هایانسانشناسیایران


پژوهش
دوره،۱۰شمارهپیاپی2۰
پاییزوزمستان،۱۳۹۹صص۱57 -۱77

واکاوی مفهوم انسانشناسانۀ وطن در شاهنامه
(براساس تحلیل ساختارهای مکان)
۱

الهامسعادت 
محسنمحمدیفشارکی 2
تاریخدریافت۹۹/8/۱ :
تاریخپذیرش 4۰۰/۳/26 :

چکیده 
پناهگاه یکی از کهنالگوهای بنیادین بشر است که در وطن تجسد مییابد؛ کالبدی برای ظهور
جهانبینی و ساختار اجتماعی مردمانی که ویژگیهای مشترک فرهنگی ،سیاسی ،زبانی و تاریخی

شناساندومؤلفهبرایتعریفوطنارائهکردهاند:اصالتمرزوآنچهدرونمرزهادیده


دارند.انسان
بهاینمسئله،زمین،حکومتودشمنمؤلفههاییهستندکههرکدامسهمیدر


شود.باتوجه

می
خلقاینمفهومدارندوباتوجهبهالگویهردورانتاریخی،اهمیتبیشتریاکمتریمییابند.در

شاهنامه ،ایران و ایرانشهر وطنی هستند که همۀ روایات در ارتباط با این دو شکل میگیرد ،اما
های واقعی و فراواقعی ،حکومتهای اسطورهای و تاریخی و دشمنان گوناگون در
آمیختگی مکان 
کند.مکانمهمترینو بدیهیترینمؤلفه برایتعریفمفهوم


تشخیصوطنرادشوارمی
شاهنامه ،
تقسیمبندی،

مکانهایشاهنامه
وطناست؛بنابرایندراینپژوهشبرایدستیافتنبهتعریفوطن ،

اند.مکان هایفراواقعی،انعکاسذهنیتایرانیاندربارۀسکونتگاهوشاهآرمانی


توصیفوتحلیلشده
است و مکان های واقعی ساختارهای حکومتی و اجتماعی را به تصویر میکشد .بررسی مکانهای
واقعیوفراواقعی،اینحقیقتراآشکارمیکندکهوطندرشاهنامه،مفهومیذهنی،جمعیوشامل

ایتمدنیاست؛یعنیمجموعه ایازشهرهاومردمانکهبایکدیگرارتباطدارندویکحکومت


حوزه
هاراادارهوازآسیبدشمنحفظمیکند .


مرکزیقدرتمندآن
هایواقعی،مکانهایفراواقعی،وطن .


:حماسه،شاهنامه،مکان
واژههای کلیدی

۱دانشجویدکتریادبیاتحماسی،دانشگاهاصفهان،اصفهان،ایران .
2دانشیارگروهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهاصفهان،اصفهان،ایران(نویسندهمسئول).
 fesharaki311@yahoo.com
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پژوهش
۱58

مقدمه
همریشهبا
بااستفادهازفیلولوژی،انسانرااینگونهتعریفمیکند Homme:از  home

مولر ۱
معنایخاکاست؛یعنیانسانازگردزمینخلقشدهاست(نامورمطلق:۱۳۹2،

به 
  humus
).اینهمریشگیخاکوانسانعالوهبرزباندراساطیرهموجوددارد.انساندراساطیر

۱22
بستهوهمبوددانستهشدهاستو

سامی،مستقیمودراساطیرایرانیغیرمستقیم،باخاکهم
همینامرنشانمی دهدتعلقبهمحلزادوبود،درناخودآگاههمۀافرادبشروجوددارد،اما
وطنمفهومیمتأخراستکهتقریباًازدویستسالپیشمدنظرقرارگرفتهوحتیگاهیاز
هاازآنسوء استفادهشدهاست.مفهومیکهباعشقوعالقهآمیختهشدهوهمواره

سوی 
دولت
2
بهشکل وطنپرستی ،بهعنوان بخشی از هویت فرد و گروه مطرح میشود .وطنپرستی با

گراییارتباطدارد.مشخصههاییکهممیزۀگروهیازگروهدیگراست،هویتآنانراشکل


ملی
میدهد و در گامهای بعدی ،سبب برتریجویی بر دیگران میشود؛ حس برتری که با خود،

گاهبهشکلی


آورد،امامسئلهایناستکهوطنهیچ

حقوقومشروعیتسلطهرابههمراهمی
است.هنگامیاینموضوعبیشترآشکارمیشودکهبدانیماینتعریف


جامعومانعتعریفنشده
درمتونحماسیوجودندارد.
۳
ازآنجاکهمتونحماسیروایتمردمانیاستکهمیخواهندبههیئتملت درآیند،برایاین

استحاله به مؤلفههایی نیاز دارند که یکی از آنها زمین است .زمین با واژههایی مانند سرزمین،
کاربردهمیشود،اماوطن،بسامدواهمیتبیشتری

کشور،مرزواصطالحاتیمربوطبهجغرافیابه
گیرد؛چنانکهباازدسترفتنقسمتیازکشورو


تریرادربرمی
دارد؛زیراگسترۀمعناییوسیع
تغییرمرزهویتملتدچارکاستینمیشود.وطنبامؤلفههاییدیگرمانندجنگ،دشمن،قهرمان

رسدمهمترینمؤلفهدراینمجموعه


نظرمی
و...بهمتنحماسیتجسدمیبخشدوحتیگاهیبه
دریکمتنحماسی،نهفقطقهرمانالزماست،بلکهجهانیدرخورقهرماننیزالزم

باشد؛زیرا«
است»(کاسیرر.)2۹6:۱۳۹۳،اینموضوعتاآنجااهمیتداردکهبرایدرکروایتحماسیهر
سرزمین،بایدوطندراندیشۀهمانملتتعریفوتبیینشود؛برایمثالدرجاییاز شاهنامه
رستموستوربان،هنگامبرگزیدناسبدربارۀبهایرخشچنینگفتوگومیکنند :
به چند است و این را که خواهد بها
ز چوپان بپرسید کاین اژدها 
بدو راست کن روی ایران زمی
چنین داد پاسخ که گر رستمی 
بدین بر تو خواهی جهان کرد راست
مر این را بر و بوم ایران بهاست 
(شاهنامه،۱۳82،ج)54:2
1Muller
2Patriotism
3Nation
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واکاویمفهو

در این ابیات ،ایران مفهومی آشکار برای هر دو سوی گفتوگو است ،اما آیا به معنای
تریرادربرمیگیرد؟ 


کشوریبامرزهایجغرافیاییمشخصاستیادامنۀگسترده
درانسانشناسیهموارهدوبرداشتازوطنوجوددارد«:وطنبهمعنایاصالتمرزودیگر

:سایتانسانشناسیو

بهمعنایدیدهشدنهرآنچهدرداخلآنمرزاست»(اکرادی2۰۱7،

فرهنگ).درشاهنامه،غیرمستقیمبهمرزهااشارهمیشود،امابرایدستیابیبهآنچهداخلمرز

توانازمکانبهمنزلۀکالبدیبرایساختاراجتماعیبهرهبرد.درشاهنامه دودسته


استمی
هایفراواقعی.باتوصیفوتحلیلمکانهامیتوان


هایواقعیومکان

وجوددارد؛مکان
«مکان»
بهمحدودهومرزهایایران،ساختاراجتماعیوباورهایمؤثردرشکلگیریآنپیبردکهبه

دراینپیکرهمنجرمیشود .

