
  
  

         
  1يت ايراني در شاهنامة فردوسهوي رد پاي

  اهللا رستگار نصرت    

  چكيده
فردوسي در واقع تالشي بود براي بازشناسي تاريخ باستان و هويت ايراني كه در  شاهنامة

نويسنده در اين مقاله كوشيده است با . برخورد بيگانگان مهاجم مورد تهديد قرار گرفته بود
تعريفي از ايران و هويت  شاهنامهجاي  و تلقي فردوسي در جايبررسي آماري و تعريف 

بر اين اساس . هاي مختلف آن به دست دهد فردوسي و در دوره شاهنامةايراني از منظر 
، هنوز ناشناخته شاهنامهمفهوم ايران كه در كتابهاي نخستين، و در واقع در بخش اساطيري 

گذراند كه در  و سپس تحوالتي را از سر مي يابد هاي بعد به تدريج ظهور مي است در دوره
  .اين مقاله به تفصيل و با ذكر شواهد معرفي و بررسي شده است

  
 .شاهنامه، فردوسي، ايران، هويت ايراني: ها واژهكليد 

                                                            
در » هويت ايراني در مسير تـاريخ «در سمپوزيوم  2005اين مقاله در سپتامبر  آلماني اصل .1

  :وعه مقاالت همان سمپوزيوم چاپ شددر مجمم 2010در سال  ارائه ورم 
N. Rastegar, “Souren Iranischer Identität in Fridausis Sahname,” Iranian 

Identity in the Course of History, Proceedings of the Conference Held in Rom, 

- September , ed. Carlo G. Cereti et al, Roma, Instiuto Italiano per 

l'Africa e l'Oriente, , pp. -. 
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 2عجم زنده كردم بدين پارسي  بسي رنج بردم بدين سال سي

ـ نقـل شـد، بيـان مـي     اين بيت كه به عنوان مطلع سـخن  فردوسـي طـي   د كـه  كن
بــه ايرانيــان تــاريخ باســتان و  اش كوشــيد تــا شــاهنامهســي ســال كــار روي 

زمـان فردوسـي اعـراب     ردايرانيـاني كـه    بـه  ؛ت فرهنگيشان را نشان دهـد هوي
  .ناميدندمي) غير عرب(» عجم«را با تحقير  آنان

ـ   35سرانجام پـس از    ،هـاينريش هاينـه   بـه تعبيـر  مـداوم بـود كـه،     راسـال ك
تـا ديگـر   «بـه وجـود آمـد     »داستاني از عهـد باسـتان  « ،زدهم آلماننوشاعر قرن 

ـ  . »بيـرون نـرود  «زبـاني   هيچ پارسي »از ذهن درسـتي همـان انگيـزه و    ه و ايـن ب
  3:)913ـ912خاتمه (بوده است  شاهنامهرسالت فردوسي در سرودن 

 سـخن ز من روي كشور شود پر  نامه آمد بـه بـنچو اين نامور
ــده   امزندهنميرم ازين پس كه من ــخن را پراكن ــم س ــه تخ  امك

 در بحر متقارب سروده شده و حدود پنجاه و چنـد  مثنويكه به صورت  شاهنامه
ست بـراي بيـان حماسـيِ    ا اي آينه و واسطه مثابةبه  ،گرددهزار بيت را شامل مي

فردوسي روايات ايرانـي مربـوط   . روايات فرهنگي و تاريخي ايران قبل از اسالم
فرهنگ دورانهاي پيش از اسالم را كه در قرن چهارم هجري هنوز به  به تاريخ و

دست آورده بـود، بـر پايـة    ه شفاهي اينجا و آنجا ب چهصورت پراكنده چه كتبي 
تطـور  «بلكـه بـدانها از ديـدگاه     ،دهـد نشـان نمـي   4»هنجارهاي هميشه ثابت«

 ، ارت ديگـر به عب .سازدرا به همين ترتيب منعكس مي هانگرد و آنمي 5»تاريخي
                                                            

مطلق اين بيـت   خالقي. 103، ص جيبي، ديباچهفردوسي، تهران،  شاهنامة ،ژول مول: ازنقل  .2
، ابوالقاسـم فردوسـي، بـه    شـاهنامه : و آن را در زيرنويس آورده اسـت  را مضبوط نداشته

، دفتـر  ش1386اسـالمي،  بـزرگ  المعـارف  ةمركز دائـر  ،تهران. مطلق كوشش جالل خالقي
  .11، زيرنويس 487هشتم، ص 

شـماري ژول مـول و تصـحيح     هـا و بيـت  گـذاري كتاب  از متن فارسي، شـماره  در نقل ابيات .3
اول : ام، بدين صـورت  تبعيت كرده) ـ ده پنج: 1935(گذاري آنها توسط فريتس ولف  شماره
  .شمارة بيت/ و بعد از ) رنگپر(كتاب  ةشمار

. normative 
 evolutionar 
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 شـاهنامه اين روايات شفاهي و كتبي مربوط به دورانهاي قبل از اسالم ايـران در  
امع اند كه ما شاهد روند تكاملي و تطوري جوطوري مرتب و به نظم كشيده شده

بـه  ) 13ــ 1كتابهاي (هاي اساطيري و پيش از تاريخ انساني و گذار آنها از دوران
) 50ــ 20هاي كتاب(و سپس به دورة تاريخي ) 19ـ14كتابهاي (تاريخي  دورة نيمه

فلز تا دورة ) 2ـ1هاي كتاب(ه و بدوي زندگي در عصر حجر از اشكال اولي : هستيم
 تشـكالت و از ) 6ــ 1كتابهـاي  (ي به شـهري  يو از زندگي روستا) 4ـ2هاي كتاب(

ايـن   .)ببــ  2كتـاب  (المللـي  ي و بينمدني و فرمانروايي محلي به حكومتهاي مل
تحول ساختارهاي  فقط دربرگيرندةفردوسي  »تطوري«اصطالح  بهرش نحوة نگ

بلكه  نيست؛ ،شونداجتماعي و حكومتي ايران كه در بخش اساطيري توصيف مي
، مراحـل تكـويني   و در همين زمينه نيـز  ،مراحل تكويني تحوالت فرهنگي ايران

  .تر مشخص كرد را دقيق گردد كه بايد آنت ايراني را شامل ميهوي
  
  ت ايراني هويهوم مف

به  شاهنامهي يهاي روادر داستانفردوسي شود كه آيا ل مطرح ميمقدمتاً اين سوا
 6؟استنظرية مشخصي را ارائه داده  »تيهوي«چنين  دربارةويژه  هب ،منسجم طور

اين جهت كه ما در هيچ  ازمنفي  : پاسخ به اين پرسش هم منفي و هم مثبت است
ستاني و چه در ابياتي كه حاوي نظريات ايات باچه در رو ،شاهنامهبخشي از 

لي براي اين موضوع مطلبي با اين عنوان يا متن مستق ،شخصي فردوسي است
 ،شاهنامه؛ و مثبت به اين دليل كه فردوسي در بسياري از ابيات كنيمپيدا نمي

از رفتار و شخصيت تعدادي ي يهامشخصه ،هاضمن نقل داستان طور پراكنده و به
 ،مهندسان، صنعتگران ،هنرمندان ،رزمندگان ،پهلوانان ،شاهزادگان ،اناز شاه
توانيم آنها را دهد كه ما ميدست مي هوران و حتي افراد معمولي و ساده را ب پيشه

                                                            
ي آن، ابيـات زيـادي هـم وجـود     پنجاه كتاب روايه و چه در ، چه در مقدمشاهنامهالبته در  .6

، زيباشـناختي،  ، سياسي، اجتماعي)فلسفي(دارند كه حاوي و مبين بينش و نظرات اخالقي 
افـزوده   شـاهنامه هاي شخصي فردوسي است و همين امر بـر ارزش  ئولوژيكي و ارزيابي ايد

همـو   ؛1384 رسـتگار  :نـك (ام  هاين مطلب را بيشتر توضـيح داد ام  در مقاالت قبلي. است
  .)2006 ؛ همو2005
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ت خودشان قلمداد كنيم و بر همين اساس به هويمالك برداشت ايرانيان از 
بخشي  ، به طور مثال 7. يمبپرداز شاهنامهدر  »ت ايرانيردپاي هوي«بازسازي اين 

مسلمانان بر الوقوع اعراب نو پيروزي قريب مورداز پيشگويي رستم فرخزاد در 
كه  دهدبه وضوح نشان مي ،ت ايرانيسانيان و خطر نابودي فرهنگ و هويسا

ت وشن و دقيقي از سنت فرهنگي و هويتصور ر) يا رستم فرخزاد و(فردوسي 
ولو آن را مشخصاً و به طور مستقل و  ،اشتهايراني در دوران پيش از اسالم د

مشهور را كه بسيار نقل  گوييچند بيتي از اين پيش. منسجم ارائه نكرده است
   : )ببـ10550(از زبان رستم فرخزاد بشنويم  ،شده است

ر شـود     چو با تخـت منبـر برابـر شـود همه نام بـوبكر و عمـ
فـراز   گـردن شود ناسـزا شـاه     تبــه گــردد ايــن رنجهــاي دراز

 نژادي پديد آيـد انـدر ميـان     تازيـانازز ايران و از تـرك و
 سخُنها بـه كـردار بـازي بـود      نه دهقان نه ترك و نه تازي بود

بينيم كه در آنها ابيات زيادي را مي ،به بعد 4 از كتاب ،ريتس ولفطبق فهرست ف
بوم ايران ذكر زمين، و  ايران ،ايرانشهر /شهرِ ايران  و همين طور »ايران«نام كشور 

