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1. Introduction  

Our minds are shaped by human history, and the thoughts of our 

forefathers certainly exercise undeniable influence on its structure. On 

this ground, when carefully analyzing our mental processes, we might 

need to examine how other people thought in the distant past. Today, 

we cannot overlook the importance of the man’s history to explain 

some of his/her thought processes. The notion of myth is inevitably 

tightly linked to the issue of power and identity. Its role in Iran is no 

exception as the given territory has always been the provenance of 

various myths. The political and politics occupy the same situation 

and have never been separated from mythology. Myths sustain and 

reproduce a certain behavior, especially through collective archetypes 

which persist throughout history and are preserved in a nation’s 

historical memory and consciousness. Ancient texts such as the 

Avesta are affected by the myths on the one hand, and produce newer 

forms of them in the realm of life as well as power on the other. For 

example, archetypes like hero, wise old man, anima and animus, etc., 
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have affected the politics in different historical periods of Iran and 

played a role in changes thereto. Along the same lines, today, politics 

and identity are immensely influenced by myths which flow through 

collective memory. It seems that impact from myths has been more 

severe in case of Iran. 

 

2. Methodology  

This study is a descriptive research which relied on the available 

textual materials. Focus on the text is crucially significant, especially 

in the mythology because it maintains a stationary position as a first-

hand source. Eastern texts usually begin with an introductory 

statement that is regarded as the closing argument too. Interpretation 

of the text turns into a matter of great concern, especially with regard 

to a work such as the Avesta, which we do not even know in which of 

the Iranian languages it has initially been written. Our mentalities are 

indisputably the result of thousands and perhaps millions of years of 

thinking and a long history lies behind each of our statements. That is 

to say, the words uttered by anyone represent indeed a vector for a 

great many of historical symbols worth examination. Therefore, each 

text must be understood in itself, and comparison should be used as a 

second resort. Hence, the Avesta text is a complete and effective 

example that can still be investigated in this regard. 

 

3. Discussion  

Jung maintains that races, tribes and nations, like typical humans 

each call for their specific psychology and pathology (Ovdajnyk, 

2008, 101). One way to explore the psychology of such nations and 

peoples is to refer to their prevailing myths. The myths can be 

received as a whole; namely, they do not get meaning from a sequence 

of events and the historical circumstances cannot efface their very 

essence. Therefore, myths are only critical in their entirety (Lancaster, 
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2010, 1057). As quoted from Brückel and Durkheim, myths involve 

images which manifest the general state of affairs which means they 

subsume the set of concepts build by all members of a certain group 

(Tudor, 2005, 82). The mental universe of man is never devoid of 

myth. Even when it dispenses past mythological heroes, it replaces 

them with more recent ones. For instance, the conventional story of 

Siavash might be substituted by the life account of another one among 

Iranian (Bahar, 2015, 362). Today’s man is still captured by “powers” 

that cannot be easily controlled. The gods and Satan have merely 

assumed alternative names(Jung, 2009, 118).This process has equally 

been extended into the realm of power and identity as for the specific 

form of Iranian mythical structures. Unification of the myths and the 

rise of totalitarian states of the twentieth century in terms of legends 

by Cassirer, the emergence of myths in terms of ideology and culture 

according to Barthes, and demystification as myth by Eliade represent 

brilliant descriptions the overall origin of which goes back to Jung. 

Jung explained the rise of fascist regimes in the collective memories 

as archetypes. As Jung purports, psychic inflation and deflation do not 

fade from collective unconscious and shared memories keep their 

lives on. Accordingly, the history of Iran can be witnessed as an 

ancient follower of eternal archetypes and collective unconscious 

myths. The Avesta and ancient texts have also been instrumental in 

mystification or continuation of myths. Samuel Kennedy (2014) in the 

The King is Dead seeks to prove the hypothesis that actually 

Alexander’s invasion to Iran represents an attack to the Iranian myths 

and gods which later turned into an impetus among them to defeat 

Greeks. Mojtabayi (1974, 12) quotes, if someone wrongly relied on 

the throne of the kingdom in ancient times, did not observe the 

religion and oppressed his people, s/he was perceived as the devil’s 

agent. The Avesta also came into being in association with its pre and 

post mythological entities. As cultures mix together, myths  also 
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combine to generate novel forms or sometimes displace (Amuzegar, 

2015, 5). The era of mythology is chaotic such that all issues appear 

intermingled. The world of mythology remains time and space free. In 

this unstable situation, no intellectual and philosophical system can be 

devised, and a unity reached. Even if established, it is either transient 

and temporary. Therefore, the social structure that can handle the 

society with a political philosophy or a political system seems absent 

in the chaotic world of myth, because their universe comprises a 

pluralistic one. Plato’s formulation, i.e., transition from myths, 

transformed him into the chief source for systematic philosophical 

thinking and political philosophy in Greece. He moved the pluralist 

and unstable world of myths into philosophy and philosophical 

scheme. Though bonds between the ancient Greek and East might 

have prompted the creation of Greek philosophical system, this 

incident did not happen in Iran. So, mythological thinking persisted in 

the latter case. Despite the assumed role of Zoroaster in promoting 

unity, he served as a source for new myths at the same time. In other 

words, no new coherent philosophical system emerged from his 

perspectives which could later define the essential core of philosophy 

and modern political philosophy. Hence, the pluralistic world of 

myths fell flat to bring about a philosophical and political unity. 

Possible attempts at integration of power and politics, especially 

during the Sassanid Empire, also failed as political leaders foundered 

to provide uniformity to previous myths or overlook them. 

Apparently, without relying on archetypes, politics could be tolerated 

in Iran's collective unconscious. In fact, the collective unconscious 

which turns into a unified timeless and placeless whole carried out a 

leading role in shaping their identity and power. 
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4. Conclusion  

Politics, as a dynamic and unstable issue is a function of various 

natural and social forces, including myth, religion, modern wisdom, 

etc. Among other factors, myth has been one of the most effective 

forces over politics and power in ancient Persia which has its effects 

on the present day Iranian politics too. Dimensions of such impact are 

passed by the archetypes like the anima and animus, hero, wise old 

man, religious mysteries, shadows, persona, etc. Like other members 

of the community, politicians have not usually been able to escape 

from this archetypes as the political issue has been dominated by the 

collective unconscious and behavioral archetypes. It seems that this 

has often yielded negative consequences for the power relations in 

Iran; namely, power has not been seen as political authority directed to 

society, but as a secondary and less important issue. The Avesta and 

other post-Sassanid texts have had an undeniable effect in the 

development and enhancement of myths. Because these texts have not 

been compiled as an efficient and systematic system for thinking, their 

meanings and effects have always been controversial. The political 

has pursued a similar vain. Since collective memories have been 

associated with historical inconsistency and volatility, power has 

turned to the focal point of fluctuations, which means that and power 

are often influenced by myth rather than wisdom. They have shaped 

the unconscious collective and behavioral archetypes to play with 

politics in the form of collective eruption and inflation. When people 

in the power sphere have sought to escape this situation, they 

themselves become the victim of collective unconscious in the 

paradox of the political and the myth. This has never came up with a 

satisfactory result; hence, power has always been frail and ineffective 

in the face of the archetypes of collective unconscious. 

 

Key Words: Myth, politics, archetype, power. 
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 چکيده

 است. نقش آنتنگاتنگی داشته ۀت رابطقدرت و هویّ ۀاسطوره در جهان همواره با حوز  

این وضعیت نیست، چراکه تاریخ جغرافیای ایران همواره زایشگر نیز در ایران مستثنی از 
ی و سیاست نیز در پیوند با این وضعیت قرار داشته و اسیامرساست. اساطیر گوناگون بوده

 ،اساطیر موجب تداوم و بازتولید رفتاریاست. گرایی قرار نبودهاسطوره دورازبهگاه هیچ
در طول تاریخ تداوم داشته و در  الگوهاکهناین  .دانیجمعالگوهای ویژه از طریق کهنهب

و  . متون کهنی چون اوستا مت ثر از اسطورهاندماندهیباق یجمعحافظۀ تاریخی و ناهشیار 
 :طور نمونههب است؛زندگی و قدرت  در مختلفهای نو به اشکال تولیدگر اسطوره

ی در ادوار اسیامرسبر  هااین ل، آنیما و آنیمو  و امثافرزانه ریپالگوهای قهرمان، کهن
ند. بر همین روال امروزه اهو در تحوالت آن نقش داشت تاریخی مختلف ایران اثر گهاشته

ت اثرپهیری زیادی از اسطوره گرایی دارد، که از طریق حافظه جمعی نیز سیاست و هویّ
 .رسد این وضعیت در ایران با شدت بیشتری همراه استمی نظر بهجریان دارد. 

