
  

 هاي آفرينش و هويت ملّي در ايرانگيري ايران در اسطورهشكل
  

  1علي محمودي

  چكيده 
گيري هويت ملي در ايران در پهنة  هاي ايراني آفرينش بر شكل به بررسي تأثير اسطورهاين مقاله 
گيري هويت ايراني در مرزهاي سرزميني ايران نقش مهمـي   ها در شكل اسطوره. پردازد تاريخ مي

هاي آفـرينش، سـرزمين ايـران در مركـزِ جهـان قـرار داشـته و بـه عنـوان           در اسطوره. اند داشته
هـاي ايرانـي نيـز در     هاست معرفي شده و محدوده سرزمين كه بهترين سرزمين سرزميني مقدس

هاي آفرينش معموالً از ناحيه سغد يعني آسياي مركزي آغاز شده و با دربرگـرفتن فـالت    اسطوره
فاصله سرزميني چين تا مديترانه، يا محدوده رود آموي تـا  (شود  ايران تا منطقه شام را شامل مي

هاي آفرينش به انباشت مفهـوم سـرزميني    م چنين تصويري از ايران در اسطورهترسي). رود فرات
هـاي تـاريخي    به نام ايران در ذهن مردمان ساكن در محـدوده سـرزميني فـالت ايـران در دوره    

گوناگون انجاميده و توانسته است از اين رهگذر به ايجاد و تـداوم هويـت ايرانـي كمـك كنـد و      
هاي مدرن هويـت نيـز بـدان     ها در نظريه ملت -براي ساخت دولت عنصر سرزمين را كه معموالً
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  مقدمه 
هـاي معنـايي    گيري هويـت ايرانـي بـه عنـوان يكـي از سـازه       ها نقش مهمي در شكل اسطوره

در اين مقاله در پي آن هستيم با مراجعه به . اند مشترك در مرزهاي سرزميني ايران ايفا كرده
هاي ايراني آفرينش پرداخته تـا از رهگـذر    منابع اساطيري و بررسي آنها، به شناخت اسطوره

شـناخت و  . هـا دسـت يـابيم    گيري مرزهاي سرزميني ايـران در اسـطوره   كلآن به موضوع ش
هاي تفكر نخسـتين   هاي ايراني از اين جهت مهم است كه ما را به سرچشمه واكاوي اسطوره

خوانده و به تشكيل دولت و  هاي ايراني خود را به نام ايراني مي مردماني كه در پهنه سرزمين
رساند و اين دقيقـاً همـان نكتـه     اعي دست زده بودند، مياجتم -نهادها و ساختارهاي سياسي

دهـد،   مهمي است كه در مقايسه با اساطير ساير ملل و مردمان خود را هرچه بهتـر نشـان مـي   
هاي آنهـا در دسـترس ماسـت و روزگـاري در گوشـه و       بسا مردماني كه امروزه اسطوره چه

هاي آنان  ها و كاخ ها، ساختمان غزيسته و شكوه و عظمت شهرها، با كنار اين كره خاكي مي
مانـده از آن روزگـاران كهـن بـه آن اعتـراف       شهره عام و خاص بوده و تمـامي متـون بـاقي   

دارند، اما امروزه جز نام و نشاني اندك از آنان باقي نمانده و با ورود اقوام مهـاجم از ديگـر   
م شده و مهاجمان تازه وخم تاريخ گ الي پستوهاي پرپيچ هاي دور و نزديك در البه سرزمين

 -هـاي جديـدي سـاخته و دسـت بـه دولـت       ها، تمدن هاي آن هاي تمدن وارد بر روي خرابه
هـاي   سازي زده و ساختارهاي سياسي و اجتماعي جديدي ايجاد كرده و طبيعتـاً هويـت   ملت
ظـر  هاي جديـدتر از ن  اي كه اين تمدن گونه اند، به ها برساخته اي را نيز در همان سرزمين تازه

دار آن  تواننـد ميـراث   هـاي پيشـين هـيچ سـنخيت و اشـتراكي نداشـته و نمـي        هويتي با تمدن
هايي ماننـد عـراق، تركيـه، اردن     بنابراين دولت. هاي آنان باشند تر و اسطوره هاي كهن تمدن

هـاي آنهـا اتفـاق افتـاده،      هاي تـاريخي و تمـدني كـه در سـرزمين     خاطر گسست يا سوريه به
رفته سومر، ليديه، بابل، آشور، فينيقي و  هاي كهن و از بين دار تمدن ند ميراثتوان امروزه نمي

اي در برخي از اين كشورها و همراه بـا تحريـف    هاي مذبوحانه هرچند تالش. بيزانس باشند
هـاي   بـا از بـين رفـتن آن تمـدن    . سازي در حال انجام است تاريخ و بهتر است بگوييم تاريخ
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نشـين   مهاجر جديدي از زردپوستان آسياي ميانه يا اعـراب باديـه   كهن و جانشين شدن اقوام
تمدني همراه با تغييـرات دينـي و زبـاني در آنهـا بـه وقـوع         هاي آنها، دگرگوني در سرزمين
كه در مورد ايـران   در حالي. برد اي كه پيوستار تاريخي را در آنجا از بين مي گونه پيوسته، به

هـاي ايرانـي در فـراز و نشـيب تـاريخ و بـا وجـود         ملـت  -به خاطر پيوسـتار تـاريخي دولـت   
دسـت بيگانگـان، وضـع     هـاي ايرانـي بـه    هاي تلخ شكست و اشغال و تجزيـه سـرزمين   تجربه

هاي ايراني واقع در فـالت   كم در همين محدوده اندكي كه از سرزمين متفاوت بوده و دست
مرزهاي سـرزميني آن حفـظ    ايران به دست ما رسيده و از اواخر دوره قاجار به بعد كمابيش

شده است، تفكر و انديشه ايراني، ادامه پيدا يافته و به تعبيري هويت ملي ايرانيـان بـا وجـود    
  . همه حوادث تداوم تاريخي داشته است
، )مـيالدي بـه بعـد    11از قـرون  (هاي مهاجر به منطقـه   ايرانيان برخالف اعراب و ترك
ابقه سياسي پيش از اسالم بودند و به مدت هزار سال عالوه بر اعتقاد به دين اسالم، داراي س

هـاي   داراي دولـت ) از قرن هفتم پيش از مـيالد تـا قـرن هفـتم مـيالدي     (قبل از ظهور اسالم 
به دليل همين سـابقه سياسـي   . قدرتمندي نظير مادها، هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان بودند

حفظ اعتقاد بـه ايمـان جديـد بـه رسـتاخيز       و تاريخي بود كه ايرانيان پس از ظهور اسالم، با
هاي مهمي نظير صـفاريان، طاهريـان،    سياسي و فرهنگي خود دست زدند و با تأسيس دولت

بويه و سپس سامانيان و آفرينش ميراث ادبي در قالب شعر و نثر، هويت ملي خود را احيا  آل
در گوشه و كنار دنيـا  هايي كه  ملت -كه بيشتر دولت در حالي). 29: 1384احمدي، (كردند 

هاي استعمار از قرن هفدهم مـيالدي بـه    هاي چندگانه ناسيوناليسم يا با دخالت و پس از موج
رود و البتـه ايـن    سـازي آنهـا از دو، سـه سـده فراتـر نمـي       اند، تجربه دولـت  بعد سر برآورده

ت تجربه موضوع در رابطه با برخي همسايگان ايران، حتي به يك سده هم نرسيده و در نهاي
تركيـه، عـراق،   . هايي فقط به چند دهه محـدود اسـت   ملت -سياسي و اجتماعي چنين دولت

  .هايي از اين نوع هستند نمونه... پاكستان، عربستان، قطر، امارات و
 -هـاي ناسيونالسـيم، قوميـت و دولـت     پرداز بحـث  ترين نظريه برجسته 1آنتوني اسميت،

واقف است و اصوالً استدالل خود را مبني بـر وجـود    ملت، به اين نكته اساسي درباره ايران
بر اساس وجود چند مورد تاريخي مهم همچون » ناسيوناليسم«هاي ماقبل مدرن و ماقبل  ملت

ريشـه قـومي   «تـرين كتـاب او بـه نـام      طرح جلد معـروف . دهد قرار مي... ايران، چين، هند و
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هـاي كهـن ماقبـل     انگر وجود ملتايران است كه بي» تخت جمشيد«نيز تصويري از  1»ها ملت
پردازان برجسته ناسيوناليسـم و دولـت ملـي نيـز بـه ويژگـي        ديگر نظريه. است» ناسيوناليسم«

. انـد  عنوان يك ملت كهن برخوردار از تمدن، فرهنگ و تاريخ اشـاره كـرده   خاص ايران به
كه ظهـور دولـت    اند و مطالعات ايراني تا آنجا پيش رفته» ناسيوناليسم«برخي از پژوهشگران 

احمـدي،  (داننـد   متمركز به مفهوم دقيق و علمي آن را از ابتكارات ايرانيان عصر باستان مـي 
ملـت   -توان ادعا كرد كه با توجه به اين تداوم تـاريخي دولـت   بنابراين مي). 13-12: 1382

  لـه داشـته كـه از آن جم   ساز مهمي بايد وجـود مـي   هاي هويت در ايران، قطعاً عناصر و مؤلفه
سرنوشـت تـاريخي مشـترك ايرانيـان، مرزهـاي سـرزميني       : توان به اين موارد اشاره كرد مي

هـاي   ، حماسـه )از فارسي باستان و ميانه گرفته تا فارسي جديد(تقريباً مشخص، زبان فارسي 
گيـري   شكل: بنابراين پرسش اصلي اين مقاله عبارت است از... هاي ايراني و ايراني، اسطوره

هاي ايراني در منابع اساطيري چگونه است و چـه تـأثيري بـر     وين مفهوم سرزمينايران و تك
  هويت ايراني گذاشته است؟ 

هـاي آفـرينش، سـرزمين     شـود كـه در اسـطوره    فرضيه اين مقاله نيز اين چنين طرح مي
ايران در مركزِ مركزِ جهان معرفي شده و محدوده آن نيز فالت ايران يا محدوده رود آموي 

دهد كه ترسيم چنين تصويري از ايران به انباشت مفهوم سرزميني  فرات را تشكيل ميتا رود 
هـاي تـاريخي گونـاگون انجاميـده و      ايران در ذهن مردمان ساكن در اين محـدوده در دوره 

توانسته از اين رهگذر به ايجاد و تداوم هويت ايراني كمك كرده و عنصر سـرزمين را كـه   
شـود،   هاي مدرن هويت نيـز بـه آن اشـاره مـي     ها در نظريه لتم -معموالً براي ساخت دولت

  .فراهم آورد

  مفاهيم و متغيرها. 1
هـاي آفـرينش، ايـران و     اسطوره، اسـطوره : مفاهيم اصلي به كار رفته در اين مقاله عبارتند از

از آنجـايي  . پـردازيم  هويت ملي كه در ادامه به شرح و شناسايي هر يك از اين مفـاهيم مـي  
هاي ايراني آفرينش بر هويت ايراني  ه اصلي در اين پژوهش، واكاوي نقش اسطورهكه مسئل

هاي ايرانـي آفـرينش    اسطوره: بررسي و واكاوي است، متغيرهاي اين پژوهش نيز عبارتند از
  .  به عنوان متغير مستقل و هويت ايراني به عنوان متغير وابسته

                                                                                                                                        
1. The ethnic origins of nations  
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  اسطوره. 1-1

اسـت، ولـي   ... تفسار، تحقيـق، اطـالع، شـرح و تـاريخ و    معناي واژگاني اسطوره، افسانه، اس
از . اسطوره به معناي هيچ كدام از آنها نيست و تا حدودي بـه همـة آنهـا نيـز نزديـك اسـت      

هـا   شناسي خود به صورت رشتة مستقل و جداگانه از ساير دانش آنجايي كه امروزه اسطوره
هــاي فكــري  هــا و نحلــه هــاي علمــي و دانشــگاهي درآمــده و خــود داراي مكتــب  و رشــته

هـا و   پـردازان هـر كـدام از مكتـب     گوناگوني است، در تعريف آن نيز نويسـندگان و نظريـه  
شناسي از منظـر فكـري خـود بـه تعريـف آن       رويكردهاي گوناگون اين رشته يعني اسطوره

شناسـي و افـراد برجسـتة ايـن      شـناختي اسـطوره   به عنوان نمونه، مكتـب روان . اند اقدام كرده
، اسطوره را بيان نمادين آمال و آرزوهاي مردمان عهد باستان 1د مانند فرويد و يونگرويكر

، اسـطوره را  2شناختي و افرادي مانند ارنست كاسيرر كند و يا مكتب فلسفي اسطوره تلقي مي
اي را در رابطـه بـا    دهنـد و انديشـة اسـطوره    ها و باورهاي علمي جديد قرار مي در برابر يافته
زندگي انسان بدوي و به عنوان توضيحي براي مسائل گوناگون پيرامـوني بشـر   ديگر اشكال 

اسطوره را نظامي در ارتباط با امور مقدس تعبير  3همين طور دوركيم. كند ديروز تعريف مي
  . كند مي

شـناختي آنهـا و    هـا بـا توجـه بـه ماهيـت جامعـه       در اين مقالـه از آنجـايي كـه اسـطوره    
ا در تـدوين و توسـعه مفـاهيمي اجتمـاعي ماننـد هويـت ملـي،        آفريني و معنامندي آنهـ  نقش

: كنيم ها را چنين تعريف مي مورد بررسي قرار گرفته، بنابراين اسطوره... مرزهاي سرزميني و
هايي ازلي و ابدي از چگونگي آفرينش جهان هستي و انسان هستند و  ها بيان روايت اسطوره

گـاه   ن آن را بـازگو كـرده و مفـاهيم آن هـيچ    چگونگي ادامة زندگي انساني و گيتـي و پايـا  
هـاي   ها و دوردست هايي از گذشته شدني و دور ريختني نبوده و همواره داراي آگاهي كهنه

هـا   شناسـي در آن دوردسـت   تاريخ بشر است، بدان گونه كه امكان حضور تـاريخ و باسـتان  
  . وجود ندارند

  هاي ايراني آفرينش اسطوره. 2-1

هـاي   اسـطوره : تـوان گفـت   كه در قسمت پيشين از اسطوره ارائه شد، مـي  با توجه به تعريفي
                                                                                                                                        
1. Sigmund Schlomo Freud and Carl Gustav Jung 
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3. Émile Durkheim 
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هايي است از آفرينش هستي، كيهان، زمين و انسـان و چگـونگي    ايراني بازگوكننده روايت
وسيله نخستين كساني كه در اين كهـن بـوم    كاركرد آنها و نيز نقطه پايان و فرجامشان كه به

ملـت را   -ساني را يا به تعبير امروزين نخسـتين دولـت  و بر زندگي كرده و نخستين جوامع ان
  . ، آفريده و ساخته و پرداخته شده است در فالت بزرگ ايران شكل داده

