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  چكيده
 و فـراز  پر تحوالت و خيتار محصول باستان ةدور در رانيا فهومم يريگ شكل
 و بـوده  يحماسـ  و يرياساط عصر به مربوط آن اعظم بخش كه است يبينش
 دوران بـه  يحماسـ  يهـا  ادمان ي و مشترك يها خاطره يشفاه انتقال قيطر از
 نيـ ا. كـرده اسـت    فـراهم را   يرانـ يا تيـ هو تكامل و نيتكو يها نهيزم ،يخيتار

 كـه  اسـت  يفرهنگـ  و ياسـ يس ،ييايجغراف ةحوز سه يداراي  طوركلّ به مفهوم
 و نيسـرزم . شود يم شامل را يرانيا تيهو يها شاخصه كدام هر يها يژگيو

 يفارسـ  زبان وتحول ،تداوميخيتار يها حماسه و مبارزات مشخص، يمرزها
 در. دهنـد  يمـ  ليتـشك  را هـا  يژگـ يو نيا از يبخش ييفرمانروا ةويش و نييآ و
 انيساسـان  ةدور ،يرانيا تيهو يريگ شكل و رانيا مفهوم تكامل و نيتكو ريس
 يخيتـار  ةمرحلـ  نيآخـر  عنـوان  به انيساسان. است يليبد يب باستان خيتار در
 نقـش  شـهر  رانيـ ا مفهوم ابداع و رانيا مفهوم تكامل و تيتقو با باستان رانيا

  .كردند فايا ياسالم دوران سراسر به آن تداوم و انتقال در ياساس
  

 تـوران،  و رانيـ ا ،يرياسـاط  عـصر  ،يفرهنگـ  رانِيـ ا ران،يا :ها  د واژه كلي
  .انيساسان

                                                           
 ز، نويسندة مسئولرايش دانشگاه خيتار بخش ارياستاد *
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  مقدمه
ـ يا تيـ هو يريگ شكل يچگونگ و ييچرا مسئله حاضر، پژوهش موضوع  عـصر  از يران

 ژهيـ و بـه  هـا  ملـت  همه يبرا امروزه. است باستان يخيتار دوران تا يحماس و يرياساط
 و مهـم  يامـر  ساز تيهوي  ها مؤلفه و يخيتاري  ها شهير يزشناسبا ساز، تمدني  ها ملت
 بـومِ  ستيـ ز رونيب و درون در كه رانيا مانند ييها ملت يبرا عالوه به. است ياتيح گاه

 نيـ ا تيـ اهم انـد،  كرده تجربه را يمتفاوت و متعدد اقوام كنار در يزندگ خود ييِايجغراف
 عوامـل  و رانيـ ا يخيتـار  اسـتمرار  مـسئله  پـژوهش،  نيا در. شود يم چندان دو شناخت

 و يرياسـاط  دوران نقـش  و زانيـ م و گرفتـه  قـرار  ليـ تعل و يبررس مورد آن ساز تيهو
 يابيـ ارز نيزمـ  رانيا تيهو يجيتدر تكامل و يريگ شكل در يخيتار دوران و يحماس

  :از عبارتند پژوهش نيا ياصلي ها پرسش. شود يم
  است؟ ييايران صرفاً يك مفهوم جغرافيا ايآ. 1
   دارد؟يراني هويت اي در بازشناسيران چه نقشي اي و حماسيريعصر اساط. 2
   دارد؟يت محوريخ باستان، اهميران در تاريان از جهت تحقق مفهوم ايچرا دوره ساسان. 3

ل مـورد  ير بـه تفـص  يـ هـاي ز  هيهاي باال، فرضـ  ن پژوهش و در پاسخ به پرسش   يدر ا 
  :گيرند  قرار مييابي و ارزيبررس

 در يـك بـستر ممتـد    ياسـ ي و سيفرهنگـ  دينـي ـ   هاي خ مشترك مؤلفهيا، تاريغرافج. 1
  .دهد ل مييان را تشكيراني ايتيهاي هو يژگين ويتر  مهميخيتار

ان، بخـش   يـ راني مـشترك ا   يران در خاطره جمعـ    ي ا ي و حماس  يريبازتاب عصر اساط  . 2
ر متـون كهـن،     ن دوران د  يـ  ا ين ملت را شكل داده و بازخوان      ي ا يم هويت يعمده مفاه 

 . دارديت محورياهم
 و  يري عـصر اسـاط    يران و بـازخوان   يخ ملي ا  ين تار يان هم از جهت تدو    يدورة ساسان . 3

 در منابع مكتـوب و مناسـبات        يرانيكرد روشن به هويت ا    ي و هم از نظر رو     يحماس
  . استيت اساسي اهميران باستان دارايخ اي در تاريخارج

 يباسـتان  عصر ،يشناس بهيكت و يشناس باستاني  ها فتهاي بر يمبتن يِنگار خيتار براساس
ـ  يها تمدن بر عالوه ران،يا خيتار  مـاد،  بـزرگ  دولـت  چهـار  شـامل  هـا  ييايـ آر از شيپ

 رونـد  يچگـونگ  و شـناخت  يبـرا  حـال  نيـ ا بـا . اسـت  يساسان و ياشكان ،يهخامنش
ـ ذهن خ،يتـار  ازي  ريـ گ بهـره  بـا  اسـت  الزم ران،يـ ا مفهومي  ريگ شكل و هـا  اسـطوره  ت،ي 
 كـه  آنجـا   از. رديـ گ قـرار  پـژوهش  نيـ ا از يبخـش  يمبنا زين مشترك يجمع يها خاطره

 براســاس انيساســان و دارد تعلــق يساســان دوره بــه رانيــا يملــ خيتــار يبنــد صــورت
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ي هـا  دودمـان  را انيساسـان  و انياشكان ان،يانيك ان،يشداديپ مرحلة چهار يمل يها حماسه
 باسـتان،  دوره در رانيـ ا مفهـوم  تكامل و نيتكو ريس در نيبنابرا اند، شناخته رانيا خيتار

  .بود خواهد ريناپذ اجتناب و يضرور يامر رانيا يمل خيتار در انيساسان كرديرو به توجه
 نيسرزم كه آن نخست: است تياهم يدارا گوناگون جهات از پژوهش نيا ضرورت

ـ ييتغ دچـار  يخيتار بلند دوران در ييايجغراف وسعت نظر از رانيا  امـروزه  و شـده  يرات
 گوناگون ليدال به بنا كه دهند يم ليتشك را مستقل ييكشورها ن،يسرزم نيا ازيي  ها پاره
 ا يـ  ها اختالف ديتشد اي جاديا در ران،يا با يمتضاد گاه و متفاوت ياسيس يكردهايرو با

 راسـتا  نيهمـ  در كه نيا گريد. هستند ميسه و كيشر كشور نيا يفرهنگ راثيم مصادرة
 كـه  اسـت  متعـدد  گانيهمـسا  با بودن مرز هم در جهان، يكشورها معدود از يكي رانيا
 از هركـدام  كـه  شده افزوده آنها تعداد بر يشورو ريجماه اتحاد يفروپاش از پس ژهيو به

 از يبعـض  در هـا  گـروه  و افـراد  از يبرخ تالش گريد يسو از. متفاوتند رانيا باي  ا جنبه
 ضـرورت  ،يمل منافع و مصالح با آن تقابل و يقوم سائلم كيتحر يبرا هيهمسا يكشورها
 يفرهنگـ  بـوم  ستيـ ز و يخيتار تيهو شناخت جهت در را دست نيا از ييها پژوهش
  .سازد يم آشكار جهان، از منطقه نيا در انيرانيا مدت دراز حضور يابي شهير با همراه

ـ  و يجيتـدر  يريـ گ شـكل  و دار شهيـ ر يتيهـو  ارائه پژوهش نيا از هدف از ردوامپ 
 كـه  ادعاسـت  نيا يبازخوان و دور اريبس يها گذشته در رانيا نيسرزم و خيتار فرهنگ،
 و مـدرن  دوران برسـاختة  نـه  گـر يد يكشورها از ياريبس برخالف رانيا نام و نيسرزم

 بلكه دور،ي  ها گذشته در يمادر ينيسرزم از ييجدا حاصل نه و ياستعماري  ها استيس
 آن، بـا  همـراه  كـه  است يخيتار عصر به كهن يدوران از داومم و يمنطق ينديفرا جهينت

  .رنديگ يم شكل نيسرزم نيا در يباستان يها دولت نيتر مهم
 تيـ هو شناخت در را يحماس وي  ا اسطوره دوران تياهم مقاله نيا از حاصل جينتا

 يخيتـار  دوران متـون  در را آن بازتـاب  و داده نـشان  رانيـ ا مفهوم يريگ شكل و يرانيا
 ياسـالم  دوره بـه  آن انتقـال  و تيـ هو نيـ ا تـداوم  از يناشـ  ان،يساسان عصر در ژهيو به
 تجـاوز  مقابـل  در آنهـا  دفاع و انيرانيا يخارجي  ها جنگ مقاله نيا در نيچن هم. داند يم
  .است شده قلمداد رانيا مفهوم تكامل وي ريگ شكل در يمهم عامل گانگان،يب

  
  تداوم ةينظر و رانيا مفهوم
ـ يا تيهو و رانيا مفهوم از منظور  ،يفرهنگـ  اسـتمرار  و تـداوم  بـه  يعمـوم  بـاور  ،يران
 كه است خيتار طول در انيرانيا مستقل ياسيس تيحاكم و ييايجغراف مشخص يمرزها
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 حـضور  يرانيا نخبگان آثار و آرا در ،ياسالم دوران از يبخش هم و باستان دوره در هم
 و انيساسـان  انيـ پا تا انيهخامنش يخيتار عصر در باستان، دوره در. است داشته نمود و
  .است افته يتحقق مفهوم نيا يصفو دوره از كم دست ياسالم دوره در

ي طـوركل  بـه  كـه  دارد وجـود  يمتفاوتي  ها دگاهيد يرانيا تيهوي  ريگ شكل مورد در
ـ يا تيـ هو كه يخيتار ريغ يدگاهيد نخست: كرد ميتقس گروه دو به را آنها توان يم  يران
 نگر يخيتار دگاهيد گريد و داند يم اروپا تحوالت از يرويپ به و مدرن دوره ةبرساخت را
ـ يا تيـ هو يريگ شكل در يخيتار يروهاين نقش بر كه  آن يبـرا  و كنـد  يمـ  ديـ تأك يران
 در اروپا تحوالت به نخست دگاهيد. )1388: 160 ،ياحمد(شود يم قائل يخيتاري  ها شهير

 آن امديپ را جوامع گريد و انيرانياي  مل يآگاه و داشته توجه يالديم 20 و 19ي  ها سده
 انكـارگرا  افتيره جمله از. شود يم شامل را يمتفاوتي  ها افتيره خود دگاهيد نيا. داند يم

