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 چکیده

های اسرتاتژیک در ایراِن پیش از اسالم، عنوان یکی از مکانحوزۀ فرارود به

داشته  بر عهدهفضای تولید و توزیع محتواهای سیاسی و هویتی را 

 ۀخاطر  ۀمثابای بهاسطورهتاریخی و نوشتارهای است. در این میان، 

های زمینهبا پیش رسزمینیحس تعلق ، پدیدآورندۀ یک ملت جمعی

ست که ا از فضا. رسزمین یا قلمرو، بخشی استعاطفی و قدسی 

کارکردی فضا ایجاد -النیای و عقهای اسطورهای میان جنبهمصالحه

 ۀمثابزمین به تکهیک :، از سه مؤلفه ساخته شده استرسزمینکند. می

همچنانکه  .ای از قدرت و یک فضای کاربردیمیراث مقدس، زمینه

 پیداست، رسزمین ابعاد گوناگونی از زیست اجتامعی و قدرت جمعی را

عنارص مادی همچون فضا و عنارص منادین هامنند  .نهدکنار هم می

 ۀمثابجغرافیایی هویت و رسزمین، به-عنارص سیاسی و هویت جمعی

تشکیل یک ملت  های، زمینهیک نیروی برانگیزنده و عاملی آیکونوگرافیک

. پدیدار گشنت یک هویت کندرا مهیا می تاریخی-ایبا حاکمیتی اسطوره

هایی است شاخصو رسزمینی مقدس، ازجمله  اصیلملتی مشرتک با 

. پژوهش بازکاوید ای ایران باستاننوشتارهای اسطورهتوان در درون میکه 

حارض با روش تحلیل هرمنوتیکی، چگونگی بازمنایی رسزمین در گاهان را 

رود، بررسی کرده است. پرسش شامر میترین بخش اوستا بهکه کهن

آن است که مفهوم رسزمین در گاهان اوستا دارای  ،بنیادی این پژوهش

هایی و چگونه بازمنایی شده است؟ نتایج این پژوهش نشان از چه نشانه

ای، دو عنرص رسزمین و مثابۀ یک گفتامن اسطورهکه گاهان به آن دارد

یافنت حاکمیت در فضای ایران، تولید کرده است. ملت را برای عینیت

بدان،  مستقیم ۀ، بدون اشار «عت گاهانیرشی»رسزمین در  همچنین،

 کهبازمنایی شده « شناسی سیاستتکنیک»و « رسآغاز ۀاسطور » ۀمثاببه

های این تفاوت یافته .است حاکمیت ساسانیان ۀ آن،یافتینیتع ۀمنون

ی ایرانشهری در آن است که در نظریۀ مزبور به پژوهش با نظریۀ اندیشه

نگرانه توجه نشده و تنها و نگرش کُل مندی، گسستفضا، رابطه

ای و بازتولید آن در زیسِت سیاسی و فرهنگی ایران های اسطورهرسمشق

 اهمیت یافته است.

 ساسانیان، رسآغاز، ۀ، اسطور فرارود گاهان، رسزمین، :واژگان کلیدی

 شناسی سیاستتکنیک

 

 

Abstract 

The aim of this paper is to intensify the apprehension of 
territory of Iran and how it represented by Mythological 
literatures in the Transoxiana literatures as mystical 
collective are memory of a nation which corroborate the 
sense of locative belonging and the mechanism of 
emergence of a territory with the fields of emotional and 
sacred common sense of the collective spirit of the 
people and consequently, organized into an 
independent system with certain identity. Political-
geographical factors such as identity and territory are as 
a motivating forces and Iconographic factors in order to 
constituting of a nation with mythical-racial sovereignty. 
In the ancient Iranian mythological literature can be 
observed a singularity of the common identity with a 
pure nation and numinous territory. The present paper 
with hermeneutical analysis has examined how 
representation of territory in Gathas which is the most 
ancient and most original part of the Avesta. The 
fundamental question of this study is what are the 
features of territory in the Gathas of Avesta and how did 
it represent? The results of this study indicate that 
Gathas as a space has operated the extraction and 
distribution of the discourse of territory and nation. 
Also, territory in the "Gahanic Positivity" has 
represented as the "mythology of origin" and "political 
technology" allusively in which its objective sample has 
been embedded in Sassanid governmentality. 
Governmentality model in Avesta shows the mythical 
dominance of territory; that is in the type of 
governmentality that Avesta shows, the territory of 
Iranvij is like a beginning and a factor that has gathered 
other entities around each other and places together the 
mythical messenger syntheses, mythical king and 
religion. It is a political technology not because it is 
merely technical.  