 
 الگو، قدرت.اسطوره، سیاست، کهن: های کليدیواژه
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 fateh.moradi@yahoo.com                  :نویسندهنشانی پست الکترونیک 

، ايران.تهران یيطباطبا عالمه دانشگاه یاسيس علوم یدکتر یدانشجو .9



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

249 

 مهمقدّ. 9
اند، در ساختار ذهن خود ما ها اندیشیدهاست. آنچه انسانذهن ما با تاریخ بشر شکل یافته 

پردازیم، باید به مان میاثر گهاشته و وقتی به تحلیل دقیق و موشکافانه فرایندهای روانی
اند برگردیم. امروزه برای توضیح بعضی از فرایندهای یدهآنچه دیگران درگهشته اندیش

رو یونگ معتقد ازاین ؛(12: 1277یونگ،)توان از گهشته غافل بودفکری انسان مدرن نمی
ها به شما خیره شده است، ناگهان احسا  وقت تنها نیستید، زیرا دیدگان قرناست، هیچ

 (.112: 1277یونگ، )های کهن هستیدکنید در حضور انسانمی
واقعیات زمان حال  اسا  برتوان همچون وسیلۀ عمل به نظر سورل اسطوره را می 

به همین دلیل اسطوره نوعی گفتار است که تاریخ آن را  ،(1127: 1211لنکستر،)نگریست
بنابراین در جوامع مدرن، ترجمان اسطوره اغلب در  ؛(17: 1212کند)بارت، انتصاب می

(. سیاست نیز در جهان اذهان ایرانیان 264: 1216کند)ریویر،ز میها بروقالب ایدئولوژی
از  ؛(122: 1211است)پرستش،ای است که نظم این جهان را برقرار کردهمثابه اسطورهبه

ها دارد و چون در ویژه در بحرانطرفی اسطوره در سیاست همیشه راهی برای بازگشت به
یگاه بازگشت اسطوره هم محتمل شود همیشه جاسیاست ثبات هرگز برقرار نمی

 (. 412: 1212است)کاسیرر،
ای را در عرصۀ سیاست بینی مدرن عناصر اسطورهدر جهان»میرچاه الیاده معتقد است که

نری (. از منظر ه22ِ: 1292ضیمران، نقل از: «)توان مالحظه نمودوضوح میو جامعه به
ای ات سیاسی، متضمن  خاطرههای مربوط به موضوعاسطوره ۀهم (Henry Tudder)تودر

ها، بلکه به اظهار واقعیات تاریخی تنها بیانگر افسانهها نهاز رویدادهای واقعی است. اسطوره
گردانی (. درهرحال اسطوره در عالم سیاست و هویت نقش22: 1212یازند)تودر،میدست
 عبارتیبهاست، ی داشتهیگرااسطورهکند. ایران باستان و متون  آن نیز رابطۀ تنگاتنگی با می

 است.  سه بال سیاست در ایران باستان دین، اسطوره  و سوم تلفیق این دو بوده
 ؛ بنابراینیافته استالگوها بازتولید و تداومدر طول تاریخ اسطوره گرایی در قالب کهن

ویژه در شر  باستان دارای پیوند و ها بهاست که اسطوره گونهنیبدفرض اصلی متن 
تر طور دقیقاند. بهحاضر نیز بوده ۀرگهاری بر قدرت، سیاست و تشکیل هویت تا دوراث

ی بر ناهشیار فردی و  جمعی توجهقابل ریت ثهای پیشین فرض بر آن است که اسطوره
اما آنچنان که  ،اندهای جدید کردهناهشیار جمعی را مستعد اسطوره زمینهو در این  اندداشته
 رونیازا ؛استلحا  کیفی و هم کمی کمتر صورت پهیرفتههفی هم بی کاهاپژوهشباید 

 ۀی بنیادین و کاربردی برای درك مسئله قدرت و اسطوره که از دریچهاپژوهش ضرورت
 .شودیم، احسا  ابدییمروانکاوی امکان بیشتری 
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ه در ویژای با تکیه بیشتر بر متون است. توجه به متن بهصورت کتابخانهپژوهش حاضر به
عنوان پژوهش چراکه متن جایگاه ثابت خود را به ؛ت خاصی داردشناسی اهمیّاسطوره
عنوان نتیجه پایانی شوند و بهکند. متون شرقی معموالی با بیاناتی آغاز میحفظ می اول دست

مورد  در ژهیوبه(. تفسیر متن امر خطیری 112: 1292آیند)یونگ،حساب میاستدالل به
 استشدههای ایرانی نوشتهیک از زباندانیم به کدامتا است که حتی نمیاثری چون اوس
ها سال کار است و در هر هزاران و شاید میلیون ۀ(. ذهن ما نتیج24: 1211)دیاکونوف،

آوریم تاریخی عظیم از ی که به زبان میکالم هرای تاریخی دراز نهفته است، جمله
هر متن را  ؛ بنابرایناست فهم( و نیازمند 119-111: 1277نمادهای تاریخی است)یونگ،

رو متن (. ازاین21: 1292باید با خود  فهمید و مقایسه نباید جز در ردۀ دوم بیاید)موله، 
تواند موردتوجه شود که همچنان میای تام و اثرگهار محسوب میاوستا همچون نمونه

 باشد. 
 
 .بحث و بررسی2
 . منشأ و مفهوم اسطوره2-9  

سرآغاز آن  ۀطور دقیق مشخد نیست، اما در رابطها و افسانه بهاولیه اسطورهمنش  
توان در لیه را میهای متعددی صورت گرفته است. پیدایش ریشۀ اساطیر اوّپژوهش
م احساسات درواقع اسطوره تجسّ (.22: 1292ها و رؤیاها جستجو کرد)بایرنا ،خواب

(. 2-4: 1292ی آنان بوده است)آموزگار،هاناخودآگاه آدمیان برای تقلیل گرفتاری
 است.( بوده26-22: 1292ها منشورهای زندگی)هیلنز،اسطوره

، فرافکنی، لویبرول ؛ از دیدگاهابتدایی نید ازبخشی ، تایلور و فریزاسطوره از منظر  
؛ از تحمّل جهان طبیعی، مالینفسکی ؛ از نظررازگونه مشارکتیا  جهان بااحسا  یگانگی 

ی و اجتماع جهانتحمل  و تسلّح، کاسیرر ؛ از نظرساختار ذهن، اشتراو  لوی دیدگاه
 ،جهان خویش از رفتن فراترراهی برای ، رودلف بولتمان از منظر و بخش احسا وحدت 

: 1212(. از منظر بارت)بارت، 111-116: 1212؛ کاسیرر، 1: 1291است)ن.ك: سیگال،
( و از نظر 122: 1212دادن امور جهان)اباذری، طبیعی جلوه ای نو( زبان دوم و گفتمان 116

های طبیعی با طبیعت، درمجموع اسطوره( تکرار امور پیشین است. 19: 1214الیاده)الیاده،
: 1212های سیاسی با سیاست سروکار دارند)تودر،و اسطوره انیباخداهای مههبی اسطوره

 وده است.های اصلی قدرت و سیاست ب(. در ایران هم اسطوره از بال22
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 . چارچوب نظری2-2
 . ناخودآگاه، گهوارة نمادها2-2-9

های ناخودآگاه است)کراپ و به نظر فروید، اساطیر بزرگ بیان نمادین  کشاکش
ترین ویژگی ناخودآگاه جمعی آن برجسته»(. یونگ  معتقد است: 121: 1291دیگران، 

ها را که وی آنها و نمادهایی شگفت]انگیز[ است است که نهانگاه نگاره
(. ناخودآگاه یک وضعیت روانی است 21: 1292الگو[ نامیده است)ضیمران،سرنمون]کهن

آن آگاه توانیم از وجود از آن آگاه نیست و تنها با امکانات غیرمستقیم می یا«من»که هیچ 
 (. 171: 1292شویم)یونگ،

های ت که با باالترین بینشیی اساانگارهزمان، نماد نمایندۀ آغازین ناخودآگاه است و هم
بنابراین نماد درمجموع زادگاه تمام  ؛(22: 1292سویی دارد)یونگ،ذهن ناخودآگاه هم

بر مفروضات ای و تمام تجربیات زندگی است که های متافیزیکی، اسطورهجلوه
هایی مانند خواب و های نمادین از راه(. صورت226: 1292د)یونگ،شناختی قرار دارروان
توان اسطوره را تجلی رؤیاهای جمعی دانست که می ؛ بنابراینیابندظهور و نمود می  ایرؤ

زبان ناخودآگاه زبان »(. ازنظر یونگ: 17: 1292شود)ضیمران،در فرهنگ پدیدار می
و اسطوره با  ایرؤگوید، بلکه به زبان پرده و برهنه با ما سخن نمینمادهاست. ناخودآگاه بی

، لگوها، اشیااها، کهندرواقع تعداد زیادی از ایده .(21: 1292مران،ضی«)گویدما سخن می
 :Ogden,2002)ها و فیگورهای خاصی درروان حضور دارندها در شکلروابح و موقعیت