ها و يي يا براي بيان همبستگياست كه اغلب براي تفكيك حد و مرز جغرافيا شده
نام  ،است؛ در جاهاي ديگر متن ارتباطات ايران با كشورهاي همسايه به كار رفته

مليتي مادين براي تمام اعضاي جامعة چندطور استعاره و نبه »ايران«ي يجغرافيا
  : )40/114(است  دهايران آم

 همي هر كسي كرد سـاز نبـرد    برآشفت ايران و برخاسـت گـرد
صــفت از نــام كشــور ايــران مشــتق كــه بــه عنــوان  »ايرانــي«لفــظ  شــاهنامهدر 

                                                            
در دورة پيش از اسالم در ساير متـون ساسـاني توصـيف    » هويت ايراني«اين سؤال كه آيا  .7

البتـه در كنفـرانس   . شده، موضوع اين مقاله نيست و بايد جداگانه مورد پژوهش واقع شود
، در سـال  كنفـرانس ه در آن مجموعة مقاالت ارائه شـد . رم به اين موضوع توجه شده بود

له متن آلمانيِ جم من منتشر شده است،» ر مسير تاريخهويت ايراني د«تحت عنوان  2010
  .)1نيز باال، زيرنويس ؛ 2006رستگار : نك( همين مقاله
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سـت بـراي تعلـق    ا اينشـانه  ،آيـد مـي  »ايرانيـان «و اغلب به صورت جمع  8شده
نـد و  اكـه همـه بـدان وابسـته     داشتن به يك حكومـت و يـك فرهنـگ مشـترك    

ابتــدا  : شــوند منفــك مــي »انانيرانيــ«از  »ايرانيــان«ويــژه آنجــا كــه بــه ،متعهــد
  9.تدريج از تركان يا تازيان و ديگران ايرانيان از تورانيان و بعداً به

دولتي به عناوين  ـ  ياز نقطه نظر فرهنگي و نيز سياس شاهنامهاز اين گذشته در 
هـاي   مـثالً در زمينـه   :اسـت  بعد آمـده  به 6خوريم كه از كتاب ي برمييهاو نشانه

گردانِ ايران كه اقوام ايراني زيادي بدان تعلق /سوارانِِ ،ايران گروه : نظامي و جنگي
يـا   10...و االنـي  دارند مانند كوچ، بلوچ، كرد، خوزي، ديلمي، طبري، گيلي، ارمني،

 كـه گـاهي بـه   ) »پارسيان«جمع آن ( »پارس«مشتق از نام استان  »پارسي«صفت 
كار رفته و گاهي هم فقط فردي يا جمعي از اين استان را به ايـن  ه ب »ايراني«معني 
آزادگـان و پهلـوي   /آزاده ،)مالك بزرگ( »دهقان«جا از  هبو نيز جا ،خوانندنام مي

ـ عباراتي نيـز وجـود دار   11.است ايرانيان ياد شده/نيز به عنوان مترادف با ايراني د ن
كـه   »رسم و راه شـاهان «يا  »رسمِ كيان«و نيز  »ه پدررا« ،»ينِ پيشينگانيآ«مانند 
 .ت دارندحكومتي ايران قبل از اسالم اشار هاي فرهنگي وبه سنت

گونه رغم اشاراتي كه ذكر شد، هيچ علي ،شاهنامهلذا جاي تعجب است كه در 
 »ايراني«مگر همان لفظ  ،ني وجود نداردارت ايهوييا اسم عامي براي مفهوم  اصطالح

كار تا به امروز به »ايراني بودن«و قيد  »ايراني«به همان معناي صفت  همچنانكه 
كه در  »ملت ايران«يا  »ايرانيت« ،»ت ايرانيهوي«هاي جديد مانند واژه .رود مي

                                                            
 يا ايرانشـهر  )ēran( را صورت جديدي از لفظ پهلوي ايران )iran(» ايران«شناسان لفظ زبان .8

)rānšahrē( اَيران و پارتي )airān(  اّريانام  فارسي باستانو)ariyanām :هاسرزمين آريايي (
فقـط   شـاهنامه در  ،طور كـه ذكـر شـد    همان. دانند است، مي» آريا«كه جمع اضافة ملكي 

ـ «است و از لفظ » بوم ايران«يا » شهر ايران/ زمين ايران/ ايران«صحبت از  كـه در  (» اآري
  .)ـبب 681: 1987بيلي : قس( ، اصالً سخني نيست)بوده aryiaبه صورت  فارسي باستان

در ايـن  » غير ايرانـي «به معني » انيران/ نيران«؛ لفظ پهلوي »نيران« زير: 1935ولف : نك .9
  .2560، 504، 43/296: است ابيات آمده

  .ذيل همان نامها :1935ولف : مربوط به اين موضوع، نكبراي ابيات  .10
 شـاهنامه در . هـا تحـت ايـن نام  : 1935ولف : كن موضوع، در مورد ابيات مربوط به اين .11

  .به عنوان نام دو زبان ايراني نيز به كار رفته است» پهلوي«و » پارسي«الفاظ 
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و يا   iranische Identitätهاي غربي مثل مباحث علوم سياسي به عنوان ترجمة واژه
iransche Nationalität  و ياiransche Nation ي هاياند، همگي واژهساخته شده

ي مدرن در ملبه بعد پس از شكل گرفتن يك دولت  نوزدهماواسط قرن  زكه ا اند نوين
براي مرزبندي بين  ،در درجة اولو  وضع شدند »جهاني شدن«ايران و در بطن فرايند 

  .زمان تحت سلطة استعمارگران بودند اش كه در آنايران و كشورهاي همسايه
  

  طيري حكومت شاهنشاهي و فرهنگ ايرانمباني اسا
فردوسي سنتهاي فرهنگي و حكومتي ايرانِ پيش  ،طور كه در آغاز ذكر شد همان

 ـ تطوريبلكه از ديدگاه ) نُرماتيو(از اسالم را نه از زاوية هنجارهاي ثابت 
 هيعني در بطن روند تكوينيشان به زنجير كالم زيبا و موجز خود كشيد ،تاريخي
ترين مراحل به نقل بدوي) كيومرث(لذا وي در همان آغاز كتاب اول  ؛است

ن وقايع را در يك روند آگردد و سپس تحول فرهنگي و حكومتي بشر برمي
دهد كه چگونه يك دولت و فرهنگ ايراني شكل  كند و نشان ميتكاملي نقل مي

و  ستگياز هم گسادامه يافته و چگونه در اواخر دوران ساسانيان دچار  ،گرفته
تدريج  ههم ب »ت ايرانيهوي«در بطن همين تحوالت است كه . گردد طاط ميحان
اندازيم  در اينجا اجماالً نظري مي .افتدآيد و سرانجام به مخاطره ميوجود ميه ب

  12: شاهنامهبه اين وقايع و تحوالت در بخش اساطيري 

و ايراني و از پارس و  ،از ايران) تهمورث ،هوشنگ ،كيومرث(در سه كتاب اول 
/ طور از آزاده شود و همينپارسي و از هيچ كشور و مردم ديگري نامي برده نمي

هاي اوليه و عريان او به تعليم و تربيت انسان ،كيومرث اولين شاه جهان است .آزادگان
آموزد كه از پوست پلنگ لباس به آنها مي ،كندپردازد و آنها را در غار ساكن ميمي

دعوت ) پرستي يزدان(خود  »كيش«سپس ايشان را به  ،و بپوشند كنندتهيه ) گينهپلن(
شاهان  13.)ببـ47و  ببـ1/16(ت خوب و بد استوار است كند كه بر مبناي ثنويمي

                                                            
  .2006 ؛ همو2005؛ همو 1384رستگار : بسوط اين وقايع، نكبراي شرح م .12
 ه شـباهتي بـه ايـن نـوع حكومـت     ك» مشروعيت مذهبي حكومت هخامنشيان«در مورد  .13

ولـف در  بايد متذكر شوم كه طبق فهرست  توضيحاً. 1992 آن: دارد، نك» ـ دنيوي ديني«
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بعدي هم تا كتاب چهاردهم به اشاعة اين باور و اعتقاد اوليه يزدانپرستي اهتمام 
 .)كتاب پنجم(يمان است پكيش و هم همبه استثناي ضحاك كه با ابليس  14ورزند، مي
 اوستا ،ر اثر ظهور زردشت و دين و كتابشب پانزدهمدر كتاب  »پرستي يزدان«ا ام

 يهاالبته اصول و ستون .شودو به طور كتبي تثبيت مي كند ميتغييراتي پيدا 
ماند و يكي مي بالتغيير شاهنامهاست، در تمام  »خداپرستي«پرستي كه همان  يزدان

  .دهداساسي و مهم فرهنگ ايراني را تشكيل مي اناركاز 
ــط     ــومرث  توس ــس از كي ــان پ ــدن در جه ــگ و تم ــعة فرهن رواج و توس

 ،)2/4(شـود  كشـورها ذكـر نمـي    : كنـد تهمورث و جم ادامه پيـدا مـي   ،هوشنگ
از سـنگ   : پـردازد بـه آبـاداني كشـورش مـي     ،سـنت كيـومرث  در تداوم  هوشنگ

و  شـود  مـي خـود بـه پيشـة آهنگـري مشـغول       ،كنـد  مـي استخراج را آهن  ،آهن
ــا ــييابزاره ــن م ــازدي از آه ــه ،س ــايي آبراه ــاد  ه ــيايج ــد م ــاورزي و كن ، كش