هاي ايرانـي آفـرينش، روايـت ايرانيـان باسـتان از چگـونگي داسـتان         منظور از اسطوره
و در  هـاي ايرانـي   آفرينش جهان هستي و گيتي و سپس آسـمان و زمـين، ايـران و سـرزمين    

گيـري   نهايت، انسان است كه در اين مقاله بنا بر موضوع آن بيشتر بخـش آفـرينش و شـكل   
در پرتو منابع اساطيري، سرزمين ايران در . ايران در اين روايت مورد توجه قرار گرفته است 

در وسـط  » خونيرس يا خـونيره «هاي آفرينش، در مركزِ مركزِ جهان و در قلب اقليم  اسطوره
م ربع مسكون جهان، قرار داشته و به عنوان سـرزميني سـپند و مقـدس كـه بهتـرين      هفت اقلي
هاست تعريف شده، سرزميني كه در هميشة تاريخ و اسطوره، مورد رشـك و طمـع    سرزمين

  . اش آسوده ننشسته است اي از توطئة دشمنان اهريمني بدخواهان و دشمنانش بوده و لحظه

  ايران. 3-1

پژوهش، همان ايران فرهنگي يا محدودة فالت ايران است؛ محـدودة   منظور از ايران در اين
در آسـياي مركـزي تـا دريـاي مديترانـه كـه بـا توجـه بـه          ) جيحون(سرزميني از رود آموي 

هاي بسيار دور يعني دست كم از سـه   هاي تاريخي، در اين محدودة سرزميني از گذشته داده
و چـه بسـا دورتـر كـه در تـاريخ نيامـده        شناسـي  هزار سال پيش به گواهي تـاريخ و باسـتان  

هـايي ايرانـي يـا     هايي ايراني وجـود داشـته و در گسـترة تـاريخ نيـز حاكميـت دولـت        دولت
هـا را قطعـاً    مردمـان ايـن سـرزمين   . ايراني در اين محدودة سرزميني، ادامـه داشـته اسـت    نيمه

هـا و آداب و   ساز مهمي مانند سرنوشت تاريخي مشـترك، جشـن   هاي هويت عناصر و مؤلفه
از فارسـي باسـتان و ميانـه    (رسوم مشترك، مرزهاي سرزميني تقريباً مشخص، زبـان فارسـي   

به هم پيونـد  ... هاي ايراني و  ها اسطوره هاي ايراني، اسطوره ، حماسه)گرفته تا فارسي جديد
  .داده است

  هويت ملي و هويت ايراني. 4-1

ت اسـت و ماننـد بسـياري از مفـاهيم     هويت ملي نوعي احساس وابستگي و تعلق به يـك ملـ  
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هويـت ملـي را    1آنتوني اسـميت . هاي گوناگوني از آن ارائه شده است شناسي تعريف جامعه
داند كـه عناصـر    ها مي ها و سنت ها، نمادها، خاطرات، افسانه بازتوليد و بازتغيير پايدار ارزش

گيري  مشترك براي شكل ديويد ميلر با تأكيد بر عنصر باورهاي. تمايزبخش هر ملتي هستند
هـاي   سـازند، اغلـب در اليـه    هويت ملي، اصرار دارد كه ايستارها و باورهايي كه ملت را مي

هاي قومي مجموعه افرادي هستند كه بـه واسـطه    ها و گروه  ملت. تر ذهني پنهان هستند عميق
شـوند و هـيچ    هاي فرهنگـي مشـترك و شـناخت متقابـل گـروه دور هـم جمـع مـي         ويژگي
اي بين آنها وجود ندارد، در واقع به اين دليل است كه در ميـان انبـوهي از مـردم تنهـا      هفاصل

محمـدي نيـز پيرامـون هويـت ملـي       گـل . تواند حس همبستگي را فـراهم كنـد   مليت كه مي
هـا،   هويت ملي نوعي احساس تعلق به ملتي خاص است، ملتي كـه نمادهـا، سـنت   : نويسد مي

هويت . قهرمانان تاريخي و فرهنگ و سرزمين معين دارد هاي مقدس، آداب و رسوم، مكان
ها به واسـطه اشـتراك داشـتن در برخـي عناصـر       ملي يعني احساس تعلق به گروهي از انسان

  ). 361-362: 1388حاجياني، (فرهنگي  فرهنگي و شبه
ملـت و هويـت ملـي كـه پـس از       -با وجود مدرن بـودن مفـاهيم ملـي، مليـت، دولـت     

شـكل   1648ميالدي در اروپا و پس از پيمـان وسـتفالي در سـال     17ه تحوالت تاريخي سد
توان پذيرفت كـه نـوعي    گرفتند و به ديگر نقاط دنيا نيز تسري يافته و بسط پيدا كردند، نمي

احساس تعلق به سرزميني واحد يا نوعي از نظـام سياسـي خـاص منحصـراً مـرتبط بـا دوران       
قه تمدني و دولت سازي بسـيار كهـن ماننـد    بسا مدرن باشند، چراكه در مورد كشورهايي با

هـاي خـاص و    ايران نوعي خودآگاهي جمعي و احساس تعلق به سرزميني واحد بـا ويژگـي  
مرزهايي نسبتاً مشخص يا نوعي وفاداري بـه نـوع خاصـي از نظـام سياسـي دوره پيشـامدرن       

. دهـد  نشـان مـي   هاي بسيار دور تاريخي تا دوران مدرن خـود را  از گذشته) نظام شاهنشاهي(
. كنـد  حال اين احساس تعلق را چه هويت ملي در ايران بناميم، يا هويت ايرانـي، فرقـي نمـي   

رود، منظـور خودآگـاهي مردمـي در     بنابراين هنگامي كه از هويت ملي در ايران سخن مـي 
سطحي گسترده و نوعي تعلق خاطر مردم به سرزمين ايـران و نظـام سياسـي وقـت آن يعنـي      

هاي هخامنشي و ساساني تـا دوره اسـالمي    اي ايراني از دوره باستان مانند دولته شاهنشاهي
است كه نمودهاي آشكارتر آن را در قالـب  ... هايي مانند صفوي، افشار، قاجاريه و و دولت

  .توان ديد نبردهاي ميان غيرايرانيان و ايرانيان مي
                                                                                                                                        
1. Anthony Smith 
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گسستني با سـرزمين داشـته   هويت ايراني از روزگاران باستان تا كنون هميشه پيوندي نا
و بعـدها  ) ائيـران ويجـه  (» ايرانـويج «است كه در متون كهن مذهبي اوستايي از آن با عنـوان  

در واقـع بـر اسـاس آثـار     . يـاد مـي شـده اسـت    » ملك ايران«و گاه » زمين ايران«، »شهر ايران«
 هـاي ايـران، تـاريخ كشـور هميشـه بـا تـالش بـه منظـور حفـظ مرزهـاي            تاريخي و اسطوره

ممالك محروسة «و » كشور ايران«در دورة باستان و » زمين ايران«و » شهر ايران«، »وئجه ايران«
ــران ــوده اســت » اي ــرز و حفاظــت از آن كــه  . در دوران پــس از صــفويه همــراه ب مفهــوم م
هاي جغرافيايي سرزمين ايران بوده است، از دورة اسـاطيري تـا دوران    كنندة چارچوب تعيين

از اينجاسـت كـه هويـت ملـي     . هاي ايراني قـرار داشـته اسـت    وجه دولتمعاصر در كانون ت
هـاي   مدرن يـا نگـاه   هاي پست بر خالف ديدگاه. خورد ايراني با جغرافيا و سرزمين پيوند مي

، »كشـور «يـك مفهـوم جغرافيـايي و يـا بـه مفهـوم        هگرايانه، ايران بـه مثابـ   ايدئولوژيك قوم
كرده است  نگام يك پديدة سرزميني را تداعي ميمخلوق دوران مدرن نيست، بلكه از ديره

بنابراين وجود نوعي نظام سياسي بـه نـام شاهنشـاهي بـا فلسـفه      ). 381-382: 1390احمدي،(
هـاي بسـيار دور در    سياسي ويژه آن مبتني بر فره ايزدي پادشاهي عـادل و مقتـدر از گذشـته   

زها خود را وابسـته و متعلـق   مرزهاي سرزميني ايران وجود داشته و مردمان ساكن در اين مر
دانستند و مرزهاي هويتي ايرانيان با غيرايرانيان در سراسـر تـاريخ كـامالً آشـكار و      به آن مي

  . مشخص است

  چارچوب نظري پژوهش . 2
در اين مقاله با توجه به اينكه در پي فهـم سـاخت عناصـر هـويتي مـا ايرانيـان از روزگـاران        

بـه عنـوان   » شناسـي تـاريخي   جامعه«ها هستيم، از رويكرد  هگذشته و با تأثيرپذيري از اسطور
شناسي تاريخي با استفاده از اطالعـات تـاريخي،    جامعه. چارچوب نظري استفاده شده است

به عنوان مبناي تحقيق به تدوين اصول علمي و تعميم كلي پرداخته و به جاي آنكه حوادث 
رد توجــه قــرار دهــد، ســعي دارد منحصـر بــه فــرد تــاريخي يــا تــوالي وقـايع را يكايــك مــو  

شناسي تـاريخي بـر آن اسـت     به اين ترتيب جامعه. هاي وقايع تاريخي را كشف نمايد انگاره
بنـابراين پايـه   . كه با توجه به وقايع تاريخي زمان گذشته، اصولي قابل شمول استخراج كنـد 

كم بـر تغييـرات   شناسي تاريخي، يافتن قوانين و قواعد حا دستيافت نهايي پژوهشگران جامعه
هدف اصلي اين است كه گزارش هايي از روند تغيير جوامـع در  . اجتماعي در گذشته است

هـا بتواننـد بـه سـاخت يـك مـدل        گذشته و حال ارائه كرده، به اين اميد كه اين گونه تالش
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اصالح شده كلي كمك كرده و رابطه حل نشده بين رويدادها و ساخت ها آشـكار گردنـد   
در اين مقاله نيـز از آنجـايي كـه بـه دنبـال شـناخت و فهـم        ). 11-12: 1385 پناهي خياوي،(

گيري مفهومي به نام ايران و انباشـت ايـن مفهـوم     اسطوره آفرينش ايران هستيم، روند شكل
ها  گيرد، بنابراين ناگزير بايد به تاريخ و نمونه در اذهان و افكار ايرانيان مورد بررسي قرار مي

  .جهت نمايش پيوستار مفهومي ايران مراجعه كردهاي تاريخي  و داده
هـايي را در تـاريخ مقايسـه كنـد و نشـان       شناس تاريخي اين است كه حالت كار جامعه

ايـن  . شـوند  ها در شرايط زماني متفاوت وجود دارند و يا تكرار مـي  دهد كه برخي از پديده
هـاي مـورد نظـر     ي پديـده زمـان  دهد تا روابـط ثـابتي را از تـوالي و هـم     كار به وي امكان مي

هاي نسبتاً ثابـت   كند تا نمونه بنابراين تاريخ به جامعه شناس تاريخي كمك مي. استنتاج كند
ايـن امـور ثابـت    . ها كشف كند هاي اجتماعي را بيايد و روابط ثابتي را ميان اين نمونه پديده

ه به تـاريخ و حتـي   در اينجا نيز مراجع). 66-67: 1384كافي، (همان قوانين اجتماعي هستند 
هاي ايراني به منظور كشف و شناخت رفتار ايرانيان بـه عنـوان    دورتر از تاريخ يعني اسطوره

هـاي   يك مجموعه هويتي واحد در نظر گرفته شده و اينكه چگونه ايرانيان در سراسـر دوره 
را هاي آفـرينش، خـود    اي و آگاهي يافتن نسبت به اسطوره تاريخي در ساية مفاهيم اسطوره

  .اند در قالب مرزهاي سرزميني كامالً مشخصي به نام ايران تعريف كرده
ها و ساختارها تأكيد دارد و از سـوي ديگـر    شناسي تاريخي از يك سو بر پديده جامعه

هـاي   اما در هر حال بررسي روندها و ريشـه . دهد حوادث و وقايع را موضوع تحقيق قرار مي
شناسـي   هاي تـاريخي وقـايع، موضـوع جامعـه     عليت تاريخي و فرايندهاي تحول و يا كشف

موضـوع اصـلي ايـن بحـث هـم، يـافتن رونـدها و        ). 82: 1392سـام دليـري،   (تاريخي است 
اي مفهوم ايران است و اينكه ايرانيان چگونه در كوران حوادث  هاي تاريخي و اسطوره ريشه

زميني ايران دسـت  تلخ و شيرين تاريخي در كنار هم به نوعي هويت جمعي با محوريت سر
  .اند يافته

  شناسي پژوهش روش. 3
استفاده شده است، به ايـن صـورت كـه بـا     » تطبيقي-تاريخي«در اين مقاله از روش پژوهش 

گيري ايران و مقايسه و تطبيق آنها با منـابع   اي شكل تحليل محتوا و تحليل متن منابع اسطوره
ايران به عنوان يك پديدة سياسي و بـه   تاريخي، سعي شده طرز نگاه ايرانيان پيرامون مفهوم

روش تحقيـق تـاريخي ـ تطبيقـي از     . عنوان مرزهاي سرزميني نظام سياسي آنان فهميده شود
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آن جهت كه قادر به بيان شفاف پيامدهاي خاص ناشي از تركيب عوامـل اجتمـاعي اسـت،    
ده از ايـن  اسـتفا ). 19: 1378زكـي،  (نمايـد   در نهايت به مطالعة درازمدت جامعه كمك مـي 

گيري مفهوم ايـران و انباشـت ايـن     كند تا چگونگي شكل روش در اين پژوهش، كمك مي
هـاي گونـاگون تـاريخي     مفهوم به عنوان يك پديدة سياسي در اذهان ايرانيان در طول دوره

  .هايي در آن را توضيح داده و تبيين كند با وجود گسست

  هاي ايراني آفرينش اسطوره. 4
ترين  هاي ايراني آفرينش تالش شده به كهن بررسي و فهم بيشتر اسطوره در اين بخش براي

هايي كه در اين زمينه وجود دارد و به دست ما رسيده، استفاده شـود كـه طبيعتـاً بخـش      متن
هـايي   سوزي هاي پهلوي بازمانده از كتاب هايي از اوستا و متن بزرگي از آن مربوط به بخش

هـاي پهلـوي از بخـش     در كنـار مـتن  . خـورده اسـت   است كه در گسترده ايـن خـاك رقـم   
نامـه   گيري ايران كـه در سـوگ   اساطيري شاهنامه فردوسي نيز به خاطر اهميت داستان شكل

  . ايرج آمده، استفاده شده است
هـاي ايرانـي در    گيري سـرزمين ايـران يـا سـرزمين     در اينجا چگونگي آفرينش و شكل

هــاي  شهرســتان«و مــتن پهلــوي ديگــري بــه نــام  »دينكــرد«، »شــاهنامه«، »بنــدهش«، »اوســتا«
اين تحليل از اين جنبه بسـيار مهـم اسـت كـه تمـايز و      . تحليل و بررسي شده است» ايرانشهر

