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چکیده

اسطورهها دارای حقایقی هستند که در پشت بزرگنماییها و غلو آنها پنهان شده است .آنها با روایت
چگونگی پیدایش ،دانستهها و ...با نقل و نمایش ،افراد را برای زندگی آماده کرده ،جامعهپذیر نموده ،ثبات
و نظم اجتماعی و سیاسی را فراهم کرده ،برای فرد و جامعه هویت ساخته و بسیاری کارکردهای اینگونه
دیگر دارند .سرزمینها و اقوام کهن که در طول تاریخ تداوم یافتهاند ،دارای اسطورههایی هستند که
هویت آنها را در میان مردمان جهان تعیین کرده و به آنها غیریت میبخشند .ایران ،از جمله سرزمینهای
کهنی است که دارای اسطورههایی با قوام و حماسههایی ملی است که هر دوره تاریخی باززایی شدهاند.
از این رو این مقاله در تالش است تا با واکاوی عناصر تشکیل دولت در هویت ایرانی ،دالیل و چگونگی
تداوم وجود و بقای ایران در طول تاریخ را نشان دهد .پرسش اصلی مقاله آن است که چه عناصر
هویتسازی برای تشکیل دولت در اساطیر و فرهنگ ایران باستان میتوان یافت؟ روش بررسی این
پرسش نیز تاریخی -توصیفی است و یافته مقاله نشان میدهد که میتوان مجموعه متناظری از عناصر
تشکیل دولت را همچون وجود سرزمین ،جمعیت ،حکومت و حاکمیت در اسطورههای ایران باستان
یافت .البته این توجه نیز در مقاله وجود دارد که تاریخ ایران باستان بهگونهای غیرواقعی مدرن نشان داده
نشود.
کلیدواژه ها :دولت ،ملت ،هویت ،اسطوره ،ایرانباستان.
این مقاله برگرفته از رساله دکتری روابط بینالملل الهام حسینخانی با عنوان «تجریه و تحلیل الگوهای روابط ایران با
بیگانگان در نامه باستان (شاهنامه فردوسی) :دوران اساطیری و حماسی» با راهنمایی دکتر سیدجواد امامجمعهزاده است.
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 -9مقدمه
اسطورههای هر ملت در تشکیل هویت ملی آنان نقش بهسزایی دارد .هر چه مردمان باشننده
در سننرزمینی دارای قنندمت تنناریخی بیشننتری باشننند ،ای نن انتظننار نی نز وجننود دارد کننه دارای
اسطورههایکهنتری باشند .اسنطورههنا ننه تنهنا بنه اینن مردمنان هوینت منیبخشنند ،بلکنه
کارکردهای بیشماری چون جامعهپذیری ،امنیتزاینی ،آرمنانگرایی و ...و حتنی توضنیح پیندایش
پدیدههای گوناگونِ حاضر در زندگی آن مردمان ،دارند .از جمله مهمترین این پدیدهها ،دولنت در
یک معنای فراگیر است و روشن آنکه تدوام باشنندگی مردمنان در ینک سنرزمین ،بندون وجنود
دولت ،حتی در گونه ابتدایی آن ،غیرممکن مینماید .البتنه دولنت در معننای مندرن آن ،پنا از
قرارداد و ستفالی در  4411میالدی به وجود آمده است و دارای عناصری چون سرزمین ،جمعیت،
حکومت و حاکمیت است .با این حال ممکن است ،بدون اینکه خواسته شنود در تناریخ کشنورها
تحریفی صورت گیرد و آنها به گونهای غیرواقعی ،در گذشته پیشامدرن خنود ،مندرن نشنان داده
شوند؛ بتوان چنین عناصری را در شکل ابتدایی آن در متون سرزمینهنای کهنن یافنت .از جملنه
چنین سرزمینهایی ایران است که بر طبق شواهد تاریخی ،دارای قدمتی طوالنی و اسطورههنای
کهن است .حال و با این توصیفات ،پرسش اصلی مقاله آن است که «چنه عناصنر هوینتسنازی
برای تشکیل دولت در اسطورهها و فرهنگ ایران باستان میتوان یافنت؟» فرضنیه اینن نوشنتار
میگوید« :با توجه به کهن بودن اسطورهها در فرهنگ ایران و تداوم تناریخی هوینت ایراننی در
واکاوی اسطورههای متون کهن میتوان به مجموعه متناظری از عناصر تشکیل دولت ،همچنون
وجود سرزمین ،جمعیت ،حکومت و حاکمیت دست یافنت ».روش بررسنی اینن فرضنیهتناریخی
توصیفی است که از طریق بررسی متون کهن همچون اوستا ،بندهش ،و ندینداد و نینز شناهنامه
به عنوان متنی برگرفته از اسطورههای ایرانی انجام شده است .هدف این نوشتار نیز آن است کنه
بخشی از دالیل و چگونگی تداوم وجود و بقای اینران در طنول تناریخ از راه بررسنی و واکناوی
اسطورههای هویتساز ایرانی ،برجسته گردد .سازمان مقاله نیز چنین است که پا از این مقدمنه،
مبانی نظری درباره دولت ،اسطوره و هویت آمده است ،سپا تاریخچهای درباره دولت بیان شده
است ،آنگاه در آزمون فرضیه مقاله ،عناصر تشکیلدهنده دولت در اسطورههای هویتسناز اینران
واکاوی و در نهایت نیز از کلیه مباحث نتیجهگیری شده است.
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 -2مبانی نظری :دولت ،اسطوره و هویت
 -4-2دولت :تعریف و عناصر بنیادین
 -4-4-2تعریف دولت
دولت ،گردهمآیی آدمیان زیادی است که بر سرزمینی کنترل مداوم داشته و از کنترل خارجی
مسننتقلاننند ،آنهننا حکومننت سننازمانیافتننهای دارننند کننه باشننندگان آن سننرزمین از آن اطاعننت
میکنند»(  .)17: 4012,Garnerبه این ترتیب« ،دولت ،نمایانگر سازمان و تشنکیالت حکومنت
در عامترین معنای آن است .دولت را میتوان با کل هیأت سیاسی یکسان دانست .دولت واحندی
بیطرف است که به سود همه عمل میکند و عرضه کننده چیزی است که منیتنوان آن را خینر
مشترک یا منافع عمنومی نامیند»(هینوود429 :4911 ،و .)441در تعرینف حقنوقی« ،دولنت ،آن
واحدی است که این ویژگیهای را دارد :جمعیت ،سرزمین ،حکومت ،حاکمیت (انحصار قدرت ینا
اقتدار) اما تعریف فلسفی ،ویژگیهای ضروری و بسنده دولت کمال مطلوب یا کامل ینا خنوب را
توصیف میکند .از این لحاظ ،سه مکتب فکری دراینباره وجود دارد ،نخست ،در نظر فیلسنوفانی
مانند افالطون ،ارسطو ،سیسرو ،آگوستین و آکوئیناس دولت برای ایجاد همناهنگی مینان اجنزای
گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد .دوم ،در نظر اصحاب قرارداد ،دولت در نتیجه ینک قنرارداد
اجتماعی به وجود آمده است .سوم ،از نظر منارکا و پینروان او ،دولنت در نتیجنه مبنارزه مینان
نیروهای متضاد اجتماعی پدیدار شده است»(عالم .)497-491 :4902 ،در اینن مقالنه ،آنچنه مند
نظر است ،نخستین مکتب فلسفی درباره دولت است ،چرا که در اندیشه سیاسی ایرانشنهری و در
آیین زرتشت ،درباره «فرمانروای خردمند» سخن به میان منیآیند کنه آییننهای از دولنت کمنال
مطلوب ،در معنایی گسترده است و خویشنکاری آن« ،آبنادانی سنرزمین» یعننی عملنی اخالقنی
درباره خیر عمومی و ایجاد هماهنگی میان آدمیان و طبیعت است .از آنجا کنه هرگنز نمنیتنوان
برداشت فلسفی را از برداشت حقوقی جدا نمود ،برای واکاوی این عناصر در هویت ایراننی ،از هنر
دو برداشت بهره گرفته میشود ،از اینرو ابتدا به عناصر پنیشگفتنه در تعرینف حقنوقی پرداختنه
میشود.
 -2-4-2عناصر بنیادین تشکیل دولت
 -4-2-4-2عنصر مردم یا جمعیت
نخستین عنصر و یا «عنصر اولیه و بنیادی موجودیت دولت ،مردم اسنت .دولنت را بنهعننوان
نهادیبشری بدون مردم نمیتوان تصور کرد .اما ،چه عدهای از مردم ،دولت را به وجود منیآورد؟
◊ 641

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال سیزدهم ،شماره سیوهشتم ،بهار9316

ارسطو در اینباره تمایل نداشت رقمی ذکر کند و معتقد بود که دولتشهر نباید آنقدر کوچک باشند
که خودبسنده نباشد و آنقدر هم بزرگ نباشد که نتوان آن را بنهخنوبی اداره کنرد»(عنالم:4902 ،
 .)490البته در نظریههای مربوط به ملت ،مردم زمانی میتوانند یک دولنت را ایجناد نماینند کنه
دارای برخی از ویژگیهای عینی باشند ،همچون اشتراکهای خویشاوندی و نژادی ،دینی ،زبانی،
وابستگی سرزمینی ،و تاریخ و سنتهای مشترک؛ بدین گونه میتوان آنها را ملیت و سپا ملنت
نامید ،وجود این اشتراک ها آنهنا را انسنجام بخشنیده و شنرایط را بنرای پدیندآیی دولنت آمناده
میسازد .با در نظر گرفتن ملت ،تعداد زیادی از افراد باید وجود داشته باشند که چنین پدیندهای را
به وجود آورند و سپا دولت بر این اساس قابل ایجاد باشد.
