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Introduction From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a 
text within a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a 
node called “space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated 
by political power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, 
for the first time in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of 
Zoroastrianism to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how 
the elements of Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial 
belonging between people. 
Conclusion The study findings show that the political role of charismatic leaders has played an 
important role in building government, borders, territory and identity during Sassanid dynasty. The 
Sassanid dynasty in a way represents the territorial identity from the teachings of the Avesta (Holy Writ 
for Zoroastrians), in which the Integrated territory of Iran blends with holiness and forms the collective 
spirit. During this period, under the official religion discourse, a kind of alienation was formed which 
represented Iran as Ahuraian territory and this country was discursively contradictions to non-Iranians. 
A mission was delegated to the political power for developing the Zoroastrian identity in the minds of the 
Iranian people and remove the internal and external demons from this original identity.
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آفرینی گفتمان سیاسی دین زرتشت در نقش
 ساخت هویت سرزمینی ایران در عصر ساسانی 
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 چکیده 
ن در مت مثابهبه  یسرزمینهویت از نظرگاه جغرافیای سیاسی پسامدرن،  مقدمه:
س و پ ردیگیمشکل  عناصر نظام یافته ذهنی تحت گفتماناز  یامجموعهدرون 

نیت عی بیان دیگر هویت. به ابدییمنمود عینی « فضا»به نام  یگاهگرهاز آن در 
 توسط قدرت سیاسی یافتهی از روابط انتظام امجموعه حاصل سرزمین، یافته در

در  .بخشدیمرا معنا وجود عینی بنام سرزمین است که در مقطع خاصی از تاریخ 
این راستا در تاریخ ایران باستان نخستین بار حکومت ساسانیان برای برای ساخت 
هویت سرزمینی از دستگاه ایدئولوژیک آیین زرتشت برای ایجاد وحدت سرزمینی 

ن بندی عناصر آیین پژوهش کوشش شده چگونگی مفصلدر ای .استفاده نمودند
االذهانی، حس تعلق سرزمینی در مردم در عصر زرتشت در ایجاد فرآیند بین

 ساسانیان واکاوی شود. 
آفرینی سیاسی رهبران فره ایزدی نقش بسزایی نقش در این دیدگاه،گیری: نتیجه

برای در ساخت بهینه حکومت، مرز، سرزمین و هویت داشته است. همچنین 
ی هاآموزهز ی آن را ااگونهبه  مدیریت سیاسی متمرکز حکومت ساسانی یز یریپ

رهم د ،با قدسیت سرزمین یکپارچه ایرانویچکه در آن  دینمایمبازنمایی  اوستا
در این دوره ذیل گفتمان دین رسمی . نهدیمو روح جمعی را بنیان  زدیمآیم

سازی شکل گرفت که در طی آن ایران، عنوان نمودگاه اندیشه ی از غیریتاگونه
قرار گرفت و رسالتی به قدرت سیاسی « انیران»اهورایی در نسبت متفاوت با 

تفویض شد که قادر باشد هویت قدسی متناسب با الهیات زرتشتی را پرورش دهد 
 و اهریمنان داخلی و خارجی را از این هویت اصیل بزداید. 
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 مقدمه
 یامجموعهقرارگرفتن هویت سرزمینی به مطالعه علل در کنار هم 

 ,Laura & Thual]پردازدیماز افراد درون مرزهای سرزمینی کشور 

ی از اندیشمندان مفهوم حس تعلق به سرزمین و اپاره. [2002
. دداننیمایجاد هویت مشترک اجتماعی را مربوط به عصر مدرنیته 

ی اقتصادی همچون ادغام هامولفهبه طوری که در نظر آنها تحول در 
بازارها در سطح ملی، توسعه شهرنشینی و تکوین قرارداد اجتماعی 

ی هویت مشترک را هانهیزمموجب پیدایش حکومت فراگیر شد و 
ی دیگر از اندیشمندان نیز معتقدند هویت مشترک اپارهفراهم آورد. 
 ازی تاریخی بوده و در هر مقطعی از تاریخ متاثر ادهیپداجتماعی، 

 یهاشهیاندو  هاگفتمانی از امجموعهاجتماعی -فرآیندهای سیاسی
ساز ایجاد هویت متجانس اجتماعی و اجتماعی زمینه-سیاسی