Keywords: Gathas, Territory of Iran, Transoxiana, 

Mythology of Origin, Sassanid Empire, Political 

Technology 
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 مقدمه

و  1در اندیشه، فلسفه و جغرافیای سیاسی، مفهوم رسزمین

و  مثابهمداران بهو سیاست اکامنبازمنود عینی آن از سوی ح

گیری و چراکه جای ،همپایه با نیروی گرانش در زمین است

پدیدآیی مفهوم ملت و دهی هر کنش سیاسی و جای

درواقع، . ناپذیر استحکومت، بدون وجود رسزمین امکان

منود عینی و فضایِی برخاسته از حق طبیعی  ۀمثابزمین بهرس 

انسان  ۀمالکیت و اصل میل به بقاء به رفتار قلمروخواهان

ای که تفسیر کنش و منش انسان عمدتاً تابعی گونههب ،است

 ۀمایاست. از همین روی، درونقلمرومندی بوده  ۀاز خصیص

بسیاری از مفاهیم جغرافیای سیاسی آگاهانه یا ناآگاهانه در 

از  .هایی تعریف و عملیاتی شده استپیوند با چنین ویژگی

های رفترسزمین و پی ۀهمین رهگذر، بازشناخت و مطالع

های جغرافیای پژوهش مفاهیم اصلیمفهومی آن یکی از 

مردان و حاکامن در درازنای دولت رود.شامر میه سیاسی ب

ی سیاسی از تاریخ تاکنون برای شناسایی همگانی و بهره

-های گوناگونی استفاده کردهرسزمین، از شگردها و تکنیک

ها در میان جوامع گذشته به نیروها و اند. این تکنیک

خورد و رسزمین با گذار از این مجراهای متافیزیک گره می

یافت. با کنکاش و رازآلود می 2ایسطورهمجرا، باری قدسی، ا

ویژه در چگونگی حاکمیت در بیشرت جوامع باستانی و به

توان مثلث مقدسی از های مرشق زمین، میحکومت

پادشاه، روحانی و رسزمین را آشکار ساخت که در تارک آن، 

گیرد و پادشاه قرار می یی حکمرانی و حاکمیت آسامنقوه

برای ای اسطورهیی و فضا جغرافیای مقدس ۀمثابرسزمین به

ای از تاریخ و نیز کند. البته در برههحاکمیت اهورایی عمل می

ای از جوامع، حاکمیت پادشاه و روحانی دو رشته و در پاره

های آورند و همپایگی و همپالگی ارزشخط موازی را پدید می

دشاه را حکومتی آنان، گاهی پادشاهاِن روحانی یا روحانیاِن پا

حاکمیت  ۀشکل داده است. در هر روی، رسزمین در اندیش

جوامع باستانی، بسرتی مقدس برای حاکمیتی مقدس به 

 رفته است.شامر می

حاکمیت  ۀجغرافیای سیاسی ایران باستان نیز از کلیت نحو 

جوامع باستانی، به دور نبوده است. مفهوم رسزمین در ایران 

                                                           
1. Territory 

2. Mythical 

نگی و تعدد مضامین عالوه بر وجود چندگاباستان، 

مفهومی ی ایالمیان و اشکانیان، از ویژه در دورهای بهاسطوره

در دورۀ  بوده است کهنیز برخوردار مقدس و دارای باری دینی 

واسطه از سوی اهورامزدا، خدای بیمستقیامً و  ساسانیان،

یگانه برگزیده و نامیده شده است. به دیگر سخن، نام، نشان 

ویژه به در حاکمیت شاهان ایران باستان و مختصات رسزمین

و فراخوانده از سوی واالترین  یزشده، تجودر دورۀ ساسانیان

ای از قدسیّتمرجع دینی است و از همین روی، هاله
و  3

اسطوره بر فراگرد آن پیچیده و تنیده شده است. در پژوهش 

ترین نوشتار ترین و مقدسپیش رو، با بررسی اوستا، کهن

تا چگونگی بازمنایی و  شده ی ایران باستان کوشیدهااسطوره

. در اوستا شودبازشناسی مفهوم رسزمین در آن مشخص 

ای ایران باستان، پدیدار قدسی و اسطوره ۀعنوان نوشتبه

و رسزمینی  با اصالتگشنت یک هویت مشرتک با ملتی 

برخورد.  به آنتوان مقدس، ازجمله کارکردهایی است که می

ترین بخش اوستا که گاهان نام ترین و نژادهگذر، کهناز این ره

زرتشت، پیامرب و بنیادگذار دین  ۀدارد و نخستین رسود

. پژوهش حارض شده است برگزیده ،رودشامر میهزرتشتی ب

با روش تحلیل هرمنوتیکی حاکم بر منت گاهاِن اوستا، 

چگونگی بازمنایی رسزمین در گاهان را بررسی کرده است. 

آن است که مفهوم رسزمین  حارض راین، پرسش پژوهشبناب

هایی و چگونه بازمنایی شده در گاهان اوستا دارای چه نشانه

است؟ نتایج نشان از آن دارد که رسزمین در گاهان بدون 

 ۀاسطور » ۀمثاب، بیش از هرچیزی بهبه آن مستقیم ۀاشار 

 بازمنایی شده است.« شناسی سیاستتکنیک»و « رسآغاز

 پژوهشروش 

 تاریخیقات یت جزء تحقیهدف و ماه ۀپژوهش حارض از جنب

شامر به یفیقات کیتحق ۀدر زمر  یروش ۀاست و از جنب

هرمنوتیکی و تحلیل ، پژوهشن یکاررفته در ارود. روش بهیم

 یاق مطالعات کتابخانهیاست و اطالعات موردنیاز از طر منت

شده است. همچنین در بررسی و واکاوی  یگردآور  یو اسناد

های آن چگونگی بازمنایی مفهوم رسزمین و شناسایی نشانه

3. Numinosity 
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سود ، در گاهان اوستا، از روش هرمنوتیکی تحلیل گفتامن

 است. جسته

 پژوهش ه  پیشین

های گفتامنی منت اوستا بر شاخص ه  در رابطه با تاثیر منظوم

مستقلی انجام  سیاسی ایراِن پیش و پس از اسالم، پژوهش

هایی در داخل کشور وجود حال، پژوهشنشده است. بااین

صورت غیرمستقیم به رابطۀ متون باستانی و دارد که به

اند. شامری از این حاکمیت در ایران پیش از اسالم پرداخته

های ها عموماً به یافنت ما به ازای جغرافیایِی مکانپژوهش

( و 1392)از جمله شیوا،  اندمورد اشاره در اوستا پرداخته

شامری نیز مفهوم ایرانشهری را که منبعث از حاکمیت ایران 

اند عنوان دال شناوری در نظر گرفتهپیش از اسالم است، به

که در رسارس تاریخ ایران تا به امروز، بازتولید شده است 

 (.1397)طباطبایی، 

 چارچوب نظری

 رسزمین

ای میان که مصالحهرسزمین یا قلمرو، بخشی از فضاست 

کند. کارکردی فضا ایجاد می-ای و عقالنیهای اسطورهجنبه

تکه زمین قلمرو، از سه مؤلفه ساخته شده است؛ یک»

ای از قدرت و یک فضای ی میراث مقدس، زمینهمثابهبه

(. همچنانکه پیداست، Hassner, 1997: 57« )کاربردی

عنارص و قدرت  ،اجتامعی زندگیرسزمین ابعاد گوناگونی از 

 مادی همچون فضا و عنارص منادین هامنند هویت جمعی

(. هویت Paasi, 2008: 109) دهدرا کنار یکدیگر قرار می

نیز بخشی از مؤلفۀ فردی و جمعی انسان است که 

رود. هویت چیستی و کیستی به شامر می کنندۀیفتعر

نی رخ خورد، در کالبد هویت مکاکه با فضا گره میویژه آنگاهبه

بیانگر ارجاع کیستی و چیستی یک شخص به »منایاند که می

(. تعلق نیز بخشی Brown, 1997: 13« )یک مکان است

رود که در آن ابعاد مکانی و هویت به شامر می ۀاز فراورد

آمیزد و احساس تعلق مکانی شناختی انسان درهم میروان

 ن دارایی(. رسزمBurchell, 2014: 541آید )پدید می

ها دهیندها، پدیاز فرا یار یای با بسپیوند و پیوستگی دوجانبه

می همچون ملت، یاست. مفاه یاسیس یهاو سازمان

                                                           
1. Territorializing 

 یرامون و مانند آن، ارتباطیكشور، حكومت، دولت، مركز و پ

ای که خشونت، گونهبه ،ن دارندیبا مفهوم رسزم مستقیم

 ،یاسیرات و تحوالت سیی، تغیقوم یهایساز جنگ، پاك

و  یساز نیند رسزمی، از فرایو اقتصاد یاجتامع

 انیب ای 1یخواهرسزمین». اندیافتهپرورش یخواهنیرسزم

 كنرتل اعامل یراهربدها نیترعیشا از یكی قدرت ییایجغراف

 قرار استیس و ایجغراف تعاملۀ حوز  در كه است یاسیس

 از استفاده یچگونگ و اسیبه مق مربوط رد. مسائلیگیم

 یاسیس مناسبات از فضا مختلف سطوح در ینیرسزم راهربد

 عملكرد خاستگاه استیس و ایجغراف . تعاملپذیردتأثیر می

 و یاجتامع و كنرتل یگذار استیس ملت،-كشور سازمان

 ،یانتخابات یهاحوزه یبندفضا )محدوده یاسیس میتقس

 «است ( بودهغیره و كپارچهیو  فدرال یاسیس نظام

(Kavyani Rad, 2013: 48) .گرچه نیرسزم مفهوم 

 افتهی لیحكومت تقل قلمرو به تنها انگارانه،ساده ایگونهبه

 یهاگروه ها،حكومت جزبه كه ستا آن واقعیت اما ،است

 یهاگروه اقوام، ،یاسیس یهاهمچون سازمان یاجتامع

 یز داراین هایامپراتور  ها ولهیقب یخیتار نظر از و یبوم

 ,Muire) اندداشته ینیرسزم یادعاها ای بوده نیرسزم

 به نیرسزم»بیان داشت: توان رو، میاز این. (11 :1999

 با نی است ویمع مرز كه دارای شودیم گفته یمناطق

)میرحیدر و  «شودحكومت، مدیریت می نام به توانا یگر یباز

 .(63: 1398همکاران، 

 ،ستا ایجغراف علم یاساس بنیادهای و مفاهیم ن، ازیرسزم

ك یتیژئوپل در قدرت ییجاجابه ن، عاملی مهم دریچراکه رسزم

است. به سخن دیگر،  بوده ییفضا یسازمانده و جهانی

فضا، همراه و همزاد انسان بوده و  یسازمانده یبراکوشش 

خ از یمنجر به حركت تار یساز نیزه و فرهنگ رسزمیغر

مجدد  یبرش تاکنون شده است. بازساز  ییسكونت ابتدا

ت از تالش یعت، حكایخ و طبیاز نگاه تار یاسیس یهانقشه

 ن و فضای، متلّك و كنرتل بر رسزمیرگذار ینفوذ، تأث یبرش برا

وند با خاك، ین و پیست. درهرحال، تعلق انسان به رسزما

 یهایكربندیکند تا پجاد مییای در انسان اثانویه یرو ین

هر  در كند. دیبازتولجاد و یآن ا یش را بر مبنایخو یاجتامع
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 ،یاسیس و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتامع تعامالت روی،