 -2-2-4-2عنصر سرزمین
یکی از اجزای اصلی دولت «سرزمین اسنت و اقتندار آن ،بنه عرصنه دقینق جغرافینایی اینن
سرزمین محدود شده است .دولت ،انجمنی سیاسی است که صالحیت حکمراننی درون مرزهنای
معین سرزمینی را دارد»(هیوود .)441 :4911 ،همه اندیشمندان بر این باورنند کنه «دولنت بایند
سرزمین معینی داشته باشد .در دوره اولیه تمدنهای بشری ،گروههنای سنازمانیافتنه بیشنماری
وجود داشتند که فاقد سرزمین معین و مشخص بودنند .امنروزه عقینده همگنانی اینن اسنت کنه
اینگونه تشکلهای قبیلهای تا زمانی که اسکان نیافتهاند و با سرزمین معیننی پیونند نگرفتنهانند،
دولت پدید نمیآورند .زمانهایی بوده است که متفکنران سیاسنی معتقند بودنند دولنتهنایی بنا
سرزمین کوچک تر بهترند ،این عقیده در یونان باستان شایع بود»(عنالم .)414-412 :4902 ،امنا
در دوره روشنگری نیز منتسکیو از اصحاب قنرارداد بنر اینن بناور اسنت کنه «خاصنیت طبیعنی
حکومتهای مختلف این است که دولتهایی با سرزمینهایی کوچک دارای حکومت جمهنوری،
دولتهای با سرزمین متوسط به صورت حکومت مشروطه ،و امپراتوریهای بزرگ دارای سناختار
پادشاهی و استبدادی هستند»(منتسکیو .)427 :4991 ،این نظنر منتسنکیو کنه از برداشنتهنای
تاریخی او به دست آمده است ،بهویژه آنکه وی تاریخ ایران باستان را نیز مدنظر دارد ،برای مقالنه
حاضر مناسب است ،آخرین دستهبندی وی از میزان سرزمین و نوع حکومنت ،اینن امنر را بیشنتر
نشان میدهد« .حتی یکی از عناصر وجود ملت نیز سرزمین است .در اینجنا سنرزمین بنه معننی
تعلق خاطر مردم به محدودهای جغرافیایی است که در آن زندگی میکنند و این تعلنق خناطر بنه
میهندوستی بدل میشود»(عالم.)414 :4902 ،
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 -9-2-4-2عنصر حکومت
مردم نمیتوانند به هدفهای مشترک [که نخستین آنها امنیت است ،دست بیابند] ،مگر آنکه
به درستی سازمان بیابند و قواعد معین طنرز عمنل را بپذیرنند .کنارگزاری کنه در سنطح جامعنه
مسئول اجرای این قواعد رفتار اسنت و اطاعنت را تنامین منیکنند ،حکومنت نامینده منیشنود.
سازمانیافتگی سیاسی یا حکومت برای موجودیت دولت اساسی است .در واقع هیچ دولتی بندون
حکومت وجود ندارد ،گرچه حکومت بدون دولت وجود داشنته اسنت .وا ه حکومنت بنه سنرزمین
اشاره ندارد .حکومت کارگزاری است که بدان وسیله اراده دولت متبلور میشود ،بیان منیگنردد و
جامه عمل میپوشد»(عالم )419-411 :4902 ،در این معننا «هنر فرمنانرواییای کنه بتوانند در
درون محدوده سرزمینی معینی به منظنور اجنرای مقنررات خنویش ،دعنوی انحصناری اسنتفاده
مشروع از زور را با موفقیت به کرسی نشاند ،حکومت خوانده میشود»(دال)21 :4902 ،
 -1-2-4-2عنصر حاکمیت
حاکمیت یکی از مهمترین عناصر تشکیلدهنده دولت است .برای وجود حاکمیت« ،سنرزمین
و مردم یک واحد سیاسی نباید بخشی از واحد سیاسی دیگنری باشنند»(.)41: 4021,Leacock
به عالوه ،تعریفی که گارنر از دولت ارائه داده بود« ،آشکار منیکنند کنه منردم سنازمانیافتنه در
سرزمین معینی ،قبل از دستیابی به دولتمداری باید از استقالل برخوردار باشند .این نظر بنر وجنود
اقتدار در داخل ناحیهمعینی تاکید میکند .اگر منردم سنازمانی را بنه وجنود آوردنند کنه بنه طنور
مستقل در داخل سرزمین معین اعمال اقتدار کند و بتواند اطاعت مردم را به دست آورد ،میتنوان
گفت که دولت به وجود آمده است .به تعبیر دیگر ،مردم باید مستقل باشنند تنا حاکمینت داشنته
باشند؛ و از لحاظ داخلی نباید اقتداری رقیب یا همتراز وجود داشته باشد و از لحاظ خارجی ،کشور
باید از سلطه یا آمریت دولت دیگر آزاد باشد»(عالم411 :4902 ،و .)497بنر اینن پاینه« ،ویژگنی
تعیینکننده دولت ،حاکمیت است ،یعنی قدرت مطلق و نامحدود آن .بدینسنان ،قنوانین دولنت از
همه کسانی که در سرزمین آن زندگی میکنند ،اطاعت میخواهد .اقتندار دولنت ،دارای پشنتوانه
اجبار است .دولت باید توانایی تامین و تضنمین اطاعنت از قنوانین خنود را داشنته باشند .دولنت
اجتماعی انسانی است که انحصار کاربرد مشروع زور در سرزمین معیننی را دارد»(هینوود:4911 ،
 .)441-441این امر ،حاکمیت و اقتدار وابسته به آن را با مشروعیت پیوند میدهد.
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 -2-2اسطوره :تعریف و کارکرد
 -4-2-2تعریف اسطوره
اسطوره «از اصل یونانی هیستوریا به معنای جستجو و آگاهی و داسنتان بنه معننای بررسنی
کردن و شرح دادن است»(برنامقدم .)0 :4991 ،اسطوره «نقلکننده سرگذشتی قدسنی و میننوی
است ،راوی واقعهای است که در زمان اولین ،زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است»(الیاده،
 .)49 :4947اسطوره «دربرگیرنده باورهای مقدس انسان در مرحله خاصنی از تطنورات اجتمناعی
است که در عصر جوامع ابتدایی شکل میگیرد و جنبهای مقدس در ذهن انسان منییابند»(بهنار،
974 :4904و .)21بدینسان ،اسطوره ،روایت داستانی راست و مقدس است که حال جنبه مقندس
خود را از دست داده است .بدین واسطه ،بیشینه اسطورهشناسان« ،در اسطورهها معنایی یافتهاند و
آنها را «معنیدار» دانستهاند»(ستاری .)1-4 :4974 ،اما همه ،اتفاق نظر دارند که برای ایجاد اینن
معنای رمزی «اسطورهپرداز ،اسطوره را به گونهای توصیفی و تمثیلی رقم منیزنند»( Jun and
.)9: 4074,Kerenyi
 -2-2-2سرچشمه و کارکرد اسطورهها
اسطوره ،جهان بیسامان را برای ذهن انسانِ به ویژه باستانی ،سامانمند میکند« .عنالوه بنر
توجیه نقش انسان در جهان هستی ،چگونگی رابطه آدمی بنا نظنام کائننات ،طبیعنت و جامعنه را
توضیح میدهد .تکاپوی انسان برای شناخت هستی ... ،نیاز آدمی اسنت  ...و از ایننرو ،در نظنام
کائنات به جستجوی علل میپردازد»(بهار .)291-294 :4979 ،اگرچه ناتوانی وی به علت کمبود
دانش و ابزارها گاهی ،با تعابیری به جهان میپردازد که اگرچه با دانش امنروز همخنوان نیسنت،
اما برای زندگی باستانی مفید است .برای این شناختِ مفیند« ،اسنطورههنای سننتی تصنویرهای
کموبیش افسانهای از طبیعت ،جهان ،انسانها و جامعه را ارائه منیدهنند کنه بنه طنور شندیدی
ارزشگذاری شدهاند ،یعنی خصیصه یک خوبی یا ینک بندی بنینادی را دارا هسنتند و بدینسنان
زندگی گروه را الهام میبخشند .اما در این شناخت مساله اساسی سرچشمه اساطیر سنتی اسنت و
یونگ ،نظری اصیل را در این باره پدید آورده است .نظریه ناخودآگاهی دسنتهجمعنی کنه مخنزن
اسطورههای بزرگ بشریت است و وی آن را «دیرینهریخت» منیخوانند»(دوور ه-447 :4974 ،
 .)441بر همین پایه است که «تحقیق در اسطورهها و حماسههای ملی ،ثابت میکند افسانههایی
که از دیرباز در میان مردم رایج بوده و در زمانی مناسب تدوین شده است ،ساختگی و بنیاسناس
نیست .بیشتر و شاید نزدیک به تمام آنها ،مبادی تاریخی دارند ،امنا در گنذر زمنان بنا تغییرهنا،
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شکست و ادغامها ،شکل داستانی گرفته ،حوادثی بر آنها افنزوده شنده و بنه صنورتهنای حنال
درآمدهاند» (راشدمحصل.)70 :4940 ،
به عالوه « ر سورل ،مفهوم دیگری از اسطوره ،یعنی اساطیر اجرایی بهدسنت داد .بنه پنندار
وی یکی از ثمربخشترین وسایل برای نفوذ بر اجتماع ،آن است که تصویرهای خالصنه شنده و
ساده شدهای از یک آینده فرضی یا یک گذشته افسانهای به آن اجتماع عرضه شود تا احساسنات
جهت بگیرند و آن جمع به سوی فعالیت رانده گردد .اساطیر اجرایی ،به همان گونهای که توانایی
ایجاد نهضتهای انقالبی را طبق اندیشه هوسرل دارند ،میتوانند به حفظ نظم موجود نینز یناری
رسانند»(دوور ه .)441-447 :4974 ،بخشی از این اسطورههای اجراینی ،اسنطورههنای سیاسنی
هستند یا کمینه کارکردی سیاسی دارند ،مانند آنچه برای هویتمند شدن آدمیان بینان منیکننند
که اندکی بعد بررسی خواهد شد.
 -9-2-2اسطوره سیاسی و دولت
اسطوره سیاسی رابطه میان اسطوره و دولت ینا جامعنه سیاسنی را بنه بهتنرین شنکل بینان
میکند .اسطورهسیاسی در امر سیاسی ،به شناخت بنمایههای شنکلگینری دولنت منیپنردازد و
بدینسان «اسطورهشناسی سیاسی در پی شناخت سامانه های ذهنی حاکمیتهای سیاسی است که
نمیتوان آن را در قالب های زمانی و مکانی محدود کرد .اسطوره های سیاسی ،تنداومی تناریخی
دارند که ظهور و تحول اشکال هنری فناورانه و اساطیری را به صورت دائم با اشنکال زیسنتی از
یک سو و با اشکال سیاسی از سوی دیگر پیوند میدهد؛» (فکنوهی )44 :4971 ،و اینن اشنکال،
همواره به پیکرۀ نظامهای نمادین جلوهگر شدهاند تا آنجا که شناخت آنها خارج از چارچوب تناریخ
حاکمیت سیاسی ممکن نیست .اسطورۀ سیاسی« ،داستان جامعهای سیاسی را رواینت منیکنند و
گزارش یا داستان موجودیت یا کیفیت تأسیا این جامعۀ سیاسی در گذشته منیباشند کنه حناال
بازسازی و اصالح آن ضرورتپیدا کرده است .اسطوره سیاسی ،در دیگر موارد به گونهای از جامعنۀ
سیاسی ارتباط مییابد که مقرر شده در آینده ایجاد شود»( .)419-497: 4072,Tudor
 -9-2هویت :تعریف و رابطه آن با اسطوره
 -4-9-2تعریف هویت
هویت را میتوان به چهار نوع بخشبندی و تعریف کنرد کنه همنه بنه یکندیگر وابسنتهانند.