وجو . در این راستا جستشودیمگیری حس تعلق به سرزمین شکل
یابی مردم ایران در هر کدام از در مورد چگونگی فرآیندهای هویت

که  شودیممهم پژوهش محسوب ی هاحوزهمقاطع تاریخی از 
از منظر جغرافیای تاریخی نیز مورد مطالعه قرار گیرد  تواندیم

[Winder, 2019] عملکرد گفتمانیتاثیر . در این رویکرد 

بر چگونگی در مقطع زمانی خاص و در مقیاس سرزمینی  هاحکومت
  .ردیگیممورد مطالعه قرار  گیری هویت مشترک اجتماعیشکل

اجتماعی حکومت -ترین تحوالت سیاسیدر این راستا، یکی از مهم
ترین شدن آیین زرتشت بود و از جمله مهمساسانی، رسمی

سازی برای احیای همبستگی اجتماعی در پیامدهای آن زمینه
چارچوب مرزهای سرزمینی ایران مبتنی بر عملکرد گفتمانی آیین 

 دورههاجران به ایران در حداقل از زمان ورود نخستین مزرتشت بود. 
قبل از مادها، به لحاظ اعتقادی، کثیری از خدایان در میان مردم 

؛ لیکن به تدریج تصویر خدایان ایرانی گرفتندیممورد پرستش قرار 
شد و البته این فرآیند نسبتی با ساختار قدرت داشت. به  ترروشن

سانیان دین و دولت در زمان سا (Articulation)بندی ویژه مفصل
 دورهی پیش از آن، از جمله در هادورهسابقه بود؛ چرا که در بی

هخامنشیان و اشکانیان تعدد مذاهب به رسمیت شناخته شده بود 
و حکومت دین رسمی  شدیمو با آنها با تساهل و تسامح رفتار 

ساسانیان، مذهب  دورهدر . این در حالی بود که نمودینماختیار 
زرتشت به عنوان مذهب رسمی ایران برگزیده شد و سایر ادیان و 

توجهی قرار گرفت و قدرت سیاسی هرچه بیشتر اعتقادات مورد بی
با مذهب تلفیق شد. تا زمان ساسانیان، ایران مذهب رسمی نداشت 
و اقوام تابعه تا حد زیادی در اعتقادات مذهبی خود آزاد بودند 

[Salehiamiri, 2010] . 
های محلی، این در حالی بود که در دوره اشکانیان از میان حکومت

ی دیگر بود. هابخشقدرت و اقتدار حکومت محلی پارس بیش از 
خاندان ساسانیان که خود را جانشینان واقعی هخامنشیان 

از همان ابتدای کار مخالفت خود را با اشکانیان آغاز  پنداشتندیم
بودند تا حدودی استقالل داخلی خود را حفظ  نموده و توانسته

نمایند و اختیارات فراوانی را از حکومت مرکزی بگیرند. با توجه به 
ماهیت غیرمذهبی حکومت اشکانیان، حاکمان پارس اعتقاد داشتند 

توجهی قرار گرفته و به ویژه اردشیر به مثابه که دین زرتشت مورد بی
و پارس، به این مسئله پافشاری یکی از رهبران دینی و سیاسی قلمر

و ضد حاکمان اشکانی شورید. در حقیقت ایالت پارس در جنوب 
فرهنگ هلنیسم یونانی مصون مانده بود  ایران تا حد زیادی از نفوذ

[Alahyari, 2007] . 
ناخشنودی روحانیون زرتشتی به ویژه در این منطقه از تسامح دینی 

در برابر فرهنگ هلنی تضعیف اشکانی که موقعیت این دین را  دوره
ی آنها در حمایت از این حرکت سیاسی هازهیانگنموده بود از جمله 

بود. در این راستا، اردشیر اول با شکست اردوان پنجم )آخرین پادشاه 
 [Bay, 2009]اشکانی( تمام ایاالت شرقی را به قلمرو خود افزود 

ین را النهربینو در اوج قدرت نظامی، تیسفون پایتخت اشکانیان و 
به تصرف کرد. اردشیر ساسانی که در سایه حمایت روحانیون بر 
اشکانیان چیره شده بود، پس از تثبیت قدرت سیاسی خویش در 
اولین اقدام به احیای عقاید کیش زرتشتی مبادرت ورزید و کوشش 

سازی مضامین آیین زرتشت و استفاده از آن نمود تا ضمن برجسته
ه پادشاه فره ایزدی در جغرافیای تاریخی ایران نظام در ارتقای جایگا