 ترین راه دسترسی به این انباشته است.رؤیا هم مهم (.76
 . رؤيا و اسطوره2-2-2

های تقاداتی که معتقدند رؤیا فقح جنبهرؤیا و اسطوره از پس ان مقاله درکارل آبرهام 
چراکه  ؛است و معتقد است  رفع این انتقادات آسان استکند، برآمدهفردی را بیان می

ق به اند و متعلّحتی اگر رؤیا ناشی از هیجانات آدمی باشد، هیجاناتی وجود دارند که انسانی
گهار اساطیر بشری وید پایهکه از منظر فر هستندی جانیهتمام امور بشر و همان آرزوهای 
ترین و (. ازنظر یونگ نیز خواب اساسی117-49: 1291هستند)ن.ك: کراپ و دیگران،

ای از دادن استعداد نمادسازی انسان است که اساسای جلوهمؤثرترین وسیله برای نشان
 ؛ بنابراین(62: 1217( و کامالی بشری نیست)یونگ،22: 1217ناخودآگاه است)یونگ، 

ای خواب در جبران فقدان عظیم تما  با گهشته خدایگان گوناگون هستند)یونگ، نماده
نامد که در طی تاریخ، اقوام و ملل آن را (.یونگ رؤیای جمعی را اسطوره می127: 1217

حقیقت ناخودآگاه جمعی همان عاملی است که اند. دران تمثیل و نماد بازگفتهدیده و به زب
ورد. از سوی دیگر در گستره فرهنگ نمادهای جمعی، آنمادهای جمعی را پدید می

دهد سازد. این نمادها کالبدهایی را تشکیل میهای ناخودآگاه را آشکار میترین الیهژرف
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: 1272شود)کزازی، گیرد و سپس پدیدار میها در نهادشان شکل میترین نمونهکه کهن
71-11 .) 
 . اهميت رؤيا در قدرت و ايران باستان  2-3

طور نمونه درباره خواب ترسناکی به ؛استقرارگرفته موردتوجه مرتبایرؤیا در تاریخ ایران 
 است:  شدهتیرواکه ضحاك دید نیز چنین 

از آنان او را باگرز خویش که  تنک....ضحاك به خواب دید سه تن در کاخش بر او تاختند و ی
و خنجر خویش برکشید و از پوست و به رو بر زمین افکند  کوفتیمسری چون سر گاو داشت، 

ضحاك زهی را جدا کرد و سراپای او را با آن ببست و او را کشان به کوه دماوند برد و همانجا در 
، فریادی بلند از درون برآورد که کنانیزارچاهی، به زندان افکند. ضحاك بیدار گشت، ناالن و 
دستور داد گروهی از کاهنان و ستاره شناسان همه آنان که در کاخش بودند بیدار گشتند.... بامدادان 

و رویداد را به آگاهی آنان رسانید و تعبیر خواب را از آنان جویا شد و پرسید که حال و  گردآرندرا 
سرنوشت او چیست.... بعد از سه روز مهلت به آنان در روز چهارم آنان را پیش خواند و پرسید. آنها 

رداختند و از صراحت گریختند. پس ضحاك تند شد و زبان در کام گرفتند و به تمجمج پ
برافروخت... سپس مردی از آنان برخاست و گفت: ای شاه، تو اکنون در آستان پادشاهی هزارساله 

ی که پیش از تو ادهیرسخود بر روی زمین هستی و در سرفرازی و بلند رفعتی و پهناوری به آن حدی 
ی میرنده است و هر سلطنتی اشدهدیت نیست و هر زادهبود.  برای بشر ابکس بدان دست نیافته

و طالعت نیز چنان است که من توانایی گفتنش ندارم.  سازدیم. خواب تو همین نمایان ریپهانیپا
.  مرا از آن آگاهی ده.  پس، او را از هالکتش به دست فرزندی از خاندان برتوضحاك گفت: وای 
و او زمین را از داد سرشار  گرددیبازمگفت که شاهی  به او   نشده، خبر داد وشاهی که هنوز زاده

ضحاك از بیداد. ضحاك دستور داد که زبانش از قفا بیرون آرند.... سپس  کهچنانخواهد کرد، 
افزود و دستور داد هر نوزادی که در خانواده شاهی زاده شود گردن زنند....  ا یدادگریبضحاك به 
 (26-24: 1261)ثعالبی، 

شده است است. نقلدرباره اسطوره زندگی زرتشت مورد ت کید قرارگرفته ایرؤچنین هم
 :که

سوی وی خواهی بهخواب دید که لشکر انبوهی از باختر با کینهه ..زردشت را خواب فراگرفت و ب.
پهیرۀ این  ،آمدند و راه را بر وی بستند و در همان آن لشکری از نیمروز با سازوبرگ جنگ به این

« دین به»آگاه شود و به « میدیومه»کر باختر درآمدند.... خواب را گزار  کردند که.....از این کار لش
بگرود و دیوان بگریزند. زردشت از گزارشی که از خوابش شد آسوده گشت... )تفضلی و 

 (171، 2:ج1271آموزگار،
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با کارکرد  ی تاریخیاهایرؤکه یکی از اولین  دهدیمبرآوردها نشان  ،در همین رابطه
زیر  صورتبه توانیمسیاسی مربوط به زندگانی کورو  است که خالصه داستان آن را 

 نقل کرد:
داشت که « مندانه»عد از مرگ هووخشتره، آستیاگ پسر  بر تخت نشست. وی دختری ینام ب 

شده بود. آستیاگ خوابی دید که از دختر  چنان نهر آبی روان ی دیدهزیانگدلراجع به او خواب 
. این خواب را به یکی از مغان که در تفسیر فراگرفتبود که نه فقح پایتخت او بلکه سراسر آسیا را 

که سخت اسباب وحشت او  بازگفتعرضه نمود و او نیز معنی کامل آنرا  کردیمخواب اعجاز 
ها دییی به کسی از مازناشوه بگردید، پس چون دختر  به سن بلوغ رسید، او راضی نشد که وی را 

که صاحب ش ن و مقام بودند بدهد. از تر  اینکه مبادا این خواب عملی شود... بدین ترتیب 
کمبوجیه ماندانه را به زنی گرفت و او را به کشور خود برد و سپس در همان سال اول آستیاگ در 

 هامغخواب دیگری دید که از پستان دختر  تاکی روییده که بر سراسر آسیا سایه افکنده است... 
خواب را چنان تفسیر کردند که دخترزاده او به جای وی بر آسیا سلطنت خواهد کرد... )ن.ك: 

 (12-12: 1262هرودوت،
ی دید که سقوط حکومت هخامنشی را یایرؤاسکندر  ۀحمل موردداریو  سوم نیز در 

 :اندکرده. مورخین آنرا چنین نقل دادیمخبر 
روانه معسکر سپاه خود شد و امیدواری زیاد به عده  : داریو  از شو کندیمپلوتارك ذکر 

شاه آن را به نفع او تعبیر  ندیآخو برای  هامغخوابی که دیده بود،  جهتنیازاسپاهیان خود داشت. 
یی احاطه دارد و اسکندر لباسی هاشعلهکرده بودند. او در خواب دیده بود که فاالنژهای مقدونی را 

و ، زمانی که او آستاند )یعنی چاپار مخصوص( شاه سابق بود، و به او ، شبیه لبا  داریبرکردهدر
داخل معبد بلو  در بابل گردید نابود شد.  کهنیهمبعد اسکندر  .کندیمخدمت  ا خدمهمانند 

به  هایمقدونروشن بفهماند که دولت  طوربهبا این خواب  خواستیمکه خدا  دیگویمپلوتارك 
رسید و اسکندر آقای آسیا خواهد شد....کنت کورث قضیه خواب را طور اعلی درجه بلندی خواهد 

روشن گشت و اسکندر که  هایمقدونکه داریو  در خواب دید که اردوی  کندیمدیگری نقل 
لبا  سابق او را دربرداشت وارد بابل گردیده و با اسب خود نابود شد. غیبگوها این خواب را مختلف 

نفع او کردند خوشنود شده،  حکم کرد که آنرا داریو  از تعبیری که به هرحالتعبیر کردند.... به
 (1162-1161: 2ج1291اعالن کنند.)ن.ك: پیرنیا،

بر این اسا  رؤیا در ایران باستان و در افراد مرتبح با حوزه قدرت اهمیت بسیاری 
ف های مختلهای تاریخی یک یا چندین رؤیا در دورهاست و اغلب در بزنگاهداشته

ویژه در حوزه قدرت در ناهشیار جمعی بهرا  الگوکهن تیاهماست. این وضعیت ذکرشده
 :)بابکان( آمده است کهکارنامۀ اردشیر پاپکاندر  زمینهدهد. در همین نشان می
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پاپک شبی بخواب دید چونانکه خورشید از سر ساسان بتابد و همه گیهان)جهان( روشنی گیرد، 
؛ چونانکه ساسان به پیلی آراستۀ سپید نشسته بود و هرکه اندر کشورند ایدون)چنین( دید گرشبید