هاي ايراني و غيرايراني يا به تعبير نويسندگان دوره ساساني ايـران و   مرزگذاري بين سرزمين
ديشه انسان ايراني مطرح بوده و اينكـه  دمان تاريخ اين مرز و بوم در ذهن و ان انيران از سپيده

توانـد   گيري سرزميني به نام ايران چگونه بوده و با چه حوادثي همراه بوده اسـت، مـي   شكل
كـرده و بـازگو     هايي بس كهن را روشن هايي تاريك از تاريخ پنهان و نانوشته دوران گوشه

هـايي   ط در دل اسـطوره هايي كه در هيچ نوشته يا سندي تـاريخي نيامـده و فقـ    نمايد، بخش
  . است كه اينك به دست ما رسيده است
هاي پهلوي آمده است و از  هاي اساطيري ما در متن با توجه به اينكه بسياري از آگاهي

ها در دوره ساساني گردآوري شـده يـا در يكـي دو سـده پـس از       آنجايي كه بيشتر اين متن
مانـده   هاي بـاقي  از روي منابع و كتابهجوم اعراب به ايران از سوي نويسندگان زردشتي و 

از دوره ساساني كه در دسترس آنها بوده، تدوين و گردآوري شـده اسـت، بنـابراين بيشـتر     
هاي ايرانـي را بايـد در منـابع آيـين زردشـت و ادبيـات دينـي دوره پـيش از اسـالم           اسطوره
  . وجو كرد جست
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  هاي آفرينش جايگاه ايران در اسطوره. 1-4

را كوهي به اسم البرز فراگرفته و در ) باال(ي معتقدند كه دو نيمكره مسكوني اساطير زردشت
علـت  . كنـد  وسط زمين هم كوه ديگري است به اسم تيرگ البرز كه زمين را به دو نيم مـي 

وجود آمدن شب و روز وجود كوه تيرگ است، به اين ترتيب كه خورشيد وقتي از شرق  به
تواند اقليم شـرقي، دو   لبرز كه خيلي بلند است، فقط ميشود، به علت وجود تيرگ ا بلند مي

وقتـي عصـر از كـوه تيـرگ     . اقليم جنوبي و نيم اقليم جنوب شرقي خونيرس را روشن كنـد 
رود، اين سه اقليم و نصفي كه ياد كرديم تاريك  گذرد يعني خورشيد در غروب فرومي مي
واقعـاً جـاي   ). 98: 1388و شميسا، بهار (شود  شود و سه اقليم و نيم ديگر زمين روشن مي مي

بسي شگفتي است كه در اساطير ايراني وجود شب و روز در دو نيمكره زمين به اين دقت و 
، دو »سوه«، آنكه در غرب است، »ارزه«كشوري كه در شرق است،  .ظرافت بيان شده است

ر بخـش  و دو پـاره كـه د  » ويـددفش «و » فرددفش«گيرند،  پاره كه در بخش جنوبي قرار مي
موقعيت اقليم مركزي . خوانده شده است» وروبرشن«و » وروجرشن«گيرند،  شمالي قرار مي

هاي ديگر به همـراه كـوه البـرز و كـوه تيـرگ البـرز در        يا همان خونيرس در مقايسه با اقليم
  :شكل زير به نمايش گذاشته شده است

  
  ).141: 1389بهار، ( ايراني هاي گانه روي زمين در اسطوره هاي هفت موقعيت اقليم. 1شكل 

بنا به مطالب بندهش، عربستان، ايران، مازندران، توران، روم، چين و دهستان و هند يا سـند،  
بايد چين را طبعاً حدود تركسـتان چـين انگاشـت و    . آيند هاي خونيرس به شمار مي سرزمين

هـا از   آگـاهي  بـا ايـن  ). 142-143: 1389بهار، (روم نيز معرف آسياي صغير و سوريه است 
  : خوريم كه در شكل زير آمده است اي برمي جغرافياي اساطيري به نقشه
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  ).143: 1389بهار، (هاي ايراني ها و رودها در اسطوره نقشه جهان و نام سرزمين. 2شكل 

بينيم كه ايران در مركـز آن قـرار دارد و    اي از جهان را مي اگر به اين نقشه توجه كنيم، نقشه
دريـاي  . جنـوب شـرقي در شـرق آن اسـت     -قي در غرب آن و آسـياي شـرقي  آفريقاي شر

فراخكرد اقيانوس هند است و دو شاخه فراخكرد خليج بنگال در شرق نقشه و درياي سـرخ  
دو . بن همـان دريـاي سـياه و مديترانـه اسـت      كمرود، درياي خزر و سياه. در غرب آن است

كـوه تيـرگ   . س و دريـاي عمـان اسـت   درياي پوئيديگ و سدويس نيز به ترتيب خليج فار
شـود و بـه    هايي كه از آلتـائي و تيانشـان شـروع مـي     كوه تواند بر اين اساس، با رشته البرز مي

هاي آسياي صغير و غرب عربستان  رسد و از طريق كوه هندوكش و البرز در شمال ايران مي
). 143: همـان (ابد شود، تطبيق ي هاي حبشه در آن سوي درياي سرخ منتهي مي و يمن به كوه

  : گانه زمين مشاهده كرد هاي هفت ها را در رابطه با اقليم توان جاي آب در شكل زير نيز مي

  
  ).142: 1389بهار، (هاي ايراني ها در اسطوره ها و سرزمين نقشه آب. 3شكل 

تـرين   گونـه كـه در ايـن قسـمت آمـد، سـرزمين ايـران در جغرافيـاي اسـاطيري، مهـم           همان
اي كه در مركز مركز جهان و ميان اقليم خونيرس كه خود آن نيز در  گونه بوده بهها  سرزمين
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هـا هماننـد روم، چـين،     ها واقع شـده اسـت، قـرار گرفتـه و ديگـر سـرزمين       مركز ديگر اقليم
. شـوند  هندوستان، توران و دشت تازيان همگي در حاشيه آن و در پيرامـون آن معرفـي مـي   

هـا دارد بـه    هـا و سـرزمين   ايران زمين در ميان ديگر اقلـيم  اين جايگاه مركزي و محوري كه
هـا و   جغرافياي اساطيري محدود نبوده و در تاريخ اساطيري و آفرينش هر يـك از سـرزمين  

ها در آغاز آفرينش نيز بار ديگر مورد تأكيد قرار گرفته است و در تاريخ آفرينش نيـز   اقليم
هـا و بـه عنـوان نيكـوترين و بهتـرين       ها و سـرزمين  تر از ديگر اقليم هاي ايراني پيش سرزمين
  . ها معرفي شده كه موضوع بحث بعدي است سرزمين

  آفرينش ايران در اوستا. 2-4

هسـتيم كـه   » اوسـتا «هاي ايراني در  در اين بخش در پي شناخت چگونگي آفرينش سرزمين
ترين متن و نوشتار ايراني است و يادگاري است از روزگاري  ترين و كهن ترين، مقدس مهم

هـا و بلكـه    بس دور و دراز در حدود نيمه هزاره دوم پيش از ميالد به بعد كه در طـول سـده  
به دست شـده و همـين بخـش انـدك آن كـه امـروزه در دسـترس         هاي تاريخ، دست هزاره
در فَرگَــرد يكـم و در آغــازين بخــش  » اوسـتا «داســتان آفـرينش ســرزمين ايــران در  .  اسـت 

مـزدا بـا سـپيتمان زردشـت      اهـوره «: گـردد  اين بخش چنين آغـاز مـي  . آمده است » ونديداد«
بخـش   هرچند بس رامش من هر سرزمين را چنان آفريدم كه: همپرسگي كرد و چنين گفت

اگر من هر سرزمين را چنان نيافريده بودم كـه هرچنـد   . نباشد، به چشم مردمانش خوش آيد
روي » ويـج  ايـران «بخش نباشد، به چشم مردمانش خوش آيـد، همـه مردمـان بـه      بس رامش

هاسـت   ترين و بهتـرين سـرزمين   خوش» ويج ايران«از همين عبارت پيداست كه . »آوردند مي
هـاي   دوستي، مينوي بوم و عشق به خانه و خاك، مردمان از همه سـرزمين  نبود ميهن كه اگر

و از ايـن روسـت كـه اهـورامزدا     . آوردند به خاطر خوبي و خوشي آن ديگر بدان هجوم مي
هايشان چندان  عشق به خاك و بوم را در وجود مردمان هر سرزميني آفريد، هرچند سرزمين

جا مانده و به سـرزمين ايـران درازدسـتي نكننـد و چـه طنـز       بخش نباشد تا در همان  آرامش
تلخي است تاريخ هجوم اقوام وحشي بيگانه به اين خاك اهورايي از اسـكندر گجسـتك و   
سعد وقاص تا فرزندان سبكتكين و سلجوق دقاق، از تموچين و تيمـور لنـگ گوركـاني تـا     

ا صدام و شتربانان بياباني كـه  ازبك و تاتار و و ترك عثماني، از انگليس و روس و يوناني ت
  . مينوي بوم خويش از سر به در كرده و به آهنگ درازدستي رهسپار ايران شدند
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در همين فرگرد و در ادامـه، اهـورامزدا در سـخنانش بـه زرتشـت از آفـرينش شـانزده        
بـرد كـه    سرزمين و كشور نيك سخن گفته اسـت و بـه ترتيـب آنهـا را يكـي يكـي نـام مـي        

شناس دانماركي و نويسنده كتـاب   ايران» سن آرتور كريستن«. است» ويج يرانا«نخستين آن 
دربـاره ايـن نـام    » اي ايرانيـان  هاي نخستين انسان و نخسـتين شـهريار در تـاريخ افسـانه     نمونه«

هاي ديني مشهور است،  نام قديمي ميهن ابتدايي ايرانيان كه در كتاب» ويج ايران«: نويسد مي
يدن نواحي مختلف ايران به كار رفته است كه در آنها ديـن مزديسـني   در طي زمان براي نام

اگـر  ). 223: 1389سـن،   كريسـتن (ترين مركزيت خود را داشت  هاي مختلف، مهم در دوره
ترين مركـز ديـن بهـي در     را بپذيريم كه مفهومي سيال بوده و به مهم» ويج ايران«اين معنا از 

هـاي   بنابراين بار معنايي ديني پيـدا كـرده و بخـش    شده است، هاي گوناگون ناميده مي دوره
توانسته شامل شده باشد از خراسان يـا نـواحي شـرقي ايـران در زمـان       مختلفي از ايران را مي

  .هاي اين نام باشند توانند مصداق مي... ظهور زرتشت تا فارس در دوره ساساني و
: اشناسـي معتقـد اسـت   شناسي و اوست جليل دوستخواه از پژوهشگران در حوزه اسطوره

به معني سرزمين ايرانيان يا » اَيرينَ وئجنگه«يا » اَيرينَ وئج«به صورت » اوستا«در » ويج ايران«
بنگاه و پايگاه اصلي ايرانيان آمده است و نام سـرزميني اسـت كـه ايرانيـان در آغـاز در آن      

يژه در فرگردهاي يكـم و  و چنانكه از كاربردهاي مكرر اين نام در اوستاي نو، به. زيستند مي
شناســـان و دســـتاوردهاي  هـــاي بســـياري از دانشـــوران و ايـــران دوم ونديـــداد و پـــژوهش

بوده و ) خيوه(آيد، اين سرزمين جايي در آسياي ميانه در حدود خوارزم  شناسي برمي باستان
ود ر«و در كنـار  » ويـج  ايـران «بيشتر رويدادهاي اساسي و مهم در اساطير و ديـن ايرانيـان در   

ايـن محـل   ). 938: 1391دوسـتخواه،  (افتـد   كه در اين سرزمين روان است، اتفاق مـي » دايتيا
در سرزمين وسيع » تاريخي اجتماعي ايران باستان«نويسنده كتاب » موسي جوان«بنابر عقيده 

و كوهستاني ميان درياي خزر و درياي سياه واقع شده و مشتمل بر قفقـاز و قسـمت شـمالي    
  ). 5: 1386جوان، (باشد  ني ميآذربايجان كنو

از فرگرد دوم ونديداد اهورامزدا و ايزدان مينوي از يك سو، و جم  21-31در بندهاي 
انجمـن  » رود دايتياي نيـك «نامي بر كرانه » ويج ايران«و مردمان گرانمايه از سويي ديگر در 

گاهاند و به سـاختن  آ كنند و اهورامزدا، جم را از آمدن زمستان مرگبار و كشنده مي برپا مي
هاي اوسـتاي نـو نيـز     در ديگر بخش 1.دهد فرمان مي) پناهگاه مردمان و جانوران(ورجمكرد 

                                                                                                                                        
به دليل ساختن ورجمكرد است كه برخي نويسندگان دوره اسـالمي ماننـد ابوريحـان بيرونـي در راسـتاي      . 1   
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تـوان گفـت كـه نـام      خوريم و در يك سخن مـي  برمي» رود دايتيا«و » ويج ايران«بارها به نام 
جاهاسـت   تـرين و ورجاونـدترين   در اوستا و دين و اساطير ايرانيـان، نـام ايـزدي   » ويج ايران«
  ).938: دوستخواه، پيشين(

نخسـتين و بهتـرين سـرزمين از    » ويـج  ايـران «به نوشته بند سوم فرگـرد يكـم ونديـداد،    
در برابـر آن اهـريمن بـه پتيـارگي خـويش،      . گانه آفريده اهورامزداست هاي شانزده سرزمين

» رود دايتيـا «رد در مو. سازد آورد و بر جهان چيره مي آفريده را پديد مي اژدها و زمستان ديو
انـد تـا آن را بـا     ، برخي پژوهشگران كوشيده»ويج ايران«نيز كه نام رودي است اساطيري در 

. رود ارس يا رود زرافشان يكي بشمارند، اما در دوره ساسانيان اين نام را بر رود سند نهادند
يرانيان است ترين و ورجاوندترين جاها در جغرافياي اساطيري و ديني ا اين رود يكي از مهم

افتد، در كنـار همـين    و بسياري از رويدادهاي بنيادين دين مزداپرستي در كرانه آن اتفاق مي
كنـد و او را بـه سـاختن ورجمكـرد رهنمـون       رود است كه اهوره مزدا با جم همپرسگي مي

سـخني   مـزدا و امشاسـپندان همپرسـگي و هـم     در همين جاست كه زرتشت با اهوره. شود مي
جلگه : آفريند، عبارتند از هاي نيك ديگري كه اهورامزدا مي سرزمين). 981: انهم(كند  مي

، هرات و كابل كه با توجه به اتفاق نظـر  )در ميان بلخ و مرو(، نيسايه )باختر(سغد، مرو، بلخ 
هـاي   هاي فعلي آنها و تطبيق آسان نـام  ها با نام اكثر پژوهشگران پيرامون جايگاه اين سرزمين

بـا ايـن   . برده، كمتـر اختالفـي دربـاره آنهـا وجـود دارد      هاي نام شهرها و سرزمين اوستايي با
واقع شده و پايتخـت آن در قـديم   » كاشكادريا«و » زرافشان«توضيح كه جلگه سغد در دره 