تبلورمفهوم«وطن»

پیشینۀ پژوهش
مفهوم وطن که در شاهنامه به شکل ایران و ایرانشهر از آن نام برده شده ،مجموعهای از
مؤلفههای گوناگون است که محدودۀ جغرافیایی ،مهمترین آنهاست .شاهنامه امتزاجی از

اسطورهوواقعیتاستوایندربارۀجغرافیایآننیزصدقمیکند.پژوهشگراندراینباره

راشناساییکردهاند.یکیازاینتحقیقات،مقالۀ«ایران

تحقیقاتیانجامدادهاندومرزهایایران

ازژالهآموزگاراستکهابتدابهپیشینۀایراندرمتونپهلویمیپردازد،سپس

وایرانشهر»
یافتههاراباشاهنامهتطبیقمیدهد.انوریدرمقالۀ«ایراندرشاهنامه»بااستفادهازابیات،به

بازشناسیاینمرزها پرداختهاست.غیرازمرزها،مفاهیمدیگریمانندکشور،شهروبومنیز
مقالهایاستکهمفاهیمکشور،شهروبومرابا
مدنظربودهاست«.مفهومکشوردرشاهنامه» 

هادرجغرافیایسیاسیامروزیمقایسهمیکند،اماآنچهباموضوعپژوهش


مفاهیمجدیدآن
پیشروارتباطبیشتریدارد،مقالۀ«تلقیقدماازوطن»است.شفیعیکدکنیدرایناثربه

بررسی مفهوم وطن در آثار شاعران و نویسندگان پرداخته است؛ مفهومی که در زمانهای
مختلفوالگوهایگوناگونجامعهدچارتغییراتاساسیمیشود.درگروهدیگریازمقاالت

،برداشتازوطنرامیتواندرذیلمجموعۀ

تحلیلوطندراشعارملکالشعرایبهار»

مانند«
ساختارهای سیاسی -اجتماعی و مقولههای فرهنگی -دینی و انتقادات تاریخی -ملی یافت
(شمعی.)۱۰7:۱۳۹۱،همینبرداشت،دردومقالۀ«وطندراشعارعارفقزوینی»و«وطندر
لتایراندوستیدرشاهنامهونظریۀ

شعرمشروطه»وجوددارد.درمقالۀدیگریبانام«فضی
فضیلت ارسطو» به مقولۀ وطندوستی پرداخته که براساس نظریۀ ارسطو ناشی از سه مؤلفۀ
دانش ،عاطفه و اراده برای کسب فضیلت اخالقی و انسانی است که شاهنامه در جایجای
هاصحهگذاشتهاست.باوجوداهمیتاینپژوهشها،دراینآثار،تنهابهمرزهای


روایاتبرآن
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جغرافیاییپرداختهشده استیااینکهفارغازتوجهبهمکان،ابعاداجتماعی،سیاسیوفرهنگی

یکازاینپژوهشهابهنقشوسهممکان،درمفهوموطن


مدنظرقرارگرفتهاست،امادرهیچ
میآید و عالوهبر بار
پرداخته نشده است؛ مفهومی که از تعامل انسان با جغرافیا بهوجود  
جغرافیایی و سیاسی بار فلسفی و روانشناسی دارد و میتوان با رویکردی انسانشناسانه به
واکاویآنپرداخت .

روش پژوهش 
روش این پژوهش توصیفی  -تحلیلی است که با رویکردی انسانشناسانه ،نخست به تشریح
سیر پیوند انسان با زمین و ریشههای آن در ناخودآگاه بشر پرداخته است .سپس رویکرد
نویسندگان و شاعران ایران به وطن و دگرگونی مفهوم آن را در دورههای متفاوت تاریخی
بندیوتوصیفشدهوباتوجهبهآنهابرای


تقسیم
شمارد.درنهایتمکانهایشاهنامه 


برمی
وطنشاهنامهتعریفیارائهشدهاست.

هدف پژوهش 
شناسانواستفادهازمکانهایواقعیوفراواقعیکه


استکهبارویکردانسان
هدفپژوهشاین
وجوددارد،تعریفیازایرانوبهدنبالآنوطنارائهدهد.اینتالشحرکتیازجزء

درشاهنامه
هایمتفاوتدرمتنوارتباطآنهابایکدیگردرپیوندباعوامل


بهکلاستکهماراازمکان
بهمفهوموطنراهنماییمیکند .

انسانی

بحث اصلی 
سیر پیوند بشر با زمین
الگوهایبنیادیناستکهانسانراازخطراتطبیعیدورنگهمیداردو


یکیازکهن
«پناهگاه»
آرامشوآسایشرابهارمغانمی آورد.همۀموجوداتوبیشترازهمهپستانداران،درتالش

هستندتابافراهمکردنسرپناهیمناسببرایخودبهتناسلو

برایبرطرفکردنایننیاز

توالدبپردازند.انسانمانندسایرموجودات،محلسکونتیبرایخویشبرمیگزیند،محیطامنی

که بهمنزلۀ بستر و محل تالقی نیازها و کنشهاست؛ زیستبومی که جز رفع نیازها پس از
مدتیباآناحساسیگانگیمیکند.حتیبرایانساننخستین،محلسکونتتنهایکفضای

هندسی نیست،بلکهفضاییوجودیاستکهباآنپیوند میخوردو بدینوسیلهدرساختار
هستیسهیممیشودووجودیواقعیدارد .
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آوردوآنهارابهیکدیگرپیوند


وجودمی
جمعی،روابطواشتراکاتیمیانانسان 
هابه


زیست
۱
هایآندرپناهگاهنضجمیگیرد.


متقابلاستوریشه
میدهد.مبنایاینپیوند،بربهرهمندی 

بااینسبکزندگی،انسان،شیوۀتغذیه،تأمینذخایرغذاییوحراستازبقایخودرابهمرور

میآموزد و محیط پیرامونش را گسترش میدهد .در این اثنا ،دری به جهانهای دیگر بر او

گشوده میشود و زندگی مادی را به مسائل انتزاعی پیوند میزند؛ آیینها ،اساطیر ،جادو و
هاستکهنگاهبهسکونتگاهراهمدچارتغییرمیکند؛به


اندیشۀتوتمی،برآیندایندگرگونی
تدریجمفهومسرزمینفراترازمحلیبرایزندگییاتأمینغذامیشودوبقای


ایننحوکهبه
بقایمکانگرهمیخورد .

انسانبه
 دراساطیرآغازین،آفرینشازیکفردویکنقطهآغازمیشودوازچهارجهتتکثیرو
تکثرمی یابد.اینرابطۀدوسویهوتعاملی،هموارهمیانانسانوزمینبرقراراستوبرهمۀ
روابط و کنشها تأثیر میگذارد .مالینوفسکی 2در این باره میگوید« :اف راد انسانی با قواعد
سنت ها،آدابورسوموقوانینیزندگیمی کنندکهماحصلکنشمتقابلبینفرایندهای
زندگی و دست کاری در محیط و بازتنظیم محیط است» (مالینوفسکی .)8۳ :۱۳8۳ ،این
تعامل در بستری فرهنگی ،مفهوم مکان را هم نزد انسان دچار تغییر میکند تا جایی که
گاهی  فرد و زمین یکی انگاشته می شوند و انهدام سکونتگاه با حرکت قهقرایی و برگشت
بهسویهیوال(نیستی،بی شکلیقبلازوجود)برابرپنداشتهمیشودوبیهویتیفردوگروه
راباخوددارد.باتوجهبهآنچهبیانشد،وطنیکیازعمیقترینواژههابرایمکاناست؛
حقیقتیذهنیک هتعریفخودراازشبکۀپیچیدهایازعناصرمیگیردوخودنیزجزئیاز
تعریفبقیۀعناصرمیشود .

تلقی قدما از وطن
درمتونکهنفارسی،وطنوقومیتدومفهومپیچیدهاندکهتعریفیکیبدوندیگریممکن

نیست.بایدبهاینمسئلهتوجهداشتکهمحدودۀاینمفاهیم،متغیر،منعطفوالبتهذهنی
تریرادرعالمواقعدربرمیگیرد.قومیت،


تریاگسترده

استومتناسبباشرایط،محیطکوچک
فصل مقوم وطن است .درواقع این قوم است که مانند مجموعهای بزرگ سرزمین را نیز
دربرمی گیرد.اینمشخصهدرنامبعضیشهرهاکامالًمشهوداست؛مانندهگمتانهکهبهمعنای

محلجمعشدنمادهاستیااسم«ایران»کهدراساطیرمأخوذازنامایرجاست«.سرزمین،

هایدیگرممکناستانسانهارادریکجبههقرار


بستگی

زبان،دین،نژاد،تاریخ،عالیقودل
1 Participation
2Malinowski
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کدامازاینعواملبهتنهاییمفهومقومیتودرنتیجهحوزۀمادیآنکههمان


دهد،اماهیچ
وطناسترانمیسازد.حتیوضعطبقاتیمشترک -کهمنافعاقتصادیمشترکرادرپی

).همۀاینهادربرابر

نیزعاملاینمسئلهنمیتواندباشد»(شفیعیکدکنی۱7:۱۳8۹،

دارد-
تهدیدنیرویخارجیغارتگرونابودگرمعنامییابد؛اتحادمفاهیمذهنیکهانسجامعالمواقعرا

شودوعاطفهای


ترمی

هامشخص

ترومحدوده

هاپررنگ

آوردودرپرتوآن،تفاوت

ههمراهمی
ب
پرستیزادۀاینعاطفۀشدیداستکهنمودهایآنرامیتواندر

شدیدراتولیدمیکند.وطن

۱
هایبیرونیمانندکنشهایاجتماعی،هنروادبیاتمشاهدهکرد .