کنند. سه دیگر برند و ستایش و آفرین همیپیرامون ساسان ایستاده و نماز)تعظیم و تکریم( بهش می
مهر به خانۀ ساسان همی گونه ایدون دید؛ چونانکه آذرفرنبغ و گشنسپ و برزینشب همون

دهند. پاپک چونش بدان آیینه)طریق، منوال( د( و روشنی به همۀ گیهان همیوخشند)فروزانند، تابانن
پیش خواسته، آن هرسه خواب چون دیده گزاران بهدید افد)تعجب( نمود؛ و )او( دانایان و خواب

 (171-171: 1242بود پیش ایشان گفت... )هدایت،
ی ایران هاجنگنی در رستم فرخزاد از فرماندهان ایرا ،ساسانی ۀبه همین ترتیب در دور

 :با اعراب در جنگ قادسیه به خواب دید که
 ایرؤاست. از این آسمان برگشتهه ملکی از آسمان نزول کرده، سالح و جوشن ایرانیان را رفته ب

و همین خواب را بار دوم هم دید که همان ملک با پیغمبر و عمربن  اوردیبرنشد و دم  مت ثربسیار 
را مختوم به پیمبر و  هاجوشننظر  رسیده که ملک این اسلحه و ه نین بالخطاب همراه بوده و چ
 (227: 1212)ثعالبی، .پیمبر به عمر داده است

، اهمیت خواب در منابع ادبی و تاریخی که مرتبح با قدرت و هویت هستند درمجموع
از  بار از خواب سخن آمده است.24که در شاهنامه طوریبه ؛استطور مرتب تکرار شدهبه

های سام)دوخواب(، خواب گشتاسپ، خواب کتایون، موارد دیگر خواب کیخسرو، خواب
با توجه به اهمیت  (.11:1292توان نام برد)حسینی،را می خواب ضحاك، خواب رستم و...

توان گفت که تداوم خواب در پادشاهان و سردمداران بعد از رؤیا در ناهشیار جمعی می
را در تداوم یا زوال قدرت داشته است. ازجمله  ایران نقش مهمیباستان و دوران اسالم در 

شدند و بیان شاهان صفوی مرتبای خواب دیدن امامان و امام زادگان را بر خود متهکّر می
 . 1کردندمی
و متون در ایران باستان در پیوند با دریا و امثال ارکان  ایرؤتا آنجا که پیداست بخشی از  

افراسیاب سه بار به دریاچه »آمده است:  2در زامیادیشت بند مله ؛ ازجاستطبیعت بوده
؛ زامیادیشت کردۀ هشتم و نهم، 211آورد)رضایی راددستهکیانسی فرورفت تا فرایزدی ب

چراکه در  ؛دریا از منظر یونگ مظهر ناخودآگاه جمعی است .(214-211: 1242پورداوود،
( که 76: 1292است)یونگ،کردهنزیر سطح درخشانش، ژرفنایی ناشناخته را پنها

دهندۀ توسل به ناهشیار جمعی همچون دغدغۀ مهم پادشاهان  و یا تال  برای کسب و نشان
گونه رؤیاها اهمیت خود را در تحلیل کلی و در پیوند است و اینتحکیم قدرت بوده

گزاران بزیادی از خوا ۀشاید به همین دلیل همیشه عد. سازدازپیش نمایان میباقدرت بیش
 اند.برای تعبیر و تفسیر خواب در دربار وجود داشته
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 الگوهای ناهشيار جمعی.کهن2-4
بار درصحنه فرهنگ در شدۀ تاریخ هرچند یکالگوهای فرامو تیپ یا کهنآرکه
یونگ معتقد (. 19-11: 1292شوند)ضیمران،ها پدیدار میل همچون اسطورههایی مبدّلبا 

ها و تمامی آورند که بر ملتمیهایی را پدیدها، ادیان و فلسفهورهالگوها، اسطاست کهن
-91: 1217دهند)یونگ، گهارند و  شکل اصلی خود را از دست نمیادوار تاریخ ت ثیر می

ترین ل باالی هشیاری در او، هنوز در عمیقباوجود تحوّ»هر انسان متمدنی؛ بنابراین (112
 ۀ(. ناخودآگاه ریشه و زادگاه هم161: 1212پالمر،سطوح روانش، انسانی باستانی است)

تصوّرات نوعی »الگوها (. کهن116: 1292الگوها است)یونگ،های این کهنانگاره
های حاکم، خدایان، تصاویری از اصول و اند از قدرتکه عبارت« اندای مشابهاسطوره

خ روحی ر تجربه ریمسقوانین حاکم، رویدادهای معلوم و منظمی که در 
اند از: آنیماوآنیمو ، خود، قهرمان الگوها عبارتازجمله کهن (.1216:217دهند)ولف،می

 و... که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
 الگوها و توضیحات مرتبح با آن: انواع کهن1جدول

 توضیحات نوع

 آنیما،آنیمو 

anima]، 

[anim 

های یمو  جنبههای روانی زنانه مرد و آنآنیما یا مادینه جنبه
های ناهنجار این دو زمانی روی روانی مردانه زن است. جنبه

قدر کافی پرور  دهد که مناسبات عاطفی در دو جنس بهمی
 نیافته باشد.

قهرمان شواهد حکایت از نیروهای فو  بشری  اسطوره در [Hero] قهرمان
گرفتن، مبارزه پیروزمندانه علیه زودر ، رشد سریع و قدرت

های اهریمنی، گرفتارغرورشدن و افول زودهنگام براثر نیرو
مثابه مردی نیمچه خدایی است، دارد و فداکاری قهرمانانه که به

 شود.درنهایت به مرگ قهرمان منجر می

قدر و دهشتناك که گران بعد دوشخصیت با  هایی از تکانهجنبه [shdow]سایه
ن در جنگ دوست نداریم با آن آشنا شویم. بعد دهشتناك آ

نشان داد. سایه همواره  را خودمسیحیت  متن درجهانی دوم و 
 فرافکنی به دیگران چون دشمن است.
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 اسرارمههبی

[Archetype 

d,initation] 

شود که برخالف اسطورۀ قهرمان، در اینجا از نوآموز خواسته می
پوشی کند و همواره آماده هایش چشمنسبت به امیال و خواهش

الگو قدرت است و در ترین آزمون این کهنایجمرگ باشد. ر
صورت مستقل خود را حتی از مادر تصوّر خواب همواره فرد به

 کند.می

 پرسونا

[persona] 

پرسونا جنبه ضروری شخصیت انسان است اما همانندسازی زیاد 
دهد و شد؛ بنابراین تورم و با آن جنبه شیادانه آن را پرور  می

سونا ظرفیت کلی مرتبح با خود انباشتگی حاصل از پر
selfبرد.شخد را از بین می 

 پیرفرزانه

 [wis old 

man] 

صورت معلم، فیلسوف، خردمند معموالی در رؤیاها به فرزانه ریپ
شود. پیر خردمند معموالی تجسم معنویات در قالب و... ظاهر می

ها به کمک ها در افسانهچهره یک انسان است و در گرفتاری
شتابد و با یا... با استفاده از عقل برتر بااراده محکم می پادشاه

 رهاند.ی نابودی میاندرز و پندی عمیق او را از ورطه

 خود

[self] 

خود تمایل به کلیت و انسجام روانی است و در رؤیاها 
صورت نمادهای برجستۀ حیوانی و گیاهی و انسانی برجسته به

 ترین هدف فرد باشد.عالی شود. مانداال و تمایل به کلیت شاید

 ؛11-14: 1211اوداینیک؛ Hopcke,1999:85؛ 1292؛ فیست،1216:291)ن.ك: ولف،
Schultz,2004;106 ؛Watts,2009:241  172: 1212؛ پالمر،114: 1261یونگ،؛.) 