چـرم و خـز    ،دهـد و نيـز آمـوزش تهيـة لبـاس از پوسـت      دامداري را توسعه مي
هــا ســپس آتــش در آتشــكده ،كنــدهوشــنگ آتــش را كشــف مــي .را حيوانــات

- را بنيـان مـي   »جشـن سـده  «گ هوشـن . شـود مورد احترام و ستايش واقـع مـي  

ـ   ؛گذارد ويـژه بعـد از ظهـور زردشـت در ايـران بـه عنـوان يكـي از          هآئيني كـه ب
: ببــ؛ نـك   39، 15، 20/14(گـردد  مظاهر فرهنگ ايراني تا بـه امـروز برپـا مـي    

  ).»جشن سده« 271 :1935ولف 
بــا هــدف پــاك كــردن جهــان از  ،پرســتيتهمــورث در ادامــة ســنت يــزدان

ابتـدا تهيـة لبـاس از پشـم و مـوي حيوانـات را بـاب         .نشـيند بدي بر تخت مي
سـپس   ،طـور رام و اهلـي كـردن بعضـي از حيوانـات و طيـور را       همين ،كندمي

نهاد را بــه بنــد و بعــد اهــريمن بــد پــردازد مــيخــود بــه تزكيــة نفــس و روان 
همچنـين بـر همـة ديـوان      .پـردازد كشد و سوار بـر او بـه كشـورگردي مـي     مي

تهمـورث  « جهـت لقـب   بـدين ( كشـد آنهـا را نيـز بـه بنـد مـي      و شود ميپيروز 

                                                                                                                                     
برده نشده اسـت،  » مزديسنا/مزدا«و يا » هاهور«، »اهورمزدا«نامي از  شاهنامههيچ جاي 
  ).اهورمزد= (» هورمزد«از ) 29/676(بار  مگر يك

  .ايران و توران ابتدا در حكومت جهاني چهار پادشاه اول و سپس حداقل در .14
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سـي  «نزديـك   »نبشـتنِ « »هنـرِ «و  »دانـش «و از آنـان   گيـرد  را مـي  )»بندديو
   : آموزد را مي »خط

 چه رومي چه تـازي و چـه پارسـي     نبشته يكـي نـه، چـه نزديـك سـي
ــنوي    چـه ســغدي چـه چينــي و چـه پهلــوي ــا بشــ ــدن آن كجــ  نگاريــ

  )47ـ3/27( 
پرستي را  سنت يزدان ،دهدهم به توسعه و رشد فرهنگ و تمدن ادامه ميجم 
را نيز  »موبدي«وظيفة  ، ييوليت فرمانرواكند و خود در كنار مسؤزماندهي ميسا

وي سپس بقية قشرهاي  15.)6/6(هم شهرياري و هم موبدي  : گيردبر عهده مي
تماعي  مشخصي را ف اجيدهد و براي هريك از آنها وظااجتماعي را سامان مي

هنرهاي  ،صنايع ،به خصوص علم پزشكي و علوم ساختمان علوم، .كند تعيين مي
وري را طور پيشه ل نظامي و همينيسازي، كشتيراني و ساخت وسااسلحه ،دستي

  ).50ـ4/8( را گوهري، زرگري ،دوزيلباس ،بافيپارچه ؛ و نيز دهدتوسعه مي
نهد را بنياد مي »جشن نوروز«ستنش گذاري و به تخت نشبه مناسبت تاج او

و هرسال در سراسر كشور  گردد مييين ايراني تبديل آن پس به يك آكه از 
اش كه طي آن مرگ از ميان  جم در اواخر حكومت عادالنه .شودجشن گرفته مي

 پندارد ميخود را خدا  ،شود ميمنحرف  ،پرستي يزدان يعنياز راه راست،  رودمي
لذا مردم و سپاهيان در حكومت جهاني  .راندانه فرمان ميو از آن پس مستبد

 »ايران«اينجا براي اولين بار لفظ  شاهنامهدر . كننداش عليه او قيام مي»ايراني«
   : )4/188(گردد مطرح مي

                                                            
. كننـد  شوند و در سپاه تهمورث خدمت مي مطرح مي سومموبدان براي اولين بار در كتاب  .15

ولـي در زمـان جـم قشـر موبـدان      ) 3/3(آنان هنوز تشكيالت سازماني ديگري ندارنـد  
ه مجـزا شـده و بـه ديـري در كوهسـتانها اعـزام       از بقيه اقشار جامع) وزيانكات/ آموزيان(

جم و منوچهر شاهان بزرگـي  . )20ـ4/18(جا به ذكر خدا مشغول باشند در آن شوند تا مي
يي دين از حكومت ابتـدا  البته، هرچند جدا. دانند هستند كه خود را هم شاه و هم موبد مي

پيمان با ابليس اسـت، امـا در كشـور او     پذيرد كه در واقع هم اك صورت ميبه دست ضح
مـثالً بـراي تعبيـر خـواب او     (كنند  يگاه به او كمك ميموبداني نيز وجود دارند كه گاه و ب

ويـژه در بخـش تـاريخي نيـز      تـاريخي و بـه   هاي بعدي، در بخش نيمهدر كتاب). ببـ 5/76
  .باشند موبداني هستند كه در مناصب دولتي هم شاغل مي
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ــران خــروش ــد از اي  جوش پديد آمد از هر سوي جنگ و  از آن پــس برآم
 / المقدس بيت( »نگ دژ هوختگ«پدر خود را در ) با همدستي ابليس(اك ضح
و بدين ترتيب  كند ميتخت او را تصاحب  ،رساندبه قتل مي )ببـ5/341 :اورشليم

وي كمي بعد به درخواست نظاميان شورشي ايران به ايران  .شودشاه اعراب مي
بر تخت  »شاه ايران زمين«اولين شاهي است كه به عنوان او  شاهنامهدر  .آيدمي
پرستي كه از اين پس يزدان .)4/196(كند ومت ميكان حجه نشيند و برمي

آنچه از لحاظ سياسي  .گردداز حكومت جدا مي ،توسط جم سازماندهي شده بود
اهميت دارد يكي قيام كاوة آهنگر عليه ضحاك و ديگري پيروزي فريدون بر 

را براي اين رزم  كه فريدون آن »گرزة گاوسر«؛ )پنجم كتاب(ضحاك است 
اي را بسان پرچمي بر سر نيزه بند چرمي كاوه كه آنده بود و پيشطراحي كر
گردند براي قدرت و  اي مياز اين پس نماد و نشانه »درفش كاويان« ،كرده بود

  .وحدت شاهنشاهي ايران
جهان عادالنه  نشيند و برفريدون در اول ماه مهر بر تخت پادشاهي مي

پرستيدن مهرگان « : آيدكتاب مي در ابتداي همين). ششم كتاب(كند حكومت مي
مترادف با  »يكيشمهر«شود كه  به بعد معلوم مي 40و از بيت  ،)6/9( »دين اوست

سپس براي اولين بار مرزهاي سياسي و جغرافيايي  او 16.است» پرستي يزدان«
و  نمايد ميرا به سه بلوك بخش كند و آن  ميشمولش را مشخص  جهانكشور 
كند ش واگذار ميز آنان را به يكي از سه پسريك اهر  ي بريفرمانروا

مناطق  .»خدايخاور«بخشد با عنوان خاور و روم را به سلم مي : )290ـ6/203(
ساالر تركان و «دهد با لقب را به تور مي) توران زمين(شمالي در تركستان و چين 

ه شامل ك را »وران دشت نيزه«ناطق مركزي و جنوبي ايران و نيز مو  ،»چين
ي از هند را به سومين و ن و قسمتهايو مناطق شرق ايرا هستربستان و يمن نيز ع

او  ،از آزمودن شايستگي واليتعهدي پسران كه قبالً پس ،ايرج ،ترين پسرش جوان
                                                            

قبـل از   كه در هـزارة دوم پـيش از مـيالد و   » مهركيشي«اين يك اشارة تاريخي است به  .16
زردشت، دين اكثر ايرانيان بوده و بعد از زردشـت، هـم در ايـران و هـم در ديگـر       ظهور

  .كشورهاي جهان، پيرواني داشته است
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خواند مي »خدا ايران«بخشد و او را مي ،را به جانشيني خود تعيين كرده بود
بعداً هم  ،جا آمدهلين بار در هميناو شاهنامهدر  »خدا ايران«لقب  .)321ـ6/300(

مطرح  »جهان / شاه گيتي/ شهنشاه« ،»شهنشاه ايران زمين/ شاهنشه « القاب
  18.دانندشاهان ايران خود را شاه هفت كشور جهان مي 17.شوند مي
هنوز بين سكنة ايران كه شامل سكنة يمن و توران و  شاهنامهجاي  تا اين. 2

از لحاظ مليت، زبان و يا فرهنگ تفاوتي كه در متن به ، شود ميروم و خاور نيز 
چه در ايران  ،همة مردمِ تحت فرمان فريدون ؛وجود ندارد ،آن اشاره شده باشد

همگي به يك زبان  و پرست هستندهمه يزدان ،روم و خاور و يمن ،يا در توران
گويند و همگي تابع يك سنت سخن مي ،كه همان زبان رسمي كشور است

زودي بين  هاما ب. ك فرهنگي و يك حكومت شاهنشاهي مركزي هستندمشتر
وليعهد  ،قتل رسيدن ايرجه علتش ب. كندايران و توران دشمني و جنگ بروز مي
در  كه انتخاب پدر را استترش در توران  محبوب ايران، به دست دو برادرِ مسن