پدیده
مفهومیوطنرادگرگونکردومعانیتازهایازآنارائهداد.ارائۀاین

ظهوراسالممرزهای
مفاهیم تازه ،گاهی با تغییر در عناصر معناساز همراه بود؛ بدینترتیب که برای مثال از
هایقومی،زبانیواساطیریکاستوبهارزشهایدینیافزود.حتیگاهیدراینکار


ارزش
صورتضدارزشجلوهدادهشدوهمین


هایپیشینبه

کهارزش
چنانتندرویصورتگرفت
2
امر به تضعیف حس وطنپرستی ایرانیان انجامید .یکی دیگر از عوامل تضعیف حس
وطنپرستیرواجصوفی گریدربزنگاهیازتاریخایرانبود.صوفیهاصالتیبرایعالممادهقائل

دانستند؛بنابراینوطناصلیآنهاعالمملکوت

نبودندوهمهچیزرامعطوفبهعالمعلویمی
حبالوطنمناالیمان»
بودکهباخاکهیچنسبتینداشت.تفسیرهاییکهآنانازحدیث« 
اندمبینایناندیشهاست.موالنادرتفسیرآنمیگوید:اگرچهاینحدیثاستو


ارائهداده
گفتارپیامبر،منظورازوطنعالمیاستکهبااینوطنمحسوسوخاکیارتباطیندارد :
که وطن آن سوست جان این سوی نیست
از دم حبالوطن بگذر مهی است
این حدیث راست را کم خوان غلط
گر وطن خواهی گذر ز آن سوی شط
(مولوی)4۰8:۱۳۹6،
وبازجایدیگرمیگوید :

3
تو وطن بشناس ای خواجه نخست
همچنین حبالوطن باشد درست
(مولوی)4۰۹:۱۳۹6،
هایاصلیجهانبینیموالناودیگربزرگانتصوفاست( ۱شفیعی


اینتفکریکیازهسته
کدکنی.)26:۱۳8۹،بیشترینبسامداحساسنسبتبه«وطن»درآثارنویسندگانوشاعرانی
۱هیچکسرادرجهانآنزهرهنیست/کوسخنراندزایرانبرزبان 
مرغزارمابهشیرآراستهاست/بدتوانکوشیدباشیرژیان(فرخیسیستانی )262:۱۳8۹،
2نزدآنکزحدثنفسطهارتکردهاست/خاکآنملککلوخیزپیاستنجیاست 
نزدعاشقگلاینخاکنمازینبود/کهنجسکردۀپرویزوقبادوکسریاست(سیففرغانی )۳۱:۱۳44،

۳مثنویمعنویچاپنیکلسون.ج،4ص4۰8و .4۰۹

مانسانشناسانۀوطندرشاهنامه(براساستحلیلساختارهایمکان) ۱6۳

واکاویمفهو

اند.درآثارآنهاگاهوطنمعنایزادگاهدارد؛برو


نوعیازسرزمینخویشدورمانده

استکهبه

هایکودکیرابهیاداومیآورد.گاهی


بستگی

بومیکهشاعردرآنبالیدهاستوخاطراتودل
سوگواری برای وطنی است که در دست دشمن اسیر است و مردمانش گرفتار فرمانروایان
گاهیبن مایهاستکهخودهمیشهپایداروبرقراربودهوگذرمردمانرا بهنظاره

بیگانهاند 2.

است.آب وهوایدلکش،یاریجاماندهومردمانشریفعناصریهستندکهباوطندر

نشسته 

آثار قدما انعکاس یافتهاند .در ایران از زمان مشروطیت به بعد ،وطن در مفهوم سرزمینی،
گرهخورده با گروهی از مردم درک میشود؛ یعنی نزدیک به آنچه پیش از آن در شاهنامۀ

۳
سیوجوددارد؛وطنیکهدرگسترۀتاریخقضاوتوسپسستایشمیشود .باتوجهبه

فردو
اینمسئلهدلیلظهورچنینمفهومیدرزمانفردوسیقابلپیگیریاست .

وطن در شاهنامه
جهان شاهنامه جهانی نمادین است؛ حماسهای که نه کامالً با واقعیت تطبیق دارد و نه
متنهاآمدهاست؛بههمیندلیل
ازاساطیریارائهدهدکهدرپیش 

میخواهدروایتیسرراست

در همۀ اجزای آن ،این آمیختگی بهچشم میخورد .فضا یکی از این اجزاست که در تمام
صورتهای خود در هالهای از واقعیت و افسانه پیچیده شده است .تمام پادشاهان پیشدادی

نمونهاند و به همین نسبت ،تصویر ارائهشده از مکانزیست آنان که بهصورت
شاهنامه ،پیش 
4
ازسکونتگاهوبستریبرایوقایعیجهانشمول

نمونهای 
کشورازآنیادمیشود ،پیش 


هفت
است.تازمانجمشیدکهپادشاهجهاناستوطریقزیستنوماندندرجهانرابهمردمان
میآموزد ،زمین در همین اندازه معرفی میشود .با ورود ضحاک ،دشت سواران نیزهگذار،

منزلۀبخشدیگریاززمینظاهرومعرفیمیشود .


به
عرضباواردشدنافرادواقواممختلفبهروایت،سرزمینها،کشورها،


ازداستانضحاکهم
شوند،امابازهمسرزمینهایواقعیوفراواقعی


شارهاوشهرهانیزواردجرگۀزمینمسکونمی
هرکدام جایگاه و کارکرد مخصوص به خود را دارند .سرزمینها و شهرهایی که با نواحی و
تقسیماتکشوریزمانساسانیمطابقتدارندوسرزمینهاوشهرهاییفراواقعیواساطیری

القضاتهمدانیدرزبدۀالحقایقبهشرحاینمسئلهپرداختهاند .


االبراجوعین
شهابالدینسهروردیدررسالۀ

۱
2خاکخراسانکهبودجایادب/معدندیوانناکساکنونشد 
حکمتراخانهبودبلخوکنون/خانهویرانوبختوارونشد 
ملکسلیماناگرخراسانبود/چونککنونملکدیوملعونشد(ناصرخسرو )۳28:۱۳52،
۳زانپسکهزاسکندرواخالفلعینش/یکقرنکشیدیمبالیاومحنرا 
ناگهوزشخشمدهاقینخراسان/ازباغوطنکردبرونزاغوزغنرا(بهار )776:۱۳۹6،
4Prototype
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ایکالبدیبرایجهانبینیوساختار

اند،هرکدامبه 
گونه

کهدرمتنهایپیشازشاهنامه  
آمده

اجتماعی هستند .در این بخش ،به تقسیمبندی مکانهای شاهنامه به واقعی و فراواقعی
پرداختیموکارکردهرکدامرادرساختارروایتحماسیبررسیکردهوبیانکردیمکههرگروه

چهسهمیدرشکلگیریمفهوموطندارند .