 الگوها و قدرت در ايران باستانکهن. 2-5
 ايران باستان ةالگوی آنيما و آنيمو  در حوز. کهن2-6-9  

ت ایرانی شدت بیشتری دارد. ویژه در سنّانگاری آنیما و آنیمو  در شر  و بهدوگانه 
؛ گرایی و ثنویت موجود در اوستادوگانه :ت ایرانی عبارت است ازنظریه بنیادی و اولیه سنّ

شوند: جهان اشیا و طبیعت و جهان که دو قلمرو واقعیت از یکدیگر تمیز داده میطوریبه
ترین های تقسیم هستی به دو ساحت متفاوت حتی در کهنروحانی. نطفه ذهن یا جهان

(. ثنویت 69،71: 1294خورد)نیکوالیوناولف،چشم میهب ،«هاگات»یعنی، های اوستابخش
چیز را]ازجمله جنسیت[ دربرمی گیرد، آسمان همچون نماد انگاری اوستایی معموالی همه

آسمان، فلز، باد و آتش نرند و هرگز جز »ه است: نرینه و زمین مادینه است. در بندهش آمد
او »، یا آمده است: «اند و هرگز جز این نباشداین نباشد. آب و زمین و گیاه و ماهی ماده



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

227 

دیگر زمین را آفرید که همه  نخست آسمان را آفرید برای بازداشتن)اهریمن و دیوان(،....
شهریور در متون اوستا نرینه هستند  (. بهمن، اردیبهشت و12،29: 1271مادی)فرنبغ دادگی،

نشینند و اسپندارمد، خرداد، امرداد مادینه هستند و در سمت راست اهورامزدا می ۀو در کران
نشینند و هرکدام از این امشاسپندان نمایندگانی بر روی چپ او می

و  گرایانه)نورثنویت(. قادری معتقد است: این نگاه 11-12: 1292دارند)آموزگار،زمین
ها را ی دارد و آمیز  آنرگیچ وو....( در اسطوره ایرانی بسیار قوام  وشرتاریکی، خیر

ناپهیری، و عدم پهیر  پهیرد. به گمان او حتی در تاریخ معاصر ایران نیز آن انعطافنمی
همچنین در دیگر متون مرتبح  ؛(24: 1211 قادری،گردد)هم، به دیرینگی همین وضع بازمی

 .شوندویژه در بهشت کمتر از مردان دیده مینامه زنان بهتان ازجمله در ادوایرفبا ایران باس
دارند با تکیه بیشتر مبنی بر اینکه  عهاب زنان بیش اغلب متون بر جداسازی زن و مرد تکیه

چون ناهشیار جمعی (.122: 1272)ژینیو،شده استبینیاز مردان در دنیایی دیگر پیش
شود، بار معنایی آن ازجمله در های کلی میای طوالنی حامل پیامهدرنهایت و در طی سده

یشت که از سازد. در متن ویشتاسپانگاری بعد منفی بیشتری را بر تاریخ حاکم میثنویت
 کند، چنین آمده است:پیوستن ویشتاسپ به دین مزدایی حمایت می

سه تا مانند به جنگاوران، سه مانند به  ]بادا[ که از تن تو ده پسر زاید، سه تا مانند به دین مردان، 
، شکل دیگری که در آفرین پیامبر زرتشت «کشاورزان و یکی که سپندگی تو را برزبان آورد-شبان

بادا[ که ده پسر از تو شما زاده شود: که سه تن دین مرد باشند، سه تن جنگاور، سه تن »]آمده است،
 ( 17: 1292)موله،.باشدکشاورز، که یکی از آنان مانند ویشتاسپ -شبان

 شود که:ناهید عنوان می2بند 91ی همچنین در آبان یشت فقره
یعنی زن)موجود مؤنث( نباید ( stri)در مراسم او)اهورامزدا( کسانی چون: فلج، کور و... استری 

تن که اندامی دار، یک، یک تب«هرت»من، یک« زور»از "(.  یا  9: 1211،قادری«)حضورداشته باشند
که -«پیسی»و  دیسراینم]را[ « گاثاها»تن که کسویش، یک زن، یک»، یک «سچی»سا دارد، یک نار

 (92، کرده بیست و یکم، بند هشتآبان )نباید بنوشد... -باید از دیگران جدا بماند
 های مختلف دیگر اوستا آمده است:در بخش

خاکی تو را آماده ساخت کس که نخستین بار در جهان آن«! هوم»زرتشت گفت درود بر]تو ای[ 
پاك دوردارنده مرگ پاسخ گفت: نخستین « هوم»که بود و کدام پادا  و نیک بختی به وی رسید؟ 

بختی بدو رسید که مرا در جهان خاکی آماده ساخت و به پادا ]کردار [ این نیک« ویونگهان»بار
ده ساخت و به پادا  مرا در جهان خاکی آما« آتنبین»....دومین بار« جمشید»دارای پسری شد 

توانا.... سومین  خاندان ازنام[ «]فریدون»]کردار  این نیکبختی بدو رسید که دارای پسری شد
بختی بدو رسید که مرا در جهان خاکی آماده ساخت و به ]پادا [ کردار  این نیک« اترت»بار

در جهان خاکی آمده مرا « پوروشسب»بار چهارمین«....گرشاسپ»و « اورواخشیه»دارای دو پسر شد: 
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ساخت و به پادا ]کردار [ این نیک بختی بدو ارزانی شد که تو از برای وی پا به جهان گهاشتی: 
به زنان زاینده، پسران نامور و فرزندان « هوم(....»116-114: 1242پورداوود،«.....)زرتشت»تو ای 

ان کس که بخواهد]آشام[ وی را بد« هوم(....»119: 1242،)پورداوود،22بند 9پارسا دهد...یسنا هات 
خود بخورد و از]بینوایان و مستمندان دریغ ورزد[پسران نیک و پسرانی که توانند روزی]آتربان[ 

چارپایان و مرد]ان[ پاك « اهورامزدا(..»127: 1242)پورداوود، 12،بند 11شوند، نبخشد...یسنا، هات
 (129: 1242)پورداوود،7، بند12بیافرید....یسنا، هات

کردن ویژه ناهشیار جمعی که پتانسیل کلیهای روان بهن متون را باید با تکیه پیچیدگیای
مسائل ازلی و پیشین را دارد، باید در نظر گرفت. بدین روال که شدت اهمیت 

کند. بنابراین های جنسیتی میگهاریارز  ۀانگاری جنسیتی روان جمعی را آماددوگانه
های اری قدرت ایران باستان و تداوم آن اغلب جنبهساخت ۀآنیما و آنیمو  در حوز

قدرت  ۀگرایانۀ آن هژمونی داشته است. بر این مبنا سردمداران قدرت و حوزجانبهکی
 نامتوازن باعثخبر بوده باشند، که های آنیمو  یا آنیمای خود بیممکن است  از جنبه

الگوها ای دهشناك این کهنهجنبه ؛ بنابراینکردن دنیای سیاست و امر سیاسی شده است
 .انددهکر مسلحرا 
 الگوی قهرمان در هويت و سياست ايرانی. تداوم کهن2-5-2

-الگوی قهرمان در ایران باستان و کنونی تداوم داشتهاندازۀ کهنالگویی بهکمتر کهن

گرایی است که ت ثیر جدی است. متن و رخدادهای اساطیر ایرانی مملو از قهرمان و قهرمان
های است. اسطورهگیری قدرت در زمان بعد از خود  داشتهبر ناهشیار و چگونگی شکل

قهرمان ایزدی همچون: یمه)جم(، هوشنگ و تخمورو)تهمورث(، ثریته)اثرط(، 
ها هستند. زردشت تمنای آرزوی یی از آنهانمونهثریتونه)فریدون(، کرساسپه)گرشاسب( 

و با برقراری نظم کشاورزی استوارتر به تحول یک رهبر قدرتمند را دارد که ظهور کند 
کشاورزی سامان دهد. در یسنا  اسا  برجدید  ۀجدید کمک کند و به زندگی و جامع

گفتار پرحکمت خویش به مراد ۀ بزرگدهندکی نجات».....خوانیم: می
ویژه در یشت ها بیشتر نهادن به اعمال قهرمانان به(. ارج111: 1291رجایی،«)رسد؟
تنهایی انجام ترین نبردها را به(. سرآمدترین پهلوانان اغلب سخت41: 1292موله،است)
 ؛ندوشتنها فرستاده می ابتداشان کند ابا دارند و یا از دهند و از اینکه کسی همراهیمی

گهر کند. ناهشیار جمعی  دشوارخوان رستم که باید از این راه  همچون طی طریق هفت
گرایی را دارد که اگرچه در مواقعی ممکن مادگی قهرمان و قهرمانآ بالقوّهایرانی اغلب 

چراکه سیاست  ؛قدرت اغلب با ناکامی و ناتوانی روبروست ۀاست مثبت باشد، اما در حوز
آورد. در اهونودکاثا)یسنا، گرایی را تاب نمیشکل معموالی سنتی اسطوره ،مدرن ۀدر دور
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ه و ر]یک[ شهریاری نیرومندم تا از پرتو فرّبرای خود خواستا»....( آمده است:21گات 
 (42: 1242پورداوود،«)فزایش آن بر دروغ چیره شوم

است و گرایی شدت بخشیدهبه تداوم قهرمان« فرّ»الزم به ذکر است خود ت کید بر نیروی 
کنونی را  ۀنیافتنی است، ناهشیار جمعی ایرانی حتی در دورچون احتماالی نیرویی دست

این  وباعث شکست مداوم شده است « هفرّ»یابی ، که تال  برای دسترار دادهتحت ت ثیر ق
مثابه جوالنگاه نامالیمات تاریخی شدت به ،ویژه قدرتامر درصحنۀ زندگی اجتماعی و به