الطوایفی عصر اشکانیان را از بین ببرد و با عبور از تکثر ملوک
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اجتماعی زمینه را برای ایجاد هویت سرزمینی -نیروهای سیاسی
یکپارچه تدارک ببیند. از این رو، پادشاهان ساسانی با اتکا به 

اسی سی-ی اجتماعیهاسستگباورهای آیین زرتشت موفق شدند که 
شدن جامعه موجود در جامعه را مدیریت نموده و از چندپاره

جلوگیری کنند. این در حالی است که تداوم و تثبیت هویت 
 هاحکومتپذیر نیست و همواره سرزمینی تنها با قدرت عریان امکان

بخشی به چگونگی یی برای مشروعیتهاراهبه دنبال یافتن 
. به ویژه ساسانیان با القای وجود هستندساماندهی هویت اجتماعی 

میراث درماندگی و استخفاف روحی و اخالقی جامعه ایرانی ناشی 
الطوایفی عصر اشکانی، از تفوق چند خدایی و نظام اجتماعی ملوک

در ومت مقتی زرتشت برای ایجاد حکهاآموزهیافتن درصدد محبوبیت
و ساخت هویت سرزمینی مردم ایران ذیل یک گفتمان دینی بودند. 

بندی آیین زرتشت در این پژوهش کوشش شد تا چگونگی مفصل
در ساخت هویت سرزمینی در عصر ساسانیان در چارچوب دیدگاه 

این راستا در مرحله اول با استفاده از  گفتمانی واکاوی شود. در
ی ساخت قلمرو سرزمینی و ساخت هافهمولادبیات و منابع نظری 

هویت اجتماعی در چارچوب رویکرد گفتمانی تبیین شد. سپس با 
تطبیق مفهوم هویت سرزمینی در ذیل دیدگاه گفتمانی چگونگی 
نقش آفرینی عناصر آیین زرتشت در ایجاد مشروعیت برای قدرت 

سازی برای ایجاد انسجام سیاسی حکومت ساسانیان و زمینه
 و تثبیت مرزهای سرزمینی ایران مورد بررسی قرار گرفت. اجتماعی

 
 بندی گفتمانیجغرافیای هویت و مفصل

 با توجه هانشانهی معنایی هستند که در آنها هامنظومه هاگفتمان
معه و فهم جا ابندییمبه تمایزی که با یکدیگر دارند، هویت و معنا 

ا و فهم انسان و بنابراین معن دهندیماز واقعیت جهان را شکل 
. مبنای تولید هر گفتمانی تالش استهمواره گفتمانی و لذا نسبی 

ی متفاوت و در نهایت هاانیجردر جهت استیال به منظور توقف 
. نقاط گفتمانی مرجح این تثبیت نسبی، دال استساخت یک مرکز 

. این مفهوم [Laclau & Mouffe, 2014] شودیممرکزی نامیده 
زمانی خود قادر است که اتصال معنادار سایر  بازهمرکزی در 

ی اجتماعی را به یکدیگر تبلور بخشد. به بیان دیگر، هادهیپد
گردآوری عناصر مختلف و ترکیب آنها در هویتی نوین و تنظیم روابط 

واره منسجم را تداعی میان عناصر پراکنده در درون گفتمان شکل
 ,Haghighat] شودیمبندی گفته که به آن مفصل بخشدیم

بندی، قائم به ارتباط معنادار پدیدهایی است . این مفصل[2002
و داعیه حقیت را دارد و  دینمایمکه به طور گذرا معنا را تثبیت 

چنین  در درونی را برای انظباط آفرینی تدارک ببیند. اوهیش تواندیم
 ،، قدرت، دانش و فضا به صورت دوسویه درهم آمیختهییهاگفتمان

تا نوعی از ثبات پدید  ابندییم (Coevolution) کامل و فرگشتت
. هژمونی در این میان به رفتار استیالجویانه [Elden, 2013] آید

در فرآیندها و اقدامات نیروهای اجتماعی اشاره دارد که برای تثبیت 
. در چارچوب فرهنگ گفتمانی، چگونگی ندینمایمتالش  هاگفتمان

ع در جامعه، چگونگی ساماندهی تصور از خود عملکرد نیروهای مرج

و جامعه و چگونگی برخورد با نیروهای معارض و ستیز با آنها معنا 
 [Foucault, 1998]. ابدییم