نخست ،هویت فردی :این نوع از هویت ،ریشه در ادراک فرد از خود دارد« .فرد در حین اجتماعی
شدن میآموزد که خود را یک ذات جدا ،مشخص و مسنتقل در نظنر بگینرد و از همنه اشنخا
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متمایز کند .خنود ،دارای ینک هوینت مشنخص اسنت کنه دیگنران در برابنر او واکننش نشنان
میدهند»(کوئن )494 :4909 ،و (امینیان و مشهدی4904 ،و )99-91 :4909دوم ،هویت جمعی:
شیوه مشترک در نحوه تفکر ،احساسات و تمایالت یک گروه است کنه ننوعی احسناس تعهند و
تکلیف نسبت به گروه را بر می انگیزد .سوم ،هویت جامعهای :احساس تعهّد و عاطفنه نسنبت بنه
اجتماع عام می باشدکه موجب وحدت و انسجام جامعه است و بخشی از هوینت فنرد را تشنکیل
میدهد .چهارم ،هویت ملی :جامعترین هویت جمعی نزد مردم ،هویت ملی نامینده منیشنود کنه
نوعی احساس پایبندی ،دلبستگی و تعهد به اجتمناع ملنی (عنام) اسنت و جزئنی از هوینت فنرد
میباشد»(قمری )422-429 :4911 ،و در حقیقت« ،هویت اجتماعی یا جمعی با مالحظنه قلمنرو
سیاسی به هویت ملی تعبیر می شود .هویت ملی به معنای احساس تعلق و تعهد افراد جامعنه بنه
رموز و نشانه های فرهنگی شامل هنجارها ،ارزش ها ،زبان ،دین ،ادبینات تناریخ و اشنیاء منادی
است که منشأ انسجام و همبستگی اجتماعی می شود»(میرمحمدی.)1 :4919 ،
اما ،معیارهای معرف هویت عبارتند از :نخست ،استمرار در طی زمان و دوم ،متمنایز بنودن از
دیگران؛ که هر دو عناصر اساسی از هویت ملی نیز هستند .تداوم برخاسنته از مفهنوم دولنت بنه
عنوان نهادی است که به لحاظ تاریخی ،ریشه دوانده و به سمت آیننده در حرکنت اسنت .افنراد،
این تداوم را از طریق مجموعه تجربههایی که در گذشته پدید آمدهانند و زینر چتنر ینک معننای
مشترک متحد گردیدهاند ،درک میکنند و فقط خودیها از آن آگاهند .بنه اینن ترتینب ،تمنایز از
دیگران هم ،از آگاهی از تشکیل یک اجتماع یا یک فرهنگ مشترک وابسنتگی آن بنه سنرزمینی
یکپارچننه ناشننی مننیشننود و هننر دو عنصننر ،منجننر بننه تمننایز میننان اعضننا و غریبننههننا
میگنردد»(  )79: 4044,Montserratو(امینینان و مشنهدی4904 ،و .)91 :4909اینن ،همنان
هویت جمعی است که در آن ،رابطه میان خود و دیگری ،به نتیجنه منطقنی هنمذاتانگناری ینا
یکسان انگاری انجامیده است .یکسانانگاری یک فرایند ادراکی است که در درون جامعنه ،تمنایز
میان خود و دیگری را از میان میبرد(».ونت )927 :4904 ،و (امینیان و مشنهدی4904 ،و:4909
.)91
 -2-9-2رابطه هویت و اسطوره
رابطه میان اسطوره و هویت را میتوان به گوننهای کارکردگرایاننه بررسنی نمنود« .کنارکرد
اسطورهها در شکلدهی به هویت فردی و در تجلی جمعی آن به هویت ملی ،بر اساس تشنخص
بخشیدن به مرزهای ارزشی درون جامعه در تقابل با بیرون تعریف منیشنود .اسناطیر بنا تعرینف
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حوزههای اصیل زیبایی و زشتی ،خوبی و بدی ،و آرمانی کردن تصویر خویشتن و اهریمنی کردن
تصویر دشمنان ،تالش مینمایند گستره هویت ملی را برتنری بخشنند .تنهنا بنه وسنیله همنین
تعریف و نشانهگذاری درون و بیرون است که میتنوان حنا یگنانگی و یکپنارچگی را در برابنر
دیگری ،تقویت نمود .جهان معانی ساخته شده به واسطه اسطورهها ،میتواند فرهنگ ،باور و تعلق
مشترکی را میان اعضای درون آن جامعه و در تقابل با بیرون شکل دهد که این فرهنگ ،به مندد
بهروزرسانی مداوم و مرحلهبهمرحله در دراز مدت ،نظام ارزشی بههنمپیوسنته و یکپارچنه دروننی
شدهای را به نمایش میگذارد»(امینیان و مشهدی4904 ،و )91-94 :4909و این فرآیند« ،نقنش
کلینندی در مانننایی ارزشهننای فننردی ،اجتمنناعی و سیاسننی موجننود در آن جامعننه بننازی
میکند»(فکوهی.)91 :4971 ،
مجموعه اسطورهها و رویکردهای فلسفی ،یکی از مهمترین عوامل ایجاد هویت ملی بهشنمار
میروند .زیرا هویت نه مقولهای انتزاعی و ایستا؛ بلکه امری پویا اسنت کنه شنکلی از آگناهی بنه
خود ،به جامعه ،به تاریخ ،به فرهنگ و بنه آیننده را القنا منیکنند»(رجنایی .)41 :4901 ،در اینن
دیدگاه« ،دیگر نمیتوان گفت که ملتها و دولنتهنا تنهنا زایینده عصنر مندرن هسنتند ،بلکنه
میبایست ملتها و دولتها جدید را حاصل بازسازی هویتهای سرزمینی قدیمیتر دانست .اینن
بازسازی همواره از راه اسطورهها ،نمادها و خاطرات جمعی صورت گرفته است»(معینیعلمنداری،
 .)21-20 :4914با توجه به آنچه گذشت« ،میتوان اسنتدالل کنرد کنه اگرچنه ملنت و دولنت،
مفاهیم مدرن به شمار میروند ،اما نمیتوان افقهنای تناریخی و فرهنگنی روشنناییبخنش بنه
مفاهیم مدرن را نادیده گرفت .از فراز قله تاریخ بشری ،روایت اسطورهای توانسته است بخشنی از
معانی حیاتی و آگاهیهای اجتماعی یعنی هویت را انتقال دهد و عهدهدار پاسخگویی به نیازهنای
هویتی گردد»(دیلمصالحی.)7 :4911 ،
 -3تاریخچه دولت
آنچه در تاریخچه دولت میتوان دید ،این است که «مفهوم دولت ،تا سده شانزدهم منیالدی
رواج سیاسی نیافته بود .برای یونانیها ،این مفهوم شنناخته شنده نبنود .آنهنا بنه جنای آن ،وا ه
«پولیا» را به کار میبردند که میتنوان آن را دولنت شنهر نامیند .در پاینان سندههنای میاننه،
مفهومی از دولت بهتدریج پدیدار میشد؛ اما به خوبی مشخص نبنود و زمنانی کناربرد یافنت کنه
دولت از آنِ مردم نبود و حاکمیت به شاهان تعلق داشت .در آن زمنان ،دولنت را بنا اقتندار عنالی
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برابر میدانستند»(عالم .)499 :4902 ،مفهوم حاکمیت نیز «در سده هفندهم ،در نتیجنه پیندایش
دولت مدرن در اروپا مطرح شد»(هیوود .)494 :4911 ،اما این امر و مفهومبندی آن ،به اینن معننا
نیست که پیش از آن حاکمیت وجود نداشته است ،بلکنه بندین معننا اسنت کنه شنکل ننوینی از
حاکمیت در این دوره پدید آمد.
حتی ان بُندنن ،تنالش کنرد در آغناز اینن دوره ،مفهنومی کهننه را بازسنازی کنند .وی «از
حکمرانی جانبداری کرد که قوانین را میگذارد ،امنا خنود بنه اینن قنوانین مقیند نیسنت .فرمنان
حکمران ،قانون است و اتباع موظفند فقط اطاعت کنند .امنا بندن از فرومنانروایی اسنتبدادی نینز
جانبداری یا آن را توجیه نمیکند ،بلکه بیان میدارد ،پادشاه حکمنران را قنانونی عنالیتنر ،یعننی
احکام خداوند یا قانون طبیعی محدود میکنند .حاکمینت فرمانرواینان دنینایی را اقتندار آسنمانی
پایبند کرده است»(هیوود .)497 :4911 ،به عالوه ،در یک دولت پادشاهی ،مشروعیت سنتی کنه
میتواند بر پایه مذهب نیز باشد ،استبداد را تا حدودی مهار میکند .اگرچه «اغلنب چننین فنر
میشود که یک دولت پادشاهی ،دولتنی اسنتبدادی اسنت کنه در آن اراده پادشناه حنرف آخنر را
میزند ،اما تاحدودی چنین نیست ،چرا که موقعیت پادشاه ،معموال موقعیتی سننتی اسنت ،همنان
سنتی که پادشاه را بر سریر قدرت مینشاند ،اغلب محدودیتهایی مشخص را در ارتباط با اعمال
قدرت ،به وجود میآورد .ممکن است پادشاه بهعنوان فردی مورد تاییند الهنی و حماینت شنده از
سوی او ،تلقی شود ،اما این مساله متضمن آن است که او بنه احساسنات منذهبی منردم خنویش
احترام بگذارد .محدودیتهای عملی در زمینه اعمال قدرت سنلطنتی ،در چننین نظنامی ،معمنوال
شامل نبود یک دستگاه دیوانی کامال توسعه یافته ،به ویژه در سطح محلی منیباشند؛ دسنتگاهی
که پادشاه با کمک آن بتواند ،اشراف و بزرگان را به همکاری ترغیب نمایند»(دی.تنسنی:4970 ،
 .)14-12التبه این مساله به معنای وجود نداشتن نظام استبدادی در پادشاهیهنا نیسنت ،ارسنطو
معتقد است که اگر پادشاه در اندیشه منافع خود باشد ،ننه در اندیشنه مننافع منردم ،بنه هنر روی
دیکتاتوری پدید میآید .اما آنچه امروز میتوان به روشننی دریافنت آنکنه نظنامهنای پادشناهی
استبدادی ،دارای محدودیتهایی در قدرت و استبداد بودهاند ،اما در دوره مدرن با ایجناد دسنتگاه
دیوانساالری گسترده و کاربرد فناوریهای نو ،این محدودیتها از بین رفتنه و اسنتبداد چهنرهای
پرقدرت و نفوذ یافته است .امری که موجب شده نگاه نظری به دولت از ابتدای دوره مدرن تغیینر
کرده و تاریخ آن ،تحول یابد.