نویسی است. بر همین اسا  در آثار تاریخی، تحلیلی و ادبی، و سفرنامهبیشتری داشته
، که اغلب روایت مثبتی از شدهرمان در میان ایرانیان اشارهالگوی قهوفور به نکات کهنبه

 ۀویژه در حوزبه اثرهای مفیدی،است و در شرایح تاریخی و اجتماعی ایران آن نشده
الگوی بنابراین تکیۀ زیاد بر کهن ؛قدرت نداشته و اغلب با شرایح آنارشیک پیوندیافته است

اجتماعی مفید باشد،  لحا ه بقبل از آنکه  قهرمان در متون اوستا و دیگر متون باستان
 کند.ناهشیار جمعی را مسخ می

 الگوی پرسونا در ايران و متون باستان. کهن2-5-3

های متون اوستا همچنان که به شیوۀ نسبتای روشنی ممکن است قابل تفسیر باشد، به شیوه
زرتشتی چنانکه باید طورنمونه خیروشر در متون چراکه به؛ تفسیر دارد امکانمتفاوت هم 

الگوی گوناگون های کهن( و از جنبه462: 1292اند)بایرنا ،نشدهوضوح تعریفبه
که ممکن است هر متن یا متون دینی و اعتقادی آنچنان ؛تفسیر فربه باشد لحا ه بتواند می

های ناروشن)یا تاریک( با جنبه امکاناتجدای از کارکردهای تفسیری مثبت، دارای 
را « بهرام»های زیر بیان شکل ۀتوان به شیوگویی هم است. در میان متون اوستا میالکهن
است در نظر آوردهالگویی پرسونا که هر بار در قالبی به زرتشت رویتغییرات کهن ۀمثاببه

 کرده یکم تا یازدهم چنین آمده است: ،«بهرام یشت»در  .گرفت
بار در باد تند زیبای مزدا آفریده وزیدن گرفت...، دومین بار در کالبداهوراآفریده، نخستین« بهرام»

های زرد لگام بار در کالبد اسب سپید زیبایی با گو های زرین...، سومینکالبد گاو نر زیبایی با شاخ
بار در بار در کالبد گراز نر...، ششمینبار در کالبد اشتر سرمست اسب....، پنجمینزرین...، چهارمین

قوچ دشتی زیبا...،  درکالبدبار بار در کالبد شاهین....، هشتمینسالۀ زیبا...، هفتمینپانزدهکالبد جوان 
ای زرکوب و بار در کالبد بز گشن دشتی....، دهمین بار در کالبد مرد شکوهمند که دشنهنهمین

 (276-271: 1242) پورداوود،.آوردروی« زرتشت»یسوبه ورهایزگون آراسته به گونه
 الگوهایتواند در قالب کهنقالب پرسونا قابل تفسیر است همچنان می در اضرحمتون 

الگوهای دیگر قلمداد شود، شود( و کهنمثابه مانداال در آن تصور می)که شخد به «خود»
دهد و در قالب قدرت کلی در اسطوره خود را نشان میصورتاما این پیوستگی اجزاء به

 زند.گرایانه دامن میبه نمود کلی عمل  .های قهرمان و..همچون اسطوره
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 . پير فرزانه)خردمند( و ايران2-5-4

ا  رو جامهاو درروی زمین است و ازاین ۀترین درجه در آیین میترا و نمایندپیر عالی
صالحیت کامل  و ا  حلقه و عصای وی استعالمت فرزانگینظیر جامه خود میترا، 

اند از: لبا  سفیدی که به ۀ پیر درواقع عبارتبازشناسان میشناسی دارد. عالدرزمینۀ ستاره
تن دارد، دا  ساتورن، کاله فریجی میترا، یک عصا و یک حلقه که نشانه فرزانگی او 

که بعدها چنین  اور نیستشگفت .(22: 1217؛ اوالنسی، 112-114: 1217هستند)ورمازرن،
خورد. همین زمینه میچشمهبیش بهای مختلف و در صاحبان قدرت کماهایی در دورهنشانه

کتاب  های کهنسال که ساموئل ادی در در تداعی با جانداران و نباتات دیگر چون درخت
درختان از  پرثمربودنتواند ناشی از عظمت و می ،استسخن رانده آیین شهریاری در شر 

تداعی  ،دهاین نوع و وجوه مشترکی که با شاه همچون دوام سلطنت،]فرزانگی پیرانه[ بو
آمده است که زندگی زرتشت از  نامهزراتشت(. در 47-46: 1292کند)ن.ك: بهار،

 رخردمندیپمرگ در چند مرحله توسح  از نجاتشپیشگویی تولد  تا خبر پیامبری و 
 تیاهم ازبه بعد(،که نشان  171: 1271، 2است)ن.ك: آموزگار و تفضلی، ج، شدهانجام

 است:نمونه آمدهطوررد.  بهپیرخردمند در مبانی زرتشت دا
سوی پیرخردمند و هوشیاری در آن روزگار بود به نام برزین کرو . به هنگام بانگ خرو  به

خانه گرسشپ آمد و به او گفت که: این پسر]زرتشت[ را به من بسپار تا او را از شور و شر دور 
ی از گزند سالگهفتنه زرتشت تا گودارم و چون فرزندی شایسته بپرورانم، پدر چنین کرد و بدیننگه
 (177: 1271برست.)تفضلی و آموزگار،   جادو ودیو 
ی نامه به خسرو رسید مضطرب شد و ایرانیان را فراخواند و به وقت ،استدر شاهنامه آمده 

 مشورت کنی: رخردمندیپشور پرداخت. آنان گفتند: نیک آن است با 
 چنررین یافررت پاسررخ ز ایرانیرران   

 دل آسران مگیرر   چنین کارها برر 
 

 ورنررد و ترراج کیرران ا  کرره: ای فرررّ 

 زن برررا خردمنرررد پیرررر یایکررری ر
 

 (246 :9ج  1971 )فردوسی،
 است که:شدهنقل

گشتاسپ وزیری پیر و خردمند به نام جاماسپ داشت. چون لشکر آماده شد و ساز جنگ فراهم 
نا و : جاماسپ تو مردی داگفت وآمد، گشتاسپ بر تخت کیانی نشست و جاماسپ را نزد خود خواند 

ریز است و کدام نیست، وقتی دانی از ابرها کدام بارانحدی است که میبینا و شناسایی. دانایی تو به
 چندقطرهدانی دانی کدام شب شکفته است و کدام روز. اگر ده روز باران ببارد میاند میگلها شکفته

ان ایرانیان و خیونان دانی که فردا در کارزاری که میگمان میبر زمین باریده است پس تو بی
 (19: 1221درخواهد گرفت چه خواهد گهشت.)یارشاطر،
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 همچنین آمده است که:
 ۀفیروز به آتشکد .باران در زمان فیروز، جد انوشیروان، نبارید و مردم به خشکسالی افتادند

ه را سه مرتبه، شعل سپس به کانون آتش رفت... آذرخورا رفت و در آنجا نماز خواند و سجده کرد...
 (2: 1216)مسکوب، .آتش به ریش او گرفت ولی نسوزانید ۀشعل به سینه خود گهاشت...

شدۀ ایران  اغلب مرتبح به حوزۀ قدرت الگوی پیر فرزانه در ادبیات نقلوجود کهن
جست و بر همین روال میرفت از پیرخردمند بهرههستند. رستم هرگاه به کارزار می

ازجمله  ؛استت ایرانی در محدودۀ دستگاه قدرت بازتاب داشتههای مهم پیر در ادبیانمونه
های کیومرث اولین پیرخردمند شاهنامه، زال، شهرسب وزیر توان به نمونهدر شاهنامه می
چون کسی در تنگناها و شرایح حسا  به کمک افراد  رفرزانهیپاشاره کرد.  طهمورث و...

 به ؛دهدشود و راه را به آنها نشان میر میآید، در رؤیاها هم اغلب ظاهدر حوزۀ قدرت می
 .برندیمالگوی پیر پناه مشروعیت[به کهن درتداومقدرت] ۀدلیل افراد در حوز نیهم
 الگوها. ديگر کهن2-5-5

ت در پیوند با شدن برای شرقی بسیار پرمعناست. رسیدن به وحدت و کلیّیکپارچه
: 1292ارد. سه سطح انسان کامل)موله،ای دالگوی خود در متون اوستا اهمیت ویژهکهن
(، 1219رضایی راد، بودن شاه آرمانی در گاتاها)ن.ك: پهیرنشبههبودن و (، قطعی21
تال  در  ۀ( نمون92: 1214رفتن از شرایح و مناسبات زمینی در بندهش)اکبری مفاخر، فراتر

ز حتی افراد را با ویژه در دنیای متزلزل امروهب ،یکپارچگی هستند. تال  برای یکپارچگی
های پیشکش و ی نمونهازطرفکند. می 2زمینۀ اعتقادی مستعد فوران و تورم روانی

ی سایه و الگوکهنتواند مانعی جهت جلوگیری از کشف کردن در اوستا میقربانی
 درنهایت ناهشیار جمعی باشد.