ي از انزجار و تنفر ايرج موج قتل ناجوانمردانة .ندمورد وليعهدي ايرج قبول ندار
توسط منوچهر عليه  »كين ايرج«هاي موسوم به انگيزد كه جنگمي را در ايران بر

ش، را عموهاي مادر ،شود سلم و تورمنوچهر موفق مي. دنبال دارده توران را ب
كه اين خود كمي بعد و سرشان را به نزد پدربزرگش فريدون بفرستد  زندگردن 

ة افراسياب و ارجاسپ عليه شاهان ايران طلبانهاي كينموجب لشكركشي
شود بين ايرانيان و تورانيان و در ادامه  باعث مياين جنگهاي خونبار . گردد مي

طور بين ايرانيان و روميان، هنديان و تازيان، از نظر فرهنگي و اجتماعي و  همين
 .)11/1101( فاصله بيفتد و از هم دور شوند »يهويت«نتيجتاً 

حكومتي  ـ سياسي ماجراهاي مهم فرهنگي وز يك سلسله از اين وقايع و ني
تا  1كتابهاي (ينهاي مشترك كه همگي در بخش اساطيري ديگر و همچنين آي

آمده است، موجب استحكام فرهنگ مشترك و تثبيت قدرت حكومتي ايران ) 13
ويژه در اين اتفاقات مردم ايران را به .)است آمده پيوستآن در  ةچكيد(گردد مي

                                                            
  .همين الفاظ زير: 1935ولف : نك .17
  .1983 شهبازي: است، نكهرچند هميشه چنين نبوده  .18
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و در مقابل دشمن بايستند و  دهندپشت هم  به دارد كه پشتمواقع جنگ بر آن مي
ة هيكپارچه و با همبستگي به مواج نهند ودردست هم  در بحران و قحطي دست

از زمان فريدون به  ـيكديگر سهيم باشند و ـدر رنج و شادي  ،مشكالت بروند
افزوني از آگاه روزوجدان با ، اي و زبانيرغم تفاوتهاي قومي، قبيله علي ـبعد ـ

شكن ايران  تعهد و تعلقشان نسبت به فرهنگ ايراني و شاهنشاهي توانا و دشمن
زيرا اين فرهنگ كه از لحاظ اخالقي نسبت به ساير فرهنگها غالب  ،مغرور باشند

بدين  .از خودشان است ،است و از نظر سياسي و حكومتي دست برتري دارد
تا پايان حكومت (اني در همين دورة اساطيري اير هويتترتيب، فرهنگ و 

  .كندشكل ماندگار و منسجم خود را پيدا مي ،)كيخسرو
  

   زبان رسمي كشور
يك زبان  با ،طور كه ذكر شد همان ،بين ايرانيان و انيرانيان ارتباط شاهنامهدر 

انيان و اهالي راي ،بنابراين .است شود و آن زبان پارسي يا پهلويبرقرار مي
به بعد  13از كتاب  .اندبر زبان رسمي ايران تسلط داشته رهاي همسايهكشو

آنكه اين امر براي بي ،شودياد مي) نمترجما( »ترجمان«گاهي در چند بيت از 
زبان به عنوان مشخصة هويتي . كاربرد زبان رسمي ايران حائز اهميتي باشد

بان متفاوتشان هاي مستقل همسايگان و زكه حكومت اهي فقط وقتي نقش داردگ
  19.شود، مثل رومي، تازي، چيني و هنديمطرح مي

                                                            
مرزهـاي   اساساً ايـن موضـوع كـه   . هازير همين نام: 1935ولف : ابيات نكاين در مورد  .19

شود، بايد  چگونه ترسيم مي شاهنامهدر » انيران«و » ايران«جغرافيايي، سياسي و فرهنگي 
دانيم كه مرزهاي سياسـي و جغرافيـايي    قدر مي ولي اين. جداگانه مورد پژوهش واقع شود

يا شكست در لشكركشي ت الً پس از هر جنگي، بسته به موفقيمعمو ،ايران و همسايگانش
اي  ي بـه گونـه  اما اين امر در مورد مرزهاي فرهنگ. گردند ا، از نو تعيين ميهيا كشورگشايي

، حكومت 20همين اشاره بس كه مثالً در كتاب . شوم جا وارد آن نميديگر است كه در اين
جمله ايران است؛ ولـي ايـن امـر بـدان معنـي       ني اسكندر شامل كشورهاي زيادي، از جها

 21شود؛ يـا در كتـاب    ان و فرهنگ ايران، يوناني مينيست كه بعد از پيروزي اسكندر، زب
در اين دوره، يك كشور مستقل . شود نقل مي» الطوايفي ملوك«ساختار حكومت اشكانيان 

ـ       » ايـران «و يا يك حكومت مركـزي بـا نـام     ن وجـود نـدارد، هـر چنـد تمـام مـردم اي
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  ايراني  هويتهاي مشخصه
كتاب اول از هويت اساطيري و فرهنگي و حكومتي ايران  سيزدهتصويري كه در 

به ) 50تا  14كتابهاي ( شاهنامهتاريخي و تاريخي  ارائه شده، در بخشهاي نيمه
 .گذاردروند تاريخي فرهنگ تاثير ميكند و بر عمل مي 20ي ازليمثابة الگوي

به شاهان  شاهنامهتاريخي و تاريخي  هاي نيمههاي متعددي كه در بخشاشاره
 ،ويژه جم، فريدون، كيخسرو، سام، زال، رستم و ديگران وجود دارداساطيري به

و يا  »ره پدرا/ ين پيشينگان آي«مؤيد اين است و نيز به همين دليل گاهي از 
سنت پادشاهان اساطيري و . شودياد مي »ين شاهانيآ«ا ي »رسم كيان«

را ادامه  گذاري شده بود و شاهان بعدي آنپرستي كه توسط كيومرث پايه يزدان
هرچند   .دهدترين مباني فرهنگ ايران را تشكيل مي مهم شاهنامهدادند، تا پايان 

ياري از الگوهاي ازلي بس ،اين دو سنت، يعني اعتقاد به خدا و سنت حكومتي
به ولي اين دو در محدودة فرهنگ ايران و  ؛هاي انساني در جهان هستندفرهنگ

 ،)داد و دهش(آباداني، سازندگي، صلح و رفاه : است ج يافتهضصورت ديگري ن
توسعة تمدن و دانش كه در حكومت پادشاهان عادل و در زندگي مردم ايران در 

يك امر تقليدي و وارداتي فرهنگ  عنوانبه 21ف قرار دارد،يسرلوحه كارها و وظا
بنابراين،  .شود از آن ياد مي عنوان فرهنگ ايرانيبلكه به ؛شودبيگانه تلقي نمي

خود  هويتهاي اصلي اين الگوي اساطيري كه ايرانيان اصول اخالقي و مشخصه
 /ين پيشينگانيآ« و» ايزدپرستي /پرستييزدان« در بطنِ ،كنندرا از آن استناج مي

  :پردازمقرار دارد كه ذيالً به جزئيات آن مي »ين شاهانيآ/ رسم كيان /درراه پ
                                                                                                                                     

 :2006؛ همـو  22ــ 17: 2005؛ همـو  1384رسـتگار  : نـك . انـد  الطوايـف ايرانـي   ملوك
، ش بخـارا  ،»ايـران در شـاهنامه  « ،1389انـوري، حسـن،   : مقايسه شود بـا . 174ـ170
  .42ـ32ـ دي، ص ، مهر78ـ77

  . Archetype/Prototyp 

در مــورد ســنت  .174ـــ170: 2006همـو  ؛ ببـــ 22: 2005: ؛ همــو1384رســتگار : نـك . 21
و  كنـاوت  ؛1970؛ بيـات سـرمدي   1992آن : نك ،بيش از اسالم فرهنگي ايرانحكومتي و 

 :نـك  ،رد فرهنـگ و زبانهـاي ايرانـي   در مو .1983؛ همو 1980؛ شهبازي 1975آبادي  نجم
در مـورد نامهـاي ايرانـي در    . 31ـ25، 3ـ1: ب1989الف؛ همو 1989 ؛ همو1977: ميتشا

  .1979 مايرهفر: نك ،فارسي باستانمتون و زبان 
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  ايزدپرستي  ،پرستيزداني
و  22»راه يزدان /دين يزدان «خداي نيك و راه او  ،اعتقاد به خداوند شاهنامهدر 

و نيز اطمينان از  »ديني نيك«يا  »بهديني/ دين بهي «پس از ظهور زردشت 
ر تمامي امور شخصي و اجتماعي و به هنگام مبارزه عليه اينكه يزدان انسان را د

هاي اصلي فرهنگ ايراني پيش از يكي از ستون ،كندي و رهبري مييبدي راهنما
ستايند كه به طور ي را ميخداي ،پرستايرانيان يزدان .دهداسالم را تشكيل مي

هرچه بدي است از دشمن او يعني اهريمن ناشي . نيك است /مطلق خوب
ريمن  ،دروغ ،مثالً بدي .شود كه تمام صفات بد و جبارانه بدو منسوب است مي

  .بدانديشي و بسياري ديگر از اين قبيل صفات ،كژي ،)تقلب و فريبكاري(
رستي به عنوان يك ارزش همگاني از بطن مباني پيزدان هنامهشابنابراين در 

 .است شكل گرفتهن بر اثر آ اسالم برخاسته و زاساطيري و فرهنگي ايران  قبل ا
بلكه بايد  ،بدي احتراز شود ازكند كه اعتقاد به خداي نيك نه تنها ايجاب مي