بدینسان در تاریخ نظریهپردازی درباره دولت ،اگرچه عدهای چون بُندنن« ،آن را نظنام قندرت
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میدانند ،برخی آن را نهادی اخالقی میدانند که از رفاه و تنامین اخالقنی انسنان جنداییناپنذیر
است .برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به مثابه اجتماعی تلقنی منیکننند کنه طبنق قنانون
سازمانیافته ،دیگران آن را ساختاری طبقاتی میدانند ،دیگران بر این اندیشهاند که دولنت فراتنر
از طبقات و نمایانگر کل اجتماع است .دیگران نظنام رفناه .برخنی آن را تضنمینکنننده زنندگی
جمعی میدانند ،در حالی که برخی آن را با خود ملت یا جماعت یکسان منیداننند»( ,Maclver
.)1-9: 4041
درونتافتگی دولت و ملت و ناتوانی جدا کنردن آنهنا در بسنیاری از منوارد ،موجنب شنده تنا
«نظریه «یک ملت ،یک دولت» به وجود آید که به عنوان اصل «دولت ملی» یا «دولت -ملنت»
نامبردار شده است .نظریه بدان معنی است که هر ملتنی بایند بنه صنورت ینک دولنت مسنتقل
سازمان یابد»(عالم .)410 :4902 ،نظم دوره مدرن با دولت -ملتها شناخته میشنود ،امنا چننان
که گذشت و انواع نگاههای نظری به دولت مرور گشت ،پدیدآیی دولت -ملتها بهیکبناره نبنوده
است و تحوالت تاریخی را پشت سر نهاده است ،حتی در تاریخ جغرافیای غیراروپنایی منیتنوان
نمونههای اولیه از وجود ملت و دولت ملی را ،در معنایی گسترده و نه معنای مدرن آن ،یافت کنه
تا حدودی از عناصر تشکیلدهند ملت و نیز دولت برخوردار بوده و هویتی مستقل داشتهاند که در
دوره مدرن حیاتی تازه یافته و در قالب دولت -ملت دارای هویت ملی سربرآوردهانند .بنر اسناس
فرضیه این مقاله ،یکی از این موارد هرچند نادر ،ایران باستان اسنت؛ کنه وجنود چننین هنویتی و
شرایط عینی و ذهنی آن ،موجب تداوم وجود ایران شده است ،بنه گوننهای کنه هنانری کنربن از
بررسی تاریخ ایران دچار شگفتی میشود که چگونه ممکن اسنت کشنوری کنه بنرای دورهای از
صفحه تاریخ محو میشود و میان قدرتهایی همچون اعراب اموی و عباسی ،ترکنان غزننوی و
سلجوقی ،مغوالن و ...چنین دستبهدست شده است ،دوباره در دوره صفوی باززایی میشود و بنه
صفحه تاریخ بازمیگردد .از اینرو در بخش بعد ،این امر مورد واکاوی و تحلیل قرار میگینرد کنه
چه عناصری در پا ذهن ایرانیان وجود دارد که روزآمد کردن آنها در هنر دورهای منیتوانند بنه
باززایی ایران ،در طول تاریخ بیانجامد.
 -4عناصر تشکیلدهنده دولت در اسطورههای هویتساز ایران
هویتبخشی در اسطورههای ملتهای گوناگون پیش از آنکه سرزمین ،مردم و ...را دربرگینرد،
نخست گامی برمیدارد که در جهان مدرن ،بررسی آن برای هویتزایی از میان رفته اسنت ،چنرا
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که علم کیهانشناسی توصیفات دقیق خود را جایگزین آن کرده است و این گام ،همانا چگنونگی
آفرینش است .در این کارکرد اجتماعی و سیاسی ،باور به نوع ویژهای از آفرینش و پیدایش ،اقنوام
گوناگون را از یکدیگر جدا کرده و به آنها هویت تازهای منیبخشند .پنا پنیش از پنرداختن بنه
عناصر ساخت دولت ،نیاز است نخست بدان پرداخته شود ،چرا کنه آن عناصنر ،وابسنته بنه اینن
اسطوره آفرینش و پیدایی هستند.
 -4-1پایه هویت :آفرینش در باورهای اسطورهای ایران
آریاییان پیش از مهاجرت از اوراسیا دسته های بزرگی بودند کنه اقنوام مختلفنی را بنه وجنود
میآوردند .این اقوام پا از مهاجرت هر یک به سویی رفته و گروهی راه هند ،گروهنی راه اینران
و گروهی راه اروپا در پیش گرفتند .همۀ آنها در ابتدا باورهای مشترکی داشنتند ،امنا پنا از ورود
به سرزمینهای تازه ،نیاز به شناسایی ،هویتی نوین برای آنهنا بنه وجنود آورد تنا از سنایر اقنوام
نزدیک به خود متمایز شوند .در اینمیان «در اندیشۀ آریاییان همیشه نوعی دوگانگی جای داشنته
است؛ تعار میان خوب و بد .این شیوۀ تفکر در حقیقت هستۀ زیربنایی اندیشههنای آینینهنای
ایران باستان را تشکیل میدهد ،اما در گذشتههای دور به ویژه در هند ،نوعی تنوازی و تنوازن در
میان فرمانروایان مینوی جهان از دیدگاه آریاییان وجود داشته است .به عبنارت دیگنر دو گنروه از
خدایان در اندیشههنا فرمنانروایی کنردهانند .خندایانی کنه «آسورا/اسنوره» نامینده منیشنوند و
نشاندهندۀ پایگاه خسروی هستند و گروه دوم که دیو نامیده میشنوند و نشناندهنندۀ صنالبت
رزمی میباشند.
این میراث آریایی و هند وایرانی در وِداها ،به صورت خدایان گروه سنهگاننه تجلنی منییابند.
گروه نخست خدایان فرمانروا هستند که به صورت فرمانروایی و روحانیت جلوه میکننند و لقنب
«اَسوره» دارند .در رأس آنها «ورنا» یا «ورونه» قرار دارد ،خدایی بزرگ و با ابهت و از همکناران
او «میتره/میترا» که خدای مهر و دوستی است .گروه دوم خدایانی هسنتند در مقنام ارتشنتاری و
جنگجویی که لقب دیو دارند و «ایندرا/ایندره» در چکاد آننان جنای دارد .خندایانی نیرومنند کنه
بارانهای سیالبی را پا از فصل گرما می فرستند و ا دهای خشکی و خشکسالی را نابود میسازند
گروه سوم خدایانی در مقامهای پایین تر هستند که پدیدههنای گونناگونی از طبیعنت را جلنوهگنر
میباشند ،اما در گذر این اندیشهها به ایران ،لقب گنروه «اسنورههنا» کنه در اینران بنه صنورت
«اهورا/اهوره» درمی آید ،لقب سرور بزرگ اعطا می گنردد و بزرگتنرین خندا ،اهنورا منزدا نامینده
می شود .در آیین مزدیسنا ،زرتشت به نبرد بنا دینوان برمنیخیزدکنه خندایان آینینهنای گذشنتۀ
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آریاییان هستند .درگاهان کهن ترین بخش اوستا ،دیوان خدایان دشمن هستند؛ موجودات میننوی
ولی عمّال دنیای بدی که زرتشت الوهیت آنان را انکار میکند.
به دیگر سخن ،دیوان ،ایزدانِ جامعۀ آریایی شرقی هسنتند کنه بنا جامعنۀ معتقند بنه گاهنان
اختالف دارند و کم کم دیوان به صورت خدایان دروغین درمیآیند .در بخشهایی از «یسنا» هنم
چون «یشتها» ،نیز دیوان هزارهزار ،دست به یورش میزننند و در کننار یاتوهنا و پریکنان قنرار
میگیرند .از این پا کم کم دیگر دیوان ،ایزدانِ جامعه نیسنتند ،بلکنه خنود انبنوهی از اهریمننان
هستند»(آموزگار )44-40 :4974 ،که اهریمن در چکاد آنان جای میگیرد .بندین سنان نخسنتین
تغییرات برای ایجاد یک هویت جدید در اسطورۀ آفرینش رخ منی دهند .پنا داسنتان چگنونگی
آفرینش «به بهدین آن گونه پیداست که هُرمزد در باال ،با همه آگاهی و بهنی ،زمنانی بیکراننه در
روشنی می بود ...اهریمن در تاریکی ،به پا دانشی و زادکامگی ،فروپایه بود .میان ایشان تهیگنی
بود که «وای» است ،که آمیزش دو نیرو بدو است .هر دو ذاتِ کرانهمندی و بنیکرانگنیانند .در
مرز ،هر دو مینو به خویشتن کرانهمند اند زیرا میان ایشان تهیگی است ،یکی به دیگنری نپیوسنته
است ...هُرمزد به همه آگاهی دانست که اهریمن ،برتازد و جهان را به رشک کامنگ فنرو گینرد.
پا او به مینویی آن آفریدگان را که برای مقابله با افزر اهریمن دربایست فراز آفرید و سنه هنزار
سال آفریدگان به مینویی ایستادند ...اهریمن به سبب پا دانشی از هستی هُرمزد آگاه نبود.
