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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. Politicalgeographical 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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بازشناسی عناصر سیاسی…

مقدمه

باستان ،عالوه بر وجود چندگانگی و تعدد مضامین

در اندیشه ،فلسفه و جغرافیای سیاسی ،مفهوم رسزمین و

اسطورهای بهویژه در دورهی ایالمیان و اشکانیان ،از مفهومی

بازمنود عینی آن از سوی حاکامن و سیاستمداران بهمثابه و

مقدس و دارای باری دینی نیز برخوردار بوده است که در دورۀ

همپایه با نیروی گرانش در زمین است ،چراکه جایگیری و

ساسانیان ،مستقیامً و بیواسطه از سوی اهورامزدا ،خدای

جایدهی هر کنش سیاسی و پدیدآیی مفهوم ملت و

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

حکومت ،بدون وجود رسزمین امکانناپذیر است .درواقع،

و مختصات رسزمین در حاکمیت شاهان ایران باستان بهویژه

رسزمین بهمثابۀ منود عینی و فضاییِ برخاسته از حق طبیعی

در دورۀ ساسانیان ،تجویزشده و فراخوانده از سوی واالترین

مالکیت و اصل میل به بقاء به رفتار قلمروخواهانۀ انسان

مرجع دینی است و از همین روی ،هالهای از قدس ّیت و
اسطوره بر فراگرد آن پیچیده و تنیده شده است .در پژوهش

از خصیصۀ قلمرومندی بوده است .از همین روی ،درونمایۀ

پیش رو ،با بررسی اوستا ،کهنترین و مقدسترین نوشتار

بسیاری از مفاهیم جغرافیای سیاسی آگاهانه یا ناآگاهانه در

اسطورهای ایران باستان کوشیده شده تا چگونگی بازمنایی و

پیوند با چنین ویژگیهایی تعریف و عملیاتی شده است .از

بازشناسی مفهوم رسزمین در آن مشخص شود .در اوستا

همین رهگذر ،بازشناخت و مطالعۀ رسزمین و پیرفتهای

بهعنوان نوشتۀ قدسی و اسطورهای ایران باستان ،پدیدار

مفهومی آن یکی از مفاهیم اصلی پژوهشهای جغرافیای

گشنت یک هویت مشرتک با ملتی با اصالت و رسزمینی

سیاسی به شامر میرود .دولتمردان و حاکامن در درازنای

مقدس ،ازجمله کارکردهایی است که میتوان به آن برخورد.

تاریخ تاکنون برای شناسایی همگانی و بهرهی سیاسی از

از این رهگذر ،کهنترین و نژادهترین بخش اوستا که گاهان نام
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رسزمین ،از شگردها و تکنیکهای گوناگونی استفاده کرده-

دارد و نخستین رسودۀ زرتشت ،پیامرب و بنیادگذار دین

2

اند .این تکنیکها در میان جوامع گذشته به نیروها و

زرتشتی بهشامر میرود ،برگزیده شده است .پژوهش حارض

مجراهای متافیزیک گره میخورد و رسزمین با گذار از این

با روش تحلیل هرمنوتیکی حاکم بر منت گاهانِ اوستا،

مجرا ،باری قدسی ،اسطورهای 2و رازآلود مییافت .با کنکاش

چگونگی بازمنایی رسزمین در گاهان را بررسی کرده است.

در چگونگی حاکمیت در بیشرت جوامع باستانی و بهویژه

بنابراین ،پرسش پژوهش حارض آن است که مفهوم رسزمین

حکومتهای مرشق زمین ،میتوان مثلث مقدسی از

در گاهان اوستا دارای چه نشانههایی و چگونه بازمنایی شده

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

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

قوهی حکمرانی و حاکمیت آسامنی پادشاه قرار میگیرد و

اشارۀ مستقیم به آن ،بیش از هرچیزی بهمثابۀ «اسطورۀ

رسزمین بهمثابۀ جغرافیای مقدس و فضایی اسطورهای برای

رسآغاز» و «تکنیکشناسی سیاست» بازمنایی شده است.

1

است ،بهگونهای که تفسیر کنش و منش انسان عمدتا ً تابعی

حاکمیت اهورایی عمل میکند .البته در برههای از تاریخ و نیز
در پارهای از جوامع ،حاکمیت پادشاه و روحانی دو رشته و
خط موازی را پدید میآورند و همپایگی و همپالگی ارزشهای
حکومتی آنان ،گاهی پادشاهانِ روحانی یا روحانیانِ پادشاه را
شکل داده است .در هر روی ،رسزمین در اندیشۀ حاکمیت
جوامع باستانی ،بسرتی مقدس برای حاکمیتی مقدس به
شامر میرفته است.
جغرافیای سیاسی ایران باستان نیز از کلیت نحوۀ حاکمیت

3

روش پژوهش
پژوهش حارض از جنبۀ هدف و ماهیت جزء تحقیقات تاریخی
است و از جنبۀ روشی در زمرۀ تحقیقات کیفی بهشامر
میرود .روش بهکاررفته در این پژوهش ،هرمنوتیکی و تحلیل
منت است و اطالعات موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانهای
و اسنادی گردآوری شده است .همچنین در بررسی و واکاوی
چگونگی بازمنایی مفهوم رسزمین و شناسایی نشانههای آن

جوامع باستانی ،به دور نبوده است .مفهوم رسزمین در ایران
1. Territory
2. Mythical

3. Numinosity

جسته است.