آنچه در این پژوهش  ن بوده است.یرسزم یدهیپد از متأثّر

رسزمین اهمیت دارد و بنیاد این پژوهش را پی ریخته  ۀدربار 

است، نگرش جغرافیای پساساختارگرا و پسامدرن به مفهوم 

توان رسزمین را رسزمین است. از این رهگذر، دیگر منی

بدین  ،یک وجود عینِی مشخص و معین در نظر گرفت ۀمثاببه

یک عینیت مطلق با مختصات و معنی که رسزمین 

ست که بازیگری بنام نیمالً تعیین شده های کاویژگی

حکومت بر آن مدیریت دارد. از نظرگاه جغرافیای سیاسی 

از  اییک منت در درون مجموعه ۀمثابپسامدرن، رسزمین به

گیرد و پس از آن در یک شکل می 2هاو سوبژکتیویته 1انتزاعات

یابد. به دیگر سخن، منودی عینی می« فضا»گاهی به نام گره

و پشِت مفهوم رسزمین، مفاهیم دیگری نهفته است  در پس

دست هم بهرهگذار زمان دست تاریخ و در طولکه در 

بنام رسزمین پدید آید  3بژکتیوا اند تا یک وجود عینی وداده

(Elden, 2013: 3.) 

یی برخاسته از نوع خاصی از هاها و نگرشچنین بینش

از نظرگاه پژوهی میشل فوکو است. پژوهی و تاریخمفهوم

افتد ای کالن بکار میکه در گسرتهویژه آنگاهفوکو، حاکمیت به

ای گسرتده عۀآورد، مجمو قدرت را فراچنگ می 4اندامِ -و کالن

بندد. فوکو را بکار می 6هاسازیو سوژه 5هااز هنجارسازی

به تصویر  7های گفتامنیژگی درونی رژیمیی ومثابهفضا را به

هایی، قدرت، دانش و فضا ین رژیمکشد. در درون چنمی

ها بر شوند. زمانی که رابطهآمیخته میصورت دوسویه درهمبه

ها، ای از گفتامن، مجموعهآورندیاساس قدرت رس برم

های گیرند. این سه زمینه به شیوهها و فضاها شکل میدانش

یابند تا نوعی از ثبات می 8ای باهم تکامل و فرگشتپیچیده

های ناهمگن، 9بنابراین، در درون این مجموعه پدید آید.

هرگونه جداشدگی گفتامنی و فضایی ناشدنی است. چراکه 

گیرد، کنش در یک دانش در رویه، صورت مادی به خود می

                                                           
1. Abstracts 

2. Subjectivities 

3. Objective 

4. Macro-Physics 

5. Normalization 

6. Subjectifying 

7. Discursive Regimes 

یابد و این چارچوب با تشکیل یک سازمان چارچوب منود می

اندازد و در آن کار میههای دانش را بفضایی، سامانه

میشل فوکو،  (.hMurdoc ,2013 :44) شودمی 10ورغوطه

گشاید که فیلسوفان و برمی پرده از رخسار این نکته

یکی از  ۀمثابها است که فضا را بهشناسان، نسلجامعه

اند. فوکو در های وجودی جغرافیا، خوار شمردههسته

فرانسوی هرودوت، بر آن است که باید  ۀای با مجلمصاحبه

علوم انسانی، جایگاهی خاص و  برای جغرافیا در میان

کند، برجسته بازگشود، چراکه مسائلی که جغرافیا مطرح می

مثابۀ یک پشتیبان، جغرافیا به» :مسائلی حیاتی است

هایی چنربه ی یک رشِط امکان وجود، بر روی گذرگاهمثابهبه

 ای از عوامل قرار گرفته استزده است که میان مجموعه

ترین باید یکی از بنیادیمیجغرافیا واقعاً  [...]

(. Foucault, 1980: 77« )های من باشدمشغولیدل

 :چنین خالصه کرده استدرک گریگوری، این واقعیت را این

در درون جغرافیای  11گراییو قطعیت عادِت اُبژه مقبولیت»

تردید واقع شده است. در  ای موردصورت فزایندهانسانی، به

ای از واژگونی اسرتاتژیک به روی پساساختارگرایی، گونه یۀنظر

وقفۀ خود، های بیکه با کوشش صحنه آمده است

جغرافیایی را به انجام  ۀپروژ  12متامیت همدیدیِ  خواهدمی

آورد نابراین، پساساختارگرایی این امکان را فراهم میاند. رسا

، ای جدیدی ساخته شوند. این رویکردهای نظریهکه بینش

 ،سازدهمچنین ایجاد فضاهای فرضی جدید را ممکن می

هرگونه جغرافیای »چراکه پساساختارگرایی بر آن است که 

هایی توجه کنند که در آن انسانی انتقادی باید به شیوه

های زیستی های مختلف جهانمعناها به گرد مکان

خورند و چرخند، در درون آداب اجتامعی پیچ و تاب میمی

 ,Gregory« )شوندهایی از قدرت بافته میطهدرون راب

1994: 76.) 

8. Co-Evolve 

9. Assemblage 

10. Immerse 

11. Objectivism 

12. Synoptic Completeness 
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یک رسزمین مشخص با حاکمیت سیاسی  یدایشرو، پاز این

نیست، بلکه  یوستهپهممشخص، یک فرایند خطی و به

اند تا از درون و ها گِرد آمدهها و اُبژهای از گفتامنمجموعه

ر این ژرفای آن، یک رسزمین پدیدار گردد. بر این پایه و د

پژوهش، پدیدار گشنت رسزمین ایران با حاکمیت سیاسی 

متمرکز سیاسی در زمان ساسانیان، سیر خطی و ناگهانی 

نبوده است؛ بلکه در پس این حاکمیت متمرکز ساسانیان بر 

ها نهفته است که در درازنای ای از گفتامنایران، مجموعه

اده است. متمرکز ساسانیان شکل د ۀیافته و سامانتاریخ قوام

ترین بخش به سبب چنین اهمیتی، در این پژوهش کهن

که در گاهان که  شودتا مشخص شده اوستا، واکاوی 

های حاکمیت مایهزرتشت است، بن ۀنخستین رسود

 ریزی شده است.سیاسی بر رسزمین چگونه بیان و پی

 گاهان

 هفده است،« رسود»ها که لفظاً به معنای یا گات گاهان

 یمتون دهد،یم لیتشك را های اوستاسنی ۀمجموع از رسود

 با ها،آن در مذكور میمفاه و یزبان از نظر كه موزون است

، است. زبان گاهان متفاوت کلیبه اوستا یهابخش ریسا

-لهجه گرید تحول زانیم به توجه با كه دارد یكهن اتیخصوص

 نامید که« اوستای قدیم»را  آن توانیم باستان، یرانیا یها

و  پیش از میالد 800تا  1200های ان سالیم یخیتار در

 ,Kellensرسوده شده است ) زیاد در ناحیۀ فراروداحتاملبه

مربوط به  تقریباً (. تألیف گاهان از سوی زرتشت، 28 :1993

مردم شکلی انتزاعی یافته  ۀدر اندیش« خدا»زمانی است که 

 بود.

