبدان و 
یهود و اشراف و رومیان بوده و نارضایتی طوایف پارتی و غیره رادر برداشت و امپراتوری را 
به سوی تجزیه پیش برد همان گونه که جدایی ارمنستان از امپراتوری ایران را می توان 
از تبعات این اختالفات در نظر گرفت لذا از نیمه دوم حکومت این سلسله، تالش برای 

سایه روشن های قهرمانان شاهنامه
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وحدت و آشتی ملّی و جلوگیری از تجزیه و پیشگیری از ظهور ادیان جدید شدت یافت و 
قهرمانان فرهنگ زمان اشکانیان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفتند و رنگ دیانت زرتشتی 

بر آنها زده شد. 
تر یک  قدیمی  برد. متن  نام  توان  حماسی می  اختصاصاً  آثار  عنوان  به  متن  دو  »از 
متن   ... به  مربوط می شود  که  زریر(  )یادگار  زریران  ایادگار  نام  به  است  پارتی  حماسه 
دیگری که شبه تاریخی است در واقع زندگی نامه بنیان گذار دودمان ساسانی، اردشیر 

بابکان، به شمار می رود«. )دریایی؛ 1383؛ 202- 201(.
عالوه بر موارد یاد شده منظومۀ ویس ورامین و درخت آسوریک و بسیاری از متون 
تعلیمی نظیر کلیه و دمنه و اندرزنامه ها و غیره نیز دارای عناصر فرهنگ اشکانی می باشد، 
متأسفانه به دالیل سیاسی و دینی و غیره نِسبت به حدود پنج قرن حکومت پارتیان که 
از جنوب شرق دریای مازندران برخاسته و بیگانگان را به زانو درآورند، قضاوت عادالنه ای 
صورت نگرفته که بیشتر ناشی از نارضایتی و بی توجهی محقّقان غربی از شکست قوای 

مقدونی، و از بین رفتن و تغییر هویت تاریخی آنان توسط سلسۀ ساسانی بوده است. 
»ساسانیان با اشکانیان رفتاری داشتند که گویی با یک فرمانروایی بیگانه طرف بوده 
اند بی خود نیست که حتی در شاهنامه فردوسی نشانه قابل ذکر از فرمانروایی درازمدت 

اشکانیان برجای نمانده است«. )رجبی؛ 1383؛ 219- 218(.
شکی نیست که ظهور مانویت و مزدک و زروانیسیم واکنشی از طرف طوایف پارتی 
نسبت به سخت گیری های ساسانیان و بانیان دین زرتشت بوده است اگرچه نابود کردن 
زرتشتی گری  بسط  به  توانست  می  موقتاً  مظاهر شرک  عنوان  به  پارتیان  آثار  از  برخی 

بینجامد ولی محو کردن همه مشخصه های فرهنگی اشکانیان عماًل امکان پذیر نبود. 
»ساسانیان به سبب دشمنی ای که با اشکانیان داشتند، تاریخ آنها را از خداینامه ها 
زده بودند و در نتیجه این اندک مایه که از خداینامه اشکانی به دست ما رسیده است باید 

از راه منابعی بیرون از خداینامه ها جان به در برده باشد«. )خالقی مطلق؛ 1386, 67(.
بنابراین با توجه به گذشت زمان و حق سروری که بعد از شکست قوای مقدونی در 
ایران، برای طوایف پارتی ایجاد شده بود، تاریخ سیاسی آنان به صورت داستانهای حماسی، 

با سایر عناصر پهلوانی گذشته در هم آمیخته و رویکرد ملّی پیشین پیگیری شد. 
»در زمان ساسانیان خاصه در اواخر آن عهد کتب بسیاری بزبان پهلوی در باب تاریخ 
ایران و داستانهای ایرانیان و قصص و روایات مذهبی وجود داشته که نام عده ای از آنها 

فقط به وسیله مترجمان و مؤلفان عربی به ما رسیده  است«. )صفا؛ 1387؛ 63(.
این وحدت َرویّه که پیشتر نیز بدان توجه شده بود به موازات متون اوستایی در اواخر 
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حکومت ساسانی، برای پر کردن شکاف سیاسی در جامعه ایرانی بکار رفت به گونه ای 
که نشانه های حضور قهرمانان پارتی نظیر آرش کمانگیر و غیره را در »تیشتر یشت« نیز 
می توان مشاهده کرد لذا نمی توان داستانهای حماسی و قهرمانان آن را، بدون در نظر 
اجتماعی  تحوالِت  قراین سیاسِی  زیرا  داد  قرار  بررسی  مورد  آنها  پیدایش  انگیزة  گرفتن 
زمان ساسانی، به طور خواسته یا ناخواسته در شاهنامه وجود دارد، به طور مثال در بیت:

سوی گاه اشکانیـان باز گـــرد«.  »کنــون ای سراینــده فرتــوت مـرد  
                                                                  )شاهنامه / کزازی ؛ 1390؛ 7/ 94(

و  نیامده  میان  به  اشکانیان  از  به هیچ وجه سخنی  بیت، در شاهنامه  این  از  قبل  تا 
بازگشتن به گاه آنان را نمی توان اتفاقی دانست و این که چرا فردوسی با کنایات و قراین 
به رستم که  و  پرداخته  نیست،  اول(  )اشک  با  ارتباط  بی  به آرش کمانگیر که  مختلف، 
عصارة هویت ایرانی ست، بیش ازهر قهرمانی عشق می ورزید، همگی حکایت از واقعیات 
موجود دارد زیرا با توجه به فضای سیاسی و تحّجر زمان غزنویان، مشرک دانستن ایرانیاِن 

قبل از اسالم، نمی توانست با روح آسمانی قهرمانان شاهنامه و فردوسی سازگار باشد. 

3- نتیجه گیری
پویایی هر جامعه ای بر اساس هویت فرهنگی آن شکل می گیرد لذا شناسایی کهن 
الگوها، امکان پیوند عناصر فرهنگی هر دوره ای را با ناخودآگاه معنوی آن جامعه فراهم 
نموده و بقاء آن را تضمین می نماید از این روی اساطیر آریایی به دور از نگرش های حزبی 
و سیاسی، می تواند با پیام حماسی– انسانی خود، به صورت هستۀ مرکزی فرهنگ ایرانی، 

باعث ماندگاری عناصر فرهنگی و هویت ملّی شده و از ذلّت تاریخی جلوگیری نماید. 
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