مستقیم با مفهوم رسزمین دارند ،بهگونهای که خشونت،
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در گاهان اوستا ،از روش هرمنوتیکی تحلیل گفتامن ،سود

كشور ،حكومت ،دولت ،مركز و پیرامون و مانند آن ،ارتباطی
جنگ ،پاكسازیهای قومی ،تغییرات و تحوالت سیاسی،

پیشینه پژوهش
در رابطه با تاثیر منظومه گفتامنی منت اوستا بر شاخصهای
سیاسی ایرانِ پیش و پس از اسالم ،پژوهش مستقلی انجام
نشده است .بااینحال ،پژوهشهایی در داخل کشور وجود
دارد که بهصورت غیرمستقیم به رابطۀ متون باستانی و
حاکمیت در ایران پیش از اسالم پرداختهاند .شامری از این
پژوهشها عموما ً به یافنت ما به ازای جغرافیاییِ مکانهای
مورد اشاره در اوستا پرداختهاند (از جمله شیوا )1392 ،و
شامری نیز مفهوم ایرانشهری را که منبعث از حاکمیت ایران
پیش از اسالم است ،بهعنوان دال شناوری در نظر گرفتهاند
که در رسارس تاریخ ایران تا به امروز ،بازتولید شده است
(طباطبایی.)1397 ،

اجتامعی و اقتصادی ،از فرایند رسزمینسازی و
رسزمینخواهی پرورشیافتهاند« .رسزمینخواهی 1یا بیان
جغرافیایی قدرت یكی از شایعترین راهربدهای اعامل كنرتل
سیاسی است كه در حوزۀ تعامل جغرافیا و سیاست قرار
میگیرد .مسائل مربوط به مقیاس و چگونگی استفاده از
راهربد رسزمینی در سطوح مختلف فضا از مناسبات سیاسی
تأثیر میپذیرد .تعامل جغرافیا و سیاست خاستگاه عملكرد
سازمان كشور-ملت ،سیاستگذاری و كنرتل اجتامعی و
تقسیم سیاسی فضا (محدودهبندی حوزههای انتخاباتی،
نظام سیاسی فدرال و یكپارچه و غیره) بوده است»
( .)Kavyani Rad, 2013: 48مفهوم رسزمین گرچه
بهگونهای سادهانگارانه ،تنها به قلمرو حكومت تقلیل یافته

چارچوب نظری

است ،اما واقعیت آن است كه بهجز حكومتها ،گروههای

رسزمین
رسزمین یا قلمرو ،بخشی از فضاست که مصالحهای میان
جنبههای اسطورهای و عقالنی-کارکردی فضا ایجاد میکند.
«قلمرو ،از سه مؤلفه ساخته شده است؛ یکتکه زمین
بهمثابهی میراث مقدس ،زمینهای از قدرت و یک فضای
کاربردی» ( .)Hassner, 1997: 57همچنانکه پیداست،
رسزمین ابعاد گوناگونی از زندگی اجتامعی ،قدرت و عنارص
مادی همچون فضا و عنارص منادین هامنند هویت جمعی
را کنار یکدیگر قرار میدهد ( .)Paasi, 2008: 109هویت
نیز بخشی از مؤلفۀ فردی و جمعی انسان است که
تعریفکنندۀ چیستی و کیستی به شامر میرود .هویت
بهویژه آنگاهکه با فضا گره میخورد ،در کالبد هویت مکانی رخ
میمنایاند که «بیانگر ارجاع کیستی و چیستی یک شخص به
یک مکان است» ( .)Brown, 1997: 13تعلق نیز بخشی
از فراوردۀ هویت به شامر میرود که در آن ابعاد مکانی و
روانشناختی انسان درهم میآمیزد و احساس تعلق مکانی
پدید میآید ( .)Burchell, 2014: 541رسزمین دارای
پیوند و پیوستگی دوجانبهای با بسیاری از فرایندها ،پدیدهها
و سازمانهای سیاسی است .مفاهیمی همچون ملت،
1. Territorializing

اجتامعی همچون سازمانهای سیاسی ،اقوام ،گروههای
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بومی و از نظر تاریخی قبیلهها و امپراتوریها نیز دارای

۳

رسزمین بوده یا ادعاهای رسزمینی داشتهاند ( Muire,

 .)1999: 11از اینرو ،میتوان بیان داشت« :رسزمین به
مناطقی گفته میشود كه دارای مرز معینی است و با
بازیگری توانا به نام حكومت ،مدیریت میشود» (میرحیدر و
همکاران.)63 :1398 ،
رسزمین ،از بنیادهای و مفاهیم اساسی علم جغرافیا است،
چراکه رسزمین ،عاملی مهم در جابهجایی قدرت در ژئوپلیتیك
جهانی و سازماندهی فضایی بوده است .به سخن دیگر،
کوشش برای سازماندهی فضا ،همراه و همزاد انسان بوده و
غریزه و فرهنگ رسزمینسازی منجر به حركت تاریخ از
سكونت ابتدایی برش تاکنون شده است .بازسازی مجدد
نقشههای سیاسی از نگاه تاریخ و طبیعت ،حكایت از تالش
برش برای نفوذ ،تأثیرگذاری ،متلّك و كنرتل بر رسزمین و فضا
است .درهرحال ،تعلق انسان به رسزمین و پیوند با خاك،
نیروی ثانویهای در انسان ایجاد میکند تا پیكربندیهای
اجتامعی خویش را بر مبنای آن ایجاد و بازتولید كند .در هر
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روی ،تعامالت اجتامعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی،

چارچوب منود مییابد و این چارچوب با تشکیل یک سازمان

متأث ّر از پدیدهی رسزمین بوده است .آنچه در این پژوهش

فضایی ،سامانههای دانش را بهکار میاندازد و در آن

دربارۀ رسزمین اهمیت دارد و بنیاد این پژوهش را پی ریخته

غوطهور میشود ( .)Murdoch, 2013: 44میشل فوکو،

است ،نگرش جغرافیای پساساختارگرا و پسامدرن به مفهوم

پرده از رخسار این نکته برمیگشاید که فیلسوفان و

رسزمین است .از این رهگذر ،دیگر منیتوان رسزمین را

جامعهشناسان ،نسلها است که فضا را بهمثابۀ یکی از

بهمثابۀ یک وجود عینیِ مشخص و معین در نظر گرفت ،بدین

هستههای وجودی جغرافیا ،خوار شمردهاند .فوکو در

معنی که رسزمین یک عینیت مطلق با مختصات و

مصاحبهای با مجلۀ فرانسوی هرودوت ،بر آن است که باید

ویژگیهای کامالً تعیین شده نیست که بازیگری بنام

برای جغرافیا در میان علوم انسانی ،جایگاهی خاص و

حکومت بر آن مدیریت دارد .از نظرگاه جغرافیای سیاسی

برجسته بازگشود ،چراکه مسائلی که جغرافیا مطرح میکند،

پسامدرن ،رسزمین بهمثابۀ یک منت در درون مجموعهای از

مسائلی حیاتی است« :جغرافیا بهمثابۀ یک پشتیبان،

انتزاعات 1و سوبژکتیویتهها 2شکل میگیرد و پس از آن در یک

ِ
رشط امکان وجود ،بر روی گذرگاههایی چنربه
بهمثابهی یک

گرهگاهی به نام «فضا» منودی عینی مییابد .به دیگر سخن،

زده است که میان مجموعهای از عوامل قرار گرفته است

ِ
پشت مفهوم رسزمین ،مفاهیم دیگری نهفته است
در پس و

[ ]...جغرافیا واقعا ً میباید یکی از بنیادیترین

که در طول تاریخ و در رهگذار زمان دستبهدست هم

دلمشغولیهای من باشد» (.)Foucault, 1980: 77

دادهاند تا یک وجود عینی و ابژکتیو 3بنام رسزمین پدید آید

درک گریگوری ،این واقعیت را اینچنین خالصه کرده است:

(.)Elden, 2013: 3

ِ
عادت ا ُبژهگرایی 11در درون جغرافیای
«مقبولیت و قطعیت
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چنین بینشها و نگرشهایی برخاسته از نوع خاصی از

انسانی ،بهصورت فزایندهای مورد تردید واقع شده است .در

۴

مفهومپژوهی و تاریخپژوهی میشل فوکو است .از نظرگاه

نظریۀ پساساختارگرایی ،گونهای از واژگونی اسرتاتژیک به روی

فوکو ،حاکمیت بهویژه آنگاهکه در گسرتهای کالن بکار میافتد

صحنه آمده است که با کوششهای بیوقفۀ خود،

و کالن-اندامِ  4قدرت را فراچنگ میآورد ،مجموعۀ گسرتدهای

میخواهد متامیت همدیدیِ  12پروژۀ جغرافیایی را به انجام

از هنجارسازیها 5و سوژهسازیها 6را بکار میبندد .فوکو

رسااند .نابراین ،پساساختارگرایی این امکان را فراهم میآورد

فضا را بهمثابهی ویژگی درونی رژیمهای گفتامنی 7به تصویر

که بینشهای نظریهای جدیدی ساخته شوند .این رویکرد،

میکشد .در درون چنین رژیمهایی ،قدرت ،دانش و فضا

همچنین ایجاد فضاهای فرضی جدید را ممکن میسازد،

بهصورت دوسویه درهمآمیخته میشوند .زمانی که رابطهها بر

چراکه پساساختارگرایی بر آن است که «هرگونه جغرافیای

اساس قدرت رس برمیآورند ،مجموعهای از گفتامنها،

انسانی انتقادی باید به شیوههایی توجه کنند که در آن

دانشها و فضاها شکل میگیرند .این سه زمینه به شیوههای

معناها به گرد مکانهای مختلف جهانهای زیستی

پیچیدهای باهم تکامل و فرگشت 8مییابند تا نوعی از ثبات

میچرخند ،در درون آداب اجتامعی پیچ و تاب میخورند و

پدید آید .بنابراین ،در درون این مجموعه9های ناهمگن،

درون رابطههایی از قدرت بافته میشوند» ( Gregory,

هرگونه جداشدگی گفتامنی و فضایی ناشدنی است .چراکه

.)1994: 76
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دانش در رویه ،صورت مادی به خود میگیرد ،کنش در یک
1. Abstracts

8. Co-Evolve

2. Subjectivities

9. Assemblage

3. Objective

10. Immerse

4. Macro-Physics

11. Objectivism

5. Normalization

12. Synoptic Completeness

6. Subjectifying
7. Discursive Regimes

مشخص ،یک فرایند خطی و بههمپیوسته نیست ،بلکه

آیینها تأكید میورزند و سبك و سیاق آن را رمزآمیز و از نوع

مجموعهای از گفتامنها و ا ُبژهها گِرد آمدهاند تا از درون و

راز و نیاز با خدای بزرگ و دارای زبانی پر ایهام میدانند كه

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

احتامالً تنها در انجمنهای خاص دینی که مناسب تودۀ مردم

پژوهش ،پدیدار گشنت رسزمین ایران با حاکمیت سیاسی

نبوده ،بهکار میرفته است .مارتین هوگ ،نخستین

متمرکز سیاسی در زمان ساسانیان ،سیر خطی و ناگهانی

زبانشناسی است که با بررسی گاهان ،زرتشت را پیامربی

نبوده است؛ بلکه در پس این حاکمیت متمرکز ساسانیان بر

یکتاپرست معرفی کرد .در آغازهای سدۀ بیستم میالدی،

ایران ،مجموعهای از گفتامنها نهفته است که در درازنای

مولتون نیز بر یکتاپرستی زرتشت انگشت تأکید نهاد .بارتلمه،

تاریخ قوامیافته و سامانۀ متمرکز ساسانیان شکل داده است.

زبانشناس آملانی بر آن است که بنمایهی اندیشهی زرتشت

به سبب چنین اهمیتی ،در این پژوهش کهنترین بخش

را میتوان با توجه به ویژگیهای جغرافیایی ،بنیادهای زیستی

اوستا ،واکاوی شده تا مشخص شود که در گاهان که

و گذار از جامعۀ کوچنده به یکجانشینی به سه مرحله

نخستین رسودۀ زرتشت است ،بنمایههای حاکمیت

دستهبندی کرد .در مرحلۀ نخست و دوم ،زرتشت در موطن

سیاسی بر رسزمین چگونه بیان و پیریزی شده است.