ات گوناگون یظرن گاهان نیم و مضامیر مفاهیدر رشح و تفس

ن متون را عرفان یا یگروه .گر وجود داردیكدیو متناقض 

مقایسه قابل 1ینوعی آن را با عرفان َشَمندانند و بهیرصف م

د ین متون تأكیات در ایگر بر اخالقید یدانند. گروهیم

ك و یپندارند كه از نیم یورزند و زردشت را چون آموزگار یم

                                                           
مذهبی است که -م در اصل نوعی زیست و باور جادویییسنمَ شَ . 1

شمن متمرکز شده است. این نوع فرد جادوگر به نام حول محور یک 

در آسیای شاملی و رشق اروپا بسیار  یژهوباور در جوامع بدوی و به

نظر قطعی وجود  ،ی شمنی واژهی ریشههرایج بوده است. دربار

 Witsen) اما آنچه مسلم است اینکه نیکالس ویتسن ،ندارد

Nicolaes)  سیربی  ۀدر سفری که به منطق م1692بازرگان هلندی در

هم بر آداب و  یراند. برخیسخن مشه، گفتار و كردار یبد اند

ز و از نوع یاق آن را رمزآمیورزند و سبك و سید میها تأكآیین

دانند كه یهام میپر ا یزبان یبزرگ و دارا یاز با خدایراز و ن

مردم  ۀهای خاص دینی که مناسب توداحتامالً تنها در انجمن

مارتین هوگ، نخستین  رفته است.کار میهنبوده، ب

گاهان، زرتشت را پیامربی  بررسیاسی است که با زبانشن

بیستم میالدی،  ۀیکتاپرست معرفی کرد. در آغازهای سد

مولتون نیز بر یکتاپرستی زرتشت انگشت تأکید نهاد. بارتلمه، 

ی زرتشت ی اندیشهمایهزبانشناس آملانی بر آن است که بن

زیستی های جغرافیایی، بنیادهای توان با توجه به ویژگیرا می

به یکجانشینی به سه مرحله  کوچنده ۀو گذار از جامع

نخست و دوم، زرتشت در موطن  ۀدر مرحل .بندی کرددسته

خود، ماد )آذربایجان( ساکن است و جنگ و گریزی پیوسته 

یعنی زرتشت به جنگ  ،برقرار است یتو ثنو یتمیان وحدان

اما در این راه  ،ی خود برخاسته استهای جامعهریگمرده

یابد و باوجود پذیرا شدِن نسبی توفیق چندانی منی

جامعه برخالف زرتشت  ۀیکتاپرستی، اما همچنان قاطب

و دفاع  ی فرارودناحیهبه  زرتشتسوم، کوچ  ۀهستند. مرحل

رسسخت وی از یکجانشینی و گره زدن دین خود به قدرت 

اروین  .(Duchesne-Guillemin, 1995: 41-42) است

ولف، گاهان را از نظر زمانی با پنج مرحله از زندگی زرتشت، 

. 1(: Duchesne-Guillemin,1995) برابر دانسته است

. (30-31، 40 هایکند )یسنزرتشت پیام خود را ابالغ می

که گردد و درحالیزرتشت با مخالفت و ضدیت رویارو می. 2

جوید ید است، از خود مدد میدر تبلیغ دین دچار ترد

وجوی حامی زرتشت در جست. 3، (32 ،44، 48 های)یسن

زرتشت ویشتاسب . 4 (.29، 43های آید )یسنبرمی

، 49های گزیند )یسنعنوان حامی برمی)گشتاسب( را به

ویشتاسب )گشتاسب(  ،زرتشتناحیۀ فرارود،  در .5 (.46

 (.46 ،49 هایگزیند )یسنعنوان حامی برمیرا به

و این  کندیاد می Schamaneداشته است، از چنین باوری با عنوان 

میرچا ایلیاده بر آن است که . شودمی زبانانیسیواژه وارد ادبیات انگل

به معنای  śrámaسنسکریت  ۀی شمن، از ریشاصلی واژه ۀریش

به معنای  śramaṇáبرگرفته شده است که حالت اسمی « رنج»

فلسفی  ۀبا صبغ «ی رنجدارنده»)در اصل به معنای « پارسا»

 (.Eliade, 2004: 4)سازد بودائیسم( را می
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دارد که در این هنگام که زرتشت گاهان را قراین نشان از آن 

ایرانی از  و زمان زیادی از جدایی اقوام هندرساید، مدتمی

هم نگذشته است و دو خصوصیت بارز در جغرافیای آن 

ثباتی و فرتت، نوعی بی .1شود: مشاهده میروزگاران 

های داخلی و خارجی رسزمیِن زرتشت را فراگرفته و یورش

نیاز به حاکمیت سیاسی متمرکز برای  .2 رد.فراوانی وجود دا

شود. گفتگو و سازی رسزمین احساس میثبات و یکپارچه

به یاوری و پشتیبانی از سوی یک « گاو»شکایت زرتشت از 

در هر روی، با توجه به قدمت و  شاه قدرمتند اشاره دارد.

جغرافیایی آن -تاریخی گاهان، واکاوی ابعاد سیاسی ۀپیشین

ای برخوردار است. پژوهش و برون زایندهاز اهمیت س

کشیدِن مفاهیم جغرافیای سیاسی از اوستا و گاهان برای 

بسا گیری حاکمیت در ایران باستان و چهفهم چگونگی شکل

های ایران که در پژوهش بودهایران پس از اسالم، یک رضورت 

از آن غفلت شده است. به باور نگارندگان، گاهان و دیگر 

تر از این دو، وستا یک سامانه، دستگاه و مهمهای ابخش

ای آن تا حال هفلسفی است که بازمانده ۀفضای اندیش

کوشیده حارض نیز زنده و دخیل است. در پژوهش پیش روی، 

 .آیدبا تحلیل محتوا به چنین مهمی به دست  شده

 ایرانشهری ۀاندیش

صورت مدون و ایرانشهری، نخست بار و به ۀاندیش ۀنظری

( مطرح 1397جواد طباطبایی ) دیمند از سوی ستساخ

ان یرانیا ینیب، جهانیرانشهر یا ۀشیاند»گردید. درواقع، 

د یچرخیبر حول و محور آن م یرانیا ۀباستان است كه جامع

از  (.53: 1397طباطبایی، ) «گرفتیو قوام م

ا به ی یرانشهر یا یاسیس ۀشیشه، اندین اندیا یهارمجموعهیز

ات یاست كه سبب تداوم ح «ن نامگییآ» یزبان پهلو 

شه با انتقال به ین اندیشد. ا نیزمرانیا یو فرهنگ یاسیس

 یبین دوره، تركیاز اصول ا یبر برخ یرگذار یو تأث یدوران بعد

                                                           
ای کامالً ایرانی )بغداد واژه« بغداد». واژۀ بَغ که در جزء نخست واژۀ 1

و به معنی داده و هدیۀ الهی است( نیز مانده است، از صفات 

« رزّاق»را با واژۀ  توان آننوعی میرود که بهشامر می اهورامزدا به

تقسیم کردن، »به معنای  -bagaمرتداف دانست. واژۀ بغ از ریشۀ 

نیز از همین ریشه و به آمده است )واژۀ باغ دستبه« بخش کردن

صورت است(. در گویش شامل رشقی این واژه به« بخش»معنای 

و از طریق زبان ُسغدی وارد « بَی»صورت شده و بهتلفظ می« بَگ»

 ،است عرضه داشتیاست را به جهان سیس یهیع از نظریبد

 یر شاهینظ یرانشهر یا یهاای كه شامری از شاخصگونههب

، ین و ُملك، عدالت، راستی، توأمان بودن دیزدیفرّه ا، یآرمان

ن یق و در ایاز دوران باستان به دوران بعدی تزر غیره و ییدانا

، یرانشهر یا یاسیس ۀشیاند»دوران مورد استناد قرار گرفت. 