مکانهای فراواقعی
مکانهای فراواقعی محصول خیالپردازی دربارۀ سکونتگاه است؛ ترکیبی از زیستگاه واقعی و

آمالوآرزوهایدورازدسترسوالبتهدلخواهبشرکهدرمتونادبی،هنریواندیشههایدینی

هاازسکونتگاهآرمانیارائهمیکنند،معیاربسیار


یابد.عالوهبرتصویریکهاینمکان

نمودمی
مناسبی برای ارزیابی شرایط واقعی آن زمان و آن مکان هستند .مکانهای فراواقعی شامل
دیستوپیایاپادآرمانشهر،

نشهرهاوگاهیپلیدشهرها(دیستوپیا)هستند«.
ها،دژها،آرما 


کاخ
شهر...جامعه ایاستکهتماممعضالتومعایب،آنرافراگرفتهاست.شرایطیکهبرای


ویران
شهرهاوتقابلآنهابا

).اینپادآرما 
ن

هیچانسانیمطلوبنیست»(کلیزوسرجنت5:۱۹۹۹،
هایمطلوبسکونتگاهبرایبشرمیشود،اماپرسشدیگری


شهرهاسببتبیینویژگی
آرما 
ن

نشهرها سکونتگاه چه کسانی است؟ در پاسخ باید گفت کارکرد دیگر
وجود دارد که آرما 
مکانهایغیرواقعی،ارائۀتعریفوتوصیفطبقاتومراتباجتماعیواقعیاستکهآمیختهبه

افسانه ،به تصویر کشیده می شود؛ تبلور کالبدی سیر تطور و تکوین سیستم اجتماعی و
حکومتی که به شکلی نمادین به متون راه یافته است و در ارتباطی دوسویه این ساختار را
تعریفومراتبآنانرادربرابرسایرافرادوگروههاتقویتمیکند.دوویژگیمقدسبودنو

مرکزیتهمیشهبامکانهایفراواقعیهمراههستندوگاهینیزهردوویژگیدرمکانیجمع

شدهاست .

تقدس مکان
یافتنآنمیشود.ازنگاهانسان«هرسرزمینی


ارتباطومناسباتانسانباهرپدیدهسببهویت
کهبهعنوانقلمروزندگیفتحمیشود،دروهلۀاولازقلمروآشوببهحریمسامانانتقالداده

)وحدودوثغورآنمیتواندمالکیبرایتعریفاوباشد.یکیاز

میشود»(مختاری6۱:۱۳68،

ویژگی هایبرجستۀجامعۀسنتی،تضادیاستکهمیانمرزمسکونومکانناشناختهفرض

میکند «.مرزمسکون،جهانکیهاناستوهرچیزیکهخارجازاینجهانقراردارد،دیگر

کیهان نیست ،بلکه نوعی جهان دیگر و مکان خارجی و هیوالیی برای ارواح ،اهریمنان و
).پسملحقکردنسرزمینغیرمسکونبهسکونتگاه،امری

بیگانگاناست»(الیاده27:۱۳75،
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وجودمیآوردکهعلتشرابایددرهمنوایی


آیدونوعیانسجاماجتماعیبه

شمارمی

مقدسبه
درچنینشرایطی،نهتنهاتمامیاعضایگروهبه

تماموجدانهایفردیباروحجامعهیافت«.

شوند،بلکهبهچیزیکهشرطموجودیتایننوعجمعیاستوبهجامعهایکه


همگراییدهمی
آیدنیزبستگیمییابند»(دورکیم .)۹7:۱۳8۱،


ازاتحادآنانپدیدمی
هایحماسی،ماباجهانیروبهروهستیمکهدرآنحدومرزیوجود


درآغازهمۀداستان
کنند.بهمرورزمانوبراثروقوعحوادثیمرزهاشکل


هاباهمزندگیمی

نداردوهمۀانسان
بندیهای ساده ،همراه با
میگیرد و حدود ملک مشخص میشود .مبدأ این ماجرا از تقسیم 

تفکیکهایذهنیکهشکلاولیه

هاتسریمییابد«


شودوبههمۀپدیده

شروعمی
ارزشگذاری

گذارد.سادهترین

وآشفتۀاحساساست،خودرابهشکلآگاهیفردیواجتماعیبهنمایشمی

شود.درهمۀافسانههایآفرینش


بندیازروشناییمقدسوتاریکینامقدسشروعمی

تقسیم
همۀاقواموهمۀادیان،فرایندآفرینشباسرزدنروشناییهمراهاست»(کاسیرر)۱68:۱۳۹۳،
دهد.اینکرانمندیراروشناییتعیینمیکند،پسانسانحدودرا


کهبهآنجنبۀقدسیمی
کندوهرچیزیرابهمنطقۀخودشمیراند.بایدبهایننکتهتوجهداشتکه«پیش


رسممی
ازهرچیز،عملحصرکردن،معنایحقوقی-دینیداردوبامختصاتقدسیفضامرتبطاست»
(همان .)۱74:

مرکزیت مکان
ایازلی،مجموعهایازرمزها،حولآنشکلگرفتهو


مرکزمکانیاستکهدراثروقوعحادثه
آنرامتبرکومقدسساختهاست.اینحادثهمیتواندمربوطبههرچیزیباشد؛بهشرط

آنکهازعالممانبوده،بلکهمنشأآنجاییدیگر ،بهویژهآسمانباشد.قداستیکهسرچشمۀ
شود.گاهیجنگهایمیاناقوامجهت


قدرتونیروهایفراسوییاستوبهتناوبتکرارمی
توانازقدرتوقداستآنبهرهمند


نهادنبهآنمحدودهمی

تصاحبمرکزاست؛زیراتنهاباگام
شد.چهرههایاساطیری درآغاززماندرروزازل درآنجازیستهاندوآنمکانراتجلیگاه

قداست ،وحی و کشفهای آغازین کردهاند (الیاده .)۳46 :۱۳85 ،یکی از نمودهای سیمای
هایابتداییبهرابطهایسرّیباسرزمینوبهتبعآنبا


تواندتوتمیسمباشد.انسان

اساطیریمی
یابدوعاملنگهبانیازآنسرزمینمیشود.


ندکهدرتوتمیسمتجسدمی
نیاکانشاناعتقادداشت
هاوحیوکشفهاینخستینبهظهورپیوسته


گاهقداستاستکهدرآن

مراکزتوتمیتجلی
استوآیینهایی کهدرمرکزتوتمیاجرامیشود،چیزیجزتقلیدازاعمالیکهموجودات

اندوبازسازییاتولیدمجددآنهانیست(همان.)۳48:

اساطیریدرزمانیبسدورانجام 
داده
کردندرحدامکاننزدیکتر

درنظرانسانهایابتدایی«زندگیکردندرمرکز،معادلبازندگی
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باخدایاناست»(الیاده) 4۳:۱۳7۳،کههمبستگیسرّیآنانباهموبازادوبومونیاکانرا
شه ایکهبقایایآنهنوزدرمیاناقواممتفاوتوجوددارد.درشاهنامه
برقرارنگهمیدارد؛اندی 
هفتکشور ،سرزمین مقدسی محسوب میشود که خونیرس مرکز آن است و ایرانویج مرکز

خونیرسوازتقدسمرکزیتبهرهمنداست .


هفت کشور
یژگیهایآن
امروزهکشورآشناترینتقسیمبندیجهاناستکهمرزهاوحاکمیتمشخصازو 

جغرافیاییآنهنگامواقعیتیافتکهنهادحکومتشکل

است«.پیدایشاینپدیدۀسیاسی-
گرفت و تغییرات الزم متناسب با آن در ساختار فضایی ،برقراری ارتباطات ،ایجاد امنیت و
یکپارچگی ملت در سرزمین سیاسی صورت پذیرفت» (مجتهدزاده .)۳۳ :۱۳۹۰ ،سرزمین،
البتهملتعناصریهستندکهباهممفهومکشوررامیسازندوبدونهرکداماز

حکومتو 
اینها معنای کشور ناقص است ،اما در اساطیر و شاهنامهکشور در معنای اقلیم بهکار رفته

کشوربهمیانمیآید؛سرزمینی


است.درپادشاهیهوشنگ،براینخستینبارسخنازهفت
کهویبرآنفرمانمی راند.هفتکشورسرزمینآغازینودرواقعنماییکلیازجهاناستکه

شودوبهگروهیازآدمیانتعلقمیگیردونمودمکانمقدسدر


مرورتقسیموتوصیفمی

به
شاهنامهاست .
داندواینریشهمیتواندبهزمانیاشارهداشته

پورداوودواژۀکشوررامأخوذازکِشتنمی
باشد که مردم زندگی کوچگردی را کنار گذاشتند و در محلهایی ساکن شدند که تمام
هایموردنیازبرایکشتراداشتهباشدکهادامۀزندگی شانبهآنبستگیداشتواین


قابلیت
مسئلهدرروایاتاساطیریکهدرایندورانساختهشده،آمدهاست.درآغازهزارۀهفتمپس
ینوآسمان،ایزدیبهنامتیشترباجامابرازآبهاییکهدرآغازآفریده