اينكـه ايـن شـهر    ) نسـايه (در مورد شهر نيسايه ) . 8: 1386جوان، (بوده است » سمرقند«شهر 
ي بوده و از اين امر معلوم است كه مقصود زرتشت در اوستا از نخستين پايتخت پارت اشكان

  ) .12: همان(نسايه همان سرزمين اصلي پارت است 
اختالف نظر » اوروا«يا » اورو«آفريند يعني  در مورد هشتمين سرزميني كه اهورامزدا مي

بـه نظـر   . ستآمده ا» هاي پربار دارنده چراگاه«نام اين سرزمين در اوستا با صفت . زياد است
بنابه گزارش اسـفنديار جـي همـان سـرزمين     » اورو«، )ترين اوستاشناسان از بزرگ(دارمستتر 

كه در روزگار ساساني به گرداگرد اصفهان » مسان«توس است در خراسان، اما بايد آن را با 
يـك  » اوروا«دهـارلز عقيـده دارد كـه    ). 930: 1391دوستخواه، (شده يكي دانست  گفته مي

                                                                                                                                        
اشـاره  ) ع(اي با پيامبران الهي به همسـاني جمشـيد بـا نـوح پيـامبر      ورههاي اسط سازي و تطبيق شخصيت معادل
  .اند كرده
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ادوارد براون شـهر مزبـور را بـا طـوس در خراسـان      . مجهول و گمنام در خراسان استشهر 
، »تـاريخ اجتمـاعي ايـران باسـتان    «تطبيق كرده است، بنابر نظر موسي جوان نويسندة كتـاب  

  ).15: جوان، پيشين(پايتخت سرزمين خوارزم است » اورگنج«همان شهر » اوروا«
با عنوان » بندهش«ي در بخش شانزدهم كتاب فرگرد نخست ونديداد با مشابهت فراوان

آمده و در آنجا نيز دقيقاً از شانزده سـرزمين  » درباره شهرهاي نامي از ايرانشهر و خانه كيان«
در اين متن هشتمين سـرزمين نيكـويي كـه    . ها هستند نام برده شده است كه بهترين سرزمين

» كـه او را غـالت بسـيار بـود    ) علوفـه پر(مهنـه پرواسـتر   «: آفريده شده سرزميني است به نـام 
  ).134: 1390بندهش، (

: آمده است كه» زند ونديداد«نام دارد كه در » خننت«، »اوستا«نهمين سرزمين نيك در 
»نتبنـابراين  « :نويسـد  دارمستتر به استناد اين نوشته مـي . اي است در گرگان نام رودخانه» خن

با نام » بندهش«اين سرزمين در ). 976: 1391اه، دوستخو( »بايد همان رودخانه گرگان باشد
مانشت گرگانيان است كه ايشان در آن زيست كنند، «: آمده است با اين توضيح كه» خنين«

دهمـين سـرزمين   ). 134: بندهش، پيشين(» شمار و ديگر دشت هموار است چشمه و رود بي
پارسـي  » هرَووتـي «ن را بـا نـام   آمده است كه دارمسـتتر آ » هرَهويتي«به نام » اوستا«نيك در 

دهمـين  ). 1082: دوستخواه، پيشين(داند  مي» هروت«شمارد و نام تازه آن را  باستان يكي مي
  ).134: بندهش، پيشين(آمده است » اَرمن«به نام » بندهش«سرزمين در 

در . منـد اسـت   رايومند فَـره » هيرمند«با نام » اوستا«يازدهمين سرزمين و كشور نيك در 
). همـان (آمـده اسـت   » منـد سيسـتان   هيرمند باشكوه فره«نيز با اندك تفاوتي با نام » بندهش«

» سـه رد در آن فرمانرواينـد  «كـه  » ري«بـا نـام   » اوستا«دوازدهمين سرزمين و كشور نيك در 
: بـا ايـن توضـيح آمـده    » آذربايجـان اسـت   ]در[تخمه كه  ري سه«با نام » بندهش«آمده و در 

). همـان (» تخمه گويد كه آسرون، ارتشتار و واسـتريوش آنجـاي بهتـر باشـد     بدان روي سه«
و در » چخرَيِ نيرومند و پاك«با نام » اوستا«سيزدهمين سرزمين و كشور نيك اهورامزدا در 

دارمسـتتر دربـارة آن   ). همـان (آمـده  » واسـتار كـه ميـزن اسـت    چخرِ سودخ«با نام » بندهش«
اسـفنديار جـي آن را چـين پنداشـته كـه بـه يقـين        » سـرزميني اسـت ناشـناخته   «: نوشته است

در خراسان بوده اسـت  ) كرخ(نادرست است، جليل دوستخواه معتقد است شهري بدين نام 
  ). 969-970: 1391دوستخواه، (

ي چهارگوشـه  »ورِنَ«: چنين آمده است» اوستا«ك در چهاردهمين سرزمين و كشور ني



  123    هاي آفرينش و هويت ملّي در ايران گيري ايران در اسطوره شكل

ورِ «بـا نـام   » بنـدهش «ايـن سـرزمين در   . دهاك در آن زاده شـد  كه فريدون فروكوبنده اَژي
او را چهارگوشي «: ، آمده و در ادامه آن اين توضيح آمده كه»چهارگوش كه دنباوند است

: بنـدهش، پيشـين  (» آيـد  اينكه چهار سوي است كـه از چهـار سـوي سـرزمين آب در شـهر     
گزارشــگران در بازشناســي جــاي ايــن «: نويســد دارمســتتر در توضــيح ايــن واژه مــي). 134

يكي از مالحظـاتي كـه در   . و كرمان سرگردانند) البرز(هاي پدشخوارگر  سرزمين ميان كوه
عرصـة كشـمكش و   » ورن«شود، اين واقعيت است كه  اين زمينه به آساني متبادر به ذهن مي

در سنت جديدتر . است) خداي توفان و اژدهاي توفان(دهاك  ري ميان فريدون و اَژيدرگي
توجه بيشـتر معطـوف بـه پدشـخوارگر اسـت و ايـن احتمـال بـدان سـبب اسـت كـه اژدهـا             

بـه بنـد كشـيده     -كـوه  بلنـدترين قلـه در ايـن رشـته     -سرانجام در كوه دماوند ) دهاك اَژي(
عنوان سرزمين ديـوان و دروونـدان يـاد شـده و يكـي از       به» ورن«در اوستا بارها از . شود مي

آرزوهــاي بــزرگ پهلوانــان و شــهرياران و نامــداران ايــران زمــين كــه از ايــزدان و مينويــان 
است » ورن«شوند، برانداختن ديوان مزَندري و درووندان و ديوان  خواستار برآوردن آن مي

  ).1073: دوستخواه، پيشين(
و در » رود هفــت«بــه نــام » اوســتا«ور نيــك اهــورامزدا، در پــانزدهمين ســرزمين و كشــ

آمده » هفت هندوگان كه با هندوستان يكي است، اما در او سرخداي هفتند«با نام » بندهش«
هـايي كـه    سـرزمين «اين سـرزمين بـه همـراه سـرزمين بعـدي بـه عنـوان        » بندهش«در . است

اين سرزمين بنابر نظر ). 134-135: ينبندهش، پيش(معرفي شده است » ها زيند ناايرانيان بدان
دوسـتخواه،  (يـا پنجـاب كنـوني اسـت     ) اينـدوس (هاي آبخور رود سـند   دارمستتر، سرزمين

سـرزمين  «به نـام  » اوستا«در پايان نيز شانزدهمين سرزمين نيك اهورامزدا در ). 1082: پيشين
ايـن  . آمده است» كنند سر زندگي مي ها، جايي كه مردمان بي گرداگرد سرچشمه رود رنگ

: بـا ايـن توصـيف آمـده    » اُوداي اَرنگ، كه اُوداي تازيان اسـت «با نام » بندهش«سرزمين در 
» در آن تازيـان زيسـت كننـد   . آنجا ساالر را به ساالري ندارند و زمستان نيز آنجا گران بود«
  ). 134: بندهش، پيشين(

دربـاره  . ن يكي دانسته استرودا ها را با ناحيه ميان دارمستتر سرزمين آبخور رود رنگ
مردمــي كــه هــيچ فرمــانروايي را بــه ســاالري خــويش «: نيــز آمــده اســت» ســر مردمــان بــي«

بـه معنـاي سركشـي،    » اسروشـه «ايـن تركيـب ترجمـه    «: دارمستتر افزوده اسـت . »پذيرند نمي
ــارة مــردم    شــورش، نافرمــاني در برابــر قــانون اســت كــه در دورة ساســاني بــه درســتي درب
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رفتـه   كـار مـي   اند، به ميان دو رود دجله و فرات كه پيرو كيش مزداپرستي نبوده هاي سرزمين
جليل دوستخواه معتقد است بايد معني واژگاني اين تركيب را پذيرفت و در اين بند . »است

سر با چشماني بـر   هايي را كه دربارة مردمان بي ترين شكل افسانه كم كهن سرچشمه يا دست
دانان ايراني از چنين مردماني  جغرافي. خي منابع آمده است، بشناسيمشان در بريها روي شانه

دوسـتخواه،  (كننـد   هاي خاوري نزديك چين ذكـر مـي   برند و جاي آنان را در جزيره نام مي
هـا را   انـد تـا جـاي رود رنـگ     همچنين بسياري از پژوهشگران اوستا كوشـيده ). 664: پيشين

هاي ايراني تطبيق دهند، اما برخـي برآننـد كـه     رزمينبشناسند و آن را با يكي از رودها در س
بهار نوشته است كـه  . توان اين رود را واقعي دانست و بايد آن را رودي اساطيري شمرد نمي

ابـراهيم  ). 993: همـان (انـد   يكـي شـمرده  ) دجلـه (» ارونـد «در دوره ساسانيان، اين نـام را بـا   
ها همـان سـيردريا يـا سـيحون      رود رنگ پورداوود در كتاب ادبيات مزديسنا معتقد شده كه

گر به سـيردريا   نويسد كه از آن آمودريا اراده شده، يوستي، اشپيگل و گي دهارلز مي. است
. هـا، مقصـود سـند اسـت     از رود رنـگ » اوسـتا «كند در  گمان مي 1ويندشمان. اند حدس زده
 3مركـوارت . ته استبسيار دورتر رفته و آن را رود معروف ولگا در روسيه پنداش 2دوالگارد

ها را يـك   رود رنگ 4بارتولومه و وست. ها رود زرافشان در سغد است رود رنگ: نويسد مي
: جـوان معتقـد اسـت   ). 17-18: 1386جـوان،  (اند  اي تصور كرده افسانه اي و نيمه رود افسانه

ترين رود در قفقاز كنوني است و از مغـرب بـه جنـوب شـرقي جريـان       ها قديمي رود رنگ«
شود و دو  ناميده مي» زانگا«د و نزديك مصب به رود ارس ملحق شده است و فعال به نام دار

ها يا زنگـا در   ها يا رنگ شود و سرزمين رن در فارسي به يكديگر تبديل مي» ر«و » ز«حرف 
هـاي البـرز در    ها از امتداد شمالي كوه ها يا زنگ سرچشمة رود مزبور واقع شده و رود رنگ

  ). 18-19: همان(متصل است » آرياويج«گرفته و به قفقاز سرچشمه 
هـاي   گيري از آنچه از داسـتان آفـرينش ايـران و سـرزمين     در پايان اين بخش و با بهره

هاي پژوهشگران داخلـي و خـارجي    آيد و نيز با كمك يافته برمي» اوستا«ايراني در ونديداد 
هـاي فعلـي،    بـا شـهرها و سـرزمين    ها و تطبيق آن هاي اوستايي اين سرزمين در بازشناسي نام

  :بندي رسيد توان به اين جمع مي
                                                                                                                                        
1. Windhichman 
2. Delagard 
3. Merquart 
4. Bartholomae and west 
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نيـز  » اوسـتا «هاي ايراني در بخش ونديداد  و سرزمين» ويج ايران«در داستان آفرينش . 1
هاي ايراني؛ نبرد ميان نيروهاي مينويي بـا اهريمنـي بـه چشـم      الگوي اصلي و اساسي اسطوره

هاي ايراني، اهريمن  ها يا سرزمين ش هر يك از بخشاي كه در برابر آفرين گونه خورد، به مي
زنـد، گناهـاني    يـا كـاري نابهنجـار مـي      نيز بيكار ننشسته و دست به آفرينش گناهي، بيماري

سپاري مردگان، جـادوي   باوري، شيون و مويه، خودكامگي، فريفتاري، خاك همانند سست
خن از آفرينش خرفستري بـه  همين طور در اين بخش، س. زيانبار، مردارسوزي و بيدادگري

در نقطـه مقابـل   . افكنـد  است از سوي اهـريمن كـه مـرگ در گلـه گـاوان مـي      » سكَيتيه«نام 
» رود دايتيـا «را در » اژدهـا «هـا نيـز اهـريمن     بـه عنـوان بهتـرين سـرزمين    » ويج ايران«آفرينش 

 اي كـه ده مـاه سـال در    بخشـد بـه گونـه    آفريده و زمستان را بـر جهـان هسـتي چيرگـي مـي     
اي كـه در آن دو مـاه نيـز هـوا سـرد       گونـه  زمستان و فقط دو ماه تابستان است به» ويج ايران«

  . است
هـاي نيكـو، وصـفي     همچنين در اين داسـتان آفـرينش، بـراي هـر يـك از سـرزمين      . 2

اورويِ داراي «، »بلخ زيبـا «، »مرو نيرومند پاك«سودمند و خوب و خوش آمده است، مانند 
  . »هرَهويتي زيبا«و » مند هيرمند رايومند، فره«، »چخرَيِ نيرومند و پاك«، »هاي بسيار چراگاه
هـا بـا    هـاي ايرانـي بهتـرين سـرزمين     و نيـز ديگـر سـرزمين   » ويـج  ايـران «ديگر آنكه . 3
جـويي اهـريمن هسـتند و     اي كه مورد حسد، رشـك و كينـه   گونه هاي مينوي بوده به ويژگي

خـاطر خـوبي و خوشـي آن خواسـتار حضـور در آن       بـه هاي ديگر نيـز   همه مردمان سرزمين
  . هايند هستند، چون بهترين سرزمين

هـا در   از شانزده سرزمين و كشور نيكـي كـه در داسـتان آفـرينش بهتـرين سـرزمين      . 4
از آنها نام برده شده است، به جز ابهامي كه در بازشناسي نام شش سـرزمين  » اوستا«ونديداد 

، »ري«كـم، چهـار سـرزمين     قطعـي در مـورد آنهـا داد، دسـت    تـوان نظـر    وجود دارد و نمـي 
در جغرافياي سياسي فعلي ايران قـرار دارنـد و   » )دماوند(ورن«و » )گرگان(خننت«، »هيرمند«