م یخ قدیبزرگ تار ۀاست كه دو دور  ییدایناپ ۀهمچون رشت

آن تا فراهم آمدن مقدمات  یباستان ۀزمین را از دور ایران

 Zahiri) «زندیوند میگر پیكدیبه  یخواهجنبش مرشوطه

Nav and others, 2009: 43.) ۀشیاند ۀبنیاد و شالود 

ت یاز اهم یرانیجامعه ا یاسیس ینیبكه در جهان یرانشهر یا

 ۀاست كه در تارک هم یبرخوردار است، نهاد شاه یاژهیو

 ۀشیاند» :قرار دارد یرانیا عۀجام یاجتامع یهانهادها و گروه

منابع بازمانده از  یكه از بررس یاگونهه، بیرانشهر یا یاسیس

 ۀشید، اندیآیزمین برمایران یاسیخ سیز تاریدوره باستان و ن

ده یسنج یآرمان یاسیس ۀشیاند یۀموجود، بر پا یشاه

ران ین مقام در ایار، واالتریشهر» (.Ibid: 175) «شودیم

 ییقرار دارد و الگو یدر رأس هرم اجتامع که استباستان 

مناسبات  مۀد او را رسمشق قرار دهند و هیاست كه مردم با

 «هاستآن یو ضامن بقا یاجتامع ،یاسیس ینهادها

(Ibid: 55.) اهورامزدا  ۀدین و برگزیزم یخدا بر رو  ۀندیاو منا

)شام  1اَشام بَغان»را به لقب  یپادشاهان ساسان»است؛ 

: 1388)کریستینسن،  «کردندی( خطاب میدات الهموجو 

شه پرستندگان مزدا ی، همهابهیآنان خود را در کت. »(288

ا ی یگان )بیخود را خدا حالنیاند؛ اما درعسن( خواندهی)مزد

. آنان (189)هامن:  «انددهیزدان( نامیان )یبغ( و از نژاد خدا

 «نوشتندیم 2انیخدا یها عبارت از تخمهبر سكه»همواره 

(Henning, 2008: 13  ؛Henning, 2010: 69.)  شاه

شود، یده میرانشهر برگزیحکمرانی ا یاهورامزدا برا یكه از سو 

شه یباشد. در اند یت و تأیید الهیمرشوع ید دارایبا

حاصل « فرّه»ت و تأیید توسط ین مرشوعی، ایرانشهر یا

، در اصل یکی از «بگ»یا « بغ»زبان ترکی شده است. بنابراین، 

یافته « خدا»گذار زمان خود معنی  اهورامزدا بوده است که درصفات 

 در عربی.« رَّب »است. مقایسه کنید با واژۀ 

 ēzadân toxmagیا  toxmag i ēzadânپهلوی این عبارت،  ۀبرابر  .2

« ایزدان»هامن  ēzadânو « تخم و نژاد»به معنای  toxmagاست. 

 است.



 

 ۴۳شماره   ۱۴۰۰تابستان 

۷ 

ی
س

سیا
ر 

ص
عنا

ی 
س

شنا
از

ب
… 

 یاست. فّر، پرتو  ین پادشاهییاز اركان مهم آ یكیشود كه یم

اما  ،عه نهاده شده استیاست كه در وجود فرد به ود یزدیا

ش ی، درون خوین فروغ آن است كه آدمیاز ا یمندبهره ۀالزم

آن وجود  ۀجیها پاك سازد تا درنتیها و زشتیبد یرا از متام

ل بر آن یها و فضایش برگردد تا خوبیخو یازل یبه پاك یآدم

ن امر با یگر، از ایاز متون د یاوستا و برخد. در یمنا یتجلّ 

 Zahiri Nav and)اد شده است ی 1«یشكار یخو»عنوان 

others, 2009: 43.) 

به ایرانشهری  ۀنظر نگارندگان پژوهش حارض، در اندیش یۀبر پا

فضائیّت
ای را مندی که مفاهیم اسطورهو مناسبات رابطه 2

است.  بخشد، توجه نشدهیا عینیت می 3در فضا تجسد

و  ۀای را عینیت بخشیده و آن را با سوژ آنچه مفاهیم اسطوره

حاکمیت پیوسته ساخته است، وجود یک فضا  4یهافاکت

 ۀمثاباست که آغاز و انجام یک شبکه را در دست گرفته و به

ای کند و با پدید آوردن شبکهیک بسرت و مکانی پویا عمل می

ای را ممکن ندی مفاهیم اسطورهاز مناسبات، کالبدب

جغرافیا و  ۀنگرانکلسازد. چنین دستاوردی با نگرش می

دانش  ۀمثابگاه و جغرافیا بهیک گره ۀمثابقلمداد کردن فضا به

 شود.ممکن می ( ,1980Foucault) 5گاهیگره

طباطبایی، )« حیات سیاسی و فرهنگی»نام هآنچه در ایران ب

رسچشمه گرفته از آئین شود، تنها برآمده و ( نامیده می1397

نیز در آن مشاهده  6بلکه دوران گسست ،زرتشتی نیست

، تیتوان به مانواین دوران گسست می ۀشود. ازجملمی

های اسالمی، ترکی مایهجنبش مزدک و پس از آن نیز تأثیر بن

شناختی و ساختاری و غربی، گسست گفتامنی، معرفت

مندی، ر به فضا، رابطهمزبو  ۀاز این رهگذر، در نظری اشاره کرد.

و  توجه نشده و تنها رسمنون 7نگرانهو نگرش کُل گسست

ای و بازتولید آن در حیات سیاسی و های اسطورهرسمشق

فرهنگی آن اهمیت یافته است. آنچه در این پژوهش از منوط 

                                                           
دانست. معادل  «یا تکلیفوظیفه » معادلتوان خویشکاری را می .1

کاری که انسان خود »و لفظاً به معنای  xvēškârigپهلوی این واژه، 

 ، است.«دهدیا برای خود انجام می

2. Spatiality 

3. Embodiment 

4. Facts 

5. Intersectional 

6. Discontinuity 

دینی -فرهنگی ۀایران باستان و نیز دور  ۀو محدود به دور 

، آنچه در این برهه حالینباا پیشامزدکی و پیشامانویت است.

مندی و عینیت مهم و بنیادی است، توجه به فضا، رابطه

توان گفت که چنین الگویی حتی در دوران یافنت است. می

شده است، اما انقطاع و  یگیریپس از اسالم نیز پ

ای موارد که در پاره آمدهیشهای مفهومی در آن پگسست

است. پرداخنت به این روند و ها را نیز دگرگون منوده ساخت

شناختی، گفتامنی و های معرفتنیز آشکارسازی گسست

و مزدکیان به  یتزعم نگارندگان از دوران مانوساختاری که به

دهد، در چارچوب این پژوهش ناگنجیدنی است بعد رخ می

و  9مندی، رابطه8مندیو آنچه در اینجا مهم است، شبکه

است که « فضا»از رهگذار  مفاهیم سیاسی 10عینیت یافنت

های ها تا میانهای را تقریباً از زمان حاکمیتگفتامن پیوسته

حاکمیت ساسانیان پدید آورده است. ذکر این نکته نیز 

جغرافیایی در زمان مادها، -رضوری است که گفتامن سیاسی

 .از حاکمیت ایالمیان نیز تأثیر گرفته است

 11ی پژوهشهایافته

! اهورامزداای » :خواهدزدا راهنامیی میماهورازرتشت از 

توانم در انجام وظایفم تو را خوشنود سازم؟ رهربان چگونه می

پرداز، خویشان و دوستان مرا فریب داده، بر ضد روحانی دروغ

اند! اهل شهر و محل مرا ها را از من راندهمن برانگیخته و آن

دنیایی بدکار و رهربان  کنند با من درشتی و ستیز کنند!وا می

؟ به کجا آورمیدهند! به کدام رسزمین رو آزار می پرداز مرادروغ

 «.پناه برم؟

 ،یک رسزمین است یریزی دین خود در پزرتشت برای پی

دهنده و جهت ۀی یک اسطور مثابهرسزمینی که به

کننده عمل کند و آغازی باشد برای پی افکندن یک تجمیع

ن رسزمین را از اهورامزدا مختصات ای اوحاکمیت مشخص. 