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

گاهان
گاهان یا گاتها که لفظا ً به معنای «رسود» است ،هفده
رسود از مجموعۀ یسنهای اوستا را تشكیل میدهد ،متونی
است موزون كه از نظر زبانی و مفاهیم مذكور در آنها ،با
سایر بخشهای اوستا بهکلی متفاوت است .زبان گاهان،
خصوصیات كهنی دارد كه با توجه به میزان تحول دیگر لهجه-
های ایرانی باستان ،میتوان آن را «اوستای قدیم» نامید که
در تاریخی میان سالهای  1200تا  800پیش از میالد و
بهاحتاملزیاد در ناحیۀ فرارود رسوده شده است ( Kellens,

 .)1993: 28تألیف گاهان از سوی زرتشت ،تقریبا ً مربوط به
زمانی است که «خدا» در اندیشۀ مردم شکلی انتزاعی یافته
بود.
در رشح و تفسیر مفاهیم و مضامین گاهان نظریات گوناگون
و متناقض یكدیگر وجود دارد .گروهی این متون را عرفان
رصف میدانند و بهنوعی آن را با عرفان شَ َمنی 1قابلمقایسه
میدانند .گروهی دیگر بر اخالقیات در این متون تأكید
میورزند و زردشت را چون آموزگاری میپندارند كه از نیك و
 .1شَ َمنیسم در اصل نوعی زیست و باور جادویی-مذهبی است که

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

بازشناسی عناصر سیاسی…

از اینرو ،پیدایش یک رسزمین مشخص با حاکمیت سیاسی

بد اندیشه ،گفتار و كردار سخن میراند .برخی هم بر آداب و

میان وحدانیت و ثنویت برقرار است ،یعنی زرتشت به جنگ
مردهریگهای جامعهی خود برخاسته است ،اما در این راه
توفیق چندانی منییابد و باوجود پذیرا شدنِ نسبی
یکتاپرستی ،اما همچنان قاطبۀ جامعه برخالف زرتشت
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هستند .مرحلۀ سوم ،کوچ زرتشت به ناحیهی فرارود و دفاع

۵

رسسخت وی از یکجانشینی و گره زدن دین خود به قدرت
است ( .)Duchesne-Guillemin, 1995: 41-42اروین
ولف ،گاهان را از نظر زمانی با پنج مرحله از زندگی زرتشت،
برابر دانسته است (.1 :)Duchesne-Guillemin,1995
زرتشت پیام خود را ابالغ میکند (یسنهای .)30-31 ،40
 .2زرتشت با مخالفت و ضدیت رویارو میگردد و درحالیکه
در تبلیغ دین دچار تردید است ،از خود مدد میجوید
(یسنهای  .3 ،)32 ،44 ،48زرتشت در جستوجوی حامی
برمیآید (یسنهای  .4 .)29 ،43زرتشت ویشتاسب
(گشتاسب) را بهعنوان حامی برمیگزیند (یسنهای ،49
 .5 .)46در ناحیۀ فرارود ،زرتشت ،ویشتاسب (گشتاسب)
را بهعنوان حامی برمیگزیند (یسنهای .)46 ،49

داشته است ،از چنین باوری با عنوان  Schamaneیاد میکند و این
واژه وارد ادبیات انگلیسیزبانان میشود .میرچا ایلیاده بر آن است که

باور در جوامع بدوی و بهویژه در آسیای شاملی و رشق اروپا بسیار

ریشۀ اصلی واژهی شمن ،از ریشۀ سنسکریت  śrámaبه معنای

رایج بوده است .دربارهی ریشهی واژهی شمن ،نظر قطعی وجود

«رنج» برگرفته شده است که حالت اسمی  śramaṇáبه معنای

ندارد ،اما آنچه مسلم است اینکه نیکالس ویتسن (Witsen

«پارسا» (در اصل به معنای «دارندهی رنج» با صبغۀ فلسفی

 )Nicolaesبازرگان هلندی در 1692م در سفری که به منطقۀ سیربی

بودائیسم) را میسازد (.)Eliade, 2004: 4

بازشناسی عناصر سیاسی…

قراین نشان از آن دارد که در این هنگام که زرتشت گاهان را

بدیع از نظریهی سیاست را به جهان سیاست عرضه داشت،

میرساید ،مدتزمان زیادی از جدایی اقوام هند و ایرانی از

بهگونهای كه شامری از شاخصهای ایرانشهری نظیر شاهی

هم نگذشته است و دو خصوصیت بارز در جغرافیای آن

آرمانی ،ف ّره ایزدی ،توأمان بودن دین و ُملك ،عدالت ،راستی،

روزگاران مشاهده میشود .1 :نوعی بیثباتی و فرتت،

دانایی و غیره از دوران باستان به دوران بعدی تزریق و در این

رسزمینِ زرتشت را فراگرفته و یورشهای داخلی و خارجی

دوران مورد استناد قرار گرفت« .اندیشۀ سیاسی ایرانشهری،

فراوانی وجود دارد .2 .نیاز به حاکمیت سیاسی متمرکز برای

همچون رشتۀ ناپیدایی است كه دو دورۀ بزرگ تاریخ قدیم

ثبات و یکپارچهسازی رسزمین احساس میشود .گفتگو و

ایرانزمین را از دورۀ باستانی آن تا فراهم آمدن مقدمات

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

جنبش مرشوطهخواهی به یكدیگر پیوند میزند» ( Zahiri

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

 .)Nav and others, 2009: 43بنیاد و شالودۀ اندیشۀ

پیشینۀ تاریخی گاهان ،واکاوی ابعاد سیاسی-جغرافیایی آن

ایرانشهری كه در جهانبینی سیاسی جامعه ایرانی از اهمیت

از اهمیت سزایندهای برخوردار است .پژوهش و برون

ویژهای برخوردار است ،نهاد شاهی است كه در تارک همۀ

کشیدنِ مفاهیم جغرافیای سیاسی از اوستا و گاهان برای

نهادها و گروههای اجتامعی جامعۀ ایرانی قرار دارد« :اندیشۀ

فهم چگونگی شکلگیری حاکمیت در ایران باستان و چهبسا

سیاسی ایرانشهری ،بهگونهای كه از بررسی منابع بازمانده از

ایران پس از اسالم ،یک رضورت بوده که در پژوهشهای ایران

دوره باستان و نیز تاریخ سیاسی ایرانزمین برمیآید ،اندیشۀ

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

شاهی موجود ،بر پایۀ اندیشۀ سیاسی آرمانی سنجیده

بخشهای اوستا یک سامانه ،دستگاه و مهمتر از این دو،

میشود» (« .)Ibid: 175شهریار ،واالترین مقام در ایران
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فضای اندیشۀ فلسفی است که بازماندههای آن تا حال

باستان است که در رأس هرم اجتامعی قرار دارد و الگویی

۶

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

است كه مردم باید او را رسمشق قرار دهند و همۀ مناسبات

شده با تحلیل محتوا به چنین مهمی به دست آید.