سپا ،از آن رف پایه برخاست ،بنه منرز دیندا ِر روشننان آمند .چنون هُرمنزد و آن روشننی
ناگرفتنی را دید ،به سبب زادکامگی و رشک گوهری فراز تاخت ،سپا چیرگی و پیروزیِ فراتنر از
آنِ خویش را دید و باز به جهان تاریکی تاخت ،با دیو آفرید برای نبرد با هرمنزد .آنگناه هرمنزد
با دانستن فرجامِ کار گیتی به مقابلۀ اهریمن آشتی برداشت و گفنت اهنریمنب بنر آفریندگان منن
یاری بر ،ستایش کن تا به پاداشِ آن بیمرگ شوی .اهریمن گفت که [چنین نکننم] و آفریندگان
تو را نیز جاودانه بمیرانم  ...پا هرمزد گفت :زمان تعیین کن تا کارزار را بدین پیمان به ننه هنزار
سال فراز افکنیم ،زیرا دانست که بدین زمان کردن ،اهریمن از کار بیفکند ...هُرمزد این را نینز بنه
آگاهی دانست که در این نه هزار سال ،سه هزار سنال همنه کنام هُرمنزد رود ،سنه هنزار سنال،
درآمیختگی ،کام هُرمزد و اهریمن هنر دو رود و بندان فرجنامین نبنرد ،اهنریمن را از کنار تنوان
انننداختن و پتیننارگی را از آفننرینش بازداشننتن ...چننون هُرمننزد اَهونَنونر فننراز سننرود ...اهننریمن از
ناکارکردنِ آفریدگان هُرمزد بازماند و سه هزار سال به گیجی فرو رفت»(بهار.)92-94 :4904 ،
پا از این اهورامزدا امشاسپندان و ایزدان را در مینو و آنگاه در آفرینش منادی ،آسنمان ،آب،
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زمین ،گیاه ،گوسفند ،منردم را منی آفرینند و در برابنر اهنریمن ،کمالنه دینوان و دیگنر دینوان را
میآفریند .پا هُرمزد و اهریمن هر دو در ستیز افتاده تا پایان جهان که اهریمن نابود شود ،اینن
ستیزش میان آفریدگان هُرمزد و اهریمن پایدار خواهد بود .در بخشهای دیگنر پنژوهش در اینن
باره بیشتر گفتگو خواهد شد .اما در اینجنا مقصنود از آوردن چگنونگی آفنرینش در بناور ایرانینان
باستان این بود که نشان داده شود چگونه زرتشت با ایجاد چنین عقیدهای هویتی خا بنرای آن
دسته از آریاییان که به ایران کوچ کرده بودند به وجنود آورد .بندینسنان آریایینانی کنه بنه اینن
سرزمین پای گذارده بودند می توانستند از راه بناور ،خنود را از دیگنر آریایینان بازشنناخته و دارای
هویتی مستقل شوند که در امر ایجاد دولتی مستقل بسیار مهم جلوهگر خواهند شند .در پنی اینن
اسطورۀ آفرینش ،حال آریاییان ایرانی نیازمنند آن بودنند کنه بداننند چگوننه سنرزمینی دارنند تنا
موقعیت مکانی خود را بازشناسند؛ چه بدون سرزمین و شناخت ماهینت آن ایجناد ینک کشنور و
دولت ممکن نمینماید .حتی همین اسطوره هویتسناز آفرینشنی اسنت کنه هنم بنر چگنونگی
مشروعیت دولت برآمده تاثیر میگذارد و هم بر کارکرد آن.
 -2-1نخستین عنصر تشکیل دولت :اسطورۀ سرزمین
پا از اینکه هُرمزد آفرینش مینوی را به پایان می برد ،آفرینش مادی را منیآغنازد و پنا از
آسمان و آب ،زمین را میآفریند« .از آب زمین را گِرد ،دورگذر ،بینشنیب و فنراز آفریند ،درازا بنا
پهنا و پهنا با رفا برابر .آن را درست میان آسمان قرار داد .چنین گوید که او ،نخسنت ینک سنوم
این زمین را فراز آفرید سخت چون سنگزار؛ دیگر ،یک سوم این زمین را فراز آفریند گَنرد آکننده؛
سدیگر ،یک سوم این زمین را فراز آفرید از گِل نرم .او گوهر کوهها را در زمین بیافریند کنه پنا
از آن از زمین بالیدند و رستند»(بهار.)1 :4904 ،
در اساطیر ایرانی پا از آنکه زمین فراز آفریده میشود ،هفت کشنور بنه وجنود منیآیند .بنه
دیگر سخن «هفت کشور ،نام هفت پارۀ زمین است که بنا بنه اسناطیر ایراننی پنا از بارنندگی
بزرگ که در آغاز آفرینش بر زمین صنورت گرفنت ،پدیند آمند .اینن ننام در اوسنتا بنه صنورت
«هپتوکرشونر» و در گاتها به پیکرۀ «هپتبومی» و در پهلوی «هفت کشور» گفته شده است .ننام
هفت کشور به ترتیب در اوستا چنین آمده است :اول «اَرِزنهی» دوم «سنونهی» سوم «فَرَد زنفشو»،
پنجم «وُاورو بنرشتی» ،ششنم «وُاروجنرشنتی» و هفنتم «خنونیرَس» کنه اینن آخنرین در مینان
کشورهای دیگر قرار گرفته و بود باش ایرانیان است» (عفیفی.)414 :4971 ،
بندهش دربارۀ چگونگی هفت پاره شدن زمین نگاشته است« :گوید در دین زمین سی و سنه
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نوع است ...هنگامی که تیشتر آن باران را ساخت که دریاها از او پدید آمدند ،زمنین را همنهجنای
نم بگرفت ،به هفت پاره بگسست ،دارای زیر و زبنر و بلنندی و نشنیب بشند .پنارهای بنه انندازۀ
نیمهای در میان (خونیرس) و شش پارۀ دیگر پیرامون آن قرار گرفنت .آن شنش پناره بنه انندازۀ
خونیرس است ...از این هفت کشور همهگونه نیکی در خونیرس بیش آفریده شد .اهریمن نینز بنه
سبب صدمهای که از آن بیند ،با خونیرس بیش نبرد کند و بدی به خنونیرس بنیش آفرینند ،زینرا
کیان و یالن در خونیرس آفریده شوند .بهدین مزدیسنان نیز به خونیرس آفریده شده و سپا بنه
دیگر کشورها برده شد .سوشیانا را نیز در خونیرس زایند که اهریمن را نابود کنند و رسنتاخیز و
تن پسین کند .چنین گوید که بیشتر مردم در خونیرساند و خونیرس نیرومندتنر اسنت .در کشنور
خننونیرس ایننن دروج بنندترین اسننت .از ایننن کشننور دروج را سننرانجام نیننز آن کشننورها ببننردن
باید»(دادگی.)79-74 :4909 ،
افزون بر این که خونیرس سرزمین مرکزی جهان است .البرزکوه ،بلندترین کوه جهان و کنوه
آیینی ایرانیان که جایگاهی است ایزدی نیز در خونیرس جای گرفته است .اما این ننوع شناسنایی
جغرافیایی تنها سرزمین را مشخص نمنیکنند ،بلکنه کنارویژهای منردم شنناختی ،آرمانگرایاننه و
فرجامشناسه را با خود نیز به همراه دارد .زیرا مردم آن را کیان و یالن دانسته ،بیشترین نیکنی در
آن آفریده شده و از این سرزمین است که دروج نابود می شود .گفته شد که آریاییان به سه دسنته
بزرگ بخش شدند و هر یک از خاستگاه خود راهی سرزمینی گشتند .در این بین «ایرانویچ» ننامِ
سرزمینی است که خاستگاه ایرانیان شمارده میشود که به تدریج از آنجا کوچ کنرده و بنه سنوی
ایران رهسپار شدند .این نام در اوستا به پیکر «ائیرن وئجه» و در وِندیداد نام نخسنتین سنرزمینی
است که اهورامزدا [در میان هفت کشور در خونیرس] آفرینده و آن آبادترین و بهتنرین ،در مینان
شانزده کشور دیگر بوده است»(عفیفی.)119 :4971 ،
در وِندیداد فقرات یک و سه دربارۀ ایرانویچ آمده است« :اهورامزدا به سپنتمان زردشت گفنت
ای سپنتمان زردشت وقتی که جایی برای سکوت نبود ،من جاهایی آرامدِه کردم ،برای ا ینن کنه
اگر من جاهای آرام دِه غیر از «آریناوج» خلنق نمنیکنردم ،منردم جهنان جسنمانی بنه آریناوِج
میرفتند ...من که اهورامزدا هستم در بهترین مکانها و شهرهایی که آفریندم اول آریناوِج اسنت
که خوب و با قاعده بود .اما اهرمن قتال بر ضد آن کار کرد و مار بزرگ و سنرمای دادۀ دِون در آن
خلق کرد»(بینا .)0-49 :4909 ،آریاوِج را بسیاری خوارزم پنداشنتهانند کنه در آن رود ونگنوهی
دائیتیا جریان دارد و در آبان یشت کردۀ پنجم اَناهیتا ایزد آب ها چنین ستایش شده اسنت« :او را
◊ 651

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال سیزدهم ،شماره سیوهشتم ،بهار9316

بستود آفریدگار اهورامزدا در آریاویچ در کنار ونگوهی دائیتیا ،با هومِ آمیخته به شنیر بنا بنرَسنم بنا
زبان خرد با پندار و گفتار و کردار بنا زنور و بنا کنالم بلین »(پنورداوود .)214 :4947 ،بندینسنان
ایرانیان خاستگاه خود را با نامِ آریا ویچ یاد کرده و آنگاه کنه بنه سنرزمین اینران پنای نهادنند آن
«اَران» یا ایرانشهر نامیده و در برابر «انیران» قرار دادند تا هنویتی مشنخص بنرای خنود ایجناد
کنند.
تا دوره فریدون که بر ضحاک ماردوشِ ا دهاوش به یاری کاوه پینروز منیگنردد و «داد» را
دوباره به ارمغان میآرود ،تنها سخن از همین سرزمین بزرگ است که با نام هفت کشنور ،چننان
که گذشت ،از آن یاد میشود .این سرزمین پهناور سراسر ،زیر فرمانروایی فریندون اسنت .امنا در
نزدیکی پایان زندگی ،وی این سرزمین پهناور را که سراسر جهان است ،میان سه پسنر خنود ،بنا
نگاه بشایستگی ایشان ،میان آنان بخش میکند .این بخشبندی که در آن ،سرزمین میانه ،اینران
یا همان بهترین سرزمین به پسر کهتر فریدون ،ایرج ،میرسد موجب رنجنش دو پسنر دیگنر وی
تور و سلم میشود تا آنجا که آنان ایرج را میکشند و این کار ،سرآغازی بنرای کیننههنای مینان
سرزمین ایران و توران میشود .بدینسان سه کشور بزرگ ایران ،توران و روم پدید میآید.