ههبی داشته باشد. الگوی اسرارمتواند پیوند زیادی با کهندر متون ایرانی می« فر ایزدی»
باشد تا  ی فرّدارا دیبادهد هر آدمی در زامیادیشت، اهورامزدا به زرتشت هشدار می

برخوردار  آن ازتوانند بهورزی و پیروزی نصیبش گردد و به تبعی همه می
مختد به طبقات فرادست نیست)رضایی راد، « فر»؛ بنابراین (72: 1212شوند)سودآور،

ها را ترك کند آدم« فر»چون و( 1274اعی است)ن.ك: آموزگار،( و دارای انو216: 1219
که دامنۀ اسرار است جهت (. به همین 72: 1292)آموزگار، تابدیبرمبخت روی از آنها 

 و صورت اساسی اعمال نقش کردهمههبی در حوزه قدرت در گستره تاریخی ایران به
در حاکمان و پادشاهان جهت  ژهیوبه ،یمههبو پیوند با اسرار « فر»یابی به برای دست تال 

رو ناهشیار ازاین؛ استتی خود در طول تاریخ بازتولید شدهتداوم مشروعیت سیاسی و هویّ
الگو نبوده و پادشاهان همیشه در تال  این کهن خألجمعی معموالی پهیرای قدرت در 

 ی در پیوند بدانند.ت و قدرت خود را با نیروی مههبی حاصل از اسرار مههباند تا هویّبوده
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 تالگوهای رفتاری ايران باستان در قدرت و هويّبندی: تداوم کهن. جمع2-6
روانشناسی خاص خود »ها هم درست مانند افراد یونگ معتقد است، نژادها، قبایل و ملت

های کشف این (. از راه111: 1211اوداینیک، «)دارند خود را ۀشناسی ویژو نیز آسیب
یتی توان چون کلّها و اقوام است. اسطوره را میهای آن ملتجعه به اسطورهروانشناسی مرا

یعنی رویدادهای  ؛دریافت و توجه داشت که معنایش در توالی و تسلسل حوادث نیست
اسطوره فقح در تمامیت خود حائز  ؛ بنابراینشودتاریخی باعث حهف اسا  آن نمی

گاه احوال ل و دورکهایم، اساطیر تجلیاز قول بروک. (1127: 1211اهمیت است)لنکستر،
: 1212اند که اعضای گروه در آن شرکت دارند)تودر،دربردارندۀ مفاهیمی و همگانی

ماند و اگر قهرمانان اساطیری ای خالی]از اسطوره[ نمی(.جهان ذهنی انسان در هیچ دوره12
آنکه جایهدرواقع بکند. ای را جانشین آن میگهارد، قهرمانان تازهگهشته را کنار می

: 1292شود)بهار، امروز داستان سیاو  زبانزد عام باشد، زندگی قهرمان دیگری مطرح می
تواند مهارشان است که نمی« هاییقدرت»درواقع انسان امروزی خود همچنان اسیر (.262

این (. 111: 1217اند)یونگ، های خود را تغییر دادهکند. خدایان و ابلیس مطلقای تنها نام
 دوانده ت ایرانی نیز ریشهگرای ایرانی در قدرت و هویّروند نیز با توجه به ساختار اسطوره

 است.
های توتالیتر قرن بیستم در قالب اسطوره از منظر بخشی اسطوره و ظهور دولتوحدت

 مثابهبهزدایی کاسیرر، ظهور اسطوره در قالب ایدئولوژی و فرهنگ از منظر بارت و اسطوره
های درخشانی هستند که ابعاد کلی آن در یونگ به اوج وره از منظر الیاده توصیفاسط
های جمعی در قالب های فاشیستی را در خاطرهرسد. یونگ از این زاویه برآمدن نظاممی
الگوها تبیین کرد. فرونهشت و تورم روانی از منظر یونگ در ناهشیار جمعی زایل کهن
رو پهیرند. بر این اسا  تاریخ ایران نیز دنبالهوال نمیهای جمعی زشود و خاطرهنمی
متون اوستایی و کهنه  هم در قالب  .های ناهشیار جمعی استالگوهای ازلی و اسطورهکهن

آیین ( در اثر 1292اند. ساموئل کندی)سازی عمل کردهسازی یا تداوم به اسطورهاسطوره
ه درواقع حملۀ اسکندر به ایران حمله درصدد اثبات این فرضیه است ک شهریاری در شر 

ها و خدایان ایرانی بود و همین امر زمینه شکست یونانیان را بعدها فراهم کرد. به اسطوره
ناحق به مسند پادشاهی در دوران باستان تکیه کند، اگر کسی به( نقل می12: 1222مجتبایی)

د، کارگزار نیروی اهریمنی بود. کرداشت و بر مردم ظلم میکرد، آیین الهی را نگاه نمیمی
ای خود است که موجودیت در همین رابطه نیز اوستا نیز در پیوند با ماقبل و بعد اسطوره

آمیزند و ها نیز باهم میآمیزند،  اسطورهها باهم میطور که فرهنگیابد. همانمی
موزگار، دهند)ن.ك: آآورند، تغییر جا و مکان میمی وجود بههای جدید را اسطوره
1292 :2 .) 
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مسائل به هم  همه کهیطوربهگرایی در شرایطی آشوبناك قرار دارد، دورۀ اسطوره
گرایی فارغ از زمان و مکان است. در این وضعیت ناثبات و شوند. جهان اسطورهمرتبح می

ناپایدار دستگاه فکری و فلسفی شکل نیافته، یا وحدتی شکل نگرفته و یا گهرا و موقتی 
بندی اجتماعی که بتواند جامعه را با فلسفه سیاسی و نظام سیاسی بنابراین اسکلت ؛است

ها متکثر اسطوره جهان چراکه، های آشوبناك اسطوره غایب استاداره کند، در جهان
 است. 

عنوان منش   اساسی ساخت ها( افالطون را در یونان بهبندی)گهار از اسطورهصورت
سیاسی عالم تبدیل کرد. افالطون دنیای متکثر و ناپایدار  ۀدستگاه تفکر فلسفی و فلسف

ها را به فلسفه و دستگاه فلسفی منتقل کرد. هرچند پیوندهای یونان باستان و شر  اسطوره
دستگاه فلسفی یونان داشته باشد، اما این اتفا  در شر  و در  جادیا درممکن است زمینه را 

 تداوم یافت.  گرایانهایران رخ نداد و تفکر اسطوره
های جدید اگر زرتشت در این وحدت بخشی تال  کرده باشد، اما خود بانی اسطوره

بنابراین سیستم فلسفی جدیدی انسجام نیافت تا به هسته اصلی فلسفه و فلسفه سیاسی  ؛شد
ها به جهان وحدت فلسفی و سیاسی جهان متکثر اسطوره . بر این اسا مدرن تبدیل شود
ویژه در دوران ساسانی هم با احتمالی در وحدت قدرت و سیاست به منجر نشد. تال 
های پیشین وحدت بدهند یا از سردمداران قدرت نتوانستند به اسطوره .شکست مواجه شد

الگوها، سیاست درناهشیار جمعی ایران بر کهنآید بدون تکیهآن گهر کنند، که به نظر می
زمان و مکان گرایانۀ بیت اسطورهمعی که به کلیّاست. درواقع ناهشیار جتحمل نبودهقابل
قدرت را  ۀت بازی کرده و حوزدهی قدرت و هویّنقش اصلی را در جهت ،شودل میمبدّ

 تاکنون جوالنگاه خود قرار داده است. 
 