ازتازشاهریمنبرزم
شدهبود،آببرداشت.باد،آبرابهآسمانبردوبرزمینببارانید؛درپیاینبارانبزرگ،
زمیننمناکشدوبههفتپارهبگسست.هرپارهرااقلیمیخوانندکهدرپهلوی«کشور»گفته
به اندازۀهمۀششپارۀدیگربوددرمیانوششپارۀدیگردرپیرامونآنقرار
شود.پارهایکه 

شکلخونیرثوخونیرهنیزآمدهاست(بهار:۱۳75،


گرفتند.پارۀمیانهخونیرساستکهبه
 .)۱4۰خونیرس پارۀ میانۀ جهان ،شریفترین قسمت زمین و مسکن ایرانیان است .براساس
بندهش شش نژاد در آنجا زندگی میکنند که کمکم از آنجا به شش کشور دیگر مهاجرت
میکنند .در شاهنامه ،کیومرث ،هوشنگ و جمشید هر سه پادشاه هفتکشورند .در زمان

آیدومکانازیکبستربیشکل


گذاربهمیانمی

ضحاکبااینکهصحبتازدشتسواراننیزه
به سرزمینی واقعی با کوه (البرز) دشت و رود (اروند) تبدیل میشود ،باز هم پادشاه ،شاه
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واکاویمفهو

هفتکشور است .فریدون با تقسیمکردن سرزمین میان پسرانش ،حدود سرزمین را مشخص

میکند و به هر قسمت هویت میبخشد .گرهخوردگی مفهوم سرزمین با اقوام از همین جا

بهخوبیآشکاراست.نامهرکشوراشتقاقیازنامفرمانروایشاست .

نمونهاستکهمرکزجهانتلقیمیشود


قسمتمرکزیخونیرسوسومینپیش
ایرانویج»
« 
ودرمحدودۀدوازدههزارسالۀآفرینشدردورانگیتیپدیدارشدهوسپسموردهجوماهریمن
ویزدرکناررودوهدائیتیودرجوارکوههرابرزیتیقراردارد؛همان


ویجیاایران

گیرد.ایران
قرارمی
کوهیکهخورشیدباگردشبهدورقلۀآنشبوروزرابهوجودمیآورد.همۀرویدادهایمهمو

ویجانجاممیگیرد(ر.ک:آموزگار.)52:۱۳۹۱،اوستاآنجا


دائیتیودرایران

مقدسدرکناررودوه
ناحیهایمعین(ایران
ویجگاهناحیهایکامالًاساطیریوگاه 

راسرزمینقومآریامیداند.ایران
شرقی)پنداشتهشدهاستکهسکونتگاهاقوامایرانیبودهاست؛قدیمیترینخاستگاهقومایرانی

سالپیشازمیالدمسیحدرآنساکنبودهاند.برخالفتاریخکهآریاییهارامهاجرانی

که۱4۰۰
ازسرزمینهایشمالیمیداندکهدرونفالتایرانکوچمیکنند ،درشاهنامه مطابقبامنابع

اساطیری،سرزمینیمرکزیوجودداردکهپیدایشازآنآغازمیشود.درزمانپیدایشهمۀ
پیشنمونهها بهوجود میآیند؛ یعنی فرهوشی و وجه مینوی هر چیزی که بعداً قرار است در

آفرینش جنبۀ گیتیانه بیابد .سرزمین هم سرزمینی مینوی است که اقوام اولیه در آنجا نضج
میگیرند و بعد در مکانهای دیگر پراکنده میشوند .عالم مینوی در شاهنامه شامل تمام
پادشاهان پیشدادی میشود که بر تمام موجودات حکمرانی میکنند .جهان و هفتکشور
،مکانمقدسوایرانویجمیتواندمرکزباشد.اززمانپادشاهانکیانیمکانهایواقعی

شاهنامه
ظاهرمیشود.شهرهایواقعیکهیاازقبلوجوددارندیابه

بهصورتاسامیشهرها،درشاهنامه

دالیلیمانندایجادمرز(دهستان)،پناهگاهبرایمردمان(سیستان)،شکرگزاریازیزدان(ریو
میشوندودر
باذان)،پیروزیدرجنگ(مدائن)یانگهداشتناسرایجنگی(پیروزشاپور)،ساخته  

۱
جغرافیای ایران زمان فردوسی حتی امروز هم قابلبازیابی هستند  ،اما شهرهای افسانهای و
اهمیتویژهایدارند .

آرمانشهریدرهمۀبخشهایشاهنامه


آرمانشهر
نشهرهاآمدهاستکهباتوصیفیشبیهبهمکانی
هاوآرما 


دربخشهفدهمبندهششرحمانش
آیندوآنچهدرجهانمادییاگیتیگبنامیشود،برگرفتهاز

درعالمعلویوجهانمینویمی
هاست،هرچندگروهیبراینعقیدهاندکهایدۀاینشهرهاازشهرهاییمانندهگمتانه

ایننمونه
ر.ک:علویزادهویاحقی(.)75:۱۳۹۰اینمقالهبهبازیابیشهرهایشاهنامهدرجغرافیایکنونیپرداختهاست .

۱
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پژوهش
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شدهبهکاخمهر،کاخسروشوشهرهایآرمانیدرمتنهانسبت


صورتاغراق

گرفتهشدهوبه
ست.جزورجمکردوگنگدژکهبسیارمعروفهستند،ازمانشهایدیگریچونکاخ

دادهشدها

سروشبرفرازالبرز،مانشایزدبانوآناهیتا،پتشخوارگرفریدون،وَرکاوسدرالبرز،دومانشکه
ضحاک ساخته است ،یکی کُرینددوشید در بابل و دیگر به سمبران در هندوستان و مانش
برد.تنهاگنگدژدرآسمانوبر

دوگریزیرزمینساختهاست،میتوانناممی

افراسیابکهبهجا
سر دیوان است و بقیه مانشها روی زمین هستند .دژ جمشید و افراسیاب زیر زمین ساخته
دژبهشکلی
ازگنگ 

شدهاند،اماهمۀمانشهاازویژگیهایتقریباًیکسانیبرخوردارند.درشاهنامه

نشهرهایشاهنامههستند .
شکلیضمنییادشدهاستکهآرما 


ورجمکردبه
مشروحواز
آرمانشهر ۱الگوییازیکشهرآرمانیاستکهدراندیشهواساطیرهمۀمردمجهانوجود

دارد.تصوریازبهترینمکانبرایزندگیکهدرآن،تاریکی،بیماری،مرگوهیچچیزیکه
جاودانگی و خوشبختی انسان را زایل کند ،وجود ندارد .به جز این ،آرمانشهر ویژگیهای
شدنشهرهایواقعیهستند؛بهشکلیکهتقریباًتمام


ظاهرینیزداردکهالهامبخشساخته
شهریساختهشدهاند.کاخایزدمهربرفرازهرا(البرز)،کاخ


شهرهایایرانیازرویالگوییآرمان
هایمینویآرمانشهرهستند.در


تریننمونه

آناهیتاازمهم
سروشبرفرازالبرزومانشایزد 
گردازرویآنهاساخته


دژنمونۀشهرهایآرمانیهستندکهسیاوش

ورجمکردوگنگ
شاهنامه
میشود .شاید به این دلیل آرمانشهر و مانشها در یک بخش بندهش قرار گرفتهاند که

زیستمردمانعادینیستند.کارکرداینمکانها

سکونتگاهنمادینافرادخاصهستندوجای 
هایذکرشدهدرمتون،مارابهایننتیجهمیرساندکهمابادو

نیزتنهازیستگاهنیست.ویژگی
شهرروبهروهستیم؛نوعاولسکونتگاهخاصپادشاهاناست،مانندکاخهایقسمت


گونهآرمان
هاجدامیشودومانندتماممسائلمربوطبه


ۀقسمت
مرکزیشارهاکهبادیوارهایبلندازبقی
پادشاه نزد عموم مردم جنبۀ فراواقعی دارد .زمانی که بشر ابتدایی تداوم درست فصلها را
داند،ویژگیهایمتفاوتیبرایزیستگاهشنیزقائلاست.نوعدوم


کنشیازطرفپادشاهمی
فرساوجودندارد؛جایی


ی،سرماوگرمایطاقت
هاییاستکهدرآنهامرگ،بیماری،پیر


مکان
که بن مایۀ آفرینش دوباره در آن نگهداری میشود و با کشتی اوپناپیشتیم در گیلگمش و
هایبرگرفتهازآنتطبیقپذیراست .