هم  )7/2019: يزدان دين(اعتقاد به خدا  شاهنامهدر  .داد )بادافره(بدي را كيفر 
كه  6جز در كتاب  به(قبل از ظهور زردشت كه هنوز نام سازماني مشخص ندارد 

توسط  »دين بهي«گذاري و هم بعد از بنيان) ميده شدهنا »مهرگان«دينِ فريدون 
-اما يزدان. دهدباالترين اصل اعتقادي مردم را تشكيل مي) ببـ 15/49(زردشت 

البته  .پرستي ضرورتاً به معني تعلق به يك سازمان مذهبي يا دين خاصي نيست
ه خود آنك كنند بيپرستي و موبدان حمايت ميايران از يزدان) خوبِ(همة شاهان 

كاووس، كيخسرو، لهراسب، گشتاسب، اردشير بابكان و مانند كي ،را موبد بدانند
تهمورث، جم و منوچهر كه هم فرّ  ،استثناي كيومرث، هوشنگه ب ،تعدادي ديگر

اينكه براي ترويج  گشتاسپ و اسفنديار با .)موبدي(شاهي دارند و هم فرّ ايزدي 
پرستي يزدان عليه معتقدانِ پيشين هاي مذهبيبه جنگ) ديني به( مذهب زردشت 

 ــ تورانيان يا عليهحال چه در كشور خودشان  ــ زنند دست مي) مهركيشي؟(
ها را به اين خاطر انجام نگد به قشر موبدان تعلق ندارند و اين جواما اين دو خ

وجود  هدولتي جديدي را ب ـ  سياسي هويتيك فرهنگ جديد يا يك دهند كه نمي
                                                            

  .33ش » راه« ذيل، 425 :1935ولف : نك .22
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ها در جهان را به يك نوع ند كه همة انساندانيفة خود ميه وظبلك ،بياورند
يعني به اعتقادي كه اكنون با  ،پرستي جديدتر و بهتري وادارند خداپرستي يا يزدان

  .است كتباً مشخص و تثبيت شده »اوستا /زند«كتاب مقدس زردشت 
مذاهب ديگري هم مطرح  ،زدشتدر كنار دين  ،شاهنامهبخش تاريخي  در
ايراني به  هويتاما  ،يا كيش مزدك دين يهود، مانويت، ،ت، مثل مسيحيوندشمي

بينيم كه در دورة شاپور دوم مي .شودلق به يكي از اين اديان تبيين نميخاطر تع
اي هم مسيحي يا مانوي و يا اما عده ،ايرانيان زيادي پيرو دين زردشت هستند

آنچه تمام مردم  .مانندراني مياما همگي اي ،اند در دورة قباد پيرو كيش مزدك
و  »نيكي«ست كه در تطابق با مذهبشان به اصول ا اين ،سازدايران را ملتزم مي

 ،ي كه پايبند نباشدكس 23.پايبند باشند »پرستييزدان«به  ، به اختصار ،»گريداد«
دايت كرد يا هيا اهريمن تلقي شده كه بايد او را به راه راست  »بدي«از پيروان 

 /نيكي : بر پاية چهار اصل استوار است شاهنامهپرستي در يزدان .او جنگيدعليه 
  .پاكي راستي، درستي؛/ درست راست،؛ دادگري/ داد؛ ينيكوي
 استشناختي ات يزدان و فرامين اخالقي و زيباها از صفشيك از اين ارز هر

هاي شخصهاز مباني فرهنگ و م) بد ـ  خوب(در زمينة كلي ثنويت مورد اشاره و 
   .بارز هويت ايراني هستند

 نيكويي /نيكي .1 .1
شود ياد مي »يزدان نيكي دهش«و  »يزدان نيك«از خداوند با عبارت  شاهنامهدر 

وجود دارد كه هر يك  »به /خوب /نيك«به عالوه دهها تركيب ديگر با صفات 

                                                            
  ):ببـ 50/91(شنويم  اين مطلب را از زبان رستم فرخزاد مي شاهنامهش پاياني حتي در بخ. 23

 بپـرداز دل زيـن سـپنجي سـراي      پرسـتي گـرايهميشه به يـزدان
در اين سراي سـپنج و گـذار   » سرنوشت«، يكي از باورهاي ايرانيان، اعتقاد به شاهنامهالبته در   

شـود،   از قبل تعيين مـي » يزدان«توسط  و يا گاهي هم» چرخ گردان«است كه اغلب به دست 
شـوند، كـه    افراد خاصـي وارد صـحنه مـي    شاهنامهدر  ؛خواب و تعبير آنطور اعتقاد به  همين
موبـدان و  (را پيشـگويي و يـا خـواب را تعبيـر كننـد      » سرنوشت«توانند قسمتهايي از اين  مي

. رسـاند  از شـاهان مـي   بـه بعضـي  ، و يا فرشته ايزدي سروش كه پيام يزدان را )شناسان ستاره
  .دنجداگانه بررسي شو است و جا دارد كه اين مواردزياد  شاهنامههاي آن در مثال



 113/ در شاهنامة فردوسي  رد پاي هويت ايراني

 

 ،»انديش نيك«مثل  .ايرانيان است »خوب«ها و معيارهاي اخالقي مبين ارزش
، »دل خوب /دل نيك ،»گفتار خوب /نيكوسخن« ،»كردار نيك /كوكارن«
و امثال  »روي نيك« ،»نهادنيك /خوي نيك«، »نام نيك«، »راي خوب/ راي نيك«
هم ظاهر و هم چهرة آنها  ،ندا افراد بد زشت ،ندا تنها كساني زيبايند كه نيك 24.آن
جادو  گران و زنانجادو ؛»افراسياب«، »ضحاك« ،»ديو سيه« : است »ترسناك«
  25.و بعضي ديگر) هرچند كه گاهي در چهرة زيبا ظاهر شوند(
  و ديگر تركيبات آن ،دادگريداد و  .2 .1

ــادل   ــه خــداي ع ــاد ب ــر(در بطــن اعتق ــزدان دادگ  »دادگــري«و  »داوري« ،)ي
: ر اســت كــه بــه معنــي پــاداش دادن بــه نيكــان و مجــازات بــدان اســتمســتت

  26.بادافراهي/ بادافراه ايزدي
در اينجا از ذكـر جزئيـات مربـوط بـه شـدت       ،كالم اطالةبراي جلوگيري از 

كـنم كـه   ي خـودداري مـي  يهانوع مجازات و نيز از بيـان شـناعت   شقاوت در اين
هاي تدافعي مرتكب خواهيها و يا در رزممخاصمه با بدي و يا در كينايرانيان در 

) ببــ  12/180(ران كاوس عليه مازند مثالً جنگ ،يك چنين جنگهايي .شوندمي
كشتن زنان و مردان و كودكان بي دفـاع   ،خواهي رستم عليه تورانيانو يا در كين

كه ايـن خـود بـيش از     27گرددو ويران كردن و يا غارت شهرها را نيز شامل مي
و يـا از حـس   ) مثـل كـاوس  (خـواهي بعضـي شـاهان    هرچيز ناشـي از زيـاده  

بادافراه ايزدي اسـت ايـن حـس    اصل و  خواهي ايرانيان از داد و دادگري عدالت
بـراي گـول زدن دشـمن بـه     ) ل اسـتراتژيك داليه ب(گاهي هم ايرانيان مؤمن را 

كنـد  د واردار مـي خو هويتفريبكاري و دروغ مثالً پوشيدن لباس مبدل و كتمان 
به فرمان يزدان به نيكي گرويـدن و پـاداش گـرفتن و     اصلِ. )2، ش پيوست: نك(

                                                            
  .الفاظهمين  زير 834 :1935  ولف:  نك. 24
ببـ؛ همـو   25: 2005؛ همو 1384  رستگار:  ـ زيباشناختي، نك در مورد اين جنبة اخالقي. 25

  .ببـ 631، 2011؛ همو 1390ستگار ر:  ، نكد زنان جادورودر م.  ببـ 178: 2006
بـادافراه   ،دادگر، داوري، دادگري يزدان: و ديگر تركيبات آن» داد«زير  :1935  ولف :نك. 26

  .ايزد، بادافراهي
  .)12/55( كين سياوش:  نك مثالً. 27
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اسـت بـراي    الگوييزدنشان،  ات بدكار و دشمن و يا گولاحتراز از بدي و مجاز
ست از هويـت ايرانـي، حتـي    ا اي رفتار شاهان ايران و زيردستانشان و مشخصه

  ):7/7(گويد  ، منوچهر برهنگام نشستن بر تخت ميايراني امروز
 بخت نيكي و دست بديهمم  هم فرَة ايزديهمم دين و

اسـت بـه معنـاي رفتـار عادالنـه و      » دهش داد و«، از مستلزمات داد و دادگري
. »دهـش  يـزدان نيكـي  «: آيـد  يي به دست مـي تقسيم عادالنه كه از نيكي و نيكو

تقريباً تمام شاهان نيـك  . است كه از صفات اهريمني و بد است ، آزمتضاد دهش
ويژه آزادگان، خود را متعهـد بـه اصـل     و عادل و نيز بزرگان و پهلوانان ايران، به

فردوسـي از هركسـي چنـين انتظـاري دارد     . داننـد  مـي » داد و دهش«اجتماعي 
)5/532:(28  