از جمله در این چارچوب ناب بودگی، هویت به چالش کشیده شده 
و با تاکید بر منطق الحاق، هویت را فاقد موجودیتی جداافتاده و 

و همواره به مثابه ضمیمه در نظر گرفته  رندیگیمناب در نظر 
در طی زمان دچار تحول شود. به ویژه در آراء  تواندیمکه  شودیم

الکالئو و موفه هیچ چیز بنیادینی همچون قومیت، زبان، اندیشه 
سیاسی و غیره وجود ندارد که هویت اجتماعی را در داخل سرزمینی 

-یبندی مکانچارچوب مفصلتداوم بخشد، بلکه هویت سرزمینی در 
میت با حاک هویت سرزمینی یدایشپ، از این رو. ابدییمزمانی تبلور 

پیوسته نیست، بلکه همهخطی و ب یسیاسی مشخص، فرآیند
تا از درون و ژرفای  اندآمدهگرد  هاُابژهو  هاگفتماناز  یامجموعه

بر  نگفتمان هژمو احاطهو این مسئله موید  پدیدار شود هویتیآن، 
بندی هژمونیک . هنگامی که هویت در چارچوب مفصلاستهویت 

 شودیمبندی قرار گرفت در آن ادغام شده و بر اساس آن چارچوب
[Howarth et al., 2000] در این راستا، تقدم هویتی بر دیگر .

 Alam] استموید وجود قدرت و هژمونی در ساخت آن  هاتیهو

& Ensafi, 2018] . 
از سوی دیگر، یکی از دالیل تعلق خاطر اندیشمندان جغرافیای 

معنویت و دین ناشی از کارکرد آن  مطالعهسیاسی و فرهنگی به 
. استای فضایی سازهتمدنی و تشکیل -برای ساخت نظم اجتماعی

، تعالیم و مناسک هاآموزه رندهیبرگدین به مثابه نظام کنش، در
اجتماعی و نمادپردازی قدرت  عملی است که از طریق آن همبستگی

. به بیان دیگر، یکی از [Durkheim, 2004] شودیمسازی زمینه
تمدنی، کارکرد اجتماعی ادیان و -ی ایجاد نظم اجتماعیهانهیزم

و نهادهای  هاگفتمانبخشی به ی معنوی برای مشروعیتهاآموزه
ی هاسازه. استسیاسی برای اعمال قدرت و ایجاد نظم اجتماعی 

که اعمال و وظایف  ندینمایمتاریخی همه افراد را ملزم -یاسیس
ی عقلی هاانیبنمعینی را انجام دهند و انجام این وظایف نیازمند 

که افراد و نهادهای اجتماعی را مجاب به انجام آنها  استو عاطفی 
بخش . از این رو، نیروهای تقدس[Riesebrodt, 1999]نماید 

خود بخشی از کارکردهای مورد نیاز برای ایجاد انسجام  توانندیم
ته تاریخی به کار گرف-اجتماعی باشند که توسط ساختارهای سیاسی

ناشی  تواندیمو مناسک دینی  هاآموزه، هانیآئو اهمیت  شوندیم
یی باشد که اجتماع برای انسجام مورد نظر نیروها و هانهیزماز 

 ,Hamilton]نیاز داشته است نهادهای قدرت سیاسی به آنها 

. بخش مهمی از معنویت و تبعیت از مناسک به فرآیند [2011
کنش فرد ارتباطی ندارد، بلکه دین در ذهن افراد جامعه با محوریت 

و از این جهت، ماهیتی نهادی  ابدییمتاریخی قوام -قدرت سیاسی
 دارد. 

او تحمیل  کنشگر بر ارادهخارج از  هاتیواقعگفتمانی،  انگارهدر 
. تندسینپذیر و قابل دیدن و در عین حال مستقیماً مشاهده شوندیم

بلکه سطحی از واقعیات هستند که در فراسویی روابط مریی میان 
ها وجود دارند و کارکرد آن منطق مسلط بر تغییرات فضایی را انسان
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. در حقیقت این واقعیات غیرعینی، فرآیندهایی هستند که سازدیم
و هر عضو  [Ritzer, 2010] دهندیمی فضایی را شکل هافرم
که هرگز  گذاردیمی از اجتماع به ساختاری اجتماعی قدم اتازه