 -9-1دومین عنصر تشکیل دولت :اسطورۀ مردمان یا جمعیت
هویت سرزمینی ایران ،بدون چگونگی پیدایی مردمان هنوز دچنار پریشنانی و ناکامنل اسنت.
پا نیاز است که بدان پرداخت .دربارۀ پیدایش مردمان که شناسایی هوینت آننان موجنب ایجناد
جمعیت برای به وجود آمدن دولت می شده است ،در اساطیر ایران باستان چنین آمنده اسنت کنه
هُرمزد «ششم ،کیومرث را آفرید روشن چون خورشنید .او را بنه انندازۀ چهنار ننای بلنندی بنود.
پهناش چون باالش :راست بر باالی رود دائیتی که در میانۀ جهان ایستد .کیومرث بر سوی چن
ت هُرمنزد آفرینده شندند .دوری ایشنان ،یکنی از دیگنری و نینز دوری از آب
و گاو بر سوی راس ِ
دائیتی به اندازۀ باالی خود ایشان بود .کیومرث دارای چشنم ،دارای گنوش ،دارای زبنان و دارای
دنخشَک بود« .دخشک داشتن» این است که مردم از تخمۀ او بندان گوننه زادنند»(بهنار:4904 ،
.)14
چنانکه از این گزارش برمی آید ،کیومرث نیز در آریاویچ آفریده شده و رنگ پوسنت او روشنن
است و هر دو مورد به آریاییان اشاره میکند .در بند هش آمده اسنت« :بنه دینن گویند کنه منن
مردمان را ده گونه فراز آفریدم :نخستِ آن کیومرث روشن و سپید چشنم اسنت تنا دهگوننه ،کنه
یکی همان کیومرث است و تا نهم از کیومرث باز بود .دهم کَپی اسنت کنه از مردمنان فروتنرین
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خوانده شود .چون کیومرث را بی ماری برآمد ،بر دست چ افتاد .از سنر سنرب ،از خنون اَرینز و از
مغز سیم ،از پای آهن ،از استخوان روی و از پینه آبگیننه و از بنازو پنوالد ،از جنان رفتننی زر بنه
پیدایی آمد ...چون کیومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد ،آن تخمهها به روشنیِ خورشید پنالوده
شد و دو بهر آن را نَریوُسننگ نگاه داشت و بهری را سِپنندارمنذ پذیرفت .چهل سال (آن تخمنه) در
زمین بود .با به سر رسیدن چهل سال ،ریباس تنی یک سنتون ،پنانزده بنرگ مشنی و مشنیانه از
زمین رستند .درست بدان گونه که ایشان را دست بر گوش بازایستد ،یکی به دیگری پیوسته ،هنم
باال و هم دیسه بودند .میان هردو ایشان «فرّه» برآمد .آنگونه هر سه هم باال بودند که پیندا نبنود
که کدام نر و کدام ماده و کدام آن فرّه هُرمزد آفریده بود که با ایشان است .سپا هر دو از گیناه
پیکری به مردم پیکری گشتند و آن فرّه به مینویی در ایشان شد که روان است .اکنون نینز منردم
بمانند درختی فراز رسته است که بارش ده گونه مردم است .هرمزد به مشی و مشنیانه گفنت کنه
مردماید ،پدر و مادر جهانیان اید .شما را با برترین عقل سلیم آفریندم .جرینان کارهنا را بنه عقنل
سلیم به انجام رسانید .اندیشۀ نیک اندیشید ،گفتنار نینک گوییند ،کنردار نینک ورزیند ،دینوان را
مستایید»(دادگی.)79-74 :4909 ،
چون این جفت از هم کارم میگیرند ،شش جفت نر و ماده پدیند منیآیند .ننام یکنی از اینن
جفتها سیامک و ونشاک بوده و از ایشان جفتی به نام فَرواگ و فَرواگین زاده میشنود کنه پنانزده
جفت میآورند و جهان از آنان پر میشود که نام جفتی از ایشان هوشنگ و گنوزنگ اسنت و ننژاد
ایرانیان از آنان .از این پا است که مردمان سراسر جهان را می گیرنند و جمشنید از مینان آننان
برمی آید که نخستین شهریاری را دارد .در روزگار اوست که در پیوند زمین و مردمنان ،زمنین بنر
مردمان تنگ می شود .در بندهای هشت تا یازدهم بخش دوم وِندیداد در اینباره آمنده اسنت« :و
سیصد زمستان بر شهریاری جم سپری شد .آنگاه زمین از چارپایان و سنتوران ،مردمنان ،سنگان،
پرندگان و آتش های سرخ سوزان پر شد ،و بر آن زمین چارپاینان و سنتوران و مردمنان جنا پیندا
نمیکردند .آنگاه جم را آگاه کردم [هُرمنزد او را آگاه میکند] آنگاه جم به سوی روشنی ،در هنگام
نیمروز ،به سوی راه خورشید فرارفت .زمین را با حلقۀ زرین به جنبش درآورده ،آن را بنا سنیخک
سُفت و می گفت :ای سپندارمذ محبوب ،خنود را بگسنتران و پهنن شنو ،بنرای بنردن چارپاینان،
ستوران و مردمان .سپا جم زمین را یک سوم پهن تر از آنچه قبالً بود کرد و دوبارِ دیگنر چننین
نمود .آنگاه اهوره مزدا در ایرانویچ با اینزدان میننوی انجمنن کنرد تنا جمشنید را آگناه سنازد کنه
ونرجنمکَرد را بسازد»(کریستنسن .)999-991 :4909 ،این بندها به دو مطلب مهنم اشناره دارنند
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یکی قدرتی که جمشید دارد که می تواند زمین را بگستراند و دیگری ایجاد ورجمکرد که شنهری
آرمانی است و در آن بیماری و پیری و ناامنی نیست که خود ،از بناور بنه وجنود امنینت در دوران
شهریاری جمشید نشانی دارد.
 -1-1سومین عنصر تشکیل دولت :اسطورههای پیدایش حکومت
پیدایش حکومت در اسطوره های هویت اینران باسنتان ،پیونند تنگناتنگی بنا برپنای داشنتن
پادشاهی دارد« ،چنانکه مفهوم بنیادین اندیشۀ سیاسی ایرانشهری ،شاه آرمانی دارای فنرّه اینزدی
است .در شاهی آرمانی ایرانیان ،شاه نمایندۀ طبقات و اصنناف منردم ،تبلنور نهادهنای سیاسنی و
اجتماعی و ضامن بقای آنها بوده است .پادشاه حافظ و نگهدار تعادل میان همۀ طبقات به شنماره
میآمده .از سوی دیگر ،به سبب وجود خاندانهای بزرگ ،تعادلی نیز میان شاه و اینن خانندانهنا
به وجود آمده بود که به مثابه نهادهای سیاسی در دوران جدید عمل میکرد(».طباطبایی:4911 ،
422و17و .)11شاه که نمودی آرمانی داشته است و محور حکومت به شمار میآمده ،منیبایسنت
صفاتی چون اهورامزدا میداشته ،یعنی «فرمانروایی خردمند» میبوده است .حتی شنهریور ،یکنی
از امشاسپندان که یاریگر اهورامزدا در اداره جهان سپنتا هستند« ،نمود تواننایی ،شنکوه و قندرت
اهنورامزدا اسننت .در سنپنتامینو ،او نماینننده فرمنانروایی بهشننتی اسنت و در زمنین سننرنمون آن
پادشاهی است که با چیرگی بر بدیها ،اراده و دادِ مزدایی را برپا میدارد .دادگر بودن شاه نیز بنه
این معناست که آنکه فرمانروایی می کند ،بیش از اندیشه به منافع خویش بایند در اندیشنۀ مننافع
مردم باشد که از آن در اوستا به «آباد کردن» کشور نام برده شده است ،گویی خویشنکاری شناه
در اساطیر ایران باستان ،همچون خویشکاری دولتهای امروزی بوده است که تنالش منیکننند
سیاستی برای آباد کردن سرزمین خود در پیش گیرند .درباره این دادورزی در هات  14یسنا آمنده
است « :درود بر شما ای گاتهای مقدس ،سلطنت و شنهریاری هرگناه کنه نیکخنواه منردم باشند
نعمت و فراوانی همراه خواهد داشت .این نعمت با عدل و داد توزیع میشود .عندل و داد بهتنرین
چیزی است که باید همهجا جامۀ عمل بپوشد»(دامستتر.)210 :4911 ،
بر این پایه ،در شاهنامه نیز که بسیاری از اساطیر ایراننی از را ه آن بنه دسنت رسنیده اسنت،
«سیاست به دو دسته تقسیم میشود ،سیاست مبتننی بنر پینروی از اهنورامزدا (ینزدانبناوری) و
سیاست مبتنی بر پیروی از اهریمن .گونه نخست فرمانروایی ،شامل برقراری امنینت ،سناماندهی
به زندگی مردم و رعایت دقیق ساختارها و هنجارها میشود .که موجب آسنایش و رفناه مردمنان
میگردد... .در مقابل ،سیاست در گونه اهریمنی آن ،مبارزه بر سر دستینافتن ،حفنظ و گسنترش
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قدرت است؛ یعنی سیاست بر پایه قدرتطلبی تنها به صنرفِ قندرتخنواهی» (منشنادی:4904 ،
.)422-429
چنین مینماید در متون چندین روایت درباره نخستین شاه ایرانی وجنود دارد ،از ایننرو منتن
اوستا و متن شاهنامه اختالفاتی درباره چند شاه نخستین دارند .بدینسان «عالوه بر جمشنید ،دو
فرد دیگر نیز نخستین شاه نامیده شدهاند :هوشنگ و تهمنورث .منتنهنا ،دارای طنرح خاصنی از
تاریخ و اسطوره هستند و آنان به صورت نخستین فرمانروایان افسنانهای ،یکنی پنا از دیگنری
آمدهاند»(هینلنز .)17 :4909 ،پنا از منرگ گینومرث بنه دسنت دینوان ،کنه نخسنتین موجنود
ایزدآفریده است« ،هوشنگ پادشاه شد .او نخستین کسی بود که داد گسترد و انصاف مظلومنان از
ظالمان ستد و بدین سبب ،او را پیشداد لقب دادند؛ و آثار او آن است که اول کا بود که آهنن از
سنگ درآورد و از آن آالت ساخت و دستابزار دوردگری ،و از درخت فرمود بریدن و از چنوب آن
بنا ساختن و عبادتگناه سناخت و منردم را خداپرسنتی آموخنت و بنر راه نیکوکناری داشنت و از
ناشایست منع کرد و بعضی از آیین و رسوم پادشاهی نهاد و بر تخت نشستن و تاج بر سر نهنادن
آیین آورد»(کریستین سن .)279 :4909 ،تهمورث مانند هوشنگ ،دیوان را شکست داد و در نبنرد
با اهریمن ،بر او همچون اسبی سوار شد و به مدت سی سال بر او گرد جهان میگشت.