ــود ــته نبـ ــرخ فرشـ ــدون فـ ــك و زز فريـ ــود   مش ــته نب ــر سرش عنب
ي يتو داد و دهـش كـن فريـدون تـو      ييداد و دهــش يافــت آن نيكــوه بــ
  درستي /درستراستي،  /راست. 3 .1

اصطالحاتي  شاهنامهدر  .است» پرستي يزدان«راستي و درستي نيز از اصول 
يكي از  راستي. پرستي است مترادف يزدان» كيشي راست« و» راه راست«مانند 

ر اين مورد هم تركيبات زيادي از د. داور راستگوي: صفات خداوند است
: دان خوبو جتماعي اـ  هاي اخالقيوجود دارد كه همگي از ازرش استير/راست
آزاري و  كوش، راستگوي، بي ي، راستدل، راستكار پيشه، راستجو، راست راست
، سخن راي درست: است آمده» درستي«در همين راستا تركيباتي هم با . راستي

است كه  ي و كژيراستگويدروغ، نا: ي و راستيدرستمتضاد . درست، و امثال آن
اردشير  داستاندر  .است و بايد از آنها احتراز كرداز صفات شاخص اهريمن 

  :)22/574( است بابكان آمده
ــره دارد دروغ ــا تيــ بدانــديش هرگــز نگيــرد فــروغ  رخ پادشــ

  :آمده است )50/114(و نيز از زبان رستم فرخزاد 

                                                            
  .ببـ 177: 2006ببـ؛  34: 2005؛ همو 1384رستگار : ، نكبراي جزئيات بيشتر .28
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ــ ــان بگردنـ ــتيدز پيمـ ــتي   و از راسـ ــژي و كاس ــود ك ــي ش گرام
   پاك و پاكي. 4 .1
به همين دليل در . داور پاك/ يزدان پاك: است دو نيز از صفات خداوند اين

كه تمام بينيم  و مياست ناميده شده » ديني پاك« اعتقاد به يزدان پاك، شاهنامه
 21پاكي /فريتس ولف براي پاك. ايرانيان براي پاكي ارزش وااليي قائل هستند

به  مورد 31اين  .است  تركيب ديگر را ضبط كرده ده» پاكيزه«تركيب و و براي 
را كالً به دو دسته تقسيم  توان آنها هاي مختلفي از پاكي توجه دارند كه مي جنبه
بارة پاكي ظاهري، مثالً پاكي  از توضيح در. رونيپاكي دظاهري و   پاكي: كرد

اما پاكي دروني بيش از  29؛كنم نظر مي و غيره در اينجا صرف زمين ،بدن، لباس
دل، به عبارت ديگر پاكي از دروغ  چيز شامل پاكي روان، فكر، راي، سخن، هر

  .تاسو كژي و هرچه بدي 
فـرّة  / شاهي داشتند، فـرّ ايـزدي   فرّ شاهاني چون تهمورث و فريدون كه قبالً

تهمـورث   مـثالً  .آورند دست ميه را ابتدا در طول حكومت عادالنة خود ب ايزدي
را پس از گذراندن يك دورة آموزشي زهد و تزكيه نزد دستور خدا شيداسپ  آن

ـ ر پاك شـدن از هرچـه   و پس از پالوده كشتن نفس و روانش، نتيجتاً بر اث دي، ب
  30:)3/263(كند  كسب مي

ــه تا الوده گشـت از بـديپچنان شاه ــد ابك ــزدي  زي ــرة اي او ف
در . نژادپاك، نژاد پاكتخم،  پاكيزه: نژاد است/ پي/ دروني، پاكي تخم مالزم پاكي

اكثر به اصطالح  بازتر كنيم كهتفاهمي سوء براي رفعجا بايد مطلب را اين
ها، اينان به تبع اروپايي. هستند دچاريراني و انيراني امروزي بدان هاي اآريايي

 (Race)ش ا به معني امروزي »نژاد«را به غلط نوعي از » آريايي«مفهوم 
» نژاد ايراني«از و حتي  خون/ پي/ تخم/ ات از نژادكرّ هب شاهنامهدر . پندارند مي

اما اين به معني ). 29/210( از آن كش ز ايرانيان بد نژاد: سخن رفته است
                                                            

  .و تركيبات آنها» پاكي«و » پاك« يرز :1935ولف : نك .29
فـرّ  / فرّ شاهي/ رّ كيانيف .ببـ 177: 2006ببـ؛ همو 24: 2005؛ همو 1384رستگار : نك .30
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هزار » نژاد«ه لفظ و اين معني امروزي نبايد ب نيست (Race)» نژاد«امروزي 
به بعد  نوزدهميان از قرن كه اشتباه است، اشتباهي كه اروپايشود، سال پيش القا 

هاي ويژه در دوران نازي خردانه را بهاوج اين نژادپرستي ناب .اند مكرراً مرتكب شده
و » يينژاد آريا«سوء تفاهم ايرانيان از عبارات  است همين طور. بينيم هيتلري مي

  .كه بايد جداگانه مورد پژوهش واقع شود» نژاد ايراني«
به همين دليل . كار نرفتهه ب هرگز شاهنامهدر آن  به معني امروزي نژاد
و » پي«، »تخم«طور  و همين» نژاد«هاي آلماني كه فريتس ولف براي معادل

هاي معادل» نژاد«وي مثالً براي . استمسلماً درست انتخاب كرده آورده، » خون«
آورده » از نسلِ«و يا گاهي هم » از قبيلة، از خانوادة/ از تبارِ«آلماني به معني 

  .مراد بوده است شاهنامهكه درست همين مفهوم هم در 
ي در رابطه با هويت ايراني از له اصل و نسب خانوادگأمس شاهنامهالبته در 

مورد  وضوع نيز همانند مذهب از ديدگاه نيكي يا بديجا مهم است كه اين مآن
از «، »پي نيك«، »نژاد نيك«اين موضوع با عباراتي مانند . گيرد توجه قرار مي

اگر كسي، مثالً . شود نقل مي» از تخم شاهان«يا » از تخم نيكان«، »تخم پاك
خوب باشد، در جامعه از  خونِ /پيِ/ تخمِ/ از نژاد شاهزاده، سوار و يا پهلواني

اين نحوه نگرش براي . گردد احترام ويژه و از مزاياي بيشتري برخوردار مي
اهميت  ند، بيا ائلهويت ايرانياني كه براي قشر خود در جامعه جايگاه خاصي ق

كه قبالً بدان اشاره شد، به دو  ها با توجه به ثنويت نيك و بد،زيرا انسان ؛نيست
همين  31.ند و آنان كه از تيرة بدانا هايي كه از تبار نيكانآن :شوند دسته تقسيم مي

  ):50/120(مطلب را از زبان رستم فرخزاد بشنويم 
ــي ــدة ب ــود بن ــش ــهرياررهن  كــاره نــژاد و بزرگــي نيايــد بــ  ش

ق دارند، خيلي ه قشرهاي مرفه و باالي جامعه تعلايرانيان، به ويژة آنان كه ب
طور كه در داستان زال و  ساسيت و توجه دارند، هماننسبت به و اصالت خون ح

و  است زيبا شده ةزال عاشق روداب: شود منوچهر مشاهده مي داستانرودابه در 
                                                            

  : گويد پندارد، وقتي مي حتي سعدي هم چنين مي .31
  ا چون گردكان بر گنبد استنااهل رتربيت نيكان نگيرد آنكه بنيادش بد است       پرتو 
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اش  است، ريشه ،خواهد با او ازدواج كند، ولي او كه دختر مهراب، شاه كابل مي
در  رسد، سام، پدر زال، و همه بزرگان كشور ايران و به ضحاك مي از طرف پدر

رأس همه منوچهر شاهنشاه ايران، فقط به همين دليل با اين تصميم زال و رودابه 
خون اصيل زال، پهلوان جوان كشور، . با آنكه هر دو ايراني هستند اند؛ مخالف

س نظر بر اسا سرانجام همگي ــ. رودابه مخلوط گرددنبايد با خون ناپاك و بد 
رأي  كنند و هم ذشت ميورد خاص گدر اين م پيشگويان سام و منوچهر شاه ــ

براي جنگ با بدي مفيد  شوند كه مخلوط كمي از خون بد با خون خوب مي
اين سازش است  ةاعصار، نتيج  ترين پهلوان همة رستم، قوي: خواهد بود

در مورد پاكي ) داوري يا پيش(اين برداشت  حال با اين. )ببـ1401ببـ، 7/806(
رايج است، بايد بعداً جداگانه  ــ حتي امروزه ــ اجويژه به هنگام ازدو تخم كه به

  .مورد پژوهش واقع شود
  
  آيين شاهان/ رسم كيان/ راه پدر/ آيين پيشينگان .2

) انآيـين پيشـينگ  / راه پـدر (هاي آبـا اجـدادي   رجوع به اصل و تبعيت از سـنت 
يــز گيــرد، بلكــه ن را در برمــي پرســتي هــاي ســنت يــزدان نــه تنهــا تمــام جنبــه

، كـه الزمـة   شـود  شـامل مـي   مربوط به ايـدئولوژي حكـومتي ايـران را   هاي سنت
  32.آن وفاداري به فرهنگ شاهنشاهي ايران است

سنت، بخش مهمي از ايدئولوژي تاريخ و حكومت ايران را  به پايبند بودن
مردم اين سرزمين،  ةدهد و از اين جهت نه تنها شاه ايران بلكه هم تشكيل مي

هايي كه ناشي از ترين صفات و ارزش مهم 33.اند به حفظ آن، ملتزم ويژه آزادگان به
مبناي  فهم سلفي ايرانيان از تاريخ و سنت و ايدئولوژي حكومت است و