شناسی سیاسی با قدسیّت درهم شود تا تکنیکپرسان می

7. Holistic 

8. Gridding 

9. Relationality 

10. Objectifying 

شده از گاهان در سه ها از گاهان، ترجمۀ انجامقولنقل. اساس 11

 ؛Schwartz, 1991؛ Geldner, 1895کتاب مذکور است: )

 (.1390 دوستخواه،
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ی رسراست به نبود اشاره بیامیزد و روح جمعی را بنیان نهد.

تواند در یک رسزمین مشخص در گاهان، دالیل گوناگونی می

پی داشته باشد. از این میان، آشفتگی و نابسامانی فالت 

جغرافیایی ناساز، همچون ایران و پدیدآیی وضعیت 

ای یکجانشین، ُشبانی به جامعه ۀخشکسالی و گذار از جامع

توان برای این یلی است که میدال ینتراز خرسندکننده

 ۀنابُردگی بیان کرد. از همین روی، زرتشت با مشاهدنام

همزاد  ۀجغرافیای نابسامان ایرانویچ، در پی یافنت اسطور 

هامن مشخصات ایرانویچ که از  یعنی رسزمینی با ،آیدبرمی

برای چنین کاری، باید  اودروغ و خوی دیوپرستان تهی است. 

گانگی را اساس خود قرار دهد؛ خدای یگانه، رسزمین تک

 یگانه، دین یگانه و مردمان یگانه.

رسایم که پیش ازین کس نه گفته و نه رسودهایی را می»

ی من گوش است. پس به نیایش برخیزید به رسودهاشنیده 

دهید و به یاری من بشتابید تا آرامش و آسایش را به جهان باز 

شهریاری اهورایی را در جهان  یرناپذبرگردانیم و نیروی خلل

 .«استوار کنیم

تکنیک زرتشت برای بنیان نهادن حاکمیت خویش، ادعای 

سخنان نو است. این سخنان نو، نوعی چالش برای  ۀارائ

ود است. از این روی، وی ی موجهژمونی نظام سلطه

نامد و با حاکمیت خویش را دانشی تازه و بدیع می« دانش»

ی جغرافیایی از مثابهخویش بهتفسیر محیط پیرامون 

نظمی، آشوب و اغتشاش به دنبال درافکندن نظم و سامان بی

است. برآمدن یک نظم از پس یک  در جغرافیایی جدید

روشن  ۀاسطوره دارد. منونای بس ژرف در نظمی، پیشینهبی

آن، پاسداشت بهار و نوروز در اساطیر و فرهنگ ایران و 

نظمی و ی نو شدن جهان و چیرگی بر بیمثابهتفسیر آن به

بازگشت  ۀاسطور »خمودگی است. چنین نظرگاهی به 

شود؛ بازگشتی جاودانه به یک نظم تعبیر می« جاودان

ای وجود اسطورهای که پیش از این در جغرافیایی اسطوره

 ۀنظمی و آشوب شده است. وظیفداشته و اینک دچار بی

باورمندان در چنین وضعیتی، کوشش برای بازگرداندن نظم و 

 ای است.در چارچوب و قانون نظم جاودان اسطوره« راستی»

پاک، تو را با رسودهای ستایش  با منش کهیهنگام»

م جهان ان مردخوانم، آگاهم که مرا برای رهربی رو می

 .«[...] ایگامشته

رهربی روان مردمان، برای برساخنت یک روح جمعی از اهداف 

واالی زرتشت است. از این روح جمعی، یک هویت مشرتک 

 -های مشرتک حاکمیت سیاسیتراود که پایهبیرون می

آگاه است که  اوها، ریزد. با رهربی بر روانمی قدسی را پی

نگ خواهد آورد؛ به دیگر سخن، وی ها را نیز فراچرهربی بر تن

ای و نگرش معناگرایانه برای برساخت از منش اسطوره

ی خود آگاه است و از رهگذار اسطوره و حاکمیت در زمانه

آورد. بنابراین آئین، مردمانی مشرتک با هویتی مشرتک گرد می

ی اعتقادی نیست، توان گفت که گاهان تنها یک سامانهمی

 ی سیاسی نیز هست.لسفهبلکه یک دستگاه ف

ای اشا، بهرتین راستی را بر من آشکارساز و آرزوی مرا به »

 .«گشتاسب شاه برآورده گردان

با گِرد کردن نیروهای مینوی و روح مشرتک برای حاکمیت 

منسوب به زرتشت، وی دو گزینه دارد. یا خود را پادشاه 

 ی یک هویت کامالً جدید و نوساختهبخواند و در اندیشه

ها را هاِی قدرِت موجود همراستا گردد و آنبرآید و یا با رابطه

 ۀبه سود خویش جریان دهد. هم از این روی، زرتشت گزین

یک مصلح اجتامعی منودار  ۀمثابگزیند و بهدوم را برمی

های ریگها و مردهمیراث ۀبدین معنی که هم ،شودمی

دد اصالح کند، بلکه درصفرهنگی گذشته را نفی منی-آئینی

صورت غیرمستقیم و است. زرتشت بها هها و کاستیکژی

نجهانِی مردمان را نیز فراچنگ رهربی مادی و ای ۀباواسط

 ۀآورد و با پیوسنت به یک جریان قدرت، آغاز و فرجام هممی

پس ای اهورامزدا، با نیروی [ ...]»: گیردامور را در دست می

نخست، این آفرینش خرد و سخن مرا آگاه فرما که در روز 

 «.چگونه هستی یافته و پایان آن چگونه خواهد بود

افکندن حاکمیت خویش، باید برای زرتشت برای پی

( غیره رخدادهای کالِن جهانی )هامنند هستی، مرگ، زمان و

توجیهی همسوی و همراستا با حاکمیت موردنظر خویش ارائه 

خود را ناگزیر به پیوسنت به دو منبع  اودهد. برای چنین کاری، 

بیند؛ خرد و سخن اهورامزدا. می گیتی و مینوی جغرافیای

ای گاه اسطورهتنها از رهگذار پیوسنت به این منبع و اندوخت
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 1سیاسی-تواند کلیات حاکمیت قدسیاست که وی می

عنوان خرد و سخن اهورامزدا، به خویش را بنیاد نهد و خود به

قوانین و  ۀدر این مرکز، هم .تبدیل شود« رسیمرکز حساب»

گردد. به دیگر شود و به پیرامون منتقل میاحکام ساخته می

پیرامون و با چنگ در انداخنت به -مرکز ۀسخن، از یک رابط

، چگونگی ترسیم یک حاکمیت 2یک منبع فراجغرافیایی

ای در جغرافیای گیتی )در برابر جغرافیای اسطوره-سیاسی

شود. این یک مانیفیست بازتولید می ۀمثابهمینوی( ب

توان در حاکمیت ساسانیان به نظاره مانیفست را می

 ۀهای هخامنشی، نظریکتیبه ۀنشست که از ترکیب نظری

موبدی گاهان و مذهب ملی برساخته شده است )شکل 

1.) 