ایجادش ننموده و بر او تحمیل شده است. از این منظر، ساختارها 
گذارند و فاعالن نیز کردن منع و ترغیب بر فاعالن اثر میبا فراهم

. از این رو، هیچ کنندیمماهنگ رفتارهای خود را با ساختارها ه
شناختی برتر از گفتمان، زبان و فرهنگ وجود ندارد و خارج از 
گفتمان اصواًل معنا وجود نخواهد داشت و نماد سوژگی شناخت 

 ,Murdoch] استیابی جامعه مطابق خواست قدرت میزان انضباط

. اصواًل آگاهی و عقالنیت نیست که فرهنگ اجتماعی را [2013
، بلکه فرهنگ اجتماعی است که آگاهی را تعیین دینمایمن تعیی

که فراسوی  سازدیم. دولت، نیرویی روحانی و اخالقی را کندیم
منافع مادی نیروی اجتماعی قرار دارد و نهایتًا کارگزار اصلی تغییر 

رغم اینکه بخش مهمی از تحوالت . از این رو، علیاستتاریخی 
رد نیروهای تولیدی و اقتصادی است. ساختار فضایی ناشی از عملک

لیکن نیروها و بازیگران اقتصادی نیز تا زمانی که بر ساختارهای 
نهادی تسلط پیدا نکنند، قادر نیستند که دیالکتیک موجود -سیاسی

در فضا را به نفع خود سامان دهند. این در حالی است که ماهیت 
خی در طول ، شرایط نهادها و ساختارهای سیاسی تاریهاگفتمان

و طبیعی است که کارکرد  ماندینمزمان یکسان باقی 
و نهادهای دینی  هاآموزهبخشی یا ایجاد مقاومت توسط مشروعیت

طبق شرایط جدید تغییر نماید. به  تواندیمو قدسی در جامعه نیز 
طور کلی در چارچوب دیدگاه گفتمانی رفتارها، هنجارها و ساخت 

ستقیم با مهارت عملکردی و رویکرد فرهنگی جامعه در ارتباط م
. متناظر با این [Maclean, 2017] ردیگیمرهبران سیاسی شکل 

گیری نظم اجتماعی، معنویت و قدسیت در مالزمت با الگوی شکل
قدرت سیاسی در برخی جوامع مشروعیت الزم را برای مداخله قدرت 

است که اشکال متمایز  نمودهیمسیاسی در زندگی اجتماعی فراهم 
 . استمکانی قابل مطالعه -آن در ابعاد زمانی

 

بندی گفتمان زرتشت و جایگاه فره ایزدی رهبری سیاسی در مفصل
 نسبت آن با ایجاد هویت مشترک اجتماعی در عصر ساسانی

ی هاحکومتاگرچه تا پیش از ساسانیان بسیاری از پادشاهان 
دام ، لیکن هیچ کدانستندیمدایان خ ندهینماپیشین در ایران خود را 

از آنها حکومت دینی ایجاد ننمودند؛ چرا که در حکومت دینی عالوه 
ی دیگر نظیر هامولفه، داندیمخدا  ندهینمابر آنکه حاکم، خود را 

ملی و به صورت ع دینمایمائتالف پادشاه و پیشوای دینی نیز بروز 
ا ساسانیان ب دوره. در شوندیمحکومت و دین با یکدیگر ترکیب 

دی منشدن آیین زرتشت توسط حکومت چنین الگوی رابطهرسمی
شکل گرفت. از جمله دستاورهای آن ارجحیت بیشتر مفهوم پادشاه 

ی مفهوم رهبر سیاسفره ایزدی ذیل این گفتمان بود. به بیان دیگر، 
فره ایزدی یکی از عناصر مهم در ساخت هویت سرزمینی در چارچوب 

شتیگری در عصر ساسانی بود که در طی آن رهبران گفتمان زرت
خدا روی زمین دانسته شده و در سایه وجودی او  دهیبرگزسیاسی 

. این خوانش توسط شدیمسعادت دو جهان برای افراد جامعه میسر 
فرینی آکه نقش شدیمنهادها و شارحان دستگاه دینی چنین تفسیر 

رهبران فره ایزدی جایگاه بسزایی در ساخت بهینه حکومت، مرز، 
سرزمین و ملت به مثابه عناصر اصلی جغرافیای سیاسی داشته است 