درست » كابل«و » هرات«، »نيسايه«، »بلخ«، »مرو«، »)سمرقند(سغد «شش مورد ديگر نيز يعني
هاي مهمي از تاريخ، پايتخـت   ندارند، در برههاست كه متأسفانه امروزه در اين جغرافيا قرار 

اي  گونـه  انـد و بـه   هاي مهم ادب و فرهنـگ ايـران بـوده    هاي ايراني بوده و يا از كانون دولت
هـا و   هـا، تـركمن   تـازي ازبـك   چنان با تاريخ و هويت ايراني گره خورده كه با وجود ترك

ايـن شهرهاسـت و هويـت     ها همچنان زبان فارسي، زبـان اصـلي و اكثريـت در بيشـتر     روس
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  .هاي مجعول و ساختگي دوران جديد در آنجا نمايان است ايرانيشان بيش از هويت

  گيري ايران در بخش اساطيري شاهنامه فردوسي شكل. 3-4

ترين اثر حماسي در ادبيات زبان فارسي و  شاهنامه فردوسي كه اثري است جاودانه و بزرگ
نامه هويـت ايـران و ايرانـي اسـت كـه در يكـي از       حتي به تعبيري در ادبيـات جهـان، شناسـ   

ايـن اثـر   . هاي تاريخي اين مرز و بوم بـه نگـارش درآمـده اسـت     ترين دوره ترين و شوم سياه
هاي اخالقي، آموزشي و انساني  بزرگ نه تنها داراي ارزش ادبي است، كه دربردارنده نكته

بـع حماسـه در ايـران تبـديل     تـرين من  است و عالوه بر حماسي بودن آن كه آن را به بـزرگ 
... شناسـي و  هاي ارزنده و مهم اساطيري، تـاريخي، جغرافيـايي، زبـان    كند، داراي آگاهي مي

شاهنامه فردوسي در حالت كلي در سه بخش اساطيري، حماسـي و تـاريخي تعريـف    . است
 شده است، طبيعي است كه با توجه به موضوع اين مقاله توجه عمده به شاهنامه فردوسي در
طول اين رساله به بخش اساطيري آن است و در اين بخش به دنبـال آنـيم تـا بـه چگـونگي      

شود آفرينش  به عبارت ديگر تالش مي. گيري سرزميني به نام ايران در شاهنامه هستيم شكل
در شاهنامه نخسـتين جـايي كـه از    . و تشكيل ايران را در آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد

رود، در بخش پادشاهي جمشيد است، هنگامي كـه بـه    اين نام سخن مي ايران و سرزميني به
و به سوي ضحاك   ايزدي از وي جدا شده و مردم از او رويگردان شده خاطر اقداماتش فره 
  ):78: 1386فردوسي، (اند  تازي روي آورده

  
ــروش ــران خ ــد از اي  از آن پــس برآم

  

 پديد آمد از هر سويي جنگ و جـوش   
  

 همـــه شـــاهجويســـواران ايـــران
  

 نهادنـــد يكســـر بـــه ضـــحاك روي  
  

افتـد، اهميـت يافتـه تـا      از اينجا به بعد، حوادث و اتفاقاتي كه در داخل جامعه ايران مي
رو شده و فريدون با به بند كشـيدن وي بـر    جايي كه ضحاك ماردوش با قيامي مردمي روبه

تا اينجـا همـه   . همه دنياست نشيند، پادشاهي فريدون نه تنها بر ايران، كه بر تخت سلطنت مي
هــايي  رخــدادها در درون ايــران اســت و تنهــا از دشــت تازيــان يــا يمــن بــه عنــوان ســرزمين

نمـود بيرونـي ايـران و پررنـگ شـدن عناصـر       . شـود  غيرايراني به صورت گذرا نام برده مـي 
 تـرين  ساز در برابر ايران در ادامه پادشاهي فريدون و در متن داسـتان ايـرج كوچـك    غيريت

فريدون در اواخر دوره پادشاهي خود، قلمـروي وسـيع خـود را    . خورد پسر فريدون رقم مي
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كه سراسر دنياي آن روز است، ميان پسرانش يعني سلم، تور و ايرج آن هم پس از آزمودن 
كند و از اينجاست كه تقسيم جهان بـه   هاي هر يك از آنان تقسيم مي آنها و بررسي ويژگي
به . گردد افتد و سرزمين ايران نصيب ايرج مي ، توران و چين اتفاق ميكشورهاي ايران، روم

هـاي غيرايرانـي    عبارتي تشكيل مرزهاي سرزميني و هويتي ايران در برابر ديگران و سرزمين
ساز نيسـتند و اگـر    وجه غيريت هاي ايراني به هيچ البته اسطوره. افتد در داستان ايرج اتفاق مي

هاسـت و   شـود، نـوعي تقسـيم كـار بـر مبنـاي شايسـتگي        اشاره مي» ديگران«هم در اينجا به 
تر ايرج هستند كه در ادامـه سـلم و    ديگران يعني سلم و تور نيز نه دشمن كه برادران بزرگ

تور به خاطر آز و طمع كه از آنِ اهريمن است، بـا نيروهـاي اهريمنـي پيونـد يافتـه و مبنـاي       
اي ايرانيـان كـامالً    بيني اسطوره بنابراين جهان. كنند يريزي م دشمني توران عليه ايران را پايه

نامد و كامالً نيـز فروتنانـه اسـت و نيـاي خـود       طلبانه است و غير يا ديگري را برادر مي صلح
هـاي مربـوط بـه     بنـابراين بـراي يـافتن اسـطوره    . كند تر از همه ياد مي يعني ايرج را كوچك

  .كند پيدا مي گيري ايران، داستان ايرج اهميت زيادي شكل
  

ــان ــيد از نه ــرون كش ــو بي ــه چ  نهفت
  

 به سه بخـش كـرد آفريـدون جهـان      
  

 يكي روم و خاور يكـي تـرك و چـين
  

ــين     ــران زم ــردانِ اي ــت گ ــوم دش  س
  

ــد ــدرون بنگري ــه ســلم ان  نخســتين ب
  

 همــه روم و خــاور مــر او را گزيــد     
  

ــين ــوران زمـ ــور را داد تـ ــر تـ  دگـ
  

ــين    ــان و چـ ــاالر تركـ ــرد سـ  ورا كـ
  

 گــه نيابــت بــه ايــرج رســيدآنپــس
  

ــران گزيــد       ــدر شــهر اي ــر او را پ  م
  

يادگـار  (» اياتكـار جاماسـپيك  «ترين شرح تقسيم جهـان ميـان پسـران فريـدون در      مفصل
در اين اثر آمده است كه فريدون پسران را پيش خـود خوانـد و گفـت    . آمده است) جاماسپي

تور دليـري و ايـرج كـه داراي فركيـاني      سلم دارايي فراوان،. خواهم جهان را به شما بدهم مي
فريدون سرزمين روم را تا لب دريا به سـلم، تركسـتان و بيابـان را تـا     . بود، داد و دين خواست

ايـن  ). 158: 1387حسـني بـاقري،   (لب دريا به تور و ايرانشهر و هند را تا لب دريا به ايرج داد 
گشـايند و سـلم    و زبان به اعتراض مـي  تر خوش نيامده بندي پدر به مذاق برادران بزرگ تقسيم

  ):76: 1386فردوسي، (كند  چيني برضد ايرج را طراحي مي در پيغامش به تور نخستين دسيسه
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ــدر ــشِ پـ ــنديده بخـ ــودش پسـ  نبـ
  

 كــه دادش بــه كهتــر پســر تخــت زر  
  

ــن ــالن و يم ــت ي ــران و دش ــو اي  چ
  

 بــه ايــرج دهــد، روم و خــاور بــه مــن  
  

فرسـتند تهديـد    براي پدر و جهت ابراز ايـن نارضـايتي مـي   حتي برادران در پيغامي كه 
  ):77: همان(كنند كه به ايران حمله خواهند كرد و ايرج را خواهند كشت  مي

  
ــين ــان و چـ ــواران تركـ ــه سـ  وگرنـ

  

ــين     ــده ك ــردان جوين ــم از روم، گ  ه
  

ــرزدار ــكري گـ ــم لشـ ــراز آوريـ  فـ
  

ــار     ــرآريم دمـ ــرج بـ ــران و ايـ  از ايـ
  

هـاي   مشترك روم و توران عليه ايران رقم خورده و درگيريبدين ترتيب اولين توطئه 
تهديد برادران با حضور ايرج به نـزد  . شود ايران و توران نيز از همين نقطه است كه آغاز مي

هـاي ايـرج، واقعيـت يافتـه و      وگو با آنان و با وجود هشـدارها و توصـيه   آنها و پس از گفت
  ):82: همان(بندد  سرانجام تور كمر به كشتن برادر مي

  
 يكــي خنجــر از مــوزه بيــرون كشــيد

  

ــيد     ــون كشـ ــادر خـ ــراپاي او چـ  سـ
  

بدين ترتيب با كشته شدن ايـرج نخسـتين تـراژدي ملـي در پهنـة سـرزمين ايـران و در        
  ):83: همان(خورد  تاريخ اساطيري آن رقم مي

  
ــرد و زن ــورش م ــه كش ــر هم  سراس

  

ــرده يكــي انجمــن    ــه هــر جــاي ك  ب
  

 پــر زخــونهمــه ديــده پــر آب و دل
  

 نشســـته بـــه تيمـــار و درد انـــدرون  
  

گيري ايـران   هايي كه از داستان شكل گيري از مؤلفه گيري اين بخش و با بهره در نتيجه
  :آيـد  بنـدي بـه دسـت مـي     توان دريافت اين جمع در بخش پادشاهي فريدون در شاهنامه مي

محض تقسيم قلمروي پادشـاهي فريـدون و بـا تشـكيل مرزهـاي سـرزميني ايـران و آغـاز          به
. شـود  آغـاز مـي  ) در اينجـا سـلم و تـور   (هاي دشمنان چيني ها و دسيسه پادشاهي ايرج، توطئه

هـاي   كـه همـراه بـا هـر يـك از سـرزمين      » ونديداد اوسـتا «همانند اسطورة آفرينش ايران در 
زنـد، در اينجـا هـم سـلم و تـور       آفـرينش موجـودي اهريمنـي مـي    ايراني، اهريمن دست به 

نمايندگان اهريمن و نيروهايي در خدمت وي هستند كـه عمـل و فعـل آنهـا در نهايـت، بـه       
شود، اين نشـان اهريمنـي بـودن دشـمنان ايـران زمـين و        شدن مظلومانه ايرج منتهي مي كشته

پـس از آگـاهي از نيـات پسـرانش     تـوان در پاسـخ فريـدون     ايرج را در خود شاهنامه هم مي
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توان دريافت، جايي كه خطاب به پيكي كـه از سـوي آنـان     در كشتن برادر مي) سلم و تور(
  ):78: همان(گويد  پيغام آورده، مي

  
 بگــوي ايــن دو ناپــاك بيهــوده را

  

ــالوده را     ــز پـــ ــرمنِ مغـــ  دو اهـــ
  

ــه شــرم از خــداي ــرس و ن ــد ت  نداري
  

ــا جــز ايــن نيســت راي    شــما را همان
  

ــن ــون از دل و رأي مـ ــما را كنـ  شـ
  

ــرمن      ــيد اه ــاري كش ــژي و ت ــه ك  ب
  

ــان ــت آزت ــرد برنشس ــت خ ــه تخ  ب
  

ــان    ــو انبازتـ ــد چنـــين ديـ ــرا شـ  چـ
  

دليل دشمني و خصومت سلم و تـور بـا ايـرج را كـه در پايـان آنهـا را بـه برادركشـي         
خــاطر خــوي اهريمنــي آنهاســت كــه  بــه. 1 :بنــدي كــرد تــوان چنــين جمــع رســاند، مــي مــي
رو  از اين. انگارند خواهي و حرص و آز بر آنها غلبه كرده و تقسيم پدر را ناعادالنه مي هزياد

در سـپهر تفكـر   . »دلش گشت غرقه به آز انـدرون «: در توصيف سلم در شاهنامه آمده است
صفاتي اهريمنـي  ... هاي منفي مانند حسد، حرص و آز و ها و خصلت ايراني همواره ويژگي
گونـه صـفات اهريمنـي بـا      همين روست كه هميشه و در همـه جـا ايـن   به حساب آمده و از 

كننـد پيونـد    انديشند و اهريمنـي عمـل مـي    اي اهريمني مي گونه دشمنان ايران كه آنان نيز به
خاطر اهميت سرزمين ايران است كه برادران به سهم خود از تقسيم رضـايت   به. 2. خورد مي

كنند كه چـرا ايـران    اين پرسش را مطرح و اعتراض ميانگارند و  نداده و آن را ناعادالنه مي
  ). 81: همان(كه دشت يالن و تخت مهان است به ايرج داده شده است 

  
ــان؟ ــران و تخــت مه ــد اي ــو را باي  ت

  

ــان    ــته ميـ ــر درِ تـــرك بسـ ــرا بـ  مـ
  

هـا و برتـري آن اسـت كـه      هاي سرزمين ايران نسبت بـه ديگـر سـرزمين    همين ويژگي
كند و چه بسا همين برتـري خـاك ايـران مهاجمـان و گشورگشـايان       ميبرادران را وسوسه 

خـاطر تـرس از نفـوذ و     به. 3. تاريخ را به درازدستي و تهاجم به اين سرزمين برانگيخته است
محبوبيت ايرج در ميان سپاهيان توران، چين و روم اسـت كـه سـلم و تـور بـه كشـتن ايـرج        

كند، توجه تمـامي سـپاه    هيان سلم و تور عبور مياصرار دارند، هنگامي كه ايرج از ميان سپا
انگيزد كـه مبـادا    كند و همين موضوع اين ترس را در دلشان برمي را به سوي خود جلب مي

  ):80: همان(سپاهيانشان به سوي ايرج گرايش يابند 
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ــپاه ــر س ــرد يكس ــه ك ــرج نگ ــه اي  ب
  

ــاله      ــت و ك ــزاوار تخ ــد س ــه او ب  ك
  

ــي ــر اويب ــد دل از مه ــان ش  آرامش
  

ــر اوي    ــده از چه ــر و دو دي  دل از مه
  

ــت ــت جف ــد جف ــده ش ــپاه پراكن  س
  

ــت       ــدر نهف ــه ان ــرج ب ــام اي ــه ن  هم
  

اين رغبت و توجه سپاهيان دو برادر نسبت به ايرج به عنوان دليل ديگري در كنار همه 
اين موضوع در بيـان  . كند هاي پيشين، آنها را تشويق به كشتن وي مي ها و دشمني خصومت