 رانيـ ا واژه و نمـوده  انكـار  گذشته در را رانيا كشور و »رانيا «نام بهي  ا دهيپد اساساً كه
 ريتـأث  تحت كه داند يم رضاشاه دوره رنمد شبه دولت ابتكارات از را كشور كي عنوان به

  .)223: 1388 ،ياحمد(شد ليتحم رانيا خارج و داخل به زور به ييايآر نژاد يها هينظر
 پـردازد،  يمـ  تيهو مسئله به يخيتار يشناس جامعه افتيره با كه نگر يخيتار دگاهيد
 متـون  و يفرهنگـ  راثيم بر هيتك با يخيتار نديفرا در را ياسيس و يفكر يروهاين نقش
ــار ــ ياساســ اريبــس يخيت ــد در. دانــد يم ــار دگاهي  برســاخته ملــت مفهــوم نگــر يخيت

 نيسـرزم  ريـ نظ داريپا عناصر به ملت فيتعر در و ستين ديجد ياسيس يها يدئولوژيا
 مـشترك  يقـانون  حقـوق  و اقتـصاد،  فرهنگ، مشترك،ي  ها خاطره و ها اسطوره ،يخيتار

 عنصر چهار شناسان جامعه از يگروه. )27: 1384 ،يعلمدار ينيمع( شود يمي  ا ژهيو توجه
 از را مـشخص  نيسـرزم  و زبـان  مـشترك،  يعمـوم  يباورها و فرهنگ ،يخيتار راثيم
 را ملت يكل روح «ريتعب آرون. )371: 1380 ،يقرش( دانند يم ملت مفهوم ياساسي  ها هيپا
 كـه  دانـد  يمـ  كردن حس و دنيشياند كردن، عمل بودن، طرز شامل را آن و برده كار به

  .)53: 1364 آرون،( است آورده ارمغان به خيتار و ايجغراف
 توجـه ي  ملـ  تيـ هو و ملت شناخت از يگريد ابعاد به مذكور، موارد بر عالوه لريم
 نيچنـ  هـم . باشد داشته بر در را يمتعدد يها يژگيو تواند يم كه» يمل منش «مانند. دارد
 در يانـسان  مجموعـه  كيـ  كه است يماتيتصم تياهم آن از منظور كه فعال تيهو بعد

 شرمسارانه اي نيافتخارآفر است ممكن ماتيتصم نيا. رنديگ يم يخيتار حساس مقاطع
 معتقـد  بلكه دهد، ينم قرار ملت مفهوم مهم ابعاد شمار در را واحد نژاد تنها نه يو. باشد
 رد،يـ گ يمـ  شـكل  قوم كي خيتار طول در عمدتاً كه يزيمتما و خاص يها يژگيو است
  .)29: 1383 لر،يم( است گريكد يبا مختلفي ها نژاد زشيآم بر يمبتن



  ...ذار ازگ روند تكوين و تكامل مفهوم ايران در

  35

 دوران در شهيـ ر ،يملـ  تيـ هو ابعـاد  از ياديز بخش نگر، يخيتار دگاهيد بر هيتك با
 كه چنان است؛ صادق زين رانيا رينظ يكهنسال ملت مورد در نكته نيا و داشته شامدرنيپ

 ملـل  «از يكـ ي عنـوان  بـه  رانيـ ا از ندارد، تعلق نگر يخيتار افتيره به كه آن با موهابسبا
 ياسـ يس تيموجود نيا و است ييرپايد ياسيس تيموجود يدارا كه كرده ادي »يخيتار

  .)137 :1998 م،وهابسبا(است بوده خاص ييايجغراف و يفرهنگ تيهو از برخوردار همواره
ي ريـ گ شـكل  هكـ  اند دهيعق نيا بر رانيا يخيتار تداوم هينظر روانيپ و نظران صاحب

 نـه  و ها يونان ي نه كه بوده انسجام و ياستوار با همراه چنان باستان دوره در يرانيا روح
ـ يا روح «نيـ ا و نـشدند  آن كامل ينابود به قادر گر،يد مهاجمان  از پـس  همـواره » يران
 بـار   ستن سـن  يكر. )33: 1386 بارتولد،( است پرداخته خود يابيباز به ينظام يها شكست
 ياصـل مدافعان از كه داند يم نجبا طبقه دوش بر را باستان دوره در يرانيا گفرهن تداوم

 دار عهـده  را خـود  رانيا به اسالم ورود دوره تا و بوده ـرانيا ياجتماع و ياسيس يروين
  .)665: 1370 ستنسن،يكر( دانستند يم گذشته راثيم حفظ
 فـاعالن  تيـ ذهن در رانيـ ا مفهومي  ريگ شكل به تداوم، هينظر بر هيتك با پژوهش نيا
 در مفهـوم  نيـ ا يجيتـدر  تكامل بر را يخيتار مهم يدادهايرو نقش و پرداخته يخيتار

 بـه  رانيـ ا مفهـوم  نديفرا و نيتكو از يمهم بخش. دهد يم قرار ديتأك مورد باستان عصر
 رو نيـ ا  از است؛ يخيتار اسناد و ها يگواه فاقد كه دارد تعلق يحماس و يرياساط عصر
 كـه  اوسـتا  و شـاهنامه  ماننـد  بعـد ي  هـا  دوره مكتـوب  راثيـ م از دوران نيـ ا مفه يبرا

 ارائـه  را دور يهـا  گذشته يفرهنگ و ياجتماع ،ياسيس تحوالت از يارجمند انداز چشم
  .است شده استفاده اند، داده

  
  يجمع خاطره و اسطوره نقش و رانيا مفهومي ها مؤلفه

. دهد يم ليتشك را رانيا مفهوم مؤلفه سه ييايافجغر رانِيا و ياسيس رانِيا ،يفرهنگ رانِيا
 مـرتبط  و هم با ختهيدرآم مؤلفه سه نيا ،يملي   ها تيروا بر يمبتن ينگار خيتار براساس

 در تحـول  و رييـ تغ اي ياسيس نظام يفروپاش و بحران مواقع در حال نيا با. گرنديكد ي با
 گريد ميمفاه ييبازنما نهيزم و ندهما يباق چنان هم رانيا يِفرهنگ مفهوم ،ييايجغراف رانِيا
  .است ساخته فراهم را
  
  ييايرانِ جغرافيا

 نشيآفـر  يهـا  اسـطوره  بـا  همراه و يمل يها تيروا يمبنا بر انيرانـيا ييايجغراف تصور
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 ميتقـس  براسـاس  ايـ : دارد قرار جهان انهيم در رانيا تصور، نيا در. رديگ يم شكل يرانيا
 تصور در. دونيفر يسو از بخش سه به جهان ميتقس يامبن بر اي و كشور هفت به نيزم

 يستمكار اثر در كه شد خلق وستهيپ هم بهي  ا مجموعه صورت به نيزم اصل در نخست،
 يمركـز  يكـشور  شامل. شد ميتقس) كَرشور دراوستا (كشور هفت به يمنياهر يروهاين
 در هكـ  اسـت  يگـر يد كـشور  شـش  بـا  برابر آن وسعت كه) درخشان (رثيخون نام به
 و شـمال  در كشور دو غرب، در كشور كي شرق، در كشور كي. دارند قرار آن رامونيپ

 ازيي  ها بخش در كه يرياساط كشور هفت نيا. )63: 1374 كوربن،( جنوب در كشور دو
 دل در كـه  است يباطن يتصور )2/872: 1374 دوستخواه،( آمده آنها اوصاف و نام اوستا
 اسـت  جيو رانيا در. دارد قرار ها ييايآر نيسرزم اي جيو رانيا ،)رثيخون (يمركز كشور

 ظهـور  يزرتشت) يمنج (انتيسوش نيآخر و شدند دهيآفر يا افسانه قهرمانان ان،يانيك كه
 رانِيـ ا به توجه با نيبنابرا ؛)65: 1374 كوربن،( برد يم نيب از را يمنياهر يروهاين و كرده
ــيا جهــان ،ييايــجغراف ــهيم «جهــان ،يران ــنو شــاهنامه تــصور در كــه اســت» ان  و ساني

 برابـر  در قانون، و نظم و يخردورز و مدارا ،يرو انهيم و اعتدال يرانيا سانينو اندرزنامه
 كـه  گـر يد ييايجغراف تصور در. رديگ يم قرار ينظم يب و يخرد يب تعصب، و يدادگريب

 يا حماسـه  آن دل از و پرداختـه  بـدان  فـراوان  يپـرداز  داسـتان  با رانيا يمل يها تيروا
 دو انهيم در بود، شده رجيا سهم دونيفر يبند ميتقس در كه رانيا اند، ساخته بخش تيهو

 و نيرپـاتر يد از يكـ ي ران،يـ ا از ييايـ جغراف مفهـوم  نيـ ا. دارد قـرار  جهان گريد بخش
  .افكند يپ راي مل حماسه اتيروا نيتر منسجم

 يم وئجو بوده كه در زبان پهلـو       يانيري به نام ائ   ينيان سرزم يرانيبنابر اوستا، خاستگاه ا   
نـژاد  « مختلـف از جملـه   ياي مركـب كـه بـه معـان     واژه. ر يافته استييتغ جيران و يا«به  
 آن  ييايـ ؛ هرچنـد در مـورد محـل جغراف        )7: 1368،  يوشـ   فره(قلمداد شده است    » يرانيا

 نـام    كـه  )659: 1374دوسـتخواه،   (داند     مي يتياختالف است، اما اوستا آن را كنار رود دائ        
 از ين حـال بعـض  ي؛ با ا)178: 1380، يقرش(حون دانسته شده است     يگر يا لقب رود ج    يد

كننـد    ج تصور مـي   يران و ي ا ييايجان و ارانِ كهن را به عنوان محل جغراف        يمحققان، آذربا 
  .)8: 1368، يوش فره(

م جهـان از    يخ ملي بـه تقـس     يات تار يران كه بنابر روا   ي ا ييايگيري مفهوم جغراف    شكل
. ز هـست  يـ ان ن يـ راني ا ياسـ يگيـري هويـت س      گردد، سرآغاز شـكل     دون باز مي  ي فر يسو

دون پـس   يفر. دهد  سازي را ارائه مي     ها از اين هويت     ترين روايت    از مفصل  يشاهنامه يك 
پـس از چنـد   .  و دربند كردن او در كوه دماوند، پادشاه جهان شـد         ضحاك بر   يروزياز پ 
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ان يـ م گرفت جهان را م    ياو تصم . رجيا، و   تور،  )سرم (سلم:  صاحب سه فرزند شد    يسال
  :م كنديفرزندان تقس
  انــهـدون جـيرـبه سه بخش كرد آف      انــهـد از نـيرون كشــيو بـنهفته چ