نهادهای سیاسی ،اجتامعی و ضامن بقای آنهاست»

اندیشۀ ایرانشهری
نظریۀ اندیشۀ ایرانشهری ،نخست بار و بهصورت مدون و
ساختمند از سوی سید جواد طباطبایی ( )1397مطرح
گردید .درواقع« ،اندیشۀ ایرانشهری ،جهانبینی ایرانیان
باستان است كه جامعۀ ایرانی بر حول و محور آن میچرخید
و قوام میگرفت» (طباطبایی .)53 :1397 ،از
زیرمجموعههای این اندیشه ،اندیشۀ سیاسی ایرانشهری یا به
زبان پهلوی «آیین نامگ» است كه سبب تداوم حیات
سیاسی و فرهنگی ایرانزمین شد .این اندیشه با انتقال به
دوران بعدی و تأثیرگذاری بر برخی از اصول این دوره ،تركیبی

ال ایرانی
 .1واژۀ بَغ که در جزء نخست واژۀ «بغداد» (بغداد واژهای کام ً
و به معنی داده و هدیۀ الهی است) نیز مانده است ،از صفات

اهورامزدا به شامر میرود که بهنوعی میتوان آن را با واژۀ «رزّاق»

( .)Ibid: 55او منایندۀ خدا بر روی زمین و برگزیدۀ اهورامزدا
است؛ «پادشاهان ساسانی را به لقب «ا َشام بَغان (شام
1

موجودات الهی) خطاب میکردند» (کریستینسن:1388 ،
« .)288آنان خود را در کتیبهها ،همیشه پرستندگان مزدا
(مزدیسن) خواندهاند؛ اما درعینحال خود را خدایگان (بی یا
بغ) و از نژاد خدایان (یزدان) نامیدهاند» (هامن .)189 :آنان
همواره «بر سكهها عبارت از تخمهی خدایان مینوشتند»
2

( Henning, 2008: 13؛  .)Henning, 2010: 69شاه
كه از سوی اهورامزدا برای حکمرانی ایرانشهر برگزیده میشود،
باید دارای مرشوعیت و تأیید الهی باشد .در اندیشه
ایرانشهری ،این مرشوعیت و تأیید توسط «ف ّره» حاصل
زبان ترکی شده است .بنابراین« ،بغ» یا «بگ» ،در اصل یکی از
صفات اهورامزدا بوده است که در گذار زمان خود معنی «خدا» یافته
ب» در عربی.
است .مقایسه کنید با واژۀ « َر ّ

مرتداف دانست .واژۀ بغ از ریشۀ  baga-به معنای «تقسیم کردن،

 .2برابرۀ پهلوی این عبارت toxmag i ēzadân ،یا ēzadân toxmag

بخش کردن» بهدستآمده است (واژۀ باغ نیز از همین ریشه و به

است toxmag .به معنای «تخم و نژاد» و  ēzadânهامن «ایزدان»

معنای «بخش» است) .در گویش شامل رشقی این واژه بهصورت

است.

سغدی وارد
«بَگ» تلفظ میشده و بهصورت «بَی» و از طریق زبان ُ

ایزدی است كه در وجود فرد به ودیعه نهاده شده است ،اما

پیشامزدکی و پیشامانویت است .بااینحال ،آنچه در این برهه

الزمۀ بهرهمندی از این فروغ آن است كه آدمی ،درون خویش

مهم و بنیادی است ،توجه به فضا ،رابطهمندی و عینیت

را از متامی بدیها و زشتیها پاك سازد تا درنتیجۀ آن وجود

یافنت است .میتوان گفت که چنین الگویی حتی در دوران

آدمی به پاكی ازلی خویش برگردد تا خوبیها و فضایل بر آن

پس از اسالم نیز پیگیری شده است ،اما انقطاع و

تجلّی مناید .در اوستا و برخی از متون دیگر ،از این امر با

گسستهای مفهومی در آن پیشآمده که در پارهای موارد

عنوان «خویشكاری» 1یاد شده است ( Zahiri Nav and

ساختها را نیز دگرگون منوده است .پرداخنت به این روند و

.)others, 2009: 43

نیز آشکارسازی گسستهای معرفتشناختی ،گفتامنی و

بر پایۀ نظر نگارندگان پژوهش حارض ،در اندیشۀ ایرانشهری به

ساختاری که بهزعم نگارندگان از دوران مانویت و مزدکیان به

فضائیّت 2و مناسبات رابطهمندی که مفاهیم اسطورهای را

بعد رخ میدهد ،در چارچوب این پژوهش ناگنجیدنی است

در فضا تجسد 3یا عینیت میبخشد ،توجه نشده است.

و آنچه در اینجا مهم است ،شبکهمندی ،8رابطهمندی 9و

آنچه مفاهیم اسطورهای را عینیت بخشیده و آن را با سوژۀ و

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

فاکتهای 4حاکمیت پیوسته ساخته است ،وجود یک فضا

گفتامن پیوستهای را تقریبا ً از زمان حاکمیتها تا میانههای

است که آغاز و انجام یک شبکه را در دست گرفته و بهمثابۀ

حاکمیت ساسانیان پدید آورده است .ذکر این نکته نیز

یک بسرت و مکانی پویا عمل میکند و با پدید آوردن شبکهای

رضوری است که گفتامن سیاسی-جغرافیایی در زمان مادها،

از مناسبات ،کالبدبندی مفاهیم اسطورهای را ممکن

از حاکمیت ایالمیان نیز تأثیر گرفته است.