                 

             

       

 
متحداملرکز گفتامن سیاسی حاکمیِت ساسانیان  ۀدایر  :1شکل 

 (Darvishi, 2006؛ Molé, 1963 :)اقتباس از

( نیز بیان کرده است، در گاهان، 1963همچنانکه موله )

کند، را برگزار می 3شِز شخصیت مرکزی دین، مردی است که ی

کند و با برگزاری گوید، وحی را اعالم میبا اهورامزدا سخن می

های سازد. در کتیبهشه )نوسازی( را محقق میآئین یزش، فر 

با اعامل قدرت به  اوداریوش اول،  ۀویژه کتیبهخامنشی و به

که خود را برگزیده از سوی  اورسد. همین رهیافت می

باالند بخشد، آن را میمی 4داند، به جهان اََشهاهورامزدا می

                                                           
1. Political-Numinous Governmentality 

2. Meta-Geography 

ها است. . یزش به معنای ستودن اهورامزدا و ستایش همۀ نیکی3

 ریشه هستند.معنا و همیزش همیزدان، یزد و ایزد نیز با 

4 .asha : حق، ی، راستاز سوی اوستاشناشان« اََشه»معنی ،

ترجمه ب كامل ینش، نظم و ترتیآفر ی، قانون ابدیقت، دادگر یحق

اََشه  ه  اند خود واژ ح دادهیترج ،از گزارشگران گاهانبرخی . شده است

ز ین یكنون پژوهشدر که  اورندیش بیدر گزارش خو همین صورتبهرا 

ن یو مهم د یارکان بنیاداز  یكی ،اََشه شده است. یرو ین روش پیاز ا

در  5«رشیعت گاهانی»رو، کند. از اینو به فرشه تبدیل می

 ۀمثابکند و بهتاروپود حاکمیت سیاسی در ایران نفوذ می

 کند.در جغرافیای سیاسی ایران باستان عمل می« امتسفر»

          
          

        

               

        
        

       
     

 
ای کیانیان و پدیدار گشنت رسزمین در حکومت اسطوره :2شکل 

 نگارندگان( مأخذ:)عینیت آن در حاکمیت ساسانیان 

شود، مدل حاکمیت باال دیده می هامنگونه که در شکل

ای حکومت در مدل اسطوره 6ۀیافتساسانیان منود عینیت

ی شاخص ست. مدل حکومت در اوستا، سیطرها اوستا

بدین معنی که در نوع  .دهدای رسزمین را نشان میاسطوره

 ۀمثابدهد، رسزمین ایرانویچ بهحکومتی که اوستا نشان می

را گرد هم  7هاه دیگر موجودیتیک آغازگاه و عاملی است ک

ای و دین ای، پادشاه اسطورهآور اسطورهآورد و سنتِز پیاممی

ای حکومت در اوستا، چیند. در مدل اسطورهرا کنار هم می

رسزمین در تارک مدل حاکمیت قرار دارد و زمانی که همین 

 ۀدوسوی ۀیابد، رابطمدل در زمان ساسانیان عینیت می

گیرد و حکومت پادشاهی با دین رسمی در رأس قرار می

یابد که این جایگاه و بسرتی مقدس منود می ۀمثابرسزمین به

مارتین دین و حکومت رسمی را متبلور سازد. بدانسان که 

شهیر آملانی نیز گفته است، یدگر، فیلسوف هَ 

های تنها محدود به ابزارها و پیامیش 8شناسی سیاسیتکنیک

 بدان همواره گاهان( در ویژهبه) است كه در رسارس اوستا یمزداپرست

 رستگاری هایراه ه  هم دین، این در که گفت توانمی و رودمی اشاره

 ;Duchesne-Guillemin, 1995) «ونددیپیم اََشه به

Pourshariati, 2008.) 

5. Gahanic Positivity 

6. Objectified 

7. Entities 

8. Political Technology 
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 ینتربلکه مهم ،انه در امر سیاست و حکمرانی نیستفناور 

 ,Eldenاست ) 1کارکرد آن، در چنگ گرفنت و متقاعد کردن

(. چنین امری، نوعی هرن یا شگرد برای حاکمیت 16 :2013

میشل فوکو، رسزمین  ۀبه دیگر سخن و به گفت .سازدفراهم می

محض )امر عینی مشخص( نیست، بلکه در پس  ۀتنها یک اُبژ 

ها )امور ذهنی پشِت آن، خرواری از مفاهیم و سوژه و

(. از این رهگذر، Ibid: 17اند )شدهنامشخص(، پنهان

بازساخت و برساخِت رسزمین ایران، از دل و ژرفای متونی 

گیری آن، هزاران ای برآمده است و روند شکلاسطوره-دینی

ریزی شده و پس از سال پیش در درازنای تاریخ در اوستا پی

 2هامندیاز رابطه اییدهتندرهم ۀهزاران سال با پدیدآیی شبک

 عمل به تن کرده است. ۀدر حکومت ساسانیان، جام

                
           

              
     

                
        

        
       

                         
            

                  

              
     

  
  

  
  

 

        

  
   

   
 

        
 

عینیت یافنت گفتامن رشیعت گاهانی در  مناییروند :3شکل 

 نگارندگان( مأخذ:حاکمیت ساسانیان )

 

 

 

                                                           
1. Grasping and Conceiving 

 گیرینتیجه

ای، امری ، برخالف نظر عده«ایرانرسزمین »پدید آمدن 

، سیر تاریخی گروهی دیگرناگهانی نبود و نیز برخالف نظر 

یکدست، خطی و عینی را طی نکرده است. رسزمین در ایران، 

ای از به شبکه یوندیافتهشدت سوبژکتیو، گفتامنی و پامری به

ای است. از قدرِت دینی و اسطوره-های دانشمندیرابطه

های ایران پیش از اسالم، تنها ساسانیان بودند میان سلسله

 ۀرسزمین ایران را بر پای ۀیافتکه توانستند صورِت عینیت

عمل بپوشانند. با نظامی متمرکز جامه« رشیعت گاهانی»

ترین ویژه گاهان که کهناوستا، کتاب دینی زرتشتیان و به

یک دستگاه سیاسی و مانیفست  ۀمثاببخش آن است، به

مفاهیم و ابزار الزم برای حکومت  ۀه است و همعمل کرد

سیاسی در جغرافیای ایران، از اندرون آن برون تراویده است. 