  نـيران زمـــيردان و اــم دشت گيس      نـيرك و چـاور دگر تـ روم و خيكي
  ....دـيزـر او را سـهمه روم و خاور م      دــيدرون بنگرــم انـه سلـن بينخست
  ....نــيـان و چــركـورا كرد ساالر ت      نــيـوران زمـــور را داد تــر تـدگ
  دـيزـران گــياه اــدر شــمر او را پ      دـيرج رســيو نوبت به اــشان چياز ا
  رانــاج سـ و تيـاهـهم آن تخت ش      وران زهــيم دشت نـران و هــيم اــه
  .... و مهر و آن تخت عاجيهمان كرس      جاـــود تـزا بــو را سـدو داد كــب

  .)2/54: 1384، يفردوس(
گرِ جهان و مورد رشك بـرادران       يانة دو بخش د   يران م ي، ا يدونين در جهان فر   يبنابرا

ان اسـت و  ين تازي سرزميعنيوران  زهيران و دشت ن   يرج البته ا  يسهم ا . گيرد  رج قرار مي  يا
 يراني قوم ا  ي و آرمان  ييخ روا يدر سراسر تار  ان  يان و تاز  يراني و مناسبات ا   يبخش  اين سهم 

بخـش    يـك عنـصر هويـت   يان را برايراني ا ياما آنچه خاطره جمع   . ماند   مي يهمواره باق 
ويژه    و مخالفت سلم و تور و به       يبند مين تقس يسازي از ا    تي آماده ساخت، روا   ينيسرزم

  .ان استيرانيان با اي تورانيرج به دست تور و آغاز دشمنيكشتن ا
ران و حـدود    يـ  ا ي شـرق  يران و توران، مسئله مرزهـا     يهاي ا    هرحال با آغاز جنگ    به
گـر  يت اوستا كه شاهنامه و متون د      يبنابر روا . شود  ان مطرح مي  يرانين ا ي سرزم ييايجغراف

. توان در حدود خوارزم دانـست       ن توران را مي   يكنند، سرزم   ح و تأييد مي   يز آن را تصر   ين
  : شده استيحون معرفي توران رود جران ويدر شاهنامه بارها مرز ا
  ديدون رسـيرـور فـزد پـر نـ خب      ديحون رسيك جيچو لشكر به نزد

  .)1/149: 1384، يفردوس(
  :و

   آبين رويد از اـنياـيران نيوز ا        حون به خوابينند جيكس از ما نب
  ن سخن شادكاميدو كشور شود ز        امــيـالم و پــر با درود و سـمگ

  .)182: 1384، يفردوس(
  :اوشيس به نزد ابيافراس ي از سووزيگرسن در داستان فرستادن يچن هم

  يم روــيران نكردـي ايكه ما سو        يوــگـراوان و او را بــبپرسش ف
   جداستي و اين پادشاهميسغدبه         راستــحون مين تا لب رود جيزم

  .)316: 1384، يفردوس(



  1391، 4دهم، شمارة سال سيز

  

 

38

ان يـ رانيت ايـ شناسد و حاكم ان و توران ميريان ايحون را مرز ميز رود ج ي ن يخوارزم
  .)111: 1347، يخوارزم(كند  ن رود تأكيد مييرا بر ا
ــ   يران حضور رود آمو   ي ا يياين وجوه تداوم مفهوم جغراف    يتر   از مهم  يكيهرحال    به

 به  يدونيم جهان فر  ي بود كه پس از تقس     يعنوان مرز شرق   ان به يرانيشه ا يـ در اند   حونيج
انـه  يخ ميخ باسـتان و تـار  ي از تـار  ياديـ به حركت درآمدند و بخش ز     انه جهان   يسمت م 

  .ران را در بر گرفتنديا
  
  يفرهنگ رانِيا
 يِمعنـو ي هـا  تيـ قابل و عناصر و ها يژگيو شامل ران،يا يفرهنگ مفهوم ا ي يفرهنگ رانِيا

ـ يا ياجتمـاع  بوم ستيز در خيتار طول در كه است يالگوبردار  بـا  و گرفتـه  شـكل  يران
 كـه  سـاخته  آنها ازي  مل) يخو و خلق (منش ينوع ،ياسيس و يادب ،ينيد متون پشتوانه
  .اند كرده ميتنظ آن اساس بر رامونيپ جهان با را خود روابط

هـا و     تيـ هـا، روا     اسطوره ي، حفظ و بازخوان   يرانِ فرهنگ ي ا يدارياز جمله عناصر پا   
فـا كنـد،    ي ملت ا   يك يساز برا   تواند نقش هويت     كه مي  يتيروا.  است يهاي جمع   خاطره

ـ    .  باشد ي داستان 1»رنگ  يپ«يا  » طرح« يك   ي است كه دارا   يتيروا رنـگ يـك      يطرح يـا پ
 بـه شـكل منـسجم       يخيل كرده و در يك بستر تار      يدادها را به يك داستان تبد     يرشته رو 
 ت منـسجم بايـد    ي معتقد است يك روا    2گِرگِن. )32: 1384،  ي علمدار ينيمع(دهد    قرار مي 

سـازي در     ت هويـت  يـ  و قابل  يارزش، نظـم و تـوال        ل هدف بـا   ياز قب هايي    يژگي و يدارا
  .)2: 2002گرگن، (ها يا موضوعاتش باشد  تيشخص
 يجمعـ  يهـا  خـاطره  بـه  يخيتـار  يدادهايـ رو دل از هـا  تيـ روا كـه  نيا به توجه با

 بـه  تـوان  يمـ  شـوند،  يمـ  منتقـل  يبعـد ي  ها نسل به يطوالني  ها زمان يط و وندنديپ يم
 در يخيتـار ي  هـا  تيـ روا نيـ ا. برد يپ يمل يآگاه ياياح و حفظ در مفهوم نيا تياهم

 ديـ جد طيشـرا  در كهـن  ميمفـاه  يايـ اح بـه  و شـده  ديـ بازتول ياجتماع بحران هنگامه
 يساسان دوره در توران و رانياي  ها جنگ يحماس تيروا شده گفته كه چنان. انجامند يم
 در شـاهنامه  نيتـدو  وي  ملـ ي  هـا  داسـتان  يگردآور به رانيا به ها هپتال تهاجم يپ در و

  .)187: 1380 ،ياحير( ديانجام روانيانوش خسرو عصر
 نـام  »بـزرگ  رانِيـ ا «عنـوان  با را يفرهنگ رانِيا ،يفارس زبان بر هيتك با يچارد فرا ير

                                                           
1. Plot         2. Gergen 



  ...ذار ازگ روند تكوين و تكامل مفهوم ايران در

  39

 آنهـا  زبان و فرهنگ يخيتار دوران در كه داند يم ييها نيسرزم همه شامل را آن و برده
 فـالت  يرامـون يپ منـاطق  جزء امروزه ها نيسرزم نيا. )4: 1377 ،يفرا( است بوده يرانيا
 بخـش  و باسـتان  دوره در اما دارند، قرار رانيا يكنون يايجغراف از خارج و هستند رانيا
ي هـا  نيسـرزم  نيا يبرا يفرا. دادند يم ليتشك را» بزرگ رانِيا «ياسالم دوره از ياديز
  .)4: 1377 ،يفرا( برد يم كار به را »يرونيب رانِيا «اصطالح يرامونيپ

ر يران، قرار گـرفتن در مـس      ي و وجود اقوام مختلف ساكن در فالت ا        ييايتنوع جغراف 
 به منـاطق مختلـف      يخيهاي بزرگ تار    ن مهاجرت يچن  و هم  ي و بازرگان  ي ارتباط يها  راه
رانِ يـ هـاي مهـم ا      يژگـ ي از و  يعنوان يك  ن مدارا به  ييگيري آ   ن از عوامل شكل   ين سرزم يا

 و تأثير آن بر گـسترش فرهنـگ         ييايو جغراف فرهنگي  ن تنوع   يا. ديآ  شمار مي  ه ب يفرهنگ
در منـشور   . ان اسـت  يـ  نما يخـوب   ـ به  انيـ هخامنش  انيراني ا ين امپراتور يمدارا در نخست  

كه  ني نوشته شده، از ا    )م.  ق 538( و پس از فتح بابل       ي كه به زبان بابل    يهخامنش كوروش
كند    مي ي به مردم بابل برسد، اظهار خشنود      ي و آزار  ده و نگذاشته رنج   ي صلح كوش  يبرا

 را بـه    يگـر ي خـود آزاد باشـند و كـس د         يدهد همة مردم در پرستش خدا       و فرمان مي  
 نـام هخـامنش،     يكـه معنـا    نيـ ؛ ضـمن ا   )22: 1388،  يآبـاد   اثي غ يمراد( نكشانند   يبردگ

شت مهـرِ   يردر مه . )92: 1388،  يقرش(ر شده است    يش تعب ياند  رخواه و موافق  يدوست، خ 
ـ يهاي ا   نيسرزم«شود كه     ش مي يفراخ چراگاه ستا    را خانمـان خـوش و سرشـار از          يران

ـ ي ا ين فرهنگ مدارا  يهگل به ا  . )2/354: 1374دوستخواه،  (» سازش و آرامش بخشد     يران
، يويـ  و چه دن   ينيان چه از نظر د    يراني ا ييسد فرمانروا ينو  سته و مي  ين نگر يده تحس يبه د 
د يـ آ  ن برمـي  ي چن وشيدار درباره   هرودت نبوده و از گزارش      ييورگوخته با ز  يگاه آم  چيه

  .)315: 1381هگل، (بستند   را آگاهانه به كار ميييبايگيري و شك ن آسانيكه آنها ا
راب شد، و با مفهوم     يران س يم ا يخ قد يگر در تار  ين فرهنگ مدارا از دو سرچشمه د      يا
هاي   زهي از انگ  ي يك سيبو. يورز  خرد يگري و د  يورز  ني د ييك: ختيران درآم ي ا ياسيس

. )98: 1375س،  يبـو (دانـد      مـي  ينـ يويـژه كـوروش را اعتقـادات د         ان به ي هخامنش يمدارا
گر، با سحر و جادو     ي د يهاي باستان    از اقوام و تمدن    ياريان برخالف بس  يراني ا يورز  نيد

ان درصـدد   يـ رانيران، دشـمنان ا   يـ هـاي ملـي ا       در حماسـه   ين رو يـ خته بود واز ا   يĤميدرن
 بـه   دارات  ين وصـ  ي نخـست  يفردوسـ . )604: 1384صـفا،   (نـد   يآ  ن جادو برمي  ييگسترش آ 
دهـد كـه از    كند و ادامه مي  به ترس از جهان داور كردگار نقل مي      ي را هشدار و   اسكندر
. ان را فروزنـده و تـازه نگـه دارد         يـ رانين ا يـي ن و آ  يـ ا آورد تا د   ي به دن  ي فرزند يدختر و 

  .)1099: 1384، يفردوس(
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  ياسيس رانِيا
ـ يا فرهنگ در يورز نيدي  ها يژگيو نيتر شاخص از يكي  شهيـ اند بـا  آن ارتبـاط  و يران
 ايـ  فر. است بوده انيفرمانروا يزديا فره به باستان انيرانيا از ياريبس يباورمند ،ياسيس