روایت
الف) ورجَمکرد 
یکیازویژگیهایمشترکشاهانوقهرمانانایرانی

ورجمکرددرایرانویجساختهشدهاست«.

داشتنوریاکاخعجیبوشگفتیاستدرزیرزمینیابرفرازقلۀکوهیامحلیدوردستکه
1Utopia
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(قلیزاده.)424:۱۳78،جمشیدورجمکردرابهقصدنگهداری
نزدیکشدنبهآندشواراست» 

ازموجوداتوبهترینتخمۀگیاهانوحیواناتهنگامزمستانسختوویرانگرساختکهبراثر
گزندهایملکوسدیورخخواهدداد.دردینکردهفتمآمدهاست«:جمدرشهریاریخودانسان
مرگ،آبراناخشکیدنی،گیاهوخورشوخوردنیهارافاسدنشدنیساختواز


وحیوانرابی
دینبهپیداستکهجهانرادرخوشیچونگرومانکردوبهفرمانداداربههنگامزمستان
ملکوسان ورجمکرد را ساخت و آفریدگان را از نابودی پاسداری کرد» (دینکرد هفتم ،فصل
نخست،بندهای.)25-2۰درشاهنامهنامیازورجمکردنیست،امامملکتیکهجمشیدمشغول
بهسازماندادنآناست،چنینخصوصیتیدارد .

ب) گنگدژ
رابیانمیکند،بهچگونگی

هرودتدرقسمتیازکتابشکهبهقدرترسیدنمادهادرایران
اینترتیبکهشخصیبهنامدیوکسپادشاهمادهامیشود

پردازد.به 

ساختهشدنهگمتانهمی

ایمستحکمدستمی زندکهحصارهاییمتمرکزازداخلگردآنقراردارد


بهساختنقلعه
و«
اندازۀدندانههایخوداز


هاتنهابه

وطرزقرارگرفتناینحصارهابهشکلیاستکههریکازآن
حصار مقدم بلندترند .در این قلعه جمعاً تعداد هفت حصار وجود دارد که کاخ و خزاین
پادشاهی،درداخلآخرینحصارقرارداردورنگاینحصارها،سفید،سیاه،ارغوانی،آبی،سرخ
نارنجیاستودوحصارآخر،نقرهایودیگریطالییاست»(هرودت .)88:۱۳84،
گنگ دژهمۀخصوصیاتاینقلعۀمادیرادارد.شهریآسمانیکهکیخسروآنرادرپایان

دژجایگاهبیمرگانو

آوردوبررویسیاوشگردقرارمیدهد« 
گنگ


جهانبرزمینفرودمی
جاوداناناست»(بندهش)۱27:۱۳8۰،وازهجومدشمناندراماناست :
همه گرد بر گرد او در یکی است
ز هر سو که پویی به دو راه نیست 
ازین روی و زان روی دیوار سنگ
بدین کوه بینی دو فرسنگ تنگ 
بباشد به راه از پی کارکرد
بدین چند فرسنگ اگر پنج مرد 
زرهدار و برگستوان ور سوار

نیابد بر ایشان گذر صدهزار 
(فردوسی،۱۳82،ج)۳
«دیوار نخستین آن سنگی ،دومین ،پوالدین ،سومین ،آبگینهای ،چهارمین ،سیمین،
پنجمین ،زرین ،ششمین ،کهربایی و هفتمین یاقوتی است .کوشک آن سیمین و دندانۀ آن،
کشتیرانیوهفتمرغدرآناستکهمیتوانندبا

زریناست.چهاردهکوهوهفت رودقابل
قدرتازآنپاسداریکنند.آنراپانزدهدراستکهبلندیآنبیشازبلندیپنجاهمرداست.
بلندیخودگنگچنداناستکهاگرمردجنگیتیریرهاکند،باشدکهبهسرآنبرسد،
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باشد که نرسد .از دری تا دری هفتصد فرسنگ است و یاقوت و زر ،سیم و دیگر گوهرها و
خواستۀ نیک در آن بسیار فراوان است» (روایت پهلوی .)45 :۱۳67 ،پشوتن ،فرمانروای
مردهمراهاوهستندکهدشمنراازایراندورمیکنند.بلندیشهرنیزالگویی

آنجاستو۱5۰
هاساختهمیشد .


ازتپۀشهرهایمادیاستکهبرایامنیتبیشتررویتپه

مکانهای واقعی
گذاراستکهازآنبهعنوانسرزمین


سواراننیزه
دشت 
اولیننمودمکانواقعیدرشاهنامه  
تازیان در برابر ایران یاد میشود .ایرانشهر یا بهشکلی مقلوب ،شهر ایران ،کشور ،شار ،شهر
کاررفتهاندکه


هاییهستندکهبرایمکانواقعیبه

(شترستان،معادلمعنایامروزیشهر)واژه
بهآنهاخواهیمپرداخت .

الف) ایرانشهر
معنایقدرتوقلمروبهکاررفتهاست.


واوستابه
خشث ۱درزبانفارسیباستان،میانه،پارتی
معنایقهرمانشاهانآمده کهبابار


درمعنایپادشاهیودرنامبرخیشاهان،به
خشایثیه 2
معناییتوأمباخردواندیشههمراهاست.بهاینترتیبمیانشهروشهریاریونیزآنچهامروزه
ازآنبهخردجمعییادمیشود،ارتباطمستقیموجوددارد(ژیران.)۹4:۱۳75،شهردردورۀ

مادها به معنای بخش (ساتراپ) و در روزگار پارتیان و ساسانیان این واژه در معنای کشور و
دولت بهکار رفته است؛ زیرا «نظام اداری مبتنی بر شهرهای خودگردان سبب تفکیک و
قدرتیافتن پادشاهیهای کوچک در شهرها و ایالتهای گوناگون گردیده و هر شهری تا

(ر.ک:باستانیراد،

اعتنابودهوپادشاهیکوچکیبرایخودبهوجودآوردهاست»


ایقابل

اندازه
).درویسپرد،وهوخشثربهمعنایشهریاکشورنیکوکشورجاودانیایزدیآمده

۱58:۱۳۹۳
نبشتههاخودراخشایثی

).عالوهبراین«شاهانهخامنشیدر  
سنگ

است(ویسپرد67:۱۳57،
ها)استانها


ها/خشثرپان

ها،شهربانان(ساتراپ

اندکهزیردستآن

دهیو(شاهممالک)لقبداده
راادارهمیکردند»(پورداوود .)۱2۹:۱۳54،

ایرانشهرشکلمقلوبشهرایران،واژۀمعمولشاهنامه برایسکونتگاهایرانیانوسرزمین
تحت سیطرۀ آنان است« .این نام در فارسی باستان ،آریه ،۳در اوستایی ،آیریه ،4در ادبیات
ودایی ،اَریه 5و در پهلوی ،آر ۱است و رد پای این واژه را در ایران ،نام سرزمین ما میتوان
1Xsatha
2Xsaythiya
3Ariya
4Airya
5Arya
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تشخیص داد .تبدیلشدن آن به (اِرانشهر) 2در دورۀ ساسانیان بهصورت اصطالحی سیاسی
درمفهومسرزمینایرانبهاوجخودمیرسد»(آموزگار.)۱۹:۱۳۹4،

درمیآیدوکاربرد(اِران)۳

پورداوودبرایناعتقاداستکهشهردرقدیمدایرۀوسیعتریداشتهاستوبهمعنیکشورو

).براساساینتوضیحاتمیتواننتیجهگرفت

مملکتبودهاست(ر.ک:پورداوود8۱:۱۳۹۳،

ترمیشود.


تریاکوچک

ساسنوعحکومت،معنایشهرنیزبزرگ
کهدردورههایمختلف،برا

هنگامیکهحکومتملوکالطوایفیاست،بهبخشهایمختلفوهنگامیکهدولتپرقدرت

کلسرزمینشهرگفتهمیشود .