میسازد .چنین دستاوردی با نگرش کلنگرانۀ جغرافیا و
قلمداد کردن فضا بهمثابۀ یک گرهگاه و جغرافیا بهمثابۀ دانش
گرهگاهی )Foucault, 1980( 5ممکن میشود.
آنچه در ایران بهنام «حیات سیاسی و فرهنگی» (طباطبایی،
 )1397نامیده میشود ،تنها برآمده و رسچشمه گرفته از آئین
زرتشتی نیست ،بلکه دوران گسست 6نیز در آن مشاهده
میشود .ازجملۀ این دوران گسست میتوان به مانویت،
جنبش مزدک و پس از آن نیز تأثیر بنمایههای اسالمی ،ترکی
و غربی ،گسست گفتامنی ،معرفتشناختی و ساختاری
اشاره کرد .از این رهگذر ،در نظریۀ مزبور به فضا ،رابطهمندی،
گسست و نگرش کُلنگرانه 7توجه نشده و تنها رسمنون و
رسمشقهای اسطورهای و بازتولید آن در حیات سیاسی و
فرهنگی آن اهمیت یافته است .آنچه در این پژوهش از منوط

یافتههای پژوهش
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زرتشت از اهورامزدا راهنامیی میخواهد« :ای اهورامزدا!
چگونه میتوانم در انجام وظایفم تو را خوشنود سازم؟ رهربان
روحانی دروغپرداز ،خویشان و دوستان مرا فریب داده ،بر ضد
من برانگیخته و آنها را از من راندهاند! اهل شهر و محل مرا
وا میکنند با من درشتی و ستیز کنند! رهربان دنیایی بدکار و
دروغپرداز مرا آزار میدهند! به کدام رسزمین رویآورم؟ به کجا
پناه برم؟».
زرتشت برای پیریزی دین خود در پی یک رسزمین است،
رسزمینی که بهمثابهی یک اسطورۀ جهتدهنده و
تجمیعکننده عمل کند و آغازی باشد برای پی افکندن یک
حاکمیت مشخص .او مختصات این رسزمین را از اهورامزدا
پرسان میشود تا تکنیکشناسی سیاسی با قدسیّت درهم

 .1خویشکاری را میتوان معادل «وظیفه یا تکلیف» دانست .معادل
پهلوی این واژه xvēškârig ،و لفظاً به معنای «کاری که انسان خود

7. Holistic
8. Gridding

یا برای خود انجام میدهد» ،است.

9. Relationality
2. Spatiality

10. Objectifying

3. Embodiment

 .11اساس نقلقولها از گاهان ،ترجمۀ انجامشده از گاهان در سه

4. Facts

کتاب مذکور استGeldner, 1895( :؛ Schwartz, 1991؛

5. Intersectional
6. Discontinuity

دوستخواه.)1390 ،

بازشناسی عناصر سیاسی…

میشود كه یكی از اركان مهم آیین پادشاهی است .ف ّر ،پرتوی

و محدود به دورۀ ایران باستان و نیز دورۀ فرهنگی-دینی

۷

بازشناسی عناصر سیاسی…
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بیامیزد و روح جمعی را بنیان نهد .نبود اشارهی رسراست به

رهربی روان مردمان ،برای برساخنت یک روح جمعی از اهداف

یک رسزمین مشخص در گاهان ،دالیل گوناگونی میتواند در

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

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

بیرون میتراود که پایههای مشرتک حاکمیت سیاسی-

ایران و پدیدآیی وضعیت جغرافیایی ناساز ،همچون

قدسی را پی میریزد .با رهربی بر روانها ،او آگاه است که

خشکسالی و گذار از جامعۀ شُ بانی به جامعهای یکجانشین،

رهربی بر تنها را نیز فراچنگ خواهد آورد؛ به دیگر سخن ،وی

از خرسندکنندهترین دالیلی است که میتوان برای این

از منش اسطورهای و نگرش معناگرایانه برای برساخت

نامنابُردگی بیان کرد .از همین روی ،زرتشت با مشاهدۀ

حاکمیت در زمانهی خود آگاه است و از رهگذار اسطوره و

جغرافیای نابسامان ایرانویچ ،در پی یافنت اسطورۀ همزاد

آئین ،مردمانی مشرتک با هویتی مشرتک گرد میآورد .بنابراین

برمیآید ،یعنی رسزمینی با هامن مشخصات ایرانویچ که از

میتوان گفت که گاهان تنها یک سامانهی اعتقادی نیست،

دروغ و خوی دیوپرستان تهی است .او برای چنین کاری ،باید

بلکه یک دستگاه فلسفهی سیاسی نیز هست.

تکگانگی را اساس خود قرار دهد؛ خدای یگانه ،رسزمین

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

یگانه ،دین یگانه و مردمان یگانه.

گشتاسب شاه برآورده گردان».

«رسودهایی را میرسایم که پیش ازین کس نه گفته و نه

با گِرد کردن نیروهای مینوی و روح مشرتک برای حاکمیت

شنیده است .پس به نیایش برخیزید به رسودهای من گوش

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

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

بخواند و در اندیشهی یک هویت کامالً جدید و نوساخته

برگردانیم و نیروی خللناپذیر شهریاری اهورایی را در جهان

ِ
برآید و یا با رابطههایِ
قدرت موجود همراستا گردد و آنها را

استوار کنیم».

به سود خویش جریان دهد .هم از این روی ،زرتشت گزینۀ

تکنیک زرتشت برای بنیان نهادن حاکمیت خویش ،ادعای

دوم را برمیگزیند و بهمثابۀ یک مصلح اجتامعی منودار

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

میشود ،بدین معنی که همۀ میراثها و مردهریگهای

هژمونی نظام سلطهی موجود است .از این روی ،وی

آئینی-فرهنگی گذشته را نفی منیکند ،بلکه درصدد اصالح

«دانش» حاکمیت خویش را دانشی تازه و بدیع مینامد و با

کژیها و کاستیها است .زرتشت بهصورت غیرمستقیم و

تفسیر محیط پیرامون خویش بهمثابهی جغرافیایی از

باواسطۀ رهربی مادی و اینجهانیِ مردمان را نیز فراچنگ

بینظمی ،آشوب و اغتشاش به دنبال درافکندن نظم و سامان

میآورد و با پیوسنت به یک جریان قدرت ،آغاز و فرجام همۀ

در جغرافیایی جدید است .برآمدن یک نظم از پس یک

امور را در دست میگیرد ]...[« :پس ای اهورامزدا ،با نیروی

بینظمی ،پیشینهای بس ژرف در اسطوره دارد .منونۀ روشن

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

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

چگونه هستی یافته و پایان آن چگونه خواهد بود».