؛ ردتوان در زمان هخامنشیان نیز نظاره کچنین امری را می

ونی )ساتراپی( در آن مانع از خشرثپا ۀهرچند که سامان

گیری یک نظام متمرکز شد، اما ایدئولوژی سیاسی آن شکل

اساس رشیعت گاهانی شکل گرفت و در زمان ساسانیان،  بر

های این این نطفه، متام و کامل به بار نشست. تفاوت یافته

 ۀایرانشهری در آن است که در نظری ۀاندیش ۀپژوهش با نظری

نگرانه و نگرش کُل مندی، گسستمزبور به فضائیّت، رابطه

ی و اهای اسطورهو رسمشق توجه نشده و تنها رسمنون

بازتولید آن در حیات سیاسی و فرهنگی ایران اهمیت یافته 

. 1: توان نتیجه گرفتاست. از مجموع آنچه گفته شد، می

یک امر و مفهوم عینی، مشخص و معین  ، رصفاً رسزمین

خورد )و به که با حاکمیت سیاسی گره مینیست، بلکه آنگاه

عبارتی رساتر، زمانی که در جغرافیای سیاسی مطرح 

و سوبژکتیو  هویتیانتزاعی،  ۀشود(، برتری و سنگینی وزنیم

و  یتپدیدآیی رسزمین ایران، دارای سند. 2؛ آن بیشرت است

است. این تاریخ، بیش از هر چیز دیگری،  طوالنیتاریخ  نۀپیشی

که  بیان داشتتوان می. 3؛ دینی دارد-ایباری اسطوره

اشکانیان حاکمیت سیاسی در ایران باستان )حتی در زمان 

 یۀگیر است(، بر پاآن چشم یفیالطواکه ساخت ملوک

گرفته است. در این ایدئولوژی،  ایدئولوژی گاهانی شکل

گیرد )و از همین روی پادشاه و موبد در یک راستا قرار می

2. Relationalities 
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شوند( و بسرتی به نام است که بعدها این دو یکی می

 شود و دارایرسزمین که از سوی اهورامزدا تعیین می

ازلی است، جایگاهی برای اعامل اراده و -مختصاتی قدسی

رسزمین ایران، نه . 4؛ گیردحاکمیِت رشیعت گاهانی قرار می

سیاسی و نه با سیر خطی منظم در طول  ۀناگهانی و با ارد

مند، تاریخ شکل نگرفته است، بلکه مفهومی است رابطه

درت ای از دانش گاهانی و قپیچیده که با گفتامن چندسویه

اهورایی درهم پیچیده شده و تََصلُّب سنگینی به خود گرفته 

 هایی همچونایرانشهری که شاخص ۀدر اندیش. 5 است.

ن و ُملك، عدالت، ی، همزادِی دیزدی، فرّه ایشاه آرمان

مورد استناد قرار گرفته است و همچون  غیره و یی، دانایراست

زمین را از ایران میخ دوران قدیبزرگ تار ۀدو دور  ییدایناپ ۀرشت

ا فراهم آمدن مقدمات جنبش آن ت یدوره باستان

زند، به فضا و مناسبات یوند میگر پیكدیبه  یخواهمرشوطه

ای را در فضا تجسد یا عینیت مندی که مفاهیم اسطورهرابطه

های بخشد، توجه نشده است. آنچه مفاهیم و فاکتمی

حاکمیت  ۀای را عینیت بخشیده و آن را با سوژ اسطوره

یک  ۀمثابپیوسته ساخته است، وجود یک فضا است که به

ای از کند و با پدید آوردن شبکهبسرت و مکانی پویا عمل می

سازد. ای را ممکن میمناسبات، کالبدبندی مفاهیم اسطوره

. 6 ؛شودممکن می« جغرافیایی»چنین دستاوردی با نگرش 

نامیده « حیات سیاسی و فرهنگی»آنچه در ایران بنام 

شود، تنها برآمده و رسچشمه گرفته از آئین زرتشتی می

شود. بلکه دوران گسست نیز در آن مشاهده می ،نیست

، جنبش مزدک تیتوان به مانواین دوران گسست می ۀازجمل

های اسالمی، ترکی و غربی اشاره مایهو پس از آن نیز تأثیر بن

ه فلسفی رشیعت گاهانی، یک مانیفست و دستگا. 7؛ کرد

یک فضای جغرافیایی عمل کرده و  ۀمثابژرفی است که به

. 8 ؛مدل حاکمیت در آن، بارها در ایران بازتولید شده است

رسآغاز که بیان و  ۀدر گاهان، رسزمین با یک اسطور 

جغرافیا برای روح جمعی و هویت مشرتک بوده،  کنندۀیهتوج

حاکمیت سیاسی های اقناع و برانگیزندگی که از دل با تکنیک

 آید، بازمنایی شده است.برمی

 

 

 فهرست منابع

 . تهران: مروارید.اوستا(. 1390دوستخواه، جلیل. ) .1

 ه  توران و تورانیان در شاهنام(. »1392شیوا، امید. ) .2

 .37-45(، 12. )شامره پژوهشنامه خراسان بزرگ«. فردوسی

. ایران در زمان ساسانیان(. 1388کریستینسن، آرتور. ) .3

 رشید یاسمی. تهران: صدای معارص. مهترج

مبانی جغرافیای (. 1398میرحیدر، دره؛ و همکاران. ) .4

 . تهران: سمت.سیاسی

. 1. جایران ه  تاملی دربار (. 1397طباطبایی، سیدجواد. ) .5

 تهران: مینوی خرد.

6. Burchell, D. (2014). “The attributes of 

citizens: Virtue, manners and the activity of 

citizenship”. Economy and Society. (vol 24), 

540-558.  

7. Darvishi, F. (2006). “Reviewing of the 

Avestan Gathas from the Linguistic and 

Religious Perspectives”. Journal of Social and 

Humanities Sciences. (vol 23), 36-52. 

8. De Blij, H.J. & P Muller. (2007). Geography: 

Realms, Regions and Concepts, London: 

Wiley.  

9. Duchesne-Guillemin, J. (1995). Variations 

Sur Zoroastre, Res Orientales V.II, Au 

Carrefourdes Religions Mélanegs Offerts á 

Philippe Gignoux, Paris: Groupe Eyrolles.  

10. Elden, S. (2013). The Birth of Territory. 

Chicago: University of Chicago Press.  

11. Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: 

Selected Interviews and Other Writings 1972-

1977. Colin Gordon (ed). New York: 

Pantheon. 

12. Geldner, k. (1895). Avesta, Die Heiligen 

Bücher Der Parsen, Stuttgart: Die Buch 

13. Hassner, P. (1997). “Obstinate and 

obsolete: non-territorial transnational forces 

versus the European territorial state”. 

Geopolitics in the Post-Wall Europe: Security, 

Territory and Identity. O. Tunander and others 

(eds.). London: Sage 

14. Henning, B. (2007). Prokop und die 

Perser. Untersuchungen zu den Römisch-

Sasanidischen Kontakten in der ausgehenden 

Spätantike. Stuttgart: Franz Steiner. 



 

 ۴۳شماره   ۱۴۰۰ تابستان

۱2 

 

ی
س

سیا
ر 

ص
عنا

ی 
س

شنا
از

ب
… 

15. Henning, B. (2010). “Herrscher und Eliten 

in der Spätantike”. Commutatio et contentio. 

Studies in the Late Roman, Sasanian, and Early 

Islamic Near East. Henning Börm, Josef 

Wiesehöfer (eds.). Düsseldorf: Wellem. 

16. Kellens, J. (1993). “Zoroastre et L` Avesta 

ancien, Languages et Religions”, Indo-

Iraniennes. (vol 27), 20-38.  

17. Mircea, E. (2004). Le chamanisme et les 

techniques archaïques de'l extase. Paris: 

Éditions Payot. 

18. Molé, M. (1963). Culte, Mythe et 

Cosmologie dans L`Iran Ancien. Paris: Les 

Humanoïdes Associés. 

19. Muir.R, (2000). Political Geography: a 

New Introductioy, London: Oxford University 

Press. 

20. Murdoch, J. (2006). Post-structuralist 

Geography: A Guide to Relational Space. 

London: SAGE Publications.  

21. Paasi, A. (2008). “Territory”. A Companion 

to Political Geography. John Agnew (ed). 

London: Routledge. 

22. Pourshariati, P. (2008). Decline and Fall of 

the Sasanian Empire. London: Tauris. 

23. Schwartz, M. (1991). “Sound, Sense, and 

Seeing in Zoroaster: The Outer Reaches of 

Orality”. Cama Oriental Institute Congress, 

(vol 11), 30-50. 

24. Skjærvø, P., O. (1987), “Aša: Old Persian 

Ạrta”. Encyclopaedia Iranica. (vol 2). New 

York: Routledge & Kegan Paul. 

25. Skjærvø, P., O. (1999), “Avestan 

Quotations in Old Persian? Literary sources of 

the Old Persian Inscriptions”. Shaked, Saul; 

Netzer, Amnon, Irano-Judaica. (vol IV). 

Jerusalem: Makhon Ben-Zvi (Ben-Zvi 

Institute). 

 