اما جمشید که نخست ،شاهی است گرانمایه و فرهمند و سپا بر خویش غرّه میشود و فنرّه
ایزدی خویش را از دست میدهد را با نگاه به آنچه انجام میدهد ،باید به واقع نخسنتین پادشناه
ایران ،در معنای صرف یک شاه دانست« .جمشید در نخستین سالهای بر تخت نشستن ،قبنل از
هر کار ،به تجهیز سپاه میگراید و تأمین جنگافزار که حفنظ امنینت مملکنت و دفنع متجناوزان
الزمۀ جهانداری است ...سپا برای رفاه رعیت به اختراع و ترویج صنعت نسّاجی میپنردازد و ...
آنگاه که مملکت از برکت تی ِ آبدار بنرین امنیت شده و مردم با پوشیدن جامه قدم به دایرۀ تمندن
نهادهاند ،به فکر تنظیم روابط اجتماعی میافتد و مشخص کردن طبقات جامعه ...وی مردم را بنه
داللتِ شغلی ای که دارند ،به چهار طبقه بخش میکند و وظایف هر طبقنه را معنیّن منینمایند»
(سعیدیسیرجانی)11 :4940 ،
بنه رسننم پرستندگنان دانیاش
«گروهی که کاتوزیان خوانننیاش
پنرستند را جناینگه کنرد کنوه
جندا کنردشان از منینننان گنروه
هنمی ننام نیسارینان خنواندند
صفی بر دگنر دسنت بننشاندند
فنروزنندۀ لنشکر و کشورننند
کنجا شنیرمننردان جنننگآورنند
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وزیشان بود نننام مردی به پای»
کزیشان بود تخنت شاهی به جای
(فردوسی)40 :4914 ،
دو گروه دیگر نیز کشاورزان و پیشهورانند که خود سپا در یک گروه یا طبقه جای میگیرنند
و بدین سان جمشید با بخش نمودن جامعه به چنند طبقنه ،نهادهنای اجتمناعی ،از جملنه «نهنادِ
سپاهی» را به وجود میآورد که آرامآرام و در دورۀ «فریدون» به «نهادِ پهلوانی» تبدیل میشنود.
این تقسیم بندی جوامع آریایی است که در ایران باسنتان وجنود داشنته اسنت .یعننی سنه گنروه
«موبدان»« ،ارتشتاران»؛ و «برزیاران» که در شاهنامه نینز بازتابینده شنده اسنت .اینن طبقنات،
ساختار اجتماعی جامعه ایرانی بودهاند که نهادهای پادشاهی ،پهلوانی و موبندان حاضنر در دربنار،
حکومت را تشکیل میدادهاند .حتی با روی کارآمدن ضحاک نیز اینن سناختار حکنومتی از مینان
نمیرود و با پیروزی فریدون بر ضحاک دوباره تقویت شده و تداوم منییابند؛ چنرا کنه فریندون
دارای فرّه ایزدی و شاهی بهآیین داد و دهش است که کاردکرد وی پیدایی دولت راستی بنر پاینه
«اَشه» است« .فریدون در نبرد با ضحاک او را به بند کرده و به گفتارِ «اینزدِ سنروش» وی را در
کوه دماوند به بند میکند .جهان را نیکی فرامیگیرد و جامعه باز سامان مییابد و آیینهنا دوبناره
برقرار می شود ... .کارکرد پهلوانی فریدون ،در حقیقت مبنازره بنرای نیکنی و بندی اسنت و اینن
خطی است که در سراسر سیاست شهریاری در شاهنامه توسط او ترسنیم منی شنود و راه دیگنر
شنناهان و پهلوانننان ،در ی نک کننالم ،دولننت شننهریاری ای نران را روشننن م نیسننازد»(عمننویی و
حسینخانی.)411 :4910 ،
سیاست شهریاری که میتوان از متون پهلوی و شاهنامه به کُنه آن دست یافت و حکومت را
سامان میدهد ،دارای چنین ویژگیهنایی اسنت -4« :شنهریاری امنری در تقابنل بنا بدسنگالی
اهریمن است -2 ،شهریاری مبنای ایزدی دارد و شهریار دارای فرّه ایزادی اسنت -9 ،شنهریاری
اگرچه مبنایی ایزدی دارد امنا از موبندی جداسنت -1 ،از کینومرث تنا مننوچهر ،رونند گسنترش
شهریاری ،ذوند مشارکت شهریار در پیشبرد کار تمئن و فرهننگ و سنازمان دادن بنه جامعنه ،در
اثبات مشروعیت و حقانیت شهریاریِ خود ،با جنگیدن به تنِ خویش همچنون پهلنوان در رزم بنا
دشمنان و فرمان راندن به آیین ایزدی و به داد و دهش است کنه فریندون نموننه مثنالی چننین
شهریاری است -1 ،پا از فریدون ،روح ملی و آگاهی به آن ،چنان قنوی اسنت کنه اسنتناد بنه
حرمت و حقانیت آن ،گویی حتی از استناد به حرمت شخص شناه نینز بیشنتر اسنت -4 ،کنارکرد
جنگ و صلح در قالب شهریاری ،خالصهکننده رابطنه اینران بنا دیگنر سنرزمینهنا و شنهریاران
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است»(پرهام07 :4910 ،و.)404-409
تداوم پادشاهی در سامانِ یک حکومت در اسطورههنای ایراننی ،کنه در شناهنامه بنه خنوبی
بازتابیده شده است ،نشان دهننده ضنرورت تندوام دولنت بنرای پاسنداری از کشنور دارد کنه از
نخستین پادشاهان پیشدادی تا پادشاهان حماسی و سپا تاریخی ادامه یافته است و هر گناه در
این میان دوره فترتی کوتاه پدید آید ،شومی آن کشور را در برگرفته و بیگانگان را بنه تنازش بنر
ایران یاری ،مینماید.
 -1-1چهارمین عنصر تشکیل دولت :اسطورههای پیدایش حاکمیت
دربارۀ پیدایش حاکمیت ،آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد ،مفهوم اطاعنت اسنت و
فرمانبرداری از یک اقتدار عالی است که باید در سراسر یک کشور نفوذ داشته باشند .از آنجنا کنه
اسطورههای موثر در ایجاد دولت در ایران باستان بر پایه آیین مذهبی سامان یافتنهانند ،در منورد
فرمانبرداری نیز چنین است ،بدینسان که ایزد «سروش ،بنه معننی اطاعنت ینا انضنباط ،یکنی از
چهرههای محبوب در آیین مزدیسنا است .سروش در مناسک زردتشتی نیروی موثری اسنت کنه
بدی را نابود میکند و از اینرو ،سروش ،همچون جنگجویی بهترین درهمکوبننده درو توصنیف
شده است .که جهان را در شب ،هنگامی که دیوان این سو و آن سنو پرسنه منیزننند ،پاسنداری
میکند .در آیین مزدیسنا ،فرمانبرداری ویژگی انفعالی به شمار نمیرود ،بلکه بیشتر نیروینی فعنال
و پیروزمند در نبرد با شر به شمار میآید»(هینلز .)71-74 :4909 ،حتی چنانکه گذشت ،فریندون
در نبرد با ضحاک او را به بند کرده و به گفتنارِ «اینزدِ سنروش» وی را در کنوه دماونند بنه بنند
میکشد که نشان از فرمانبرداری شاهی سرنمون چون فریدون از فرمان اورمزد دارد ،فرمانی کنه
مشروعیت سپنتامینویی دارد.
بر این پایه میتوان دریافت که در گذشته باستانی نیز «مفهوم اقتندار ،بنا مفهنوم مشنروعیت
رابطه نزدیکی دارد .مشروعیت نه صرفا به قانونی بودن ،بلکه به پنذیرش اجتمناعی آن از جاننب
اتباع مربوط میشود .مبحث مشروعیت به مبحث قدیمیتری در فلسنفه سیاسنی ،یعننی مبحنث
التزام ،باز میگردد .مشروعیت نظامهای سیاسی از این دیدگاه ،به التزام و تعهد افنراد نسنبت بنه
اطاعت آنها بستگی دارد .فالسفه کالسیک در دیدگاه فلسفی خود ،معیارهای گونناگونی را بنرای
مشروعیت دولتها عرضه داشتهاند که از آن جمله عناصنر «عندالت»« ،اعتندال» و «فضنیلت»
است که به عنوان عناصر ذاتی و درونی حکومت در فلسفه سیاسی در نظر گرفته میشدند .اقتدار
و مشروعیت سنتی ،اقتدار گذشته ابدی یعنی اقتدار رسومی است که به واسطه تصدیق و پنذیرش
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از دیرباز قداست یافتنهانند .اننواع اصنلی اقتندار و مشنروعیت سننتی ،پدرشناهی و پدرسناالری
بودهاند»(بشیریه .)94-97 :4917 ،البته در نظامهای سنتی ،مشروعیت سننتی قنانونی نینز دینده
میشود ،اما این قانون سنتی ،بیش از آنکه توسط فرد فرمانروا گذارده شود ،توسط مذهب گنذارده
شده است ،چنانکه از آنچنه بینان شند نینز منیتنوان مینزان نفنوذ آینین مهنر و مزدیسننا را بنر
اسطورههای ایران باستان نیز دریافت.