  ):81: همان(تور كامالً روشن و واضح استسلم به 
  

 بــه تــور از ميــان ســخن ســلم گفــت
  

 كــه يــك يــك ســپاه از چــه گشــتند  
  

 بـــــه هنگامـــــه بازگشـــــتن ز راه
  

 جفت همانا نكـردي بـه لشـكر نگـاه      
  

 كـــه چنـــدان كجـــا راه بگذاشـــتند؟
  

ــتند     ــه برداش ــرج ن ــم از اي ــي چش  يك
  

ــاه ــردم نگ ــو ك ــكر چ ــپاه دو لش  س
  

 را نخواهــد شــاهاز ايــن پــس جــز او   
  

يـابي ايـرج و افـزايش محبوبيـت وي حتـي در فراتـر از        بنابراين عامل تـرس از قـدرت  
عنصر مهم ديگري است كه در توطئـه  ) در اينجا سپاهيان توران، چين و روم(مرزهاي ايران 

هـاي تـاريخي    موضوعي كه گذشته از شـكل اسـاطيري آن در دوره  . كشتن ايرج نقش دارد
چينـي   توان ردپايي از اين نوع ذهنيت ديگران نسبت به ايران و دسيسـه  ز، ميسرزمين ايران ني

هايي از  مطمئناً و حتماً در برهه. آنان جهت جلوگيري از قدرت گرفتن ايران را مشاهده كرد
اند  اي و باوري داشته تاريخ كشورمان، ديگران و به ويژه دشمنان اين مرز و بوم چنين عقيده

اند، اما آنچه مهم است، اينكه اين نوع فهـم از   در اين زمينه دريغ نكردهو از هيچ تالشي هم 
ديگران نسـبت بـه مـا، در تفكـر ايرانـي ريشـه دوانيـده و جايگـاه سـترگي يافتـه و بـه مـرز             

  .هراسي و ترس از توطئه دشمنان انجاميده است بيگانه
گيـري   يري شـكل هاي رفتاري ايرج در اين داستان به عنوان يكي از منابع اسـاط  ويژگي

هـايي كـه در    هاي يك ملت در سراسـر تـاريخ خـويش اسـت، ويژگـي      ايران بيانگر ويژگي
. توان آنهـا را يافـت   هاي دور تا امروز مي هاي زماني گوناگون سرزمين ايران از گذشته برهه

طلبـي،   هاي دور تاكنون منادي صـلح  تفكر ايراني در برخورد و مواجهه با ديگران از گذشته
بنــدي بــه اصــول اخالقــي، حفــظ  اعه خشــونت، نگاهداشــت حرمــت انســاني، پــايعـدم اشــ 

  .پيوندهاي دوستي و وفاداري به مردم و مردمداري است
او نمايانگر فكر ايراني . داشتني است ايرج به عنوان پادشاه ايران، بسيار نجيب و دوست
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كاسي اسـت از  است و رفتارش كه سرشار از وقار و آهستگي و فرزانگي است، در اصل انع
ايرانيان در شـاهنامه صـاحب بـاالترين درجـه     . تجليات فكر و انديشه ايرانيان در طول تاريخ

تمدن هستند و صفات عالي انساني از قبيل وفا و سـخا و عـدل و تـدبير و نظـم و سياسـت و      
ــان اســت    ــتي، خاصــه ايراني ــت و خداپرس ــان، (حكمــت و معرف ــابراين ). 19: 1386نگهب بن

ه عنوان پادشاهي ايراني در آغاز تشكيل مرزهاي سرزميني، شخصيتي است شخصيت ايرج ب
هـاي ايـرج از    اين ويژگـي . داري مخالف جنگ و خشونت، طرفدار صلح و آرامش و مردم

خواهـد،   شود، هنگامي كه ايرج خطاب به برادران از آنها مـي  اين ابيات شاهنامه دريافت مي
  ):فردوسي، پيشين(ي و دشمني را نپراكنند جوي به كشتن او اقدام نكنند و تخم كينه

  
ــرد ــا شــما نيســت جنــگ و نب ــرا ب  م

  

 نبايــد بــه مــن هــيچ دل رنجــه كــرد  
  

ــان ــواهم بــــه آزارتــ  زمانــــه نخــ
  

ــدارتان   ــانم ز ديـــ ــر دور مـــ  وگـــ
  

ــن ــين م ــت آي ــري نيس ــز از كهت  ج
  

ــن     ــن م ــي دي ــز مردم ــه ج ــد ب  نباش
  

خواهـد كـه    دهند، از آنها مي نميبيند برادران جز به كشتن وي رضايت  حتي وقتي مي
گيري كنـد تـا آتـش     ها و اختالفات كناره اي رفته و از درگيري به او اجازه دهند تا به گوشه

  ):82: همان(جنگ و دشمني در دودمان فريدون آغاز نشود 
  

 ايبســنده كــنم زيــن جهــان گوشــه
  

ــه    ــراز آرم توشـ ــه كوشـــش فـ  اي بـ
  

هاي ايرج كارگر نشده و بـرادران راه حـل را    سفارشها و  البته هيچ يك از اين توصيه
جنگ و خـونريزي و پيشدسـتي در جنـگ از     .كنند وجو مي تنها و تنها در كشتن وي جست

دشمنان ايران است و ايرانيان تنها براي دفاع و احقاق حق يا گرفتن كين شـاهان، دسـت بـه    
از رفتـار و مـنش واالي انسـاني     واقـع الگـويي   رفتار ايرج در اين داستان، بـه . برند شمشير مي

گـاه حاضـر نيسـت     انديشـد و هـيچ   وگويي صميمانه مـي  او تماماً به مهرورزي و گفت. است
نامه هر فرد  اگر بپذيريم كه شاهنامه نسب. اش راه دهد جنگ و خونريزي را به فكر و انديشه

هـاي   ني در گذشـته تواند بود جز اين كه بگوييم اجداد و نياكان قوم ايرا ايراني است چه مي
هـا كـه حتـي بـر چهـره       اند چون ايرج با همان طرز فكرهـا و نگـرش   بسيار دور كساني بوده

كنـد و ايـن باعـث     زند و دست آشتي و صلح به جانب او دراز مـي  بدخواه خويش بوسه مي
بينـد و   حتـي هنگـامي كـه خـود را نـاگزير از جنـگ مـي       ). 20:نگهبان، پيشين(غرور ماست 
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اي و فرورفتن در  گيري به گوشه را مصر در جنگ، تالش كرده تا با كناره پنجه حريف قوي
انزواي خويش، تا حد امكان تحمل محيط پرتالطم و پـرتنش بيرونـي را بـراي خـود آسـان      

هاي هفتم و هشتم را بتوان در همين راستا و در  گيري عرفان ايراني در سده نمايد، شايد اوج
م وحشي زردپوسـت شـمال شـرقي نشـانه سـرخوردگي از      هاي اقوا اوج حمالت و تركتازي

  .ايجاد تغيير در محيط بيروني و فرور فتن در همين آخرين سنگر دفاعي خويش بيان كرد

  »هاي ايرانشهر شهرستان«آفرينش ايران در . 4-4

هاي ايراني است و به عبارتي  گيري سرزمين يكي ديگر از منابعي كه پيرامون چگونگي شكل
اسطوره آفـرينش ايـران بـه عنـوان كشـوري اسـت بـا هـويتي مشـخص، مرزهـاي            در پيوند با

هـاي مهـم و    سياسـي خـاص خـود و در بردارنـدة آگـاهي      -هاي تاريخي جغرافيايي و ويژگي
توجهي در اين زمينـه اسـت، مـتن كوتـاه و بسـيار جـذابي اسـت بـه زبـان پهلـوي بـه نـام              قابل

مربـوط بـه شـهرهاي ايرانشـهر طبـق سـنت بـه        در اين رساله بحـث  . 1»هاي ايرانشهر شهرستان«
يابـد، سـپس بـه جنـوب      شود، پس از آن با شهرهاي غربي ادامـه مـي   ترتيب از شرق آغاز مي

آغـاز  ). 17: 1391عريـان،  (پذيرد رسد و سرانجام با پرداختن به ناحيه شمال پايان مي ايران مي
اخته شـده اسـت، شـرح    هايي كـه انـدر سـرزمين ايرانشـهر سـ      شهرستان«: اين متن چنين است

: ها و اين كه كدام سرخداي ساخت، به تفصيل بر اين يادگار نوشته شـده اسـت   يك بوم يك
به ناحيه خراسان، شهرستان سمرقند را كاووس قبادان بن افگند و سياوش كاوسـان بـه فرجـام    

  ).49 :همان(» جا نشانيد كيخسرو سياوشان آنجا زاده شد و ورجاوند آتش بهرام را آن .رساند
هـاي ايرانشـهر از شـهرهاي شـمال شـرقي در ناحيـه        گونه كه گفته شد، شهرستان همان

آشيان، بلـخِ بـامي، خـوارزم،     شود و پس از سمرقند از سغد هفت خراسان و فرارود آغاز مي
، تيسـفون، نصـيبين،   3، توس، نيشاپور، قائن، گرگان، كـومس 2مرورود، مرو، هرات، پوشنگ

نـام بـرده   ... ، آذربايجـان، گنجـه، آمـوي و   4ل، نيمـروز، شـوش، جـي   همدان، نهاوند، موصـ 

                                                                                                                                        
رسد آخرين تدوين آن مربوط به قرن سوم هجري اسـت   اين متن كه نويسنده آن نامعلوم است، به نظر مي. 1

  .تاريخي و جغرافيايي زيادي استهاي اساطيري،  و شامل آگاهي
اكنـون   جان نام شهري باستاني است در خراسان كه هم شهر بوشنج، فوشنج يا بوشنگ با نام تغييريافته زنده. 2

  .اين شهر در غرب شهر هرات قرار دارد. جان در افغانستان است مركز ولسوالي زنده
  .شده است هايي ناميده مي مش نيز در دورهكومس نام قديم شهر سمنان است كه به شكل قومس و كو. 3
يكي از مناطق فعلي و البته در بخش قديمي شهر اصفهان كه در برخي منـابع تـاريخي بـراي ناميـدن شـهر      . 4

  .شده است هاي تاريخي نيز به اين نام خوانده مي اصفهان به كار رفته است و احتماالً در برخي دوره



  133    هاي آفرينش و هويت ملّي در ايران گيري ايران در اسطوره شكل

در مجمـوع از حـدود شصـت شـهر و     . رسـد  شود و در انتها هم با شهر بغداد به پايان مـي  مي
تـر بـه    تر و تحليلي با نگاهي عميق. سازندگان و بناكنندگان آنها در اين متن سخن رفته است

  :بندي و تحليل محتوايي اين متن رسيد وان جمععن ها به توان به اين يافته اين متن مي
هـاي پهلـوي ديگـر كـه      اين احتمال مطرح است كه اين متن همانند بسياري از مـتن . 1

در بـرده بودنـد، بارهـا و بارهـا بـازنگري و       ها جـان بـه   سوزي پس از يورش اعراب از كتاب
ويسنده آن نيز بـه همـين   اند، چندين بار تدوين شده باشد و شايد نامعلوم بودن ن تدوين شده

ياد احمد تفضلي اعتقاد دارد تدوين اوليـه ايـن مـتن احتمـاالً بـه       زنده. موضوع مربوط گردد
هـاي   گردد، گرچه هسته اساطيري بسياري از مطالب آن به دوران اواخر دوره ساساني بازمي

كه از ساخت  1با توجه به بند آخر اين متن). 265: 1393تفضلي، (تر تعلق دارد  بسيار قديمي
دهد، آخرين بازنگري و تدوين آن در دورة  شهر بغداد توسط منصور خليفه عباسي خبر مي

 144طـور مشـخص پـس از سـال      هاي اسالمي و بـه  پس از آغاز به كار عباسيان در سرزمين
هجري كه ساخت اين شهر آغاز شده بـود، يعنـي از ميانـه سـده دوم هجـري بـه بعـد انجـام         

هـاي   دهـد كـه بـا وجـود اشـغال سـرزمين       ين صورت خود اين امر نشان ميدر ا. گرفته باشد
هـاي آن در قالـب    رفـتن شاهنشـاهي ايرانـي و ادغـام ايـران و همـه شهرسـتان        ايراني و از بين

خالفت اسالمي، احساس تمايز و تفاوت ميان ايرانشهر بـا غيـر آن هنـوز در اذهـان و افكـار      
مرزبندي با جزئيـات دقـيقش كـه كـدام شـهر بـه        عمومي مردم ايران وجود دارد و اين نوع

هـا و   نمونـه . ايران تعلق دارد و كدام شهر بدان تعلـق نـدارد كـامالً مشـخص و معلـوم اسـت      
به تازگي تابوتي در استانبول «: براي مثال. توان براي اين ادعا ارائه كرد هاي بسياري مي نشانه

هرمزآفريد، كه در قرن نهم ميالدي به  اي مسيحي به نام خُرداد پسر كشف شده كه به ايراني
بيزانس سفر كرده تعلق دارد، هرمزآفريد سرزميني را كه در آن زمان بخش شرقي خالفـت  

از ايرانشـهر، از  «: خواندنـد، چنـين معرفـي كـرده اسـت      اسالمي بود و آن را داراالسالم مـي 
  .»روستاي چالگان، از ده خشت

با اينكه در آن زمان، شاهنشـاهي ساسـاني ديگـر    گويد كه  بخشي از اين كتيبه به ما مي
نمايـد كـه اقـوام     چنين مي. وجود نداشته، هرمزآفريد موطن خويش را ايرانشهر ناميده است

مختلف ايراني، بدون درنظرگـرفتن ديـن زرتشـتي، حتـي در اوايـل دوران اسـالمي، تصـور        
ايرانشـهر در زمـان    انـد كـه بـا مرزهـاي     اي از مرزهـاي ايرانشـهر در ذهـن خـود داشـته      ويژه

                                                                                                                                        
  .»خواندند، ساخت ابوجعفر كه او را ابودوانيق ميشهرستان بغداد را «): 60(بند . 1
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همـين  » ).26: 1382دريـايي،  (كـرد   پادشاهان ساساني از قرن سوم تا هفتم ميالدي تطبيق مي
هـاي پـنجم تـا دهـم، كـه       هاي بعـد يعنـي در سـده    تصور از ايرانشهر با مرزهاي آن در دوره

اننـد  ايرانـي م  نيمـه  -تركـي  هاي نيمـه  هاي ايراني در دل قلمروي سلسله تقريباً سراسر سرزمين
گيرد و ديگر موجوديت سياسي به نام ايران تا  سلسله غزنويان، سلجوقيان يا ايلخانان قرار مي

در » ملك عجـم «هايي مانند  شود، عبارت به قدرت رسيدن صفويه وجود ندارد، نيز ديده مي
» سـيرالملوك «در » ايـران زمـين  «و » ملـك عجـم  «اثـر ابوالفضـل بيهقـي، يـا     » تاريخ بيهقـي «
تـاريخ جهانگشـاي   «در » خـان خانـان عجـم   «الملـك طوسـي، و    خواجه نظـام ) نامه سياست(

هايي از وجود تصوري از مرزهاي ايران حتي در هنگام اشغال و ادغـام كامـل    نمونه» جويني
  . آن است

هـاي ايرانشـهر از آنهـا نـام بـرده شـده اسـت، تقريبـاً          شهرهايي كه در متن شهرستان. 2
آورد، گسترة جغرافيايي كـه از سـمرقند    خاطر مي ة ساساني را بهجغرافياي سياسي ايران دور