 يپادشـاه  قـدرت  ديـ مؤ داشـته،  بر در را ياله دييتأ كه ينماد عنوان به يياوستا 1خورنه
 بوده عنوان نيا به انيرانيا همه يدسترس اي شيافزا و كاهش امكان آني  ها يژگيو از و بوده
 د،يخورشـ  ،ييروشـنا  و يدرخـشندگ  جمله از كه شده ريتعب يمختلف يمعان به فر. است

  .)1: 1999 ،2ينول( كرد استنباط توان يم را اقبال و بخت ژهيو به و عظمت ،يخوشبخت
 نبـرد بـا     يده اهورامزدا بـرا   ياره شده و آن را آفر     اش» يرانيفرِّ ا « ها بارها به      شتيدر  

ن يمن پرگزند را شكست دهد، خشم خـون ي اهريرانيفرِّ ا«: من پرگزند خوانده است ياهر
  .)2/481: 1374دوستخواه، (ران را شكست دهد يهاي ان نيسرزم... درفش را شكست دهد

: اسـت  ديجمش يزديا فرِّ رفتن كف از داستان انيرانيا ينيد مهمي  ها تيروا جمله از
 نيـ ا. دهيـ آفر ويـ د رشك نه و مرگ نه ،يريپ نه گرما، نه بود، سرما نه او، ياريشهر به«

. ديـ االيب دروغ سـخن  بـه  دهـان  او آنكه از شيپ د،يگو دروغ او كه آن از شيپ بود نيچن
 بـه  او از يمرغـ  كالبد به آشكارا فر الود،يب دهان دروغ نادرست سخن به او كه آن از پس

ـ  در يتـوران  ابيافراسـ  كـه  است آن از پس. )490: 1374 دوستخواه،(» شتافت رونيب  يپ
ـ ياي  هـا  رهيـ ت آنِ از كه فرّ ربودن  افتـد  يمـ  تكـاپو  و تـالش  بـه  اسـت،  زرتـشت  و يران

 روانيـ پ از يبعـض  و انيرانـيا به فـر كه است نيا مهم نـكته اما )495: 1374 دوستخواه،(
 ياسالمي  ها دوره در بعدها. ابد ي دست آن به تواند ينم يرانيان چيه و دارد تعلق زرتشت
  .بود آنها ساختن يرانيا يبرا تالش از يناش آن، به انيرانيا ريغ انتساب يبرا انيرانيا تالش

ان يراني ا ي از سو  ي باور به از دست دادن فرِّ شاه       يامدهاي از پ  ي، يك سودآورده  يبه عق 
 نداشـته و حكومـت      يي خـدا  يپادشاه ادعـا  ش و پس از اسالم      يات پ ين بود كه در ادب    يا

سندگان يـ  نويز با رد نظـر بعـض  ي ن انير بر يپ. )64: 1384سودآور،  (د نپندارد   يخود را جاو  
ن مسئله اذعـان    ياند، به ا    ان را مطرح كرده   ي كردن هخامنش  يي خدا ي كه بحث ادعا   ييونان

 از  يرتـر ده در مرحلـه ب    ي كـه خداونـد بـه او بخـش         يدارد كه شاه به علت صفات خاص      
ت يـ كه خـود را مفتخـر بـه حما         ان با وجود آن   يكه هخامنش  نيضمن ا . گران قرار دارد  يد

ـ بر( اسـتناد نكردنـد      يزديـ  خود به فـره ا     يي حقِ فرمانروا  يدانستند برا   اهورامزدا مي  ان، ي
1385 :1/369(.  

                                                           
1. Farr-xvarnah       2. Gnoli 
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داد و  «وزن    تـوان هـم     اي را نمـي     چ واژه يان، هـ  يـ راني ا ياسـ يشه س ين حال در اند   يبا ا 
ـ  يدادگر.  دانست ي حفظ نظام اجتماع   يبرا» يگرداد«  ياسـ ي س يكـه مفهـوم    ش از آن  ي پ

در . شود   قلمداد مي  يزديبخش دارندة فرِّ ا     تي مشروع يژگي است و تنها و    يباشد، فرهنگ 
در . شـود    مي يابيزان عدالت او ارز   ي يك حاكم با م    ي و صفات  يهاي ذات   يژگيواقع همه و  

ها از آن به تكـرار         و اندرزنامه  يويژه متون ادب    ها به   بهير اوستا و كت   ي نظ ينيمنابع و متون د   
شه يـ در اند. شمار آمـده اسـت   ن متون بهين باب ايياد شده و باب عدالت، همواره نخست  

  : مرتبط با هم به كار رفته استي عدالت به چهار معنايرانيا
  ن؛ييآ نيا با هماهنگ و يراست نييآ اي اَرته نييآ و نظام يمعنا به. 1
  دروغ؛ و ظلم مقابل در نيراست يمعنا هب. 2
  خود؛ يجا در يزيچ هر دادن قرار يمعنا به. 3
  .)2/287: 1384 ،يكاظم اخوان( طيتفر و افراط نيانگيم و اعتدال يمعنا به. 4
 اريبس نكته ن،يزم رانيا ادب و خيتار اهل و انيسرا شاهنامه از يمهم بخش دگاهيد از
 يمعنـا  بـه  خـود  يجـا  در يزيـ چ هـر  داشتن قرار كه است نيا عدالت مفهوم در مهم

 ادوار در جـه ينت در. بـود  آشـوب  و مـرج  و هـرج  از يريجلـوگ  و ياجتماع نظم يبرقرار
 نظـم  زدن هـم  بـر  و يشورشگر به دعوت عدالت، از نيتمك عدم ران،يا خيتار مختلف
 از زيـ پره و ياجتمـاع  مراتـب  سلسله حفظ آنها نظر از نيبنابرا شد؛ يم قلمداد ياجتماع

 شـمار  بـه  پادشـاه  شـخص  ياساس فيوظا جمله از مختلف، طبقات يعمود ييجا به جا
 يمزدكـ  متمـردان  سـركوب  و روانيانوشـ  يپـرور  عـدالت  «را آن بارز نمونه كه رفت يم
. پرداخت آن ياقتصاد و ياجتماع نظام و كشور امور اصالح به آن يپ در كه دانستند يم
 دوره مورخـان  و يساسـان  متـون  كـه  شـده  شـناخته  دادگستر پادشاه ك ي كامل نمونه او

: 1370 ستنـسن، يكر( انـد  پرداختـه  او يپـرور  عدالت از ياديز يها داستان نقل به يماسال
 قرار منياهر با تقابل در و كين شهياند تيحاكم مظهر خوب شاهان شاهنامه، در. )496
 نيبنـابرا  دوسـت؛ جا و سـحر  و منياهر تسلط يمعنا به ياريشهر امر در اختالل. ددارن

 و منياهـر  افتن يـ  سـلطه  با يزديا فره رفتن كف از و دارد يزديا يمبنا اساساً تيحاكم
  .ضحاك و ديجمش داستان مانند است همراه جادو
. هـستند  يخيتـار  متـون  و شـاهنامه  در يآرمـان  شاهان جمله از خسرويك و دونيفر

  :اوست شيستا ةزيانگ نيتر مهم او يژگيو نيا و است يدادگر مظهر دونيفر
  ودـنب سرشته رـعنب به و مشك به         ودـنب هـرشتـف رخــف دونـيرـف
  ييتو دونيفر كن دهش و داد تو         يوـكين نيا افت يدهش و داد به

  .)1/57: 1369 ،يفردوس(



  1391، 4دهم، شمارة سال سيز

  

 

42

 همـه  كـه  اسـت  يافالطـون  شـاه  ــ  لسوفيف مانند زين يفردوس تيروا در خسرويك
 .يدادگـر  و يخردمنـد  هنـر،  نـژاد،  گـوهر، : اراسـت د را يآرمان پادشاه كي يها يژگيو
 يبـرا  تـالش  در يمنـ ياهر يروهـا ين شكـست  نـشانة  ،يتـوران  ابيافراس بر او يروزيپ

 شهيـ اند در يپادشـاه  يهـا  ژهيكـارو  از نيبنـابرا  است؛ رانيا ييفرمانروا تخت تصاحب
 و آشـوب  از يريجلـوگ  و قـانون  و نظـم  نگاهبـان  عنـوان  بـه  يو نقش ان،يرانيا ياسيس
 رياردشـ  كارنامـه  «و» تنسر نامه «رينظ يرانشهريا شهياند ياسيس متون در. است ينظم يب

 نظـم  گـذار  انيـ بن عنـوان  بـه  رياردشـ  گردد، يبرم انيساسان دوره به آنها نيتدو كه بابكان
 در او اقـدام  و گرفتـه  قـرار  شيسـتا  مورد ان،ياشكان يفيالطوا ملوك دوره از پس ياسيس
  .است شده يادآور يهمواره كهن نظم «به زگشتبا و يپادشاه ياياح

 را ياسـ يس كـارگزاران  ك،يـ ن شهيـ اند و نيـي آ حافظ و قانون و نظم از ينگاهبان نيا
 يآگـاه  «درواقـع . نمود يم يمنياهر يروهاين هجوم برابر در كشور از يپاسدار به متعهد

ـ  يم كه است بخش تيهو ياسيس ميمفاه جمله از ريغ برابر در خود از  تكامـل  بـه  دتوان
 بـه  جهان ميتقس ازي  ساز تيروا در را امر نيا زين انيرانيا. انجامديب ملت و كشور مفهوم
 بر را رانيا خيتار يحماس دوره از ياديز بخش و داده قرار خود فرهنگ در داريپا شكل
 بعـدها . كردنـد  تيروا يتوران مهاجمان برابر در يرانيا پادشاهان مقابله يچگونگ يمبنا
 و هـا  صـورت  بـه  يشناسـ  گانـه يب و يسـاز  تيريغ نيا ياسالم دوره و يساسان هدور در

  .شد انيرانيا ياسيس مفهوم يكاركردها نيتر ياساس از يك يچنان هم گريد نيعناو
  
  يمل خيتار تيروا براساس رانيا مفهوم تكامل
ان يـ رانير ا يخ و اسـاط   ين تار ي و تدو  يران كه محصول گردآور   يخ ملي ا  ي تار يبند صورت

خ جهان ارائه   ي تار ي برا ي كل ي است، طرح  يك در دوره ساسان   يدئولوژي يك تالش ا   يط
اسـت و   ) منياهـر  (يو زشت ) اهورامزدا (يكينش پهنه نبرد ن   ي آن، آفر  يداد كه بر مبنا     مي

 يرويـ ز صـحنه نـزاع دو ن      ي ن ياجتماع انسان . رسد  ان مي ي به پا  يكي ن يروزيدر نهايت با پ   
 يمنـ ي اهر يروهايگر ن ي د ياورمندان به اهورامزدا و سو    ر و شر است كه در يك سو ب        يخ