در اسطورههای ایران باستان ،مشروعیت شاه وابسته به «فرّ» بوده است« .وا ۀ «فنرّ» مظهنر
قدرت ،حاکمیت و اقتدار است و به این معنا با پادشاهی آیینی به روشنی ارتباط دارد»(دیویدسنن،
 )491 :4971چنانکه در «زامیادینشت کردههای 4و 2آمده است« :فرّ کیانی نیرومند منزدا آفرینده
را می ستاییم ،آن فرّ بسیار ستوده ،زبردست ،پرهیزکار ،کارگر ،چُست را که برتر از سایر آفریندگان
است .فرّی که از آن اهورامزدا است با آن اهورامزدا آفریدگان را پدید ساخت .تا آنکه گیتی را ننو
سازند ،فرّی که از آنِ امشا سپندان است .از آنِ شهریاران ،تنددیدگان ،بزرگواران ،بسنیار تواناینان،
دلیرانِ اهوارایی زوالناپذیر مقدس»(پورداود )994-999 :4947 ،از سوی دیگنر« ،در اوسنتا ،اینن
مهر است که میتواند «فر» را به کسانی ارزانی دارد یا به خواستِ خویش ،آن را از کسانی کنه از
تباهکاری شادمان می شوند ،بازپا گیرد»(دوستخواه« .)910 :4970 ،فرّ» وابسنتگی زینادی بنه
شایستگیهای شاه دارد و بدین سان هرچه شایستگیهای پادشاهی بیشتر باشند «فنرّ» او بیشنتر
است و محور این شایستگی را در هنگام حکومت کردن میتوان «دادگر» بنودن شناه دانسنت و
این «داد» است که موجب میشود پهلوانان از شناهی پشنتیبانی کننند و فرمنان وی را در همنه
کشور به اجرا بگذازند .پهلوانان ،همچون امشاسپندان که در کار گیتی اورمنزد را یاری میکنند ،بنه
یاری شاه بر می خیزد و تالش می نماید تا او در راه راستی گام برداشنته و از راه «داد» بنه کنژی
نگراید.
بدینسان ،بهقدرتنهادی شده یا هماننا قندرت مشنروع ،اقتندار گفتنه منیشنود کنه کناربرد
انحصاری آن در چارچوب سرزمینی و برای پاسداری از امنیت کشنور ،در دسنت حکومنت اسنت.
« در شاهنامه ،اقتدار حکومت بر سنت استوار است و سنت ،بر اموری چون فرّه ایزدی پادشناهی و
تبار شاهی تاکید دارد .البته هر یک از این موارد به تنهایی کارسناز نیسنتند ،بلکنه مجمنوع آنهنا
سبب تدوام اقتدار میشود»(منشادی )492 :4904 ،در اسطورههنای ایراننی نینز ،همچنون دوران
سنتی در دیگر سرزمینهنا ،خانندانهنای دارای تبنار در تناریخ سیاسنی در عصنرهای گونناگون
بسیارند .تبارمندی ایشان که بر پایه وراثت است و به جمشید میرسد ،عاملی برای دسنت ینافتن
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به قدرت سیاسی و مشروعیت یافتنِ آنان است .در شاهنامه خاندانهنای پهلنوانی سیاسنی چنند
دسته اند :پهلوانان خاندان سام یا پهلوانان سیستان ،چون سام و زال و رسنتم و فرامنرز ،پهلواننان
خاندان نوذر چون طوس و گستهم ،پهلوانان خانندان کشنوادگان چنون گنودرز و گینو ،پهلواننان
خاندان کیانی چون زریر ،فریبرز ،بستور و اسفندیار ،پهلوانان خاندان کاوینان چنون قنارن و قبناد،
پهلوانان خاندان فریدونیان چون زراسب و زنگۀ شاونران و پهلوانان پیشددای کنه خنود ،شناه هنم
هستند چون تهمورث و جمشید و فریدون و منوچهر (در اسنطورههنای متنون پهلنوی همچنون
اوستا ،فَرَونهر برخی از این پهلوانان و شاهان ستایش شده است)؛ نمونههایی از چنین خاندانهنای
تبارمند سیاسی هستند که مشروعیت آنها بر پایه تبارمنندی و سننت اسنت کنه بسنیاری از اینن
رزمیاران ایجاد کننده دولت هستند و فرمانروایی آنان بر بخشهای گوناگون سنرزمین اینران ،بنه
فرمانبرداری از پادشاه ،ضامن پاسداری از حاکمینت پادشناه بنر سنرزمین اینران اسنت .از جملنه
فرمانروایی پهلوانان به عنوان شهریارک بر بخشهای ایران ،فرمانروایی خاندان سنام بنر نیمنروز
است .چنانکه کاووس نیز پا از جنگ مازندران منشنور فرمنانروایی اینن دینار را بنه ننام رسنتم
میزند:
ز مشک و ز عنبر زعود و عبینر
«ننوشتننه یکی نامهای بر حنرینر
بننّوی هنمه کنشور ننیمنننروز
سنپرد این بنساالر گنیتننیفنروز
نباشد بران تخت کننا را کاله
چنان کز پاِ عهند کاووسشنناه
خنداوند شنمشیر و گوپننال را»
مننگر ننامننور رسنتنننم زال را
(فردوسی)70 :4914 ،
نمونه دیگری که نشان از یاری رساندن پهلوانان به شهریار در قالب فرمانروایی بر بخشنهای
مختلف ایران و نیز همراهی با وی در جنگ با دشمنان خارجی دارد ،مربوط میشود به زمانی کنه
سهراب از «هُجیر» از خاندانِ کشوادگان و پاسدار مرز ایران ،از سراپردهها و نشانها و پنرچمهنای
سپاه ایران پرسش میکند تا رستم را بیابد ،سهراب نخستین بار سراپردۀ بزرگی را نشان منیدهند
و هجیر آن را سراپردۀ شاه مینامد.
سننواران بنسیار و پیننل و بنننه
«وزاننپا بندو گنفت بنر میمنننه
رده گردش اندر ز هر سو سپنناه
سنراپنردهای بنر کنشینند سننیناه
بندر بر سواران زرّیننننه کنفنش
...زده پیش او پینل پیکنر درفننش
درفنشش کجا پیل پیکنر بننننود
چنین گفت کان طوس نوذر بود
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سواران بسی گِردش اندر بنپننای
دگر گفت کان سرخ پنردهسرای
دُرفشان یکی در مینناننش گنهنر
یکی شیر پیکر درفننشی بننه زر
جننهانگیر گنودرز کننشوادگنان
چننین گنفت کان فننرِّ آزادگان
بننرآید یکی پرده بنیننم سننپنید
...بدو گفت زان سوی تابنده شیر
بننه دهلیز چندی پنیاده بننه پای
...بننرخیمه نزدیک پننردهسرای
که فرزند شاهست و تناج گوان
بندو گفت کاو را فنریبرز خوان
(فردوسی)02 :4914 ،
این ابیات و ادامۀ آنها نهتنها اثبات میکند که هر یک از خاندان های پهلنوانی دارای سنپاهی
بودند و پرچمی نیز داشتند؛ و این نیست مگر آنکه هر یک از آنان در ناحیهای فرمنانروایی داشنته
و همه زیر پرچم ایران« ،درفش کاویان» به فرمانروایی شاهنشاه گرد آمده باشند که نیز نشنان از
آن دارد که خاندان شاهی نیز خود ،از پهلوانان نژاده بودند .بدینسان پهلوانان نهتنها با فرمنانروایی
بر بخشهای گوناگون کشور ،شاه را یاری میدهند کنه بنا همنراه شندن وی در جننگ و آوردن
سپاه خود به جنگ در زیر فرمانروایی شاهنشاه کارکردی «امنیتزا» نینز دارنند؛ هماننند «عمنل
اسطورهای آنان در جهان مینوی که فرّۀ طبقۀ آنان یعننی «ارتشنتاران» ،بنارویی اسنت «اَرونند»
برای جلوگیری از ورود اهریمن به آسمان مینوی»(بهار.)449 :4904 ،
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نتیجهگیری
حال که کلیه مباحث به پایان رسیده اسنت ،زمنان آن فنرا رسنیده کنه از آنچنه بینان شنده،
هودهای فراهم آید .در فرضیه مقاله آمده بود که «با توجه به کهن بودن اسنطورههنا در فرهننگ
ایران و تداوم تاریخی هویت ایرانی در واکاوی اسطورههای متون کهنن منیتنوان بنه مجموعنه
متناظری از عناصر تشکیل دولت ،همچون وجود سرزمین ،جمعیت ،حکومنت و حاکمینت دسنت
یافت ».برای بررسی این فرضیه ،از روش تاریخی -توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شد و طنی آن
متون کهنِ دربرگیرنده اسطورههای ایرانی مورد کاوش قرار گرفنت .از مجمنوع مباحنث صنورت
گرفته میتوان به این مهم دست یافت که یکی از زمینههای مهم تدوام ایران و هویت ایراننی در
طول تاریخ ،وجود کهن الگوهای اسطورهای در ذهن ایرانیان است ،اسطورههایی کنه بنه فراخنور
نیاز مردمان باشنده در فالت ایران پدید آمده و توضیحدهنده پیدایش و سرنمونهای پدیندههنای
حاضر در زندگی آنان بوده است .البته نباید از نظر دور داشت که هر اسطورۀ کهنن ،بنا توجنه بنه
تخصصی نشدن امور در جوامع ابتدایی ،دارای کارکردهای متفاوتی در حوزههای گوناگون ،اما بنه
هم پیوسته است .از جمله در حوزه سیاست ،میتوان به عناصری در این اسطورههنا دسنت یافنت
که توضیح میدهد سرزمین ایران چگونه پدید آمده و جایگاه پاکان است ،مردمنان چگوننه پدیند
آمدهاند و چگونه مردمانی در این سنرزمین بودبناش منییابنند .آن سنامان سیاسنی کنه سناختار
اجتماعی آنان را پاس میدارد ،چگونه سامانی است و فرمانروای مشروع آن سنرزمین و مردمنان،
پادشاهی با فرّه ایزدی است که با ابزراهایی ،همچنون یناریگنری پهلواننان ،فرمنان خنود را در
سراسر این سرزمین روا میدارد ،از امنیت ایران پاسداری میکند و بدینسان در این سرزمین و بنر
این مردمان حاکمیت دارد .در نهایت ،مجموعه این عناصر را میتوان هویتسنازی اسنطورههنای
کهن ایرانی در فرهنگ این سرزمین ،برای پیدایش ،تداوم و بهآیین بودن دولت ایرانی دانست.
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