 2هاي هزار و يك شب در شمال شرقي فالت ايران آغاز شده و تا بغداد شهر داستان 1چو قند
هـاي تيسـفون پايتخـت     گردد، شهر جديدي كه در دورة اسالمي بر روي خرابـه  را شامل مي

هـاي كابـل    مت شرق از ناحيه نيمروز، شهرستانپرشكوه اشكانيان و ساسانيان بنا شد، و از س
. شـود  و زرنگ تا آفريقا در غرب و مكـه و مدينـه در جنـوب گسـترة ايرانشـهر معرفـي مـي       

ياد احمد تفضلي اعتقـاد دارد كـه ايرانيـان قـديم بـا شـهرهايي ماننـد مكـه و مدينـه يـا            زنده
نده نهايي رساله آنها را به متن كن اند و تدوين ارتباط چنداني نداشته) آفريقا(شهرهاي افريقيه 

                                                                                                                                        
نـبض او بـر حـال خـود بـد      : پير بلخ حضرت موالنا در داستان كنيزك و پادشاه بيتي دارد به اين مضـمون . 1
شوربختانه اين روزها حال و روز سمرقند چنـدان  ). 43: 1385مولوي، (گزند تا بپرسيد از سمرقند چو قند  بي

هـاي شـوروي كـه     آن منطقه بـين جمهـوري  ) تاجيكان(زبان  هاي فارس ز تقسيم سرزمينشيرين نيست و بعد ا
هاي آسياي مركزي را شكل داده، سمرقند به همراه بسـياري از   ها، مرزهاي فعلي جمهوري بندي همان تقسيم

گـام  هـا داده شـد و از هن   بـه ازبـك  ... ديگر شهرهاي تاجيكان همانند بخارا، شهرِسبز، كاشـكادريا، جيـزخ و  
ميليـوني   10-11جمعيـت  ) كـردن  آسـيميله  (سـازي فرهنگـي    هاي يكسان تشكيل ازبكستان تا امروز، سياست

هاي ازبكستان با سرعت هرچه بيشتر درحال انجام است كه بسـتن مـدارس آمـوزش زبـان تـاجيكي،       تاجيك
نشـريه آسـياي مركـزي     تـرين  به ازبكي و تغيير زبان قـديمي ) تاجيكي(تغيير زبان دانشگاه سمرقند از فارسي 

هـاي برجسـته فرهنگـي تاجيكـان      از تاجيكي به ازبكي، حبس و زنداني كـردن چهـره  » بخاراي شريف«يعني 
گذاري مرزهـاي ازبكسـتان بـا تاجيكسـتان بـه بهانـه امنيـت، نامگـذاري          ، مين»حيات نعمت سمرقندي«مانند 
هـايي از   فقط نمونـه ... هاي تركي ازبكي و به نامهاي شهرهاي تاجيكان  ها و خيابان ها، بوستان ها، دانشگاه هتل

هاي دولـت ازبكسـتان اسـت، در ايـن زمينـه سـخن بـه درازا نكشـيم كـه حكايـت امـروز             اين دست سياست
هـاي   و به اين پاره فراموش شـده از سـرزمين  » يكي داستاني است پر آبِ چشم«: هاي ازبكستان خود تاجيك

  . ايراني گوشه چشمي وجود ندارد
هـاي كتـاب دو قـرن سـكوت دكتـر       عنوان يكي از بخـش » هاي هزار و يك شب بغداد شهر قصه«ارت عب. 2

  . كوب است عبدالحسين زرين
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تـورج دريـايي نيـز عقيـده دارد كـه ايـن كتـاب        ). 265: 1393تفضلي، (اصلي افزوده است 
بنا بر اين متن، . آور است كند كه شگفت تصويري از مرزهاي شاهنشاهي ساساني عرضه مي

شـهرهايي   پوشاند اما شهرهاي ذكر شده در اين متن همـه آن  را مي 1ايرانشهر سراسر خونيره
هاي ايرانشهر، نيز بـا   تقسيمات منقول در شهرستان. راندند نبود كه ساسانيان بر آنها فرمان مي

هـاي   جالب اينجاسـت كـه بنـابر مـتن شهرسـتان     . تقسيمات اداري ساساني همخواني نداشت
هايي چـون آفريقـا و شـهرهايي     سرزمين» جنوب غربي«ايرانشهر، در كوست خوربران يعني 

شـود   بندي به اصالحاتي مربوط مي اين تقسيم. اند مدينه در عربستان جاي گرفته چون مكه و
مرزهاي ايرانشهر در . ويژه پسرش خسرو اول، در قرن پنجم و ششم آغاز كردند كه قباد و به

تـرين حـد    زمان خسرو دوم كه سپاه ايراني را به آفريقا و ديوارهاي قسطنطنيه برد، بـه وسـيع  
ساسانيان در اوايل قرن هفتم توانسـتند سـوريه، فلسـطين و    ). 25: 1382دريايي، (خود رسيد 

از آنجا نيز به ليبي در غرب و به كوش يا نوبيا در جنوب رخنه كردنـد  . مصر را تسخير كنند
البته اين مسـأله از لحـاظ ديگـري    . ها را زير سلطه خود قرار دادند هايي از آن ناحيه و قسمت

انـدازد كـه مرزهـاي     است كه ما را به ياد كتيبه داريـوش اول مـي  باشد و آن اين  نيز مهم مي
اين تصور ايرانشهر نه تنهـا در مـتن   . كند ياد مي) نويي(جنوب غربي خود را تا منطقه كوش 

جـا مانـده و بـا نقشـه يـاقوت و       هاي ايرانشهر بلكه در متون حماسـي نيـز بـه    پهلوي شهرستان
گونـه   م شاهنامه ابومنصوري مرزهاي ايرانشـهر ايـن  در مقدمه قدي. بيروني نيز همخواني دارد

ايرانشهر از رود آموي است تا رود مصر و اين كشورهاي ديگـر پيرامـون   «: اند توصيف شده
ايـن تصـور از ايرانشـهر بـا سـقوط      » .اويند و از اين هفت كشور، ايرانشهر بزرگـوارتر اسـت  

: 1379دريايي، (ياد شده است  دولت ساساني نيز برجاي مانده و در متون حماسي نيز از آن
مسئله مهم نيز دقيقاً باقي مانـدن همـين تصـور از ايرانشـهر و مرزهـاي آن در ذهـن و       ). 800

دهـد كـه ذهنيتـي     مـي   انديشه ايرانيان حتي پس از سقوط شاهنشاهي ساساني است كه نشـان 
اصـر هويـت   مشترك ميان ايرانيان بر روي سرزمين ايران و مرزهاي آن به عنوان يكـي از عن 

ها و بلكه تا دو، سه سـده بعـد وجـود     ايراني با وجود ادغامش در دل خالفت اسالمي تا دهه
دارد و همين امر يكي از داليلـي اسـت كـه رسـتاخيز هويـت ايرانـي را در فـرداي خالفـت         

  . دهد بويه و سامانيان شكل مي هاي صفاري، آل عباس در قالب دولت آل

                                                                                                                                        
هاي پهلوي، همان اقليم هفتم و در مركز شش اقليم ديگر است  بنابر متن اوستا و متن» خونيره يا خونيرس«. 1

  .كه بهترين اقليم نيز هست
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و غيرايراني يـا بـه تعبيـر ادبيـات دوره ساسـاني ايرانـي و       مرزبندي بين جهان ايراني . 3
يك  هاي ايراني يك قدر كه شهرستان انيراني در اين متن كامالً مشخص است، چراكه همان

شوند، هرجـا سـخن از شـهرها يـا نـواحي غيرايرانـي اسـت بـه طـور           و با جزئيات معرفي مي
كند، در عين حال  ز آنها عبور مياند و نويسنده به صورت گذرا ا عمومي و كلي معرفي شده

اين مـتن   33و  32هاي ايرانشهر آورده است، مانند بندهاي  كه همه آنها را در ذيل شهرستان
نه شهرستان را كه در سرزمين جزيره ساخته شده است، آميتـوس  . 32«: آيد كه به ترتيب مي

ن، آفريقـا و كوفـه   بيست و چهار شهرستان در سرزمين شام، يم. 33. برادرزاده قيصر ساخت
  ).51:  1391عريان، (» اي را قيصر ساخته است اي شاه شاهان، پاره و مكه و مدينه را پاره

فريـدون دشـت تـازي را بـه مالكيـت و      «: خـوانيم  اين متن مـي ) 50(همين طور در بند 
هـاي   دهـد سـرزمين   كه نشـان مـي  » خسرو، شاه تازيان داد آبادي براي پيوند خويش به بخت

معرفـي  » دشـت تازيـان  «شين جنوب خليج فـارس بـه عنـوان سـرزميني انيرانـي بـا نـام        ن باديه
گونه كه در بخش پيشين گفتـه   البته همان. هاي ايراني جدا شده است گردد و از سرزمين مي

كننـده نهـايي مـتن در دوره     شد، اين احتمال نيز مطرح است كه اين شهرها از سوي تـدوين 
  . اسالمي افزوده شده باشد

 –اي  اسـطوره  اي يـا نيمـه   هاي اسطوره ها و شخصيت هاي ايرانشهر را چهره شهرستان .4
  :مانند اين موارد. اند هاي تاريخي ايراني ساخته تاريخي يا حتي برخي چهره نيمه

  .در بلخ بامي، شهر نوازك را اسفنديار گشتاسپان ساخت: 8بند «
  .سيستان شاه ساخت شهرستان فراه و شهرستان زابلستان را رستم،: 37بند 
  ).49-51: همان(» را اردشير بابكان ساخت 1شهرستان گور اردشيرخرّه: 44بند 

اي يا تاريخي ضدايراني و انيراني هماننـد   هاي اسطوره در برخي موارد هم برخي چهره
هـاي   اسكندر گجستك، ضحاك يا افراسياب توراني به عنوان سـازندگان برخـي شهرسـتان   

اما در بيشتر اين موارد سازندگي آنها، كاركردي منفي مانند سـاخت  . وندش ايراني ناميده مي
  :توان به بندهاي زير اشاره كرد زندان و بتكده دارد كه براي نمونه مي

  .شهرستان مرو و شهر هرات را گجسته اسكندر رومي ساخت: 12بند «
  .برج را ضحاك براي شبستان ساخت شهرستان كومس و پنج: 18بند 

                                                                                                                                        
خوانـده  » گـور يـا شـهر گـور    «هاي دورتر نيز به نام  ر استان فارس كه در گذشتهنام قديم شهر فيروزآباد د. 1

  .شده است مي
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شهرستان زرنگ را نخست گجسته افراسياب تور ساخت،  او آن شهر را ويران : 38بند 
  .كرد و آتش را خاموش كرد

شهرستان نهرتيره به دشـخدايي ضـحاك بـراي شبسـتان سـاخته شـد و زنـدان        : 49بند 
  ).50-52: همان (» ايرانشهر بود، نام آن زندان اشكان بود

هـاي آنهـا عليـه ايـران و      انگيزي و فتنه داستان تلخ و هميشگي نبرد دشمنان ايرانشهر. 5
هـاي نبردهـايي از ايـن دسـت در ايـن       نشانه. هاي ايرانشهر در اين جا نيز نمود دارد شهرستان

يورش افراسياب توراني به شهرستان سغد و برپايي هفت بتكده بر باالي هـر  : متن عبارتند از
بلـخ يـه يبغوخاقـان، سـنجبيگ      ، هشدار اسفنديار در1هاي شاهان در آن ديار يك از جايگاه

خان، گهرم، توزاب و ارجاسپ، شاه خيونان در مـورد حملـه بـه     خاقان، چول خاقان، بزرگ
، اسـتقرار نيـرو در   3، كشته شدن پهليزگ تور به دست شاپور اردشيران در نيشـابور 2ايرانشهر

رد برج براي حفظ آن ناحيـه در برابـر تـازش چـول در زمـان يزدگـ       شهرستان كومس و پنج
ورزبرِ تور به دست رهام گودرزان در شهرستان رخوت و فراري  ، كشته شدن اَسب4شاپوران

و ويراني شهرستان زرنگ به دست افراسياب و خاموش كردن  5دادن يبغو خاقان از آن ديار
دهـد   آمده، نشـان مـي  » هاي ايرانشهر شهرستان«بررسي نبردهايي كه در متن . 6آتشكده آنجا
هايي از همان نبـرد اصـلي كيهـاني در نظـام آفـرينش و       ها و نشانه ها، گويا نمونهكه اين نبرد

هستي و كائنات است و تقابل دشمنان و بدخواهان ايران مانند افراسياب، يبغوخاقان، چـول،  
اي يـا تـاريخي ايرانـي يعنـي اسـفنديار،       ورزبرِ در برابر پهلوانان اسطوره پهليزگ تور و اَسب

                                                                                                                                        
يكي آن جم و يكي آن ضـحاك  : كه هفت آشيان اندر بود آشيان اين آشيان؛ او را هفت سغد هفت: 6بند «. 1

يكـي  و يكي آن فريدون و يكي آن منوچهر و يكي آن كاووس و يكي آن كيخسرو و يكي آن لهراسـپ و  
  .»اي ساخت سپس گجسته افراسياب تور بر باالي هر يك از جاي شاهان بتكده: 7و بند . آن گشتاسپ شاه

ورجاونـد آتـش بهـرام را آنجـا     :  9بنـد  . در بلخ بامي، شهر نوازك را اسفنديار گشتاسـپان سـاخت  : 8بند . 2
چول خاقان و بزرگ خان و گهرم و جا به زد و به يبغو فاقان و سنجبيگ خاقان و  نشايند و نيزه خويش را آن

توازب و ارجاسپ خيونان شاه پيغام فرستاد كه نيزه مرا بنگريد، هر كه به بيختن اين نيزه نگرد، چونان اسـت  
  .كه به ايرانشهر بتازد

شهرستان نيشابور را شاپور اردشيران ساخت بدانگاه كه پهليزگ تور را كشت، به همانجـا شـهر را   : 15بند . 3
  .اختنفرموده س

بـرج را ضـحاك بـراي شبسـتان سـاخت، مـانش پارسـيان آنجـا بـود؛ در           شهرستان كومس و پـنج : 18بند . 4
  .سلطنت، يزدگرد شاپوران براي حفظ آن ناحيه در برابر تازش چول نيرويي قرار داد

يبغو خاقان را ورزبرِ تور را كشت و  گاه كه اسب شهرستان رخوت را رهام گودرزان ساخت، بدان: 35بند . 5
  .از آنجا بستوه كرد

را ويران كرد و آتش را خاموش كرد و سپس كيخسرو سياوشان ) زرنگ(آن شهر ) افراسياب(او : 38بند . 6
  .آن شهرستان را بازساخت و آتش كركوي را باز نشانيد و اردشير بابكان آن شهرستان را به فرجام رسانيد
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رهام گودرزان، در قالب نبرد نيروهاي اهريمنـي بـا نيروهـاي مينـوي جـاي       شاپور اردشير و
گرفته كه بيشتر اين نبردها با پيروزي پهلوانان ايراني و شكسـت و نـابودي يـا فـرار دشـمنان      