مرکزیحاکماست،به
جغرافیایایرانشهربراساسمتناوستاکهدرشاهنامههمانعکاسیافته،گاهبسیاربزرگو
محدودۀآنازشرقتاکنارسیحونوجیحونپیشاستوازشمالقفقازواستپهایجنوبی
رودانادامهمییابدودرجنوببهخلیجفارسو


شود.درغربتاآنسویمیان

روسیهراشاملمی
طوریکهتکلیفآنبایدباپرتابتیر آرش


شود؛به

رسدوگاهبسیارکوچکمی

دریایعمانمی
مشخصشود.هرچندایرانشهرمأخوذازایرانوایرانویجاست،بیشترازاینکهبهسرزمینیاطالق

اینمفهومازآنچهدرکتیبههاآمده،پافراترمیگذاردواقوام

شود،نامخاصاقوامایرانیاست«.
مادودیگراقوامساکندرمحدودۀایرانرانیزشاملمیشود»(نیولی.)7۹:۱۳۹۰،بهاینترتیب

ایرانپیشازنامسرزمین،بهناماقواموزبانتعلقدارد؛حتیداریوشوخشایارشااینواژهرابه
طبقۀخاصینسبتمیدهندکهخودهمجزءآنانهستند.پادشاهانبزرگدرایرانشهرجایگاه

داشتهاند و محدودۀ این جای ،عراق ،فارس و جبال و خراسان است (دوکا)۱۱۱ :۱۳52 ،؛

نخستهفتکشوروکلجهانسرزمینتحتسلطۀپادشاهاناستو

همانطورکهدرشاهنامه 

اززمانایرج،ایرانبهتماممعناتشخصمییابد.ایرانشهردرشاهنامه،جهانقهرمانایرانیاست
دهدونظمپایهای

ایازشهرهارادربرمیگیردکهجمعیتیبزرگرادرخودجایمی


ومجموعه
هاوجودداردکهبهدولتشکلمیدهد .


درآن
ب) شار و شهر (شهرستان)
شاریاشارستانازریشۀخشثربهمعنایقلمروشاهیاستو«درمعنایبخشمیانیشهرستان
رفتهاست.درشاهنامه اصطالحشارستاندرمعنایشهردرونبرجوباروباکاخهاو
کارمی 


به
)کهدرابیاتفراوانیبهآناشارهشدهمیشود.مثالً :

(باستانیراد۹8:۱۳۹۳،

ستانهاست»
ب 
ببر سوی دیوار حصن بلند
بدو گفت کین نامۀ پندمند 
پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ
یکی شهر دید اندر آن دژ فراخ 
1Er
2Eran-SAHR
3Eran
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بدانجای کان روشنی بردمید 

سر بارۀ دژ بشد ناپدید
(فردوسی)248-247:۱۳8۳،

با بررسی معماری شهرها از زمان مادها به بعد میتوان به الگویی از شهرها رسید که
براساسموقعیتزمانی و مکانی تغییرمیکند.تقریباًدر همۀدورانها ،قسمتمرکزی ،کاخ
شاهیاستکهگرداگردآنمحلنگهداریخزایناستودرشاهنامهنیزآمدهاست :
سرش را ز پروین برافراختم...
بر آن سان یکی شارستان ساختم
همان گنج و هم کاخ و هم خواسته
چو خرم شود جای آراسته
(فردوسی)255:۱۳8۳،
اقامتگاهنزدیکانفرمانرواگرداینشارقرارداردواینبخشنیزباحصاریبلندازبخش
شود؛همانطورکهدراساطیرنقشجنگجویانحفاظت


دیگر،کهمحلنظامیاناستجدامی
خوومرگاستکهدرشاهنامهبهصورت


سرزمیندربرابرهجوماهریمن،شروارواحدشمن
اژدها،انواعموجوداتاهریمنیفراسوییوانیرانیانظاهر میشوند .وظیفۀنظامیان درشارها
حفاظتازمرکزبهمعنایاولیه،دقیقوصحیحکلمهبودهاست«یعنینمودگارنیلرازآموزانه

به قداست و بیمرگی که همیشه در مفهوم مرکز وجود دارد» (الیاده .)۳54 :۱۳72 ،بخش
نظامیاننیزباحصاردیگریازشهرجدامیشودکهمحلاقامتمردمانعادیوبازاراست .

کنون لشکر و دژ به فرمان توست
دژ و گنج و دژبان سراسر تراست

نباید برین آشتی جنگ جست
چو آیی بدان ساز کت دل هواست
(فردوسی)۱87:۱۳8۳،

از دوران مادها ،جایگاه پادشاه ،قسمت مرکزی شار بوده است ،اما در دورههایی از تاریخ
بهدلیل ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی متفاوت ،شاهنشین را جزء شار حساب

دردوراناسالمی)وقسمتبیرونی،شارخواندهمیشده

کردهاندوقسمتدرونی(ربض 
نمی 

الجیشیخاص


ایمحکموقویبرفرازتپهیانقطۀسوق

عبارتاستازقلعه
است«.شارمادی»
کهدردامنهوپسدیوارهایشنقاطزیستیکوچکوبزرگپراکندهاند(حبیبی.)۱2:۱۳۹۰،

اینالگوتقریباًدرهمۀشهرهایشاهنامه وجوددارد.فلسفۀوجودیشارهادفاعاستکههم
ضمانتی برای ثبات اقتصادی و هم حافظ سرزمینها و جهانبینی حاکم بر مردمان است.
برایناساس شار مرکز مدیریت و سازماندهی منطقۀ تحت نفوذ شاه یا فرمانرواست .شارهای

مادی ،شارهای نظامی -کشاورزی بودند که با تغییر شرایط زیستی که پیامد کشورگشایی و
توسعۀ راهها بود ،در زمان هخامنشی و ساسانی به شارهای نظامی -بازرگانی تبدیل شدند و
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واکاویمفهو

هم زمانسهمفهومتقدس،قدرتوحفاظتوبازرگانیدرآنمتجلیشدکهبهتبعیتازاین

ریزیهای دقیقتر بر
دوران در شاهنامه انعکاس یافته است .قدرتمندشدن شارها سبب برنامه 
مبنایوحدتاجتماعیکارشدوحاکمیکهدررأسامورقرارگرفتهبود،مدیریتتولیدو
طورکاملبرعهدهگرفت.برهمیناساسمفهومشارکمکمازدیوارهایشفراتر


فرهنگرابه
رفت و در رابطهای دوسویه با سکونتگاههای اطراف ،تعاریف جدیدی از مکان ارائه کرد که
معنایسازمانمدیریتیونظامیوسیاسیراهمارتقادادوپیامدآنایجادسلسلهمراتبو

بودکهباکنشهرگروهارتباطداشت.دراینسلسلهمراتب،اشراف،مغانو


طبقاتاجتماعی
روحانیون ،دهقانان و بازرگانان و پیشهوران هریک خویشکاری و جایگاه خود را یافتند .دژ
حکومتی ،شار میانی و شار بیرونی ،هرکدام طبقهای را در خود جای داده بود .بعدها همین
نشینبرایشهریاران،کهندژ


شکلشاه

شهرهایایرانیتغییرنامدادوبه

بندیدردولت

تقسیم
برایسلحشورانوبیرونازایندو،شارستان،کهسکونتگاهعامۀمردمبود،درآمد.بایدبهاین
نکتهتوجهداشتکه« حصرفضاییومکانیمانندهرمرزبندیجدیدیکهازاندیشهواحساس
اسطورهای دینی در فضا و مکان بهوجود میآورد ،به قلمرو فرهنگ و اخالق نیز تسری پیدا

میکند»(کاسیرر .)۱78:۱۳۹۳،

ادامۀ سیر مهاجرت آریاییها به فالت ایران و گسترش یکجانشینی ،سبب بهوجودآمدن
شهرهاشد.اینامرنتیجۀساکنشدنگروهیازمردماندریکنقطهنبود؛زیراآنهاقبلازآن

در گروههای کوچک در دیهها ساکن شده بودند .همچنین پیامد تغییر مفاهیم زندگی و
شکلگرفتنساختارهایاجتماعینوبودو«کالبدشهر،بازتاباوضاعواحوالاجتماعی-فرهنگی

وسیاسیاقتصادیحاکمبرجامعه،کهبهعنوانعنصرثابتوتابع،متغیرهاییچونزمان،اقتصاد،

فرهنگوسیاسترادرخودمتبلورکردهاست»(ر.ک:حبیبی:۱۳۹۰،سه).چراییساخت،نوع
معماری و ارتباط شهرها همواره از مسائل مبتال به جامعه است و از تقسیمبندیهایی که در
ساختاراجتماعیوجوددارد،پیرویمیکند.بوموارتباطبشرباآنبرایتأمیننیازهایزیستی،

تربهمفهوماقتصادتجسدمیبخشدونگاهبهجهانوباورهاییکهازاین


کهدرمراحلپیشرفته
جودمیآورند؛

مراتباجتماعیوطبقاتیرابهو


هاییهستندکهسلسه
بسترزادهمیشود،مؤلفه

هایحکومتیمتفاوتیکهدرکالبدشهرهاقابلبازیابیهستند .