تفسیر آن بهمثابهی نو شدن جهان و چیرگی بر بینظمی و

زرتشت برای پیافکندن حاکمیت خویش ،باید برای

خمودگی است .چنین نظرگاهی به «اسطورۀ بازگشت

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

جاودان» تعبیر میشود؛ بازگشتی جاودانه به یک نظم

توجیهی همسوی و همراستا با حاکمیت موردنظر خویش ارائه

اسطورهای که پیش از این در جغرافیایی اسطورهای وجود

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

داشته و اینک دچار بینظمی و آشوب شده است .وظیفۀ

جغرافیای گیتی و مینوی میبیند؛ خرد و سخن اهورامزدا.

باورمندان در چنین وضعیتی ،کوشش برای بازگرداندن نظم و

تنها از رهگذار پیوسنت به این منبع و اندوختگاه اسطورهای

«راستی» در چارچوب و قانون نظم جاودان اسطورهای است.
«هنگامیکه با منش پاک ،تو را با رسودهای ستایش
میخوانم ،آگاهم که مرا برای رهربی روان مردم جهان
گامشتهای [.»]...

است که وی میتواند کلیات حاکمیت قدسی-سیاسی

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

تاروپود حاکمیت سیاسی در ایران نفوذ میکند و بهمثابۀ

«مرکز حسابرسی» تبدیل شود .در این مرکز ،همۀ قوانین و

«امتسفر» در جغرافیای سیاسی ایران باستان عمل میکند.
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و به فرشه تبدیل میکند .از اینرو« ،رشیعت گاهانی» 5در

احکام ساخته میشود و به پیرامون منتقل میگردد .به دیگر
سخن ،از یک رابطۀ مرکز-پیرامون و با چنگ در انداخنت به
یک منبع فراجغرافیایی ،2چگونگی ترسیم یک حاکمیت
سیاسی-اسطورهای در جغرافیای گیتی (در برابر جغرافیای
مینوی) بهمثابۀ یک مانیفیست بازتولید میشود .این
مانیفست را میتوان در حاکمیت ساسانیان به نظاره
نشست که از ترکیب نظریۀ کتیبههای هخامنشی ،نظریۀ
موبدی گاهان و مذهب ملی برساخته شده است (شکل
.)1

شکل  :2پدیدار گشنت رسزمین در حکومت اسطورهای کیانیان و
عینیت آن در حاکمیت ساسانیان (مأخذ :نگارندگان)

هامنگونه که در شکل باال دیده میشود ،مدل حاکمیت
ساسانیان منود عینیتیافتۀ 6مدل اسطورهای حکومت در
اوستا است .مدل حکومت در اوستا ،سیطرهی شاخص

ِ
حاکمیت ساسانیان
شکل  :1دایرۀ متحداملرکز گفتامن سیاسی
(اقتباس ازMolé, 1963 :؛ )Darvishi, 2006

همچنانکه موله ( )1963نیز بیان کرده است ،در گاهان،
شخصیت مرکزی دین ،مردی است که ی ِزش 3را برگزار میکند،
با اهورامزدا سخن میگوید ،وحی را اعالم میکند و با برگزاری
آئین یزش ،فرشه (نوسازی) را محقق میسازد .در کتیبههای
هخامنشی و بهویژه کتیبۀ داریوش اول ،او با اعامل قدرت به
همین رهیافت میرسد .او که خود را برگزیده از سوی
اهورامزدا میداند ،به جهان ا َشَ ه 4میبخشد ،آن را میباالند

اسطورهای رسزمین را نشان میدهد .بدین معنی که در نوع

تابستان  ۱۴۰۰شماره ۴۳
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یک آغازگاه و عاملی است که دیگر موجودیتها 7را گرد هم
میآورد و سنت ِز پیامآور اسطورهای ،پادشاه اسطورهای و دین
را کنار هم میچیند .در مدل اسطورهای حکومت در اوستا،
رسزمین در تارک مدل حاکمیت قرار دارد و زمانی که همین
مدل در زمان ساسانیان عینیت مییابد ،رابطۀ دوسویۀ
حکومت پادشاهی با دین رسمی در رأس قرار میگیرد و
رسزمین بهمثابۀ جایگاه و بسرتی مقدس منود مییابد که این
دین و حکومت رسمی را متبلور سازد .بدانسان که مارتین
َهیدگر ،فیلسوف شهیر آملانی نیز گفته است،
تکنیکشناسی سیاسی 8تنها محدود به ابزارها و پیامیشهای

1. Political-Numinous Governmentality

مزداپرستی است كه در رسارس اوستا (بهویژه در گاهان) همواره بدان

2. Meta-Geography

اشاره میرود و میتوان گفت که در این دین ،همه راههای رستگاری
ا َشَ ه

میپیوندد»

 .3یزش به معنای ستودن اهورامزدا و ستایش همۀ نیکیها است.

به

یزدان ،یزد و ایزد نیز با یزش هممعنا و همریشه هستند.

.)Pourshariati, 2008

( ;1995

Duchesne-Guillemin,

 :asha .4معنی «ا َشَ ه» از سوی اوستاشناشان ،راستی ،حق،

5. Gahanic Positivity

حقیقت ،دادگری ،قانون ابدی آفرینش ،نظم و ترتیب كامل ترجمه

6. Objectified

شده است .برخی از گزارشگران گاهان ،ترجیح دادهاند خود واژه ا َشَ ه

7. Entities

را بههمین صورت در گزارش خویش بیاورند که در پژوهش كنونی نیز

8. Political Technology

از این روش پیروی شده است .ا َشَ ه ،یكی از ارکان بنیادی و مهم دین
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فناورانه در امر سیاست و حکمرانی نیست ،بلکه مهمترین

نتیجهگیری

کارکرد آن ،در چنگ گرفنت و متقاعد کردن 1است ( Elden,

پدید آمدن «رسزمین ایران» ،برخالف نظر عدهای ،امری

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

ناگهانی نبود و نیز برخالف نظر گروهی دیگر ،سیر تاریخی

فراهم میسازد .به دیگر سخن و به گفتۀ میشل فوکو ،رسزمین

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

تنها یک ا ُبژۀ محض (امر عینی مشخص) نیست ،بلکه در پس

امری بهشدت سوبژکتیو ،گفتامنی و پیوندیافته به شبکهای از

ِ
پشت آن ،خرواری از مفاهیم و سوژهها (امور ذهنی
و

ِ
قدرت دینی و اسطورهای است .از
رابطهمندیهای دانش-

نامشخص) ،پنهانشدهاند ( .)Ibid: 17از این رهگذر،

میان سلسلههای ایران پیش از اسالم ،تنها ساسانیان بودند

ِ
برساخت رسزمین ایران ،از دل و ژرفای متونی
بازساخت و

ِ
صورت عینیتیافتۀ رسزمین ایران را بر پایۀ
که توانستند

دینی-اسطورهای برآمده است و روند شکلگیری آن ،هزاران

«رشیعت گاهانی» با نظامی متمرکز جامهعمل بپوشانند.