  . پذيرد پايان مي

  »دينكرد«آفرينش ايران در . 5-4

هـاي   الم، مجموعه كتابمانده از ادبيات ديني پيش از اس هاي پهلوي باقي يكي ديگر از متن
كتـاب بـوده كـه     9هاي دينـي اسـت و اصـل آن     دينكرد است كه معناي واژگاني آن نوشته

امروزه تقريباً هفت كتاب آن، از كتاب سوم به بعد به دست ما رسيده است ولي متأسـفانه از  
در . كتاب نخست و دوم آن و نيز از بخشي از كتاب سوم آن هيچ اثري بـاقي نمانـده اسـت   

هـاي آنـان را بـا     ين قسمت در پي آن هستيم تا چگونگي آفـرينش نـژاد ايرانيـان و ويژگـي    ا
استفاده از مطالبي كه در اين زمينه در كتـاب پـنجم دينكـرد آمـده اسـت، بحـث و بررسـي        

  . كنيم
دربـاره برگزيـدگي و برتـري تخمـه     «: در فصل چهارم كتاب پنجم دينكرد آمده است

به آفرينش رسيد، ) اهريمن(آلودگي برخاسته از آميختگي متجاوز ايرانيان، زماني كه ) نژاد(
خـردي و   نخست اينكه در هنگـام تقسـيم نـژاد مردمـان، از ميـان فرزنـدان سـيامك، خـوب        

و اميـدواري و بخشـندگي و   ) شرمي خوب(داري و سپاسگزاري و آزرم  خويي و پيمان نيك
 -خويشـكاري  -و فـرّه  ) هـا  يلتفض(راستي و آزادگي و دوست داشتن نيكان و ديگر هنرها 

تفضـلي،  ( 2هـم رفـت؟  ) ديگـر (و بـه نـواحي   ) اندر نشست(جايگزين شد  1بيشتر در فرَواك
شـود، اينكـه در هنگـام تقسـيم نـژاد مردمـان        آنچه از اين عبارات آشـكار مـي  » ).36: 1388

هـاي واالي انسـاني و اخالقـي هماننـد خـرد، وفـاداري،        هـا و ارزش  گوناگون، همـه خـوبي  
چنـين تقسـيم ازلـي را در بخـش     . رسـد  به فرواك فرزنـد سـيامك مـي   ... بخشش، راستي و

                                                                                                                                        
مانند بنـدهش و دينكـرد و نيـز از منظـر نويسـندگان دوره اسـالمي در       هاي پهلوي  برپايه كتاب» فرَواك« . 1

و » فــرواك«و ابوريحــان بيرونــي كــه او را » فــروال«هــاي تــاريخي ماننــد حمــزه اصــفهاني كــه او را،  كتــاب
ولي اين نام در شاهنامه نيامده اسـت  . خوانند، پسر سيامك، پدر هوشنگ و نوه كيومرث است مي» افراواك«

  ): 36: 1386فردوسي، (عنوان پورِ سيامك نام برده شده است  هو از هوشنگ ب
ــت  « ــور داش ــي پ ــته يك ــيامك خجس  س

  

 كــه نــزد نيــا جــاي دســتور داشــت      
  

ــود  ــام هوشــــنگ بــ ــه را نــ  گرانمايــ
  

 »تو گفتـي همـه هـوش و فرهنـگ بـود      
    

ديگر بازگشت، شـايد  اللفظي از نواحي  ياد دكتر احمد تفضلي و دكتر ژاله آموزگار، تحت بنا بر نظر زنده. 2
  ).36: 1386تفضلي و آموزگار، (منظور از اين قسمت اين باشد كه به نواحي ديگر نرسيد 
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توان ديد، در آنجا نيز خـرد و   پادشاهي فريدون در شاهنامه نيز كه پيشتر بدان اشاره شد، مي
  . انديشي و احتياط به سلم داده شده است بيني به ايرج، دليري و شهامت به تور و دور روشن

درباره اينكه همان خوبي و فره، سپس «: نكرد در اين بخش آمده استدر ادامه متن دي
هـاي   ، در آغاز آميختگي تا زماني كه از سوي ديوان آلـودگي )تشخيص(از روي گزيدگي 

اي كـه   بـه گونـه  ) رسـيد (نو رسـيد، از ميـان فرزنـدان فـرواك، بـه هوشـنگ و وئيكـرد         نوبه
دهقاني، ) به سبب داشتن وظيفة(و وئيكرد هوشنگ به دليل داشتن فره برتر فرمانرواي جهان 

كشاورز و پرورنده جهان شد و فرزندان و اعقاب ايشان تخمه فرمانروايـان را در ميـان نسـل    
هـاي مختلـف از روي    بـه همـين گونـه همـان فـره و نيكـي در زمـان       . دهقانان افزايش دادند

نـواحي خـزر رانـده     ادامه يافت و از) نسل(اين پيوند ) ماده(در جوهر ) تشخيص(گزيدگي 
بـاقي مانـد ماننـد تهمـورث، جـم، اسـفيان،       ) نسـل (شد و در جوهرهاي گوناگون اين پيوند 

خـوارور و منـوچهر تـا بـه ايـن       فريدون و ايرج كـه نيـاي ايرانيـان اسـت و منـوش و منـوش      
گونـه كـه در نسـل گزيـده      خداوندگار كه فره او برترست و فرمانروايان ديگر رسيد، همـان 

  ).38: 1388تفضلي، (يز بود كيانيان ن
اين بخش از متن دينكرد به تداوم فره فرمانروايي جهـان در نسـل فـرواك اشـاره دارد     
كه پس از وي، به هوشنگ و سپس به فريدون و از وي نيـز بـه ايـرج كـه بـه تعبيـر دينكـرد        

ش همچنـين در ايـن بخـ   . ، رسيده و در ميان ايرانيـان بـاقي مانـده اسـت    »نياي ايرانيان است«
فهرست كاملي از پادشاهان پيشدادي از كيومرث تا منـوچهر آمـده و در مجمـوع از دوازده    

در قسمت پاياني نيز به كيانيان اشاره نموده و آنـان  . اي نام برده شده است شخصيت اسطوره
اي پيشـين داراي فـره ايـزدي     هـاي اسـطوره   را نيز در ادامه پادشـاهان پيشـدادي و شخصـيت   

هـا و   سـازد تـا تـدوام همـه شايسـتگي      شـيوه بـين ايـن دو پيونـد برقـرار مـي      دانسته و به ايـن  
  .هاي پادشاهي ايراني حفظ كند هايي ايزدي را در ميان سلسله موهبت

فرسـتاده   1دادار اورمـزد نريوسـنگ  «: در پايان اين بخش از دينكرد چنـين آمـده اسـت   
اي دادن فـره در آن، بـه   داشتن اين خاندان و پيوند و براي ج) نگاه(خويش را براي درست 

زردشتي و فرّه دين و بسـيار چيزهـاي   ) دين(به همان قياس، برترين پايه . ظهور رسانده است
گونه را كه داليل مفصل آن در اوستا پيداست و براي جهانيان آشناسـت، از آنِ   ديگر از اين

                                                                                                                                        
عنـوان يكـي از ايـزدان كـه چونـان پيكـي، كـاركرد         هـاي دينـي زرتشـتي بـه     هاي پهلوي و كتـاب  در متن. 1

  . رساند هاي اهورامزدا را به پادشاهان مي آوري دارد و پيغام پيام
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فـره بـزرگ و    مردم ايران كرد كه برترين نژاد هستند، اين نيز گفته شده است كه اين چنين
). 38: همــان(نيكــويي كــه از ايــن تخمــه جدانشــدني اســت، اكنــون نيــز آشــكار پيداســت  

عنوان برتـرين   آيد، در اين بخش، ايرانيان و نژاد ايراني به گونه كه از اين عبارات برمي همان
نژاد در جهان معرفي شده كه شايستگي فرمانروايي جهـان و بزرگـي و نيكـويي از آنِ آنـان     

  . اي كه اين موهبت از ايرانيان جدا نخواهد شد گونه از آنِ آنان نيز خواهد بود بهاست و 

  گيري بندي و نتيجه جمع. 5
، و برخـي  »شـاهنامه «، »اوستا«در اين مقاله كوشش شد با بررسي منابع اساطيري ايران، يعني 

مفهـوم،  » نشـهر هاي ايرا شهرستان«و » دينكرد«، »بندهش«هاي پهلوي مانند  ها و متن از كتاب
هــاي آفــرينش بررســي شــود و چگــونگي  هــا، مرزهــا و جايگــاه ايــران در اســطوره ويژگــي
اي كـه از ايـن    نتيجـه . هاي ايراني مشخص گـردد  گيري ايران و تكوين مفهوم سرزمين شكل

هاي آفرينش، سرزمين ايران در مركـزِ مركـزِ جهـان     بررسي به دست آمد، اينكه در اسطوره
هاسـت معرفـي شـده و     عنوان سرزميني سپند و مقدس كـه بهتـرين سـرزمين   قرار داشته و به 

بيني و خـرد بـوده و    خويي، روشن ايرانيان نيز صاحبان فره فرمانروايي بر جهان و داراي نيك
اين سرزمين همواره مورد رشك و طمع بدخواهان و دشمنان بيروني قرار داشـته، دشـمناني   

گيـري ايـران يـا آفـرينش      ني از نخستين لحظـة شـكل  كه در پيوندي راسخ با نيروهاي اهريم
اند، خصـومتي   هاي ايراني خصومت آغاز كرده و دردسرهاي زيادي را ايجاد كرده سرزمين

مرزهاي ايران يا . دهد كه از خوي اهريمني آنان برخاسته و طمع و آزمندي آنان را نشان مي
از آسـياي مركـزي يعنـي     والًهاي آفـرينش معمـ   هاي ايراني نيز در اسطوره محدوده سرزمين

ناحيه سغد يا كشورهاي تاجيكستان و ازبكستان امروزي آغاز شده و بـا دربرگـرفتن فـالت    
شود، يعني فاصله سرزميني چين تا مديترانه، يا محـدوده رود   ايران تا منطقه شام را شامل مي

ــان   ــا مي ــرارود ت ــا از ف ــرات ي ــا رود ف ــ . رودان آمــوي ت ــين تصــويري از اي ران در ترســيم چن
در ذهـن مردمـان   ) يـا پـارس  (هاي آفرينش به انباشت مفهوم سرزميني به نـام ايـران    اسطوره

هاي تاريخي گوناگون انجاميده و توانسـته   ساكن در محدوده سرزميني فالت ايران در دوره
است از اين رهگذر به ايجاد و تداوم هويت ايراني كمـك كـرده و عنصـر سـرزمين را كـه      

گـردد،   هاي مدرن هويت نيز بـدان اشـاره مـي    ها در نظريه ملت -خت دولتمعموالَ براي سا
  .فراهم نمايد
بودن مردمان ساكن در مرزهـاي كنـوني ايـران و پيشـينه چندهزارسـاله آنـان در        بومي 



  141    هاي آفرينش و هويت ملّي در ايران گيري ايران در اسطوره شكل

ويژه در رابطـه بـا اقـوام ايرانـي كـه بـرخالف اقـوام در سـاير          زيست مشترك با يكديگر، به
انـد و نـه سـرزمين آنهـا بـه       اه فتح سرزميني به ايران الحاق شدهكشورها، نه مهاجرند، نه از ر

الملل به ايران ضميمه شده است، ايران را  زور و براساس معادالت نظام جهاني و سياست بين
و ) 301: 1390احمـدي،  (از نظر هويت و مليت با كشورهاي ديگـر متفـاوت سـاخته اسـت     

ار پيشتر از ديگر كشـورها شـكل داده اسـت    هويت ايراني را در مرزهاي سرزميني ايران بسي
هـاي   كم از هنگام اتحاد همـه سـرزمين   حداقل از دوهزار و پانصد سال پيش تاكنون و دست

حس راستين ملـي در عهـد هخامنشـي بيشـتر بـه      . ايراني به دست كوروش پادشاه هخامنشي
دهـد   ن ميمدارك معتبري در دست است كه به ما نشا. بودن مربوط بود خودآگاهي پارسي

هرچند وجود اين حس ملي راستين ). 306: همان(حس ملي پارسي واقعاَ وجود داشته است 
توان با تأمل بيشتر در داليل اتحاد پارس با ماد در نبرد عليه دشمنان ماد شـامل آشـور،    را مي
تـر بـرد و حتـي در دوره     گيري سلسله هخامنشي اسـت، بـه عقـب    كه سرآغاز شكل... بابل و

ولي همين خودآگاهي پارسـي در دوره هخامنشـي   . وجو كرد هخامنشيان نيز جستپيش از 
ها بعد و حتـي پـس از سـقوط     به مفهوم ايرانشهري در دوره ساساني تبديل شده كه تا مدت

سلسله ساسـاني نيـز ايـن مفهـوم از ايـران و خودآگـاهي برخاسـته از آن در ذهـن و انديشـه          
اي كه همين مفهوم از ايرانشهر در دوره  گونه دارد، به ايرانيان در سراسر دوره اسالمي وجود

هـاي ايرانـي صـفاريان،     و بعـدها در دوره سلسـله   1نيمه ايرانـي عباسـيان   -خالفت نيمه عربي
ــين در دوره سلســله  آل ــه و ســامانيان و همچن ــان،  نيمــه -تركــي هــاي نيمــه بوي ايرانــي غزنوي

يابد و تداوم همـين مفهـوم بـه همـراه      ه ميادام) گوركانيان(سلجوقيان، ايلخانان و تيموريان 
يابي دولت صفوي و تشـكيل ايـران جديـد در     ساز است كه به قدرت هاي هويت ساير مؤلفه

   .انجامد همان مرزهاي تقريبي ايران پيش از اسالم در سده شانزدهم ميالدي مي

                                                                                                                                        
شـود كـه هـم     ايراني در تـاريخ نـام بـرده مـي     ـ نيمه عربي رو از خالفت عباسيان به عنوان خالفتي نيمه ازاين. 1

هاي آنان در گوشه و كنار ايران در به قـدرت رسـيدن عباسـيان بـه خالفـت نقـش        ها و قيام ايرانيان و خيزش
دان برمكيان در تداوم قدرت و گسترش ها و خان هايي ايراني مانند خاندان نوبختي داشته و هم حضور خاندان

ساخت شهر بغـداد بـه عنـوان پايتخـت جديـد خالفـت اسـالمي در كنـار         . قلمروي آن بسيار مؤثر بوده است
هاي ساساني در تيسفون و داخل در قلمروي ايرانشهر و حمايت ايرانيان از مأمون در برابر برادرش امـين   كاخ

هـاي   از شهرهاي خراسان قديم در دوره خالفت مأمون، همگي نشانهو انتقال پايتخت خالفت اسالمي به مرو 
  . روشن اين موضوع است
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