یعنینظام
شهرتپههای مادی که با الهام از شهر معبد بینالنهرین و بعد ایالم (که در پیرامون

شدند،نمایانگرگذاراززندگیقبیلهایبودند؛بااینتفاوتکهپیدایش


ها)ساختهمی

زیگورات
هایاجتماعیواقتصادیآنزمانقرارمیگرفت،شهرمعبد


تیکهدررأسهمۀسازمان
تشکیال
رابهشهرقدرتیاشهرشاهیتبدیلمیکردکهتقدسخودرانهازمعبدیکهشهرپیرامونش

ساختهشدهبود،بلکهازطبقۀتازهایجادشده(بهعبارتامروزیدولتکهمظهروتنظیمرابطۀ
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انبود)می گرفتونقشرهبرگروهراازرئیسقبیلهیاکدخدا(دیهیک)بهشاه

زمینوآسم
کردونقششاهراارتقامیداد؛


اهمیتمی

داد.اینتشکیالتجدید،نقشموبدانراکم

ارتقامی
زیراتقدسشهردیگروابستهبهعبادتگاهمرکزینبود،بلکهشاهاینتقدسراازآنخودکرده
بود .در شاهنامه ،قرارداشتن سکونتگاه یا کاخ شاهان نزدیک البرزکوه یا جاهای بلند و
فردآنهاحکایتازهمینموضوعدارد .


هایمنحصربه

ویژگی
شهرهایاولیه،شهرخودمختاریاخودفرمانمحسوبمیشدندکهدرهمۀامورخودآزاد،

اما در سیاستهای خارجی از حکومت مرکزی تبعیت میکردند« .پیدایش دولت سلوکی ،با
مفهوم دولت قاهر ،متمرکز و ورای طبقات دوران ماد و هخامنشی ،تجربهای بزرگ در
بنیانگذاریشهرهایجدیدبامفهومیدوگانهاز«شهردولت»یونانیو«شهرقدرت»پارسی

هایمرکزیقاهرآنهاراادارهمیکردند.


درزمانساسانیاناست؛بااینویژگیکهحکومت
گروهیازمحققانبرایناعتقادندکه«هخامنشیانازقبلزمینۀایندگرگونیراباشهرهایی
ایازتالقیتمدن هاوبسترمناسبیبرایتحوالتاساسیبودند،فراهمکردهبود»


کهآمیزه
(ر.ک:باستانیراد .)۱48:۱۳۹۳،

یکی از مهمترین کنشها در ارتباط با سرزمین ،دفاع است .در ابتدا گروه نظامیان
(سلحشوران)وظیفۀنگهبانیازقلمروشاهی(قلعهشهر)رابرعهدهداشتند.درقرنسومقبلاز

هارشدکردهاندوباکسباجازهازدولتمرکزیبه


شهرهاودهاتتحتنفوذآن

میالدکهقلعه
یکدیگرپیوندخوردهاند(آنزماندولتسلوکیدرایرانحاکمبودوبعدازآن،اینسیاستدر

زمان اشکانیان و ساسانیان ادامه یافت) ،پاسداری از تمام این قلمرو بر عهدۀ نظامیان قرار
گرفت .در چنین موقعیتی ،نظامیان بهعنوان طبقهای با اهمیت ویژه ،جایگاه مستحکمتری
یافتند.تاپیشازاین،وظیفۀدفاعبردوششهرهایمرزیبود،امابااستقرارقدرتمرکزیو
شد(درواقعمجموعۀزمینهاوحوزۀتمدنی


هاکهسببارتباطشهرهاباهممی

ایازراه

شبکه
کهحکومتدرستمی کرد)،وظیفۀحفاظتازکلاینمجموعهبرعهدۀنظامیانقرارگرفت.

حکومت ملوکالطوایفی به حکومتی تحت انقیاد یک پادشاه تبدیل شد که مدیریت مکان و
فرهنگ،تولید،بازرگانیوروابطرابرعهدهگرفت.گسترشسرزمین،ناگزیرباگسترشدایرۀ
دشمنانهمراهبودواینموقعیتشرایطمتفاوتیرابهوجودآورد.دراینحکومت،پادشاهنقش

گونهایکهفرمانرواییمناطق
ترشد؛به 


تروپررنگ

اصلیراداشتونقشاجتماعینظامیانمهم
به آنان واگذار میشد .نشانههایی از این ساختار در شاهنامه وجود دارد .منوچهر نخستین
پادشاهیاستکهمنشورحکومتسرزمینیمشخصرابرایساممینویسد :

سراسر نیایش بسان بهشت
وزان پس منوچهر عهدی نوشت 
ز دریای چین تا به دریای سند
همه کابل و زابل و مای و هند 

مانسانشناسانۀوطندرشاهنامه(براساستحلیلساختارهایمکان) ۱75

واکاویمفهو

ز زابلستان تا بدان روی بست 

بنوی

نوشتند عهدی درست
(فردوسی)۱5۱:۱۳8۳،

کیکاوسحکومتماوراءالنهررابهسیاوشمیدهد :

برسم بزرگان و فر کیان
نبشتند منشور بر پرنیان 
که بود او سزای بزرگی و گاه
زمین کهستان ورا داد شاه 
که خوانی ورا ماورانهر بر
چنین خواندندش همی پیشتر 
(فردوسی)۱4:۱۳8۳،
هاییکهدرجنگهاشکست


شود.جزسرزمین

ماجراهاییچنینبارهادرشاهنامهتکرارمی
هاییچونپسازپیروزیدرجنگهایا


پردازند،دربزنگاه

اندوبهپادشاهباجوساومی

خورده
قسمتهای مختلف ایران به پهلوانانی سپرده

پس از به قدرت رسیدن پادشاهی نو ،حکومت 
شودکههمیشهآمادۀخدمتبهپادشاهوشرکتدرجنگهاهستند .


می

نتیجهگیری
وطن در شاهنامه مفهومی پیشینی ،ذهنی و یکپارچه در بافت یک متن حماسی است.
منزلۀکالبدیگیتیانهمنعکسکنندۀدومقولۀمرزوطبقاتاجتماعیاستو


هایواقعیبه

مکان
هایفراواقعی،پیش نمونه،فَرَوَشییاوجهمینویمکانهستندوتأکیدبرتقدسسرزمین


مکان
از آغاز آفرینش دارند .دیگر اینکه جایگاه آسمانی ،موقعیت و خویشکاری بغانۀ شاهان
(پاسداری مردمان از گرما ،سرما ،پیری ،بیماری و درمجموع هر آنچه زندگیشان را تهدید
کندوحفظجانورانوگیاهانکهضمانتیبرایحیاتآناناست)راتوصیفمیکنند .


می
با توجه به این ،وطن که میتواند معادل دقیقی برای ایران نزد قهرمانان و مخاطبان
وجودمیآید؛سرزمینیباساختاراجتماعی


شاهنامهباشد،ازترکیبزمین،حکومتودشمنبه
امویژگی هاییکملتدستیافتهونمودیازیکحوزۀتمدنیاستکه

مشخصکهبهتم
گسترۀآنگاه وسیعترو گاه کوچک ترازمرزهاست.افزون براین،باورهاییاستوارمبنیبر
ویژهشاهدررأسحکومت،تصویریآرمانیازآنمیسازدکهسزاوار


بودنسرزمینوبه

مقدس
پاسداشتبههربهاییاست .رویاروییاینکلیتیکپارچه،دربرابرکلیتیدیگر(دشمن)والبته
نامقدس،مفهوموطنراتکمیلمیکند .
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منابع
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