دگاه طبقه موبدان و نجبا بـود كـه         يسو با د     هم يخين نگرش و نگارش تار    يا. قرار دارند 
 و  يدار  دادنـد و هـدف از آن نگـه          ل مـي  يران تشك ي طبقه دب  يز اعضا يسندگان آن را ن   ينو

  .)3/1/481: 1373ر، يارشاط( بود ي دولت ساساني ملي و اخالقيها شهيگسترش اند
 متـأخر بـه منـابع    ي ساسـان يهـا  گر نوشتهي و دنامگ يخوداق يخ ملي كه از طر يتار

 داشـته، بازگوكننـدة     يي اوسـتا  ي از آن مبنـا    ي و شاهنامه راه يافتـه و بخـش        يدوره اسالم 
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 و ملـي  يني ديها  و دفاع از ارزشي روح ملي عصر پهلوان   ياي اح يان برا يرسالت ساسان 
ران بـه چهـار دوره      يـ  ا يخ، عصر باستان  ين تار يبراساس ا . ان است ياني ك يارين شهر ييو آ 
  :شود م مييتقس

 ييعن. دهد  ل مي ي تشك ي از آن را دوره جهان شاه      يان كه بخش مهم   يشداديدوره پ . 1
  دون؛يومرث تا فرياز ك: كنند ران و جهان حكومت ميي كه بر ايانيفرمانروا

ــانيدوره ك. 2 ــه پادشــاهان اي ــان ك ــسان افظــان ارزشران و حي ــيهــاي ان  ي و اخالق
هـاي    يران در برابر بد رسـم     ي آنها دفاع از كشور ا     ي اساس يژگيو. اند  يرانيهاي ا   نيسرزم
  ان است؛ي تورانيمنياهر

ان بوده و در  يـاني به آرمان ك   يتوجه   و بي  يـفيالطوا  ـان كه عصر ملوك   يدوره اشكان . 3
  د؛كردن  ميييران فرمانروايخ ايك از تاري تاريعصر
 ي دانسته و يكپارچگ   يانيهاي عصر ك    كنندة حماسه   ايان كه خود را اح    يدوره ساسان . 4
  . خود قرار دادنديفه اصلين و دولت و بازگرداندن نظم و قانون به كشور را وظيدر د

 ي و دوره دوم را عصر پهلوان      يرياند، عصر اساط     گفته يكه برخ   اگر دوره اول را چنان    
ان ين حال ساسانيبا ا. ميران قلمداد كني ايِخيهارم را بايد عصر تار   م، دوره سوم و چ    يبدان

 از  يهرچنـد آن را ناشـ     .  را قرار ندادند   ي ماد و هخامنش   يها  خ ملي خود، دودمان   يدر تار 
 ي شواهد نـشان از آگـاه      ياند، اما برخ    ن دو حكومت دانسته   يان از ا  يعدم شناخت ساسان  

ان بـا   ي ساسـان  ييويـژه بـا توجـه بـه آشـنا           به. دهد   خود مي  ياكان هخامنش يان از ن  يساسان
گـر شـاهان    يرسـد كـه از كـوروش و د          د بـه نظـر مـي      يان و متون مقدس آنها، بع     ييهود

  .)63: 1382، ييايدر(خبر بوده باشند   بييهخامنش
  

  يحماس و يرياساط عصر
 يو از پـس  و شـود  يمـ  آغـاز ) ومرثيـ ك (انـسان  نينخـست  نشيآفـر  بـا  يرياساط دوره
 و ومرثيـ ك نوه عنوان به هوشنگ دنينام با يفردوس. نديآ يم ديپد بشر نژاد از ييها نسل

 نينخـست  هـم  را دودمان نيا شاهانِ و نهاده كنار را فاصله نيا يشداديپ دودمان مؤسس
 اتِيروا انةيگرا يمل روح قطع طور به. كند يم يمعرف گذاران قانون نينخست هم و ها انسان
 نينخـست  هـم  ومرثيـ ك و افتي راه ياسالم دوره آثار گريد و شاهنامه به يساسان دوره
 هـا  شتيـ  در. شـد  شيسـتا  و شـناخته  انيـ رانيا پـدر  هم و پادشاه نينخست هم و انسان

  :شود يم شيستا گونه نيا ومرثيك
 اهـوره  آمـوزش  و گفتـار  به كه يكس نينخست م،ييستا يم را اَشَون ومرتيك يفَرَوش«
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ـ يا يهـا  نيسـرزم  هخـانواد  او از و داد فرا گوش مزدا » آمـد  ديـ پد انيـ رانيا نـژاد  و يران
  .)1/423: 1374 دوستخواه،(

 يپادشـاهان  يعن ي است؛ يشاه جهان دوران دونيفر يپادشاه تا ومرثيك يپادشاه از
 پادشـاهانِ  د،يـ آ يبرمـ  اوسـتا  از كـه  چنـان  حـال  نيـ ا بـا . راننـد  يمـ  فرمـان  جهان بر كه

 نيـ ا در. آنهاسـت  ييفرمـانروا  قلمـرو  ج،يو رانيا و آنها فرزندان از يرانياي  ها نيسرزم
 نيهمـ  يطـ  شاهنامه در و ابدي يم گسترش كشور به قوم ليتبد و ياريشهر روند دوره،
 از بـار  نينخـست  كـه  است ضحاك ييفرمانروا و رانيا در خروش و آشوب يعني دوره،
 انيب ضمن شاهنامه در نيچن هم. )1/25: 1384 ،يفردوس( شود يم اد ي رانيا نام به يكشور

 آهنگـران  چـرم  از كه شود يم برده نام يپرچم از بار نينخست ضحاك، هيعل انيرانيا اميق
 نـو  «آن بـر  انيفرمانروا پس آن از و درآمد بنفش و زرد و سرخ رنگ به و شد برافراشته

 و رانيـ ا نام پس آن از. )1/36: 1384 ،يفردوس( ديگرد ديام هيما و افزودند گوهران نو به
 نيـ ا از دفاع و شود يم انيب شاهنامه سراسر در آن يبرا پهلوانان و شاهان ييراس حماسه
 آن انيـ فرمانروا و فرماندهان فهيوظ داده، يجا خود در را» ملت «كي اكنون كه نيسرزم

  .رود يم شمار به
 يانيـ ك دودمـان  شـاهِ  نينخـست  را او كـه ) كـواد  يكـ  (قبـاد   يك تا دونيفر يپادشاه از

 بر دوره نيا يدادهايرو همه. شود يم ليتبد يمل روح به انيرانيا يقوم روح اند، خوانده
 كه دونيفر بر عالوه. است استوار دشمنان ريسا و توران و رانيا انيم يساز زيتما محور

 شـود،  يمـ  شـناخته  يرياساط دوره نامدار چهرة جهان، ميتقس و ضحاك كردن بند در با
 نيـ ا در يملـ  خيتـار  گـر يد قهرمـانِ  زين بوده دونيفر پرورده خود كه رجيا نوه منوچهر
  .ديآ يم شمار به مرحله

 و رانيـ ا انيـ م يدشمن منوچهر، يپادشاه در رانيا خاك به تجاوز و ابيافراس ظهور
 نبـرد  صـحنه  به انيرانيا از يگريد قهرمان كه است دوره نيا در. ديبخش شدت را توران

ـ يا رانـداز يت نيبهتـر  «آرش آن و شـود  يمـ  وارد تـوران  و رانيا : 1374 دوسـتخواه، (» يران
 بـه  ريـ ت نيـ ا و بگـشاد  كمان از طبرستان از يريت صلح، يبرقرار يبرا كه است )1/331

 روزگـار  در نيچنـ  هـم . آمـد  فـرود  حونيج يسو آن بر راه روز ك ي از پس خدا فرمان
 انيـ ك و يپادشاه نييآ از دفاع يبرا رستم تا سام از يستانيس پهلوانان منوچهر، يپادشاه

 چنـان  هم گريد پادشاهان دوران در و منوچهر از پس. كنند يم ظهور شاهنامه در انيرانيا
  .آنهاست دشمنان برابر در انيرانيا مدافع رستم
 بر انيانيك دودمان ييفرمانروا بود، دونيفر تخمه از كه) كواد يك (قباد  يك يپادشاه با
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ــ   يكـ  لقـب  نامـشان  از شيپ و بودند يزديا فرِّ به آراسته همه آنها. شود يم آغاز رانيا
 قابـل  ييمعنا خود پادشاهان، يعني لقب نيا. )3/1/487: 1373 ارشـاطر، ي( داشتندـ   پادشاه
 يشـاهان  همـه  آرمـان  ،يانيك دهيا ياسالم دوره سراسر در و انيساسان زمان از. دارد فهم
 از زيـ ن يسـ فار ادب متـون . كننـد  منتـسب  يباستان عصر به را خود خواستند يم كه بود
 .اند كرده اد يحكومت و حكمت صاحبان و مشروع پادشاهان عنوان به انيانيك

ان يانيشناسد و مسئله انطباق ك      ران مي ي در ا  يخياي تار   ن دوره را دوره   ي ا ستن سن يكر
: 1381ستنسن،  يكر(دهد     قرار مي  ي را مورد بررس   هرتسفلد و   هرتل يان از سو  يبا هخامنش 

 يخي، اما ابعاد آن را متفاوت با ابعاد تـار         ي آنان را كامالً واقع    يماسع ح ي وقا كوربن .)45 و   1
خ، يم تا مـا قبـل تـار   يخ بناميتار م آن را كهنيده ح مييشتر ترجيما ب«سد ينو  داند و مي    مي

  .)103: 1384كوربن، ( ه رابطه كهن الگو به الگو داردياي شب خ رابطهيچون نسبت به تار
 اقـوام  و شـود  يمـ  ليتبدي  ملي  ها يوفادار بهي  ا لهيبق قيعال يانيك يحماس دوره در

 يمنـ ياهر و مشترك يديتهد و دارند يمشترك آرمان كه ابندي  يم تعلق يكشور به يرانيا
 شـاهنامه  اتيـ اب نيتـر  يحماسـ  جملـه  از. دارد يم وا شيخو از يآگاه به را آنها همواره
 و هامـاوران  در يانيـ ك شـاه  نيدومـ  كـاوس،  يگرفتار از پس. است دوره نيا به مربوط
  :ابيافراس توسط رانيا تخت و تاج غصب

  شد بنده همه كودك و ردـم و زن        دـش پراگنده رانــيا درـان اهــسپ
  اهـيس يتيگ گشت انــيرانــيا هـب        اهــپن رانــيا ز دـرفتنـگ در همه
  دـدنـش انـدست پور برِ خواهش به        دـدنـش انـزاولست يوـس بهره دو
  اهـش اوسـك تاج رـس شد گم چو        اهـپن يـباش وـت اـبده ز را اـم كه
  ودــش رانــيش و انــپلنگ امـكُن        ودـش رانـيو كه رانـيا است غيدر
  يدــب ارانـيرـــهــش هـنشستنگ        يدــب وارانـس يجنگ ياـج همه