سال پیش در درازنای تاریخ در اوستا پیریزی شده و پس از

اوستا ،کتاب دینی زرتشتیان و بهویژه گاهان که کهنترین

2

بخش آن است ،بهمثابۀ یک دستگاه سیاسی و مانیفست

هزاران سال با پدیدآیی شبکۀ درهمتنیدهای از رابطهمندیها
در حکومت ساسانیان ،جامۀ عمل به تن کرده است.

عمل کرده است و همۀ مفاهیم و ابزار الزم برای حکومت
سیاسی در جغرافیای ایران ،از اندرون آن برون تراویده است.
چنین امری را میتوان در زمان هخامنشیان نیز نظاره کرد؛
هرچند که سامانۀ خشرثپاونی (ساتراپی) در آن مانع از
شکلگیری یک نظام متمرکز شد ،اما ایدئولوژی سیاسی آن
بر اساس رشیعت گاهانی شکل گرفت و در زمان ساسانیان،
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پژوهش با نظریۀ اندیشۀ ایرانشهری در آن است که در نظریۀ
مزبور به فضائیّت ،رابطهمندی ،گسست و نگرش کُلنگرانه
توجه نشده و تنها رسمنون و رسمشقهای اسطورهای و
بازتولید آن در حیات سیاسی و فرهنگی ایران اهمیت یافته
است .از مجموع آنچه گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت.1 :
رسزمین ،رصفا ً یک امر و مفهوم عینی ،مشخص و معین
نیست ،بلکه آنگاهکه با حاکمیت سیاسی گره میخورد (و به
عبارتی رساتر ،زمانی که در جغرافیای سیاسی مطرح
میشود) ،برتری و سنگینی وزنۀ انتزاعی ،هویتی و سوبژکتیو
آن بیشرت است؛  .2پدیدآیی رسزمین ایران ،دارای سندیت و
پیشینۀ تاریخ طوالنی است .این تاریخ ،بیش از هر چیز دیگری،
باری اسطورهای-دینی دارد؛  .3میتوان بیان داشت که
شکل  :3روندمنایی عینیت یافنت گفتامن رشیعت گاهانی در
حاکمیت ساسانیان (مأخذ :نگارندگان)

حاکمیت سیاسی در ایران باستان (حتی در زمان اشکانیان
که ساخت ملوکالطوایفی آن چشمگیر است) ،بر پایۀ
ایدئولوژی گاهانی شکل گرفته است .در این ایدئولوژی،
پادشاه و موبد در یک راستا قرار میگیرد (و از همین روی

1. Grasping and Conceiving

2. Relationalities

رسزمین که از سوی اهورامزدا تعیین میشود و دارای

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

مختصاتی قدسی-ازلی است ،جایگاهی برای اعامل اراده و

 .2شیوا ،امید« .)1392( .توران و تورانیان در شاهنامه

ِ
حاکمیت رشیعت گاهانی قرار میگیرد؛  .4رسزمین ایران ،نه

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

ناگهانی و با اردۀ سیاسی و نه با سیر خطی منظم در طول

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

تاریخ شکل نگرفته است ،بلکه مفهومی است رابطهمند،

ترجمه رشید یاسمی .تهران :صدای معارص.

پیچیده که با گفتامن چندسویهای از دانش گاهانی و قدرت

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

َصلُّب سنگینی به خود گرفته
اهورایی درهم پیچیده شده و ت َ

سیاسی .تهران :سمت.

است .5 .در اندیشۀ ایرانشهری که شاخصهایی همچون

 .5طباطبایی ،سیدجواد .)1397( .تاملی درباره ایران .ج.1

شاه آرمانی ،ف ّره ایزدی ،همزادیِ دین و ُملك ،عدالت،

تهران :مینوی خرد.
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راستی ،دانایی و غیره مورد استناد قرار گرفته است و همچون
رشتۀ ناپیدایی دو دورۀ بزرگ تاریخ دوران قدیم ایرانزمین را از
دوره باستانی آن تا فراهم آمدن مقدمات جنبش
مرشوطهخواهی به یكدیگر پیوند میزند ،به فضا و مناسبات
رابطهمندی که مفاهیم اسطورهای را در فضا تجسد یا عینیت
میبخشد ،توجه نشده است .آنچه مفاهیم و فاکتهای
اسطورهای را عینیت بخشیده و آن را با سوژۀ حاکمیت
پیوسته ساخته است ،وجود یک فضا است که بهمثابۀ یک
بسرت و مکانی پویا عمل میکند و با پدید آوردن شبکهای از
مناسبات ،کالبدبندی مفاهیم اسطورهای را ممکن میسازد.
چنین دستاوردی با نگرش «جغرافیایی» ممکن میشود؛ .6
آنچه در ایران بنام «حیات سیاسی و فرهنگی» نامیده
میشود ،تنها برآمده و رسچشمه گرفته از آئین زرتشتی
نیست ،بلکه دوران گسست نیز در آن مشاهده میشود.
ازجملۀ این دوران گسست میتوان به مانویت ،جنبش مزدک
و پس از آن نیز تأثیر بنمایههای اسالمی ،ترکی و غربی اشاره
کرد؛  .7رشیعت گاهانی ،یک مانیفست و دستگاه فلسفی
ژرفی است که بهمثابۀ یک فضای جغرافیایی عمل کرده و
مدل حاکمیت در آن ،بارها در ایران بازتولید شده است؛ .8
در گاهان ،رسزمین با یک اسطورۀ رسآغاز که بیان و
توجیهکنندۀ جغرافیا برای روح جمعی و هویت مشرتک بوده،
با تکنیکهای اقناع و برانگیزندگی که از دل حاکمیت سیاسی
برمیآید ،بازمنایی شده است.
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