، در )ويژه در طبقات مرفه و باالي جامعه به( استشان خودآگاهي آنان از هويت
ند، ك تبيين مي شاهنامهكتاب اول  سيزدههويت ايراني را در  واقع الگوي اساطيري
/ آرامش/ آرام بخردي، دانش و هنر،/ خرد :ند ازا ها عبارتاين صفات و ارزش

                                                            
  .10و  9، ش »مهر«، زير 783: 1935ولف : ، نكمهر و وفاداريدر مورد ابيات مربوط به  .32
  .188ـ166 :2006ببـ؛ همو  15: 2005؛ همو 1384رستگار : نك .33



 53آينة ميراث، شمارة /  118

  .آزادگي و سوگ و عزاداري،ايمني، خوشي و شادي، 
  بخردي، دانش و هنر/ خرد .1 .2

اما اين  است؛ برخوردار هاند و هر فردي از آنهست خرد و هنر از نعمات خداوند
و » دانشمندي/ بخردي«بي، يعني دو نعمت را بايد پرورش داد و به سوي خو

» ماية«يا » گوهر«آموزش،  بهعالقه  البته در مورد هنر،. سوق داد» هنرمندي«
ارتباط همچنين  و در اين بخردي، دانش و هنر ــ. نيز نقش دارد فردي

استعدادهايي هستند كه از يك طرف مشروعيت  ــ »انديشي نيك«و » توانايي«
از طرف ديگر  34،كنند ا تقويت و حتي تعيين ميو يا شايستگي حكومت شاهان ر

توسط چهار پادشاه اول در  شاهنامههايي هستند كه در بخش اساطيري ارزش
مه اين فرآيند، از ادر اد .شوند پرستي به جهانيان آموزش داده مي ارچوب يزدانچ

كوشند،  ها ميتند كه به آموزش و ترويج آندورة جم به بعد، ديگر فقط شاهان نيس
آموزگاران متعددي است مانند موبدان، فرهنگيان،   كه اين كار بيشتر بر عهدةبل

اين آموزگاران در كنار وظايف شغلي خود، به تربيت و تعليم  .بخردان و دانايان
پردازند و به آنان دانش  شاهزادگان و افرادي از قشرهاي مختلف اجتماع مي

گويد  ان در اندرز به مردم مياردشير بابك. كنند عصر و زمان خود را منتقل مي
  ): 487و  22/468(

 راگر زير دستيد اگر شهريا  دانش مگيريد خواركهدگر آن
 اگر جان همي خواهي افروختن  زماني مياساي از آموختن

  ):29/647(كتاف يا از زبان شاپور ذواال
 هم آموزش مرد برنا و پير  ببايد خرد شاه را ناگزير

  :كند با ستودن خرد را آغاز مي امهشاهنو فردوسي 
 كزين برتر انديشه بر نگذرد  به نام خداوند جان و خرد

  :گويد و در چند بيت بعد مي

                                                            
: 2006ببــ؛ همـو    22: 2005همـو  ؛ 1384رستگار : نك د مشروطيت حكومت،در مور .34

  .ببـ182
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 ز دانش دل پير برنا بود  توانا بود هر كه دانا بود
كند  به او هديه مي» خردمند مرد«را با اشاره به يك   شاهنامه، و در پايان

  ):»هجونامه«و در  50/590(
 نژاد و بزرگي نيايد بكار  بدين نامه بر عمرها بگذرد

  آرامش، ايمني/ آرام .2 .2
بينيم كه اين  مي شاهنامههايي هستند مطلوب همه، اما در ارزش آرامش و ايمني

د، بلكه در سرلوحه برنامه نها در برنامة حكومت شاهان ظالم قرار ندارارزش
  ):22/457(گويد  كه مي شود ديده مي بكانحكومتي شاهان عادل، مثالً اردشير با
 كردن كيش اهرمنيننها  شما را خوشي جستم و ايمني

، شاهان خوب و اميرانشان تالش دارند تا شاهنامههاي جا و در اكثر كتابدر اين
 .صلح، رفاه، امنيت و شادي را در ايران رواج و توسعه بدهند

  خوشي و شادي .3 .2
ران مردم و بزرگان اي. هستنداصلي هويت ايراني   خوشي و شادي دو مشخصة
هاي فردي و خانوادگي، مانند عروسي، تولد فرزند اكثر اوقات، حداقل به مناسبت

هاي مشترك، مثل جشن نوروز، ز مهمان، و يا براي برگزاري آيينو پذيرايي ا
روند  گيرند و يا به دشت و صحرا مي مهرگان و سده، يا در منازل خود جشن مي

آيند و يا در  يا براي برگزاري و تماشاي مسابقات ورزشي به ميادين بازي ميو 
بندي به پيشوازِ  يابند و يا با آيين مراسم تاجگذاري و بار عام در دربار حضور مي

ويژه به هنگام بازگشت شاهان و سرداران و سپاهيان فاتح  به ؛روند واردان مي تازه
اين . كشند ريزند و از پشت بامها هلهله مي مي هااز ميادين رزم كه اغلب به خيابان

گويان  ن و هنرمندي چامهها كه اغلب با سرود و آواز رامشگرانوع جشنها و بزم
طول  ،اي و گاهي هم چند هفته ،همراه است، معموالً چند روز و شبي هنرمندانو 
 به همين جهت است كه فردوسي عالقة 35.خورند ميو  نوشند ميكشد، طي آن  مي
اين گرايش، . كند كرّات نقل مي را هم به افر ايرانيان نه فقط به رزم، بلكه به بزمو

                                                            
  .»كباب« ، زير631 ،»مي«زير  785: 1935ولف : نك .35
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اي بارز فرهنگ و هويت ه يا بهتر بگويم عشق به خوشگذراني، يكي از مشخصه
رامشگر را از هند به ايران » لوري«بهرام گور، شاه ساساني، هزاران  .ايراني است

براي اين كار دستور . ان لذت ببرندخواند تا مردم كشورش از هنر آن فرا مي
ن و پايكوبي مردم فقط نصف روز كار كنند و نيمة ديگر را با جش ةدهد كه هم مي

خزاد كه نگرانِ از بين رفتن فرهنگ ايران به دست اعراب رستم فر. به سر برند
  ):127ـ50/126(گويد  است، با حسرت مي

 ام بهرام گورنگه كه شادي به  چنان فاش گردد غم و رنج و شور
 همه چاره و تنبل و ساز دام  نه جشن و نه رامش نه كوشش نه كام

  سوگ و عزاداري .4 .2
هاي بارز  م از مشخصهها هاداري است كه آن، سوگ و عزمتضاد خوشي و شادي

طور كه به شادي  ايرانيان همان! ت ايراني هستند، حتي امروزهفرهنگ و هوي
و  هاي جانگدازمان شدت هم به عزاداري و سوگبه هدهند،  اهميت زيادي مي
سوگ كيومرث به : كم نيست شاهنامههاي آن در مثال. پردازند توأم با درد مي

مينه خاطر سيامك، سوگ ايرانيان به خاطر ايرج و يا سياوش، سوگ رستم و ته
  .، شيرين براي خسرو پرويز و ديگرانبراي سهراب و يا جريره براي فرود

  ادگيآز/ آزاد .5 .2
هاي بنيادين در فرهنگ ايران است كه آن را به بهترين وجه در آزادگي يكي از فضيلت

اگر بخواهيم . بينيم زمين مي زرگان و پهلوانان و گُردان ايرانپندار و گفتار و كردار ب
دليل نيست كه  بي. نيست  »آزادگي«ت ايراني را با يك كلمه بيان كنيم چيزي جز هوي

يك آزاد  36.برد به كار مي» ايرانيان«را به عنوان مترادف با » انآزادگ«فردوسي لفظ 
تواند شاه و يا يك انسان معمولي و ساده باشد، فقط كافي است كه در زندگي  مي

گان نشان به ايران و ايرانيان و حتي بيگان بتخصوصي و اجتماعي با رفتارش نس
وكار و نيكوكردار، انديش، نك پرست، نيك يك آزاده يزدان. دهد كه آزاده است

كردارش . گوي استهد به داد و دهش، درستكار و راستانديش و متع سخن، پاكنيكو
هم دل دارد و هم مهر  .مبتني بر خرد، دانش، هنر، رأي و احساس نيك استوار است

                                                            
  .2 ش» آزاده«، زير 11: 1935ولف : نك .36
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دانش و  .و وفا و دوستي، هم شور و شادي دارد و هم خشم و اندوه و غم و سوگ
أم با تعهد و جانبداري از دادگري، اهل پيمان و  تو ؛توانايي از مشخصات اوست

او عليه  .او دلير است و دشمنِ زور و ستم. سوگند است و سربلند از ايراني بودنش
او با هر گونه استبداد مخالف است،  .جنگد، حال از طرف هركسي باشد ظلم مي

  37.حتي اگر از طرف شاه ايران يا كشورهاي همسايه باشد
كنند و ابراز پشيماني هم  خود را كه ظالمانه حكومت ميآزادگان شاهان 

كنند، مثالً جم يا قباد را، و اگر الزم شود شاه  كنند، از حكومت ساقط مي نمي
 ةوقتي طوس، آن شاهزاد. گزينند، مثالً زو، كيقباد، پوراندخت را جديدي را برمي

كشد،  ود را مياعتنايي به دستور كيخسرو، از روي حسد برادر او فر پير، با بي
  .)1306 ـ13/1295(كند  كيخسرو مقام آزادگي را از او سلب مي