  استــاژده چنگ زــيـت نشستنگه        بالست و رنج و يسخت يجا كنون
  .)227-1/8: 1384 ،يفردوس(

 او به مربوط يها داستان كه است يانيك عصر يآرمان شاهان از گريد يك ي خسرو  يك
 در او. )39: 1384 صـفا، ( دارد يهخامنـش  گـذار  انيبن كوروش يزندگ به يفراوان شباهت
 و ورز نيـ د شـاهِ  كيـ  يهـا  يژگـ يو و گرفتـه  قـرار  شيستا مورد گرانيد از شيب اوستا

 شـده،  روا خـوب  فرمان ده،يآفر اهوره يروزيپ خوب، يروين ياراد كه دارد را خردمند
 يآگـاه  بـاهوش،  كيـ ن فرزندان دشمنان، درنگ يب دهندة شكست ناشده، دگرگون فرمان
  .)1/499: 1374 دوستخواه،( است گمان يب يزندگ نيبهتر و ندهيآ از درست
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 كـشتن  بـا  او. اسـت  انيـ رانياي  ملـ  حماسـه  در يعطفـ  نقطـه  خسرو يك ييفرمانروا
. زنـد  يمـ  رقم را يمنياهر يروهاين بر كين شهياند يروزيپ وزيگرس برادرش و ابيافراس

 بخـش  كـه  دارد اريـ اخت در را رستم و ژنيب ،ويگ ،گودرز ،توس چون يبزرگ پهلوانان او
 شـاهنامه  تيب 3000 از شيب يفردوس. است  آن يها يپهلوان شرح زين شاهنامه از ياديز
 نقـش  در دقـت  بـا . است داده اختصاص ابيافراس با خسرو يك بزرگِ جنگ شرح به را

 مخـرب  چهـره  نيتـر  شـاخص  كـه  يكـس  عنـوان  بـه  يخيتار و ينيد متون در ابيافراس
ـ يو و يقحط و يخشكسال عامل و يرانياي  ها نيسرزم  تبهكـار  لقـب  بـا  همـواره  و يران
 تيـ هوي  ريـ گ شكل در انيرانيا دشمن نيا حضور به توان يم بهتر شده، شناخته يتوران
  .برد يپ يحماس دوره يفرهنگ و ياسيس

 استوارتر زرتشت نييآ رشيپذ با را كهن يورز نيد انيرانيا ،گشتاسپ ييفرمانروا با
 در. شـود  يم آنها ينيد تيهوي  ها يژگيو از يك ي نييآ نيا بعد به زمان نيا از و ساخته
 بــر شا يروزيــپ يبــرا او شيايــن و گــشتاسب يســو از زرتــشت رشيپــذ شتيــ آبــان
  .)316 ،1ج : 1374 دوستخواه،( است آمده وپرستيد و نيدژدي ها يتوران

ي ها تيروا بنابر و رسد يم انيپا به دارا زمان در و اسكندر دست به انيانيك يپادشاه
  .شود يم آغاز است، رانيا يكپارچگ يعدم و يشانيپر از يحاك كهي ا تازه دوران ،يمل

 نيتـر  مهم ان،يرانيا يمل يشناس تيهو جهت از ران،يا خيتار يحماس عصر هرحال به
  .هست زين اسالم از بعد خيتار و ادب متون در دودمان نيماندگارتر و ييروا خيتار دوره

  
  يخيتار دوران
 دوره و اسـكندر  هجـوم  بـه  ان،يـ انيك دوره از پـس  رانيـ ا يملـ  ينگار خيتار در هرچند
 توجـه  بـا  اسـت  الزم اما شود، يم پرداخته يساسان دوره سپس و ياشكان فيالطوا ملوك

 مورد رانيا مفهوم تحول در انيهخامنش نقش ،يباستان عصر يدادهايرو يواقع خيتار به
 دوره بـا  را انيـ انيك يحماسـ  عـصر  محققان، از يگروه كه نيا ضمن. رديگ قرار يبررس

  .دانند يم منطبق يهخامنش يشاهنشاه
ي ريـ گ شـكل  دهـد  يمـ  نـشان  نهاآ يكشوردار وهيش و يهخامنش يها بهيكت به ينگاه

 .)175: 1989 ،ينـول ( اسـت  داشـته  وجود زمان نيا در ييگرا يمل و يقوم احساس ينوع
 گاهيجا از نظر صرف است معتقد نهيزم نيا در انيهخامنش نقش به توجه با 1تيگارت وا 

                                                           
1. Garthwaite 
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ـ  هـا  قـرن  ن،يسـرزم  به عشق ران،يا ييايجغراف حدود و  بـا  مـدرن  سميـ وناليناس از شيپ
 بـه  ايـ آر واژه يهخامنـش ي  ها بهيكت در. )3: 2004 ت،يوا گارت( شود يم آغاز انيهخامنش

 و وشيـ دار كـه  ياصـل  عنـوان  بـه  م،يقد يپارس زبان عنوان به: رود يم كار به مفهوم چند
 نيبرتـر  مثابـه  بـه  اهورامزدا شيستا عنوان به و اند ساخته مفتخر بدان را خود ارشايخشا
  .)13: 1989 ،ينول( بود مشترك ييايآر اقوام نيب در كه ييخدا
 اشاره كرده و توسعه آن بـه        يانه در منابع يونان   يا و آر  ي به كاربرد نام آر    يفرا چاردير

ـ يـاها را برابر با ا    ي بزرگ يا قلمرو آر    يايشكل آر  دانـد و در نهايـت         مـي  يرانشهر ساسان
  .)4: 1377 فراي،(كند   ميي معرفيـران امروز را ادامة همان اصطالح باستانيواژه ا
ان را بـه  ي در مصر، توجه هخامنشي از فرماندهان هخامنش يكيل لقب   ي با تحل  ييايدر

رث مـورد  ي خـون يعنـ ي، يانيـ ران و كشور م ي ا يري اساط ياي در مورد جغراف   ييباور اوستا 
  .)347: 1384، ييايدر(دهد  تأكيد قرار مي

 كردنـد،  جاديا را يپارس يامپراتور يقلمرو نيتر عيوس كه انيهخامنش گريد يسو از
 يامپراتور نيا. شدند خود از بعد خِيتار سراسر در رانيا ييايجغراف مفهوم تيتثب موجب

 زين يساسان ميعظ يامپراتور از يحت بود، افتهي گسترش ترانهيمد تا يمركز يايآس از كه
 در بعدها انيهخامنش قلمرو نيا. )45 و 33: 1384 كشور، يبردار نقشه سازمان( بود تر عيوس

 ممالـك « عنـوان  ريز يعباس خالفت سقوط از پس ژهيو به رانيا ياسيس و يخيتار متون
  .افت يفراوان كاربرد مصر ياقصا تا يآمو رود از رانيا

 سـرآغاز  ـران،يـ ا يشاهنـشاه  بردن انيم از با اسـكندر ،يساساني  ها تيروا براساس
 دور و يفيالطـوا  ملوك صرع آن جةينت كه زد رقم را نيسرزم نيا خيتار از يديجد دوره
 ان،يساسـان  نظـر  از. اسـت  نيشيـ پ اعـصار  يپرست هنيم و يكپارچگي ي ها آرمان از شدن

ـ يا يالگوهـا  بـه  كردن پشت با ياشكان دودمان  را گانـه يب نفـوذ  راه ،يحماسـ  دوره يِران
 يبـرا  كـه  دانـستند  يمـ  انيانيك اعقاب از و بهمن پسر را رياردش نيبنابرا ساختند؛ هموار
 كـرده  اميـ ق ياشـكان  اردوان هيعل رانيا يپادشاه ياياح و يكپارچگ ي و نظم رداندنبازگ

 بـه  هـا  پــارت  دوران متـأخر  بخش در ييگرا رانيا روند كه است نيا تيواقع اما است،
. بـود  شـده  آغـاز  نيشيـ پ دوره بـه  توجـه  و يونان ي سنن و آداب يجيتدر ترك صورت
 از شاهنـشاه  «لقـب  كـه  اسـت  ياشكان دشاهپا نينخست ايگو )م. ق 87-124( دوم مهرداد
 يقطعـ  سـرحد  را فـرات  رود. )298: 1377 ،يفرا( زد شيها سكه بر را انيهخامنش القاب
 روم با روابط يبرقرار به كه است ياشكان يفرمانروا نينخست و كرد نييتع كشور يغرب

  .)124: تا يب د،يگوتشم( كرد اقدام
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. داشـتند  يآگاه آنها از و بودند يهخامنش بارت داشتن يمدع انيساسان مانند انياشكان
 قيـ طر از يهخامنـش  شـاهان  يهـا  داسـتان  دهـد  يمـ  نـشان  كه دارد وجود زين يشواهد

ـ در( شـد  يم داده انتقال آنها به ياشكان عصر رامشگران  كـه  نيـ ا ضـمن . )65: 1382 ،يياي
 زمان خالفبر دوره نيا انيرانيا. است مربوط دوره نيا به رانياي  مل حماسهي  ريگ شكل

 مـورد  نداشـتند،  يتـوجه  قابـل  دشـمن  خـود  نيسرزم شرق و شمال در كه انيهخامنش
 در. گرفتنـد  يمـ  قـرار  انيهپتال بعدها و ها ونيخ تخارها، يعني يشرق شمال ليقبا هجوم
 تيـ روا بـا  دشمنان نيا انطباق نيبنابرا بودند، ريدرگ انيروم با زين خود يامپراتور غرب
 در دوره نيا از يياتكا قابل مدرك چيه حال نيا با. ديرس يم نظر هب يعيطب جهانْ ميتقس

  .باشد داشته يساسان عصر مانند» رانشهريا «عنوان كاربرد از نشان كه ستين دست
. افـت  ي تحقـق  يساسان عصر يعن ي يباستان رانيا پرده نيآخر در رانيا مفهوم توسعه

 وي  ملـ  يكپـارچگ  ي بـه  نسبت ياشكان پادشاهان يتوجه يب به واكنش در يساسان دولت
 رقابـت  بـه  انيساسان ساز تيهو تالش از يبخش حال نيا با. گرفت شكل رانيا در ينيد
 جهـان  در قرن نيا يها مشخصه از. داشت ارتباط يالديم سوم قرن طيشرا در انيروم با
 يِدولتـ  مـذهب  يگـذار  انيبن وي  مل فرهنگ ك ي جاديا روم، يامپراطور در وي  ا ترانهيمد

 دري  محلـ ي  هـا  يـي گرا يملـ  و خواهانه ييجدا التيتما ظهور ليدل به كه است اريع تمام
ي هـا  يآشـفتگ  ت،يـ نها در. )139: 1989 ،ينـول ( گرفت صورت انيروم سلطه ريز االتيا
ـ  مـدت  بـه  كـه  شـد  منجر يداخل يها جنگ به روم يادار سازمان در ياسيس  قـرن،  مين
 نيـ ا جـة ينت. دنـد يجنگ گـر يد انيمـدع  بـا  قـدرت  به دنيرس يبرا امپراتور شش و ستيب