ای و معنویت و قدسیت رهبران سیاسی و نهاد قدرت به مثابه مولفه
ره، در این دو. گرفتیمسازی مورد تاکید قرار کلیدی در فرآیند هویت

که  گرفتیمی زرتشت مورد تبلیغ قرار هاآموزهانش خاصی از خو
تحقق همبستگی اجتماعی و صلح، تنها از طریق وجود رهبران 

. در این گفتمان رهبری فره استپذیر سیاسی کاریزماتیک امکان
ایزدی مبتنی بر فرمانبرداری غیرعادی و استثنایی از فردی به دلیل 

ن و دارای فروغی از جانب تقدس و جانشینی خدا در روی زمی
خدای پاکی و عدالت( بود   که با دسترسی به آن قادر )اهورامزدا 

. [Pourdavood, 1975]از دیگران متمایز شود  شدیم
ی هانهیزمهمچون استعداد درونی،  هالتیفضی از امجموعه

تربیتی، توان شناخت آیین و پیروی از نظم قدسی، اهورامزدا را مهیا 
تا در پرتو نور معنوی انسجام و اتحاد جامعه را هدایت  دینمایم

نماید. این پادشاهان همواره خود را هوادار گسترش دین نشان داده 
مغلوب خود را در ابتدا به کیش  هاجنگو حتی پس از پیروزی در 

شارحان و رهبران معنوی و دینی جامعه نیز در  .خواندندیمخود فرا 
روعیت الزم را برای ایجاد این کارکرد از تعامل با قدرت سیاسی، مش

ی امجموعهو حاصل آن  نمودندیممتون مقدس زرتشتی استخراج 
 رفتیمو مناسک بود که برای ایجاد همبستگی به کار  هاآموزهاز 

[Malinowski, 1974]گیری هرم قدرت مبتنی . از این رو شکل
را  اجتماعی بر وجود پادشاه فره ایزدی هر چه بیشتر سلسله مراتب

ب نمود و مبنای این سلسله مرات ترپررنگی پیشین هادورهنسبت به 
 یبنظام سلسله مرات نیادینی بود. -اجتماعی قرابت با قدرت سیاسی

نمود یرا کنترل م یافراد در طبقات اجتماع ییجابجا یالگو ی،طبقات
بر  .نمودیم قیتشو یزدیفره ا یاز پادشاه تیتبع یو آنها را به سو

گیری هرم قدرت خواست پایه الهیات سیاسی زرتشت، شکل
و پیامد اطاعت مردمان  شدیماهورامزدا و اقتضائات عدالت تفسیر 

ین گیری سرزماز شاه فره ایزدی دستیابی به اتحادی است که شکل
 . سازدیمرا متبلور 

از سوی دیگر وجود تنوع طبیعی و اقلیمی در فالت ایران، منجر به 
های متعدد در سرزمین ایران شده بود. به عبارت فرهنگخردهظهور 

ها، رودها، کویرها، دیگر برای وسعت سرزمینی، آرایش رشته کوه
ها و نمادهای محلی فرهنگها و سایر عوارض طبیعی، خردهجنگل

ضمن اینکه با فروپاشی  متنوعی در سرزمین ایران ظهور نموده بود.
، مسئله همزیستی و چگونگی الطوایفی اشکانیحکومت ملوک

ای مهم در حکومت ساسانی مدیریت سیاسی تنوع قومی به مسئله
تبدیل شده بود و تکوین خودآگاهی جمعی اقوام ایرانی نیازمند 

ت ی بود. به دلیل مقتضیاتر متشکلسیاسی -ظهور اندیشه اجتماعی
جغرافیایی سرزمین ایران از جمله حصارهای کوهستانی و تنوع 

وده ب یناهمگن یدارا نیسرزم نیا یقوم -یفرهنگ یایجغراف اقلیمی،
که ساخت هویت  شدیماین زیرساخت سرزمینی موجب  است.
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نیازمند اندیشه سیاسی باشد که هرچه بیشتر تمرکز را برای نهاد 
. در عصر [Zomorodiyan, 2013]قدرت مشروعیت بخشد 
 به مثابه ابزاری در دست قدرت توانستیمساسانیان، الهیات زرتشت 

سیاسی، امکان اعتباردهی و آفریدن دیدگاه قدسی نسبت به 
پادشاهان فره ایزدی به ویژه اردشیر