 گيری. نتيجه3

سیاست امری پویا، ناثابت و منشعب از نیروهای مختلف طبیعی و اجتماعی ازجمله 
عنوان یکی از مؤثرترین ست. در این میان اسطوره بهاینها خرد مدرن و امثال اسطوره، دین،

سیاست  ۀاین ت ثیر نیز در حوزو  این نیروها بر سیاست و قدرت در ایران باستان حاکم بوده
های اثرگهاری این ت ثیرات از طریق مبانی باستانی و است. زاویهایران هم تداوم داشته

یما و آنیمو ، قهرمان، پیرفرزانه، آموز  اسرار مههبی، سایه، آن :الگوهایی چونکهن
که سیاستمداران همانند دیگر افراد جامعه معموالی طوریبه؛ شودپرسونا و غیره منتقل می

ی ناهشیار ای زیر سیطرهگونهامر سیاسی به والگوها گریز کنند اند از این کهننتوانسته
آید این امر در ایران اغلب تولیدگر می نظر بهکه  استالگوهای رفتاری بودهجمعی و کهن
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به جامعه بلکه  امر سیاسی معطوف  ۀمثابقدرت نه به وقدرت بوده  ۀجوانب منفی  در حوز
 است. اهمیت قلمداد شدهعنوان امری ثانوی و کمبه

-گرایی کمساسانی در گستر  و تقویت اسطوره ۀمتن اوستا و دیگر متون  بعد از دور

، همواره معانی نداامدهیدرنای کارآمد و مدون . چون این متون به شکل اندیشهاندنبوده ثیر ت
 است. امر سیاسی هم به طبع آن جریان پیدا کرده و نظر بودهآن محل اختالف هایو اثر

مراه ها یا نوسانات تاریخی ههای جمعی همواره با آسیبچون خاطرهدر ادامۀ این نگاه 
اغلب  تیّهو وبدین معنی که قدرت  ؛ها کردهرا محل جوالن این آسیب، قدرت بوده

الگوهای ی و کهنارجمعیناهشزمینۀ این خاطرات  و تحت ت ثیر اسطوره و نه خرد بوده است
ی سیاست را به بازی بگیرد. جمع تورمها و صورت فوراناند تا بهرفتاری را شکل داده

رفت  پیدا کنند، خود اند از این وضعیت برونستهقدرت خوا ۀهنگامی هم که افراد در حوز
گاه این امر به اند و هیچنیز در پارادوکس امر سیاسی و اسطوره قربانی ناهشیار جمعی شده

الگوهای ناهشیار جمعی رو قدرت  در مقابل کهنازاین ؛استنتیجه مثبتی نینجامیده
 ثباتی و ناکارآمدی بوده است.بی بهمحکوم
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 کتابسرای بابل. :. بابلزندگی زرتشت ةاسطور(. 1271تفضلی، احمد؛ آموزگار، ژاله.) -
 امیرکبیر.: ترجمۀ سیدمحمد دامادی. تهران اسطورة سياسی.(. 1212تودر، هنری.) -

 :تهران .هدایتمحمود  ۀترجم شاهنامة ثعالبی.(. 1212ثعالبی، ابومنصورمحمدبن عبدالملک.) -
 نشر اساطیر. 

 محمد ومجتبی مینوی  :حیوتصحترجمه  تاريخ ثعالبی.(. 1261بن محمد.) عبدالملکثعالبی،  -
 نشر نقره. :تهران .یفضائل
 ی.فرهنگ ونشر علمی  :تهران .کریم کشاورز ۀترجم تاريخ ماد.(. 1211دیاکونوف، ا.م.) -
  .نشر قومس :تهران چاپ چهارم. باستان.تحوّل سياسی در شرق (. 1291رجایی، فرهنگ.) -
نشر  :تهران . چاپ دوم.مبانی انديشة سياسی در خرد مزدايی(. 1219رضایی راد، محمد.) -

  .طرح نو
  .نشر نی :چاپ سوم. تهران .ناصر فکوهی ۀترجم .شناسی سياسیانسان(. 1216ریویر، کلود.) -
 نشر معین. . تهران:ه آموزگارژال ۀترجم .نامهادوايرف(. 1272ژینیو، فیلیپ.) -
 نشر نی. :تهران .فرة ايزدی در آيين پادشاهی ايران باستان(. 1212سودآور، ابوالعالء.) -
 نشر ماهی. :تهران .احمدرضا تقاء ۀترجم .اسطوره (.1291سیگال، رابرت.) -
 مس.نشر هر :تهران .چاپ چهارم .گرار از جهان اسطوره به فلسفه(. 1292ضیمران، محمد.) -
 انتشارات دانش. تهران: آی برتلس. به اهتمام .شاهنامه.(1941ابوالقاسم. ) فردوسی. -
 انتشارات طو . :تهران .مهرداد بهار ۀترجم بندهش.(. 1271دادگی.)فرنبغ -
 تهران: چاپ نهم.. یحیی سیدمحمدی ۀترجم ت.های شخ يّنظريه(. 1292فیست، گریگوری.) -

  .نشر روان
 .هرمس نشر :تهران چاپ دوم. .یداهلل موقن ۀترجم دولت. ةاسطور(. 1212کاسیرر، ارنست.) -
 :چاپ چهارم.تهران .جالل ستاری ۀ. ترجم1ج،شناسیجهان اسطوره(. 1291کراپ و دیگران.) -

  .نشر مرکز
 نشر مرکز. :تهران رؤيا، حماسه و اسطوره.(. 1272الدین.)ازی، میرجاللکزّ -

 تهران: چاپ سوم. ای.فریدون بدره ۀ. ترجمآيين شهرياری در شرق(. 1292کندی، سموئیل.)-
  .ی و فرهنگیلمع نشر
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 تهران: چاپ چهارم.. علی رامین ۀ. ترجم2ج، خداوندان انديشة سياسی(.1211لنکستر، لین.) -
  .نشر علمی و فرهنگی

نشر تهران: . شهر زيبای افالطون و شاه آرمانی در ايران باستان(. 1222اهلل.)مجتبایی، فتح -
 فرهنگ ایران باستان.

 خوارزمی. :تهران ش.سوگ سياو(. 1216مسکوب، شاهرخ.) -
نشر نگاه  :تهران .محمد میرزایی ۀ. ترجمشناسیآيين، اسطوره و کيهان (.1292موله، ماریان.) -

 معاصر.
ی ميانه تاريخ ايران از قرن هاحکومتو سياست در  ايرؤ (.1291مهرعلی تبار، حمیده.) -

 ه اراك.دانشگا .کارشناسی ارشد رشته تاریخ ۀنامانیپا. چهارم تا هشتم هجری
. سیاو  فراهانی ۀترجم باستان. رانيا وفلسفة يونانی متقدّم (. 1294نیکوالیوناولف، مارینا.) -

 نشر حکمت. تهران:
 نشر چشمه. :تهران .چاپ هفتم ه.بزرگ نادرزاد ۀترجم آيين ميترا.(. 1217ورمازرن، مارتین.) -
 نشر رشد. :تهران .محمد دهقانی ۀترجم روانشناسی دين.(. 1216ولف، دیوید.ام.) -
نشر  :تهران . چاپ سوم.يسن و کارنامة اردشير پاپکانهومنو زند(. 1242هدایت، صاد .) -

  .امیرکبیر
 .وحید مازندرانی غ. ۀترجم .تلخید و تنظیم ا.ج.اوانس .تاريخ هرودوت(.1262هرودوت.) -

  .علمی و فرهنگی چاپ سوم. تهران:

نشر  . تهران:ژاله آموزگار و احمد تفضلی ترجمۀ .ايرانشناخت اساطير (. 1292هینلز، جان.) -
 چاپ هفدهم. .چشمه

 نشر تهران. :تهران .یتسرکارابهمن  ۀ. ترجماسطورة بازگشت جاودانه(. 1214الیاده، میرچاه.) -
بنگاه ترجمه و  تهران: چاپ چهارم. های ايران باستان.داستان(. 1221یارشاطر، احسان.) -

  .نشرکتاب
ترجمه پروین فرامرزی، معاونت فرهنگی  چهارصورت مثالی.(. 1261ارل گوستاو.)یونگ، ک -

 آستان رضوی.
 نشر افکار. :تهران .رضا رضایی ۀترجم تحليل رؤيا.(. 1277یونگ، کارل گوستاو.) -
 :تهران چاپ ششم. .محمود سلطانیه ۀ.ترجمانسان و سمبولهايش(.1217یونگ، کارل گوستاو.) -

 .نشر جامی
 چاپ دوم.. محمود بهفروزی ۀترجم روانشناسی و کيمياگری.(. 1292کارل گوستاو.) یونگ، -

  .نشرجامی تهران:
نشر  :تهران چاپ سوم. .لطیف صدقیانی ۀترجم .شرق ويونگ (. 1292یونگ،کارل گوستاو.) -

 .جامی
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 .71-61 ۀشمار .کلک ةمجل. «فره، این نیروی جادویی و آسمانی»(. 1274آموزگار، ژاله.) -

 .نامة ارغنونف ل. «روالن بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگی»(. 1212اباذری، یوسف.) -
 .11 ۀشمار

شماره  .ارغنون ةنامف ل(. اسطوره در زمان حاضر. ترجمه یوسف اباذری، 1212بارت، روالن.) -
11. 

، شماره پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی(. اسطوره سیاست. 1211.پرستش، شهرام.)21
 سوم.
 اردیبهشت. 16، روزنامه جام جم. نید و(. خواب در اسطوره، تاریخ 1292.حسینی، ندا.)22
: 1211. ماهنامه کتاب هنر،اسطوره و قدرت در گفتگو با حاتم قادری، زن، اسطوره و هنر 22
 41و  47(. شماره 1211(. ماهنامه کتاب هنر.)24
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