 مـذهب  عنـوان  به تيحيمس رشيپذ و يشرق و يغرب بخش دو به روم ميتقس ها يآشفتگ
  .)1/329: 1369 لوكاس،( بود يامپراتور يرسم

 فرهنـگ  ينوع گسترش به ليتما ياشكان دوره اواخر از كه نيا بر عالوه زين رانيا در
 بـه  امـر  نيـ ا ،يساسـان  دولت سيتأس و )م224-240( رياردش اميق با بود، شده آغاز يمل
 مـذهب  ك ي به يمزداپرست. شد ليتبد آنها يمذهب ـ ياسيسي  ها برنامه نيتر مهم از يكي

 و ياسيس غاتيتبل كي در و شد برقرار يرسم يشمار گاه داد، روش رييتغ يدولت يرسم
  .)140: 1989 ،ينول( شد انينما اسكندر يبرا يمنياهري ا چهره منسجم، يمذهب

 توجـه  يزرتـشت  نييآ نقش به ينول گِرارد دوره، نيا در رانيا مفهوم توسعه نةيزم در
 يزرتشت اتيادب و يساسان يرسم اسناد و متون در دقت با او باور به. است شده يا ژهيو
 ياسـالم  و يعرب منابع و يساسان دوره نيآغاز يها سال در يمانو منابع با آنها سةيمقا و
ـ  رانـشهر يا و رانيـ ا نام به يدولت و ينيد متون توجه به ميتوان يم لت،دو نيا انيپا در  يپ



  ...ذار ازگ روند تكوين و تكامل مفهوم ايران در

  49

 گرفته قرار غفلت مورد ياسالم و يمانو منابع در رانيا نام كه است يحال در نيا. ميببر
 يجـا  بـه  انـد،  داشـته  توجه رانيا يامپراتور به يزرتشت متون هرگاه يو دهيعق به. است

 احـساس  عبارت نيا با انيمانو كه يحال در اند، برده كار به را رانشهريا واژه پارس عبارت
 بـه  را خـود  شيگـرا  رانـشهر، يا مفهـوم  بـه  تجاهـل  با و آگاهانه آنها. كردند يم يگانگيب

: 1989 ،ينـول ( نبـود  سـازگار  آنهـا  بـا  انيساسـان  ابداع رايز دادند، يم نشان يپارت فرهنگ
 در را گونـاگون  يها نييآ از يعناصر كه انيمانو انةيگرا جهان دگاهيد قطع طور به. )151
 هماهنگ توانست ينم انيساسان مذهب ك ي ـ دولت ك ي شهياند با بود، آورده گرد خود
 فهرست در كه چنان گرفت، قرار پادشاه دست در يمذهب و ياسيس قدرت ابتدا در. باشد
 هشت و او .)70: 1365 ن،يلوكون( شود ينم دهيد» موبد موبدان «از ينام ر،ياردش انيدربار
 بـر  م379 تـا  م224 از يعنـ ي دند،يرسـ  قـدرت  بـه  يو از پـس  كه يساسان گرِيد پادشاه
 شـاه  شـاهان  رياردشـ  مزداپرسـت  سرور«: شدند قائل خود يبرا يزديا تبار شانيها سكه

 )م379-383( دوم رياردشـ  زمان از اما. )9: 1382 ،ييايدر() دارد (زدانيا از چهره كه رانيا
 رفتنينپـذ  و يزرتـشت  التيتـشك  شتريـ ب گـرفتن  قدرت از نشان هك شد حذف لقب نيا

 309( دوم شاپور دوره از درواقع. است تيروحان يسو از پادشاهان يبرا ينيد خاستگاه
 دايـ پ يساسـان  حكومـت  دستگاه در يمهم تيموقع و قدرت موبد موبدانِ مقام )م379 تا

 بـا . پرداخـت  ينيد وي  مل خيتار نيتدو برنامه ياجرا به پادشاه كنار در ينيد نهاد و كرد
 مقدس متون و دهيكش آتش به را پارس كه يرانگريو عنوان به اسكندر از 1يساز منياهر
ـ  يحماس دوران خاطره و دادند قرار لعن مورد را او بود، برده انيم از را  هجـوم  از شيپ

  .دش اياح كردند، يم حكومت رانيا بر يآرمان شاهان كهي ا دوره عنوان به اسكندر
 گـسترش  يساسان شاهاني  ها سكه بر يكِ «لقب كاربرد ان،يانيك دوره با يوستگيپ در

 دوم زدگـرد  ي زمان در و شد برده كار به لقب نيا دوم شاپور زمان در بار نينخست. افتي
 نيا آن از پس و »زدگردي يك گانيخدا مزداپرست«: شد انينما ها سكه بر )م457 تا 439(

 يانيـ ك عـصر  ياسام و ها داستان قباد زمان در. )34: 1382 ،ييايدر( شد تكرار مرتب لقب
 بـه  پسرانش از تن سه و است يانيك ينام خود يو نام. شد دولت يدئولوژيا از يبخش
  .)68: 1382 ،ييايدر( داشتند يانيك نام اوشيس يك و خسرو يك كاوس، يكي ها نام

 عـصر  بـا  انطبـاق  دوم، خـسرو  زمان در ها سكه بر خوره اي فره عنوان بردن كار به با
 دودمـان  گـذار  انيـ بن بـه  را يانيك فره داشتن انيساسان. ديرس خود يعال مرحله به يانيك

                                                           
1. Demonization 
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 بـه  اردوان بـر  را يو يروزيـ پ بابكـان  رياردشـ  كارنامه در كه چنان كردند، منسوب خود
  .)49: 1382 ،يوش فره( داند يم ليدل نيهم

 يايـ اح و انيـ انيك بـا  خـود  كامـل  اقانطبـ  يبـرا  يزرتشت دستگاه و يساسان شاهان
 از انيـ روم و يشـرق  شمال ليقبا كه يخارج دشمنان با مقابله و ينيد و يمل يكپارچگي

 امـر  نيا يـالديم سوم قرن يط و برده كار به را الزم يسازوكارها بودند، آنها نيتر مهم
 كـاربرد  ،ينساسـا  پادشـاهان  اقـدامات  نيتر مهم از يكي. ديانجام ـرانيا مفهوم توسعه به

 ر،يـ غ از زيمتما نظام ك ي چهارچوب در ـانيساسان. بود شاهنشاه لقب و رانشهريا عنوان
 انيرانيا يساز ملت نديفرا و پرداخته رانيا ريغ مقابل در ـرانيا عنوان مشخص كاربرد به
 انيـ آر و يياوسـتا  هيـ ريائ «از برگرفته يساسان يپهلو در رانيا واژه. دنديبخش سرعت را

 ايـ  1»اِر «قـوم  به منسوب يعني رانيا «و آن «پسوند و اِر «از است يبيترك كه است يپارت
. اسـت  شهيـ ر نيهمـ  از زيـ ن يارمنـ  در كيـ ار و يفارسـ  در رجيـ ا واژه. زادگـان  بينج

 بـا  و كردنـد  ابـداع  را رانيـ ا نيسـرزم  مفهـوم » رانشهريا «عنوان بردن كار به با انيساسان
ـ يا ريغ يمعن به رانيان «عنوان يريكارگ به  دنديبخـش  توسـعه  را آن ياسـ يس مفهـوم  ،يران
ي هـا  مكـان  يبـ يترك ياسـام  از يبخـش  ران،يـ ا واژه كـه  نيا ضمن. )11: 1368 ،يوش فره(

. »شـاپور  خـوره  رانيـ ا «اي شاپور رانشهريا «رينظ شد يكيدئولوژيا بافت كي در مختلف
 صـورت ي  سـاز  يدئولوژيا يراستا نيهم در زين رانيا نام كنار در شاهنشاه عنوان كاربرد
 شاپور و شد بسته نقش رانيا شاهنشاه «عنوان نانشيجانش و رياردش يها سكه بر. گرفت

 نقـش  و شاپوريـ ب زرتـشت،  كعبـه  يهـا  بهيكت در فتوحاتش، ياتكا به )م243-272( كمي
  .)305: 3/1: 1373 ارشاطر،ي(كرد انتخاب خود يبرا را رانيان و رانيا شاهنشاه «لقب رجب

 طـور  بـه  يريجهـانگ  فكـر  بـا  يمل فكر القاب نيا از استفاده در است معتقد بارتولد
 انيـ رانيا زيتما به كه امر نيا درواقع،. )29: 1386 بارتولد،( بود ختهيآم هم در ينديخوشا

 و ليفـضا  تنهـا  كـه  كـرد  القـا  را بـاور  نيـ ا دارد، اشـاره  گـران يد از ملـت  كي عنوان به
ـ يا ريـ غ همـواره  رانيـ ان «و بوده رشيپذ قابل يرانيا يها ارزش  نيـ ا. بـود  خواهنـد  يران

 نيـ ا در دهـد،  يمـ  شكل را مرز مفهوم ييربنايز اصل كه» آنها «از» ما «مفهوم يجداساز
  .افت يتوسعه دوره
 ايـ » رانـشهر يا «مـرز  حـدود  شـاپور،  شاهنشاه نام ذكر از پس زرتشت كعبه بهيكت در
 و غـرب  شمال در و آالن دروازه و زقفقا يها كوه شمال، در. است نوشته را رانيا كشور

                                                           
1. Er 
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 فرات اطراف ينواح و هيكيليك و هيكاپادوك و گرجستان و ارمنستان يها نيسرزم مغرب
. )17: 1365 ن،يلوكـون ( اسـت  شده اد ي رانيا نيسرزم جزء شاوريپ تا شرق در و شانيم و
 عـصر  هادام در كه است دوره نيا ياسيس يمرزبند با ختهيدرآم ييايجغراف يمرزبند نيا

 دوره انـه يم در. رديـ گ يمـ  قـرار  تـوران  و رانيـ ا يها جنگ با ارتباط در و يانيك يحماس
 مـشغول  منـاطق  آن در را رانيا پادشاهان ،يشرق شمال در ابانگرديب اقوام هجوم يساسان
 )م438-421( پـنجم  بهـرام  سـلطنت  دوران در هـا  هپتـال  بـا  يجد نبرد نينخست. داشت
ـ د( داشـت  شـركت  مهاجمـان  سـركوب  در پادشـاه  شخص كه گرفت صورت  اكونوف،ي

 و ياسـ يس طيشـرا  ريتأث تحت يفردوس هرچند نبودند، تركان از ليقبا نيا. )397: 1346
 آنها با بهرام يمرزبند يچگونگ و كرده يمعرف ترك را آنها يهجر چهارم قرن ياجتماع

  :كند يم نقل را
  خلج و ترك ز رانيا به را كس كه        چــگ ز و سنگ ز يــليم برآورد
  راه به يـانجيم ونـحيج زـين همان        اهــش انـرمـف به زـج گذر نباشد