شوند و در مورد اوضاع كشور به شور  بحران جمع مي آزادگان در زمان
ق قلبي آنان يسوگ و كين هم به همان اندازه از عال ، وشادي و جشن. نشينند مي

جواب و بدون مجازات  ا بيعدالتي و ظلم ر توانند بي ند، زيرا نميا خواه كين. است
آزادگان با . ميرند كنند و مي اند زندگي مي ايرانيسربلند از اينكه ها آن. بگذارند

  .ت ايرانياند و نماد هوي نيكي و راستي  دةپندار و كردار و گفتار نيك خود نماين
  

  پيوست
  مليتي ايرانمراحل تكويني كشور چند

در  )13تا  5هاي كتاب( هنامهشامهمي كه در بخش اساطيري  ساير اتفاقات
گيري و انسجام كشور شاهنشاهي ايران و فرهنگ و هويت ايراني نقش  شكل

  :ند ازا دارند، به اختصار و به ترتيب عبارت
و پيروزي فريدون بر  اك، پيدايش درفش كاويانقيام كاوة آهنگر عليه ضح .1

را » مهرگان«يين نشيند، آ فريدون در اول ماه مهر بر تخت مي). 5كتاب (ضحاك 
                                                            

رفتار و كردان شاهان و پهلوانان و بزرگان ايران اغلب خردمندانه و نيك است؛ اگـر هـم    .37
ويـژه آزادگـان بـر او     همه بهعمل كند و يا سختي نابسزا بگويد شاهي يا پهلواني نابخرانه 

كوشند، مثالً نوذر، طوس، كيكـاوس، گـرگين، يزدگـرد،     اصالح او ميگيرند و در  ايراد مي
  .شيرويو بزهكار، بهرام چوبينه، 
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سام  ةاي پيروزمندانلشكركشيه .كند ن عادالنه حكومت ميدارد و بر جها پاس مي
كوه گذاشتنش   تولد زال و به دامنة .)7ـ6كتاب (در زمان فريدون و منوچهر 

اي سيمرغ او را در كنام خود نگهداري و بزرگ  مرغ اسطوره .توسط پدرش سام
و آوازة او به  كند ميهاي پهلواني را كسب گيزال در نوجواني همة شايست. كند مي

ماجراي عشقي زال و رودابه،  پشيماني پدرش و باز آوردن او،. سدر اطراف مي
منوچهر . شود دختر مهراب، شاه كابل، كه به يك تنش سياسي در ايران منجر مي

دهند و باالخره با موافقت  و به او خلعت مي آزمايند ميشاه و موبدانش زال را 
اهنمايي سيمرغ تولد رستم به ر كنند، ام، زال و رودابه ازدواج ميوچهر و سمن
جنگ  .)7كتاب ، پيروزي بر پيل سپيد(هاي رستم جوان پهلواني .)سزارين(

رغم خشكسالي و  گزينند و علي زو را به پادشاهي برمي .افراسياب عليه ايران
پس از  ).9كتاب ( شوند جنگند و پيروز مي قحطي در ايران عليه تورانيان مي
رستم رخش را رام . ميرد رسد كه كمي بعد مي مرگ زو، گرشاسپ به قدرت مي

كند و جنگ او و زال عليه افراسياب در حدود ري، جايي كه بزرگان و  مي
كيقباد را به جويي و سرانجام  آزادگان براي رفع بحران حكومتي در ايران چاره

كيقباد، زال، رستم . آورد برز كوه به ايران ميرستم او را از ال .كنند شاهي نامزد مي
بر تخت . انندر و ديگر لشكريان ايران، سپاه افراسياب را از ايران بيرون مي

هاي رستم براي آزادسازي كيكاوس، شاه قهرماني). 11ـ9كتابهاي (نشستن كيقباد 
 و بعداً) »هفت خوان رستم«: 12كتاب (ماجراجو، از اسارت ديوان در مازندران 

، تثبيت حكومت جهاني كيكاوس، ازدواج )ببـ 12/134(از زندانش در هاماوران 
آمدن سهراب به جنگ . آورد توران سهراب را به دنيا مي رستم و تهمينه كه در

انگيز سهراب به دست پدرش رستم كه دل همة ايرانيان  كشته شدن غم .كيكاوس
وي ). نام بي(راري توراني ازدواج كاوس شاه با شاهزادة ف. آورد را به درد مي

رد، رستم در سيستان سياوش را يم آورد و كمي بعد مي سياوش را به دنيا مي
محبوبيت سياوش در ايران، عشق  .كند و براي پهلواني تربيت مي دهد ميپرورش 

شنود، اتهام زدنش به سياوش،  ش به او و چون جواب رد ميا سودابه نامادري
مهاجرتش به  .اش گناهي ز آتش و ثابت شدن بيگذشتن پيروزمندانه سياوش ا
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توران و ازدواج با فرنگيس، دختر افراسياب و جريره، دختر پيران، تنها سردار 
ها بين نيبراي مدت كوتاهي دشم. محبوبيت سياوش در توران .منش توراني آزاده

ورزي  با كشته شدن سياوش به حسادت. شود توران و ايران كنار گذاشته مي
كين «(خواهي مجدد ايرانيان از تورانيان  و به دستور افراسياب، كينگرسيوز 
تولد كيخسرو پسر سياوش و فرنگيس در توران، فرار ). توسط رستم» سياوش

بزرگش كاوس شاه كه او كيخسرو را به ه نزد پدركيخسرو از توران به ايران ب
) اهنشاهيش(» فدراتيو«حكومت عادالنه و به اصطالح  38.گزيند وليعهدي برمي

كشته  39.كيخسرو در امپراتوري بزرگ ايران كه شامل هفت كشور جهان است
لشكركشي كيخسرو عليه . به دست طوس) پسر سياوش و جريره(فرود شدن 
ارد و سپ كيخسرو حكومت را به لهراسب مي. و كشتن او ،افراسياب ،بزرگشپدر

  .برفآميزش در شود، و سپس گم شدن اسرار خود به عبادت مشغول مي
و خدم و  شاهان: شاهنامهكتاب اول  سيزدههاي فعال در طيف شخصيت .2

پهلوانان، بزرگان، سواران،  40،)ببـ5كتاب (بانوان حشمشان، شاهزادگان و شه
 ، پزشكان و همچنين موبدان و سروشوران سربازان، دهقانان، بازرگانان، پيشه

شوند كه از  ه ميافرادي هم وارد صحن... ، سيمرغ و رخش و)ايزدي ةفرشت(
ورزند و به  ند، رشك ميا كنند و كردار آنان بد است، بدخواه اهريمن تبعيت مي

، ضحاك و )2ـ1كتاب (ديو و ساير ديوان  سيه: زنند دروغ و كژي دست مي
، افراسياب، گرسيوز، جادوگران و )7ـ6كتاب (، سلم و تور )5ـ4كتاب (ابليس 
، يزدگرد )15ـ14كتاب (ارجاسپ : عدهاي بب ، و در كتا)13ـ8كتاب ( انساحر

و همچنين حيوانات بد مثل اژدها و ) 44كتاب (، شيروي )34كتاب (بزهكار 
جم در اواخر ( اند يي نبردهاكثر مستبدان ستمكار از پشيماني بو. ببرهاي خطرناك

البته هستند ). حكومتش، سلم و تور، افراسياب، سودابه، همسر كاوس و ديگران
ن و پهلوانان ايراني كه براي مدتي توسط ابليس و اهريمن گمراه تعدادي از شاها

                                                            
  .ببـ 626: 2011؛ همو 1390رستگار : ياوش، نكدر مورد فرنگيس و س .38
  .2005؛ همو 1384رستگار : نك .39
  .2011 ؛ همو1390رستگار : ، نكشاهنامهجايگاه و نفش اجتماعي زنان در در مورد  .40
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كتاب (گردند، مثالً نوذر  و به راه راست برمي شوند مي، اما بعداً پشيمان شوند مي
و نيز شاهزادگاني ) 40كتاب (، قباد )15كتاب (، گشتاسپ )12كتاب (، كاوس )8

گفت كه بعضي از شاهان، اين را هم بايد  .مانند طوس و قهرماناني مانند گرگين
ل ه دروغ و حيله متوسپهلوانان و گردان خوب ايران در مقابل دشمنانشان ب

مثالً : شمرند ها اين شيوه را از نظر استراتژي و تاكتيكي مجاز ميآن: شوند مي
فريدون كه براي آزمودن شايستگي واليتعهدي سه پسرش، خود را به شكل يك 

بزرگش افراسياب خود پدركيخسرو كه در مقابل  يا ،)6/238(آورد  اژدها در مي
، يا هجير و )ببـ1/2685(دهد  و جان خود را نجات مي زند ميرا به مهجوري 

 755/ ث12(كشند  گويند و او را به كام مرگ مي رستم كه به سهراب دروغ مي
رود و با دختر قيصر روم ازدواج  گشتاسپ با نام دروغين فرخزاد به روم مي ).ببـ
كند و بدين  اسفنديار لباس مبدل بازرگانان را به تن مي ).ببـ15/257(ند ك مي

رساند  و او را به قتل مي كند ميترتيب ارجاسپ، شاه توران، را گمراه 
زند  شاپور ذوالكتاف به همين ترتيب قيصر روم را گول مي ).ببـ15/1998(
داليل طور كه ذكر شد، اين روش را به  اما همه، همان). ببـ29/1661(

 .نشودبه ايران خيانت  وفاش  شانتا هويت واقعي كنند مياستراتژيكي اعمال 
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