  .)2/1370: 1384 ،يفردوس(
 يپادشـاهان  و درآمدنـد  حركـت  به رانيا يسو به ابانگرديب ليقبا چنان هم آن از پس
 ييفرمـانروا  دوران از ياديز بخش )م459-484( روزيپ و )م438-457( دوم زدگرد ي چون
 مجبـور  زدگـرد  ي كـه  بود چنان ها جنگ نيا تياهم. كردند يسپر آنها با نبرد در ار خود
 منـاطق  به م 449 تا 442 از يعن ي ازدهم ي تا چهارم سال از را سلطنت گاهيجا و مقر شد

  .)90: 1354 گران،يد و ايگولوسكايپ( كند منتقل يشرق شمال
 در و درآمـده  آنهـا  اسارت به بار ك يپادشاه. بود يطوالن ها هپتال با روزيپي  ها جنگ

 وسيـ پروكوپ. شـدند  كـشته  فرزندانش و خانواده از يتعداد و خود آنها، با گريد ينبرد
 يسـرحد  خـط  از تجاوز و يمرز مسائل ها، هپتال با روزيپ يها جنگ قيدق شرح ضمن

 از را هـا  هپتـال  كـه  نيا ضمن او. داند يم آنها منازعات ياصل عوامل از يك ي را طرف دو
 كه نيا جمله از است؛ قائل ها هون با آنها انيم ياديز تفاوت كند، يم يمعرف ها هون نژاد

 را آنهـا  حكومـت . هستند يمطلوب چهره و ديسف پوست يدارا و نبوده ابانگرديب ها هپتال
ـ يا و هـا  يرومـ  بـا  يتفاوت جهت نيا از كه داند يم نيقوان يدارا و يپادشاه زين  هـا  يران

-579( روانيانوشـ  خـسرو  يشاهنـشاه  روزگـار  در امـا . )20: 1365 وس،يپروكوپ( ندارند
 جيتـدر  بـه . نهادنـد  يرو رانيـ ا يمـرز  يها نيسرزم به تركان بار نينخست كه بود )م531
 ياري توران و رانيا يها داستان ينيبازآفر به تركان سپس و ها هپتال با انيرانياي  ها جنگ
. كـرد  ليتبـد  يملـ  حماسـه  به را آن ،يمل يكپارچگي و تيتقو به ازين احساس و رساند
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 شـاخه  انييـ ايآر (رانيـ ا بـه ) انيسـكا  (تـوران  ريمس همان از و جا همان از تركان چون«
 در قـوم  دو نيا داشتند، تورك و تور كه ياندك شباهت سبب به هم و تاختند يم) يرانيا

 چيهـ  اوسـتا  در اسـت  يادآوريـ  به الزم. )269: 1380 ،يقرش( »شدند شناخته يكي اذهان
 در يتـوران  ياسام يتمام و ندارد وجود باشند، يكي تركان با انيتوران كه نيا از يا نشانه
  .است يرانياي ها نام رينظ اوستا
 مفهـوم  حفـظ  ،ياسالم خالفت يها نيسرزم در رانيا ادغام و يساسان دوره انيپا تا

 بـه  انيساسان استيس و يخارج مناسبات در داريپا اهداف از يك ي يرانيا تيهو و رانيا
 درون در و داراالسـالم  از يبخـش  را نيسـرزم  نيا ران،يا به اسالم ورود. رفت يم شمار
 از پـس  تا يرانيا تيهو از يآگاه و رانيا مفهوم ياياح و داد قرار ياسالم امت يمرزها
  .افتاد قيتعو به يخيتاري ها حماسه و متون در كم دست ،يعباس خالفت دستگاه يسرنگون

  
  يريگ  جهينت
 تيـ هو بـا  آن ارتبـاط  و رانيا مفهوم كاربرد سابقه مورد در يمتفاوت يها دگاهيد كه آن با
 يبررسـ  و سـو  ك يـ  ازي  ملـ ي  ها حماسه و ها اسطوره شناخت با اما دارد، وجود يرانيا

 رانيا مفهوم تكامل به رو روند به توان يم گر،يد يسو از يخيتار دوراني  ها بهيكت متون
 ينـوع  كـه  رانيـ ا مفهـوم  .برد يپ انيساسان يِخيتار عصر انيپا تا يرياساط يها دوره از

 وهيشــ و ييايــجغراف يمرزهــا ،يفرهنگــي هــا شاخــصه از يعمــوم يآگــاه و اســتنباط
ي ريـ گ شـكل  بـه  و افت ي تكامل و نيتكو باستاني  ها دوره در است، انيرانيا ييفرمانروا

 در را آن و كـرده  ابـداع  را انـشهر ريا عنـوان  انيساسان كه  آنجا از. ديانجام يرانيا تيهو
 نقطـه  آنها ييفرمانروا دوره بردند، كار به گسترده طور به خودي  ها سكه و ها نوشته سنگ
 بـه  توجـه  با نيچن هم. رود يم شمار به يرانيا تيهو و رانيا مفهوم تكامل ريس در يعطف
 را انيانيك و انيشداديپ دوره دو آن براساس كه يساسان دوره در رانيا يمل خيتار نيتدو
ـ  انيرانيا ييفرمانروا عنوان به  در هـا  دوره نيـ ا كردنـد،  يمعرفـ  اسـكندر  هجـوم  از شيپ

 بر. داشت يارزشمند گاهيجا يساسان دوره تا آن يتكامل روند و رانيا مفهوم يبازشناس
ـ يا تيهو نيتكو عصر عنوان به انيانيك ييفرمانروا دوره ان،يساسان يمل خيتار يمبنا  يران
 ييالگـو  ان،يـ توراني  هـا  تهـاجم  برابر در يحماس دفاع ليدل به آنها. است ييشناسا قابل
 يشـرق  شـمال  صحراگرد ليقبا مكرري  ها حمله از پس ژهيو به يساسان انيفرمانروا يبرا
  .شدند رانيا به
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  منابع
 
 ،و اراتانتـش : تهـران  پرهـام،  بـاقر  هترجمـ  ،يشناس جامعه در شهياند ياساس مراحل ؛)1364 (مـون ير آرون 

  .اول چاپ ،ياسالم انقالب آموزش
 تهـران  ،محـور  شهروندي  مل تيهو ينظر چهارچوب يرانياي  مل تيهو يادهايبن ؛)1388 (ديحم ،ياحمد :

 .اول چاپ ،ياجتماع و يفرهنگ مطالعات پژوهشكده
 پرسـت،  نزدا ي ديحم در ،»باستان رانياي  اسيس شهياند دري  خودكامگ و عدالت «؛)1384 (بهرام ،يكاظم اخوان 

 .اول چاپ اطالعات، انتشارات: تهران ،2 ج ،رانيا نامه
 ،تهـران  سـردادور،  حمـزه  هترجمـ  ،رانياي  خيتاري  ايجغراف تذكره ؛)1386 (چيروويميوالدي  ليواس بارتولد :

 .3 چ توس، انتشارات
 نـشر  روز، نفـرزا  نـشر : تهران اول، جلد فروغان، ديناه: مترجم ،يهخامنشي  امپراتور ؛)1385 (ري ي پ ان،يبر 

  .2 چ قطره،
 تهـران  زاده، يصـنعت  ونيهمـا  هترجمـ  ان،يهخامنـش : دوم جلـد  ،زرتشت شيك خيتار ؛)1375 (يمر س،يبو :

 .اول چاپ توس، انتشارات
 و يعلمـ  انتـشارات  شـركت : تهـران  ،يديسـع  محمد هترجم ،روم و رانياي  ها جنگ ؛)1365 (وس،يپروكوپ 

 .3 چ ،يفرهنگ
 ـ  جدهميه سده انيپا تا باستان دوران از رانيا خيتار ؛)1354( گـران يد و. ن ا،يگولوسكايپ  هترجمـ  ،يالديم

  .4 چ ام،يپ انتشارات: تهران كشاورز، ميكر
 تهران جم، ويخد نيحس هترجم ،العلوم حيمفات ؛)1347 (كاتب وسف ي احمدبن محمدبن ابوعبداهللا ،يخوارزم :

 .رانيا فرهنگ اديبن انتشارات
 ققنوس انتشارات: تهران ،يزجيد قدرت مهرداد هترجم ،يساسان فرهنگ و خيتار ؛)1382 (تورج ،ييايدر. 
 --------) 1384(ــه دو «؛ ــاره نكت ــجغراف درب ــرانياي رياســاطي اي ــا در ،»اني ــشار، رجي ــژوهش اف ــا پ ي ه

 .افشار محمود دكتر موقوفات اديبن: تهران ،15 ج ،يزد يافشار محمود نامواره ؛يشناس رانيا
 ،2 چ د،يمروار انتشارات: تهران ،اوستا ؛)1374 (ليجل دوستخواه. 
 بنگاه ترجمه و نشر كتاب: روحي ارباب، تهران: ، مترجمتاريخ ايران باستان؛ )1346( م.دياكونوف، م.  
 3 چ نو، طرح انتشارات: تهران ،يفردوس ؛)1380 (نيام محمد ،ياحير.  
 2 چ: تهران ،رانيا خيتار اطلس ؛)1384 (كشوري بردار نقشه سازمان. 
 ،اول چاپ ،ين نشر: تهران ،باستان رانياي پادشاه نييآ دري زديا فره ؛)1384 (ابوالعالء سودآور.  
 ،يهجـر  چهـاردهم  قـرن  تـا  يخيتار عهد نيتر يميقد از رانيا در ييسرا حماسه ؛)1384 (اهللا حيذب صفا، 

  .7 چ ر،يركبيام انتشارات: تهران
 ـ ن رجب مسعود هجمتر ،رانيا يباستان راثيم ؛)1377 (چاردير ،يفرا  و يعلمـ  انتـشارات  شـركت : تهـران  ا،ي

  .5 چ ،يفرهنگ
 يبيجي  ها كتابي  سهام شركت: تهران اول، جلد مول، ژول حيتصح به ،شاهنامه) 1369 (ابوالقاسم ،يفردوس، 

 .4 چ
 --------) 1384(2 چ هرمس، انتشارات: تهران مسكو، چاپ هيپا بر ،شاهنامه ؛. 
 2 چ تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه: تهران ،جيو انريا ؛)1368 (بهرام ،يوش فره. 
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 --------) 1382( 3 انتشارات دانشگاه تهران، چ: ، تهرانكارنامه اردشير بابكان؛.  
 هرمس انتشارات: تهران ،نامك رانيا ؛)1380 (اهللا امان ،يقرش. 
 7 چ كتاب،ي ايدن انتشارات: تهران ،انيساسان زمان در رانيا ؛)1370 (آرتور ستنسن،يكر. 
 --------) 1381(6 چ ،يفرهنگ وي علم انتشارات شركت: تهران صفا، اهللا حيذب هترجم ،انيانيك ؛. 
 ،2 چ ،يطهور كتابخانه: تهران ،يريدهش نياءالديض هترجم ،ملكوت ارض ؛)1374(ي هانر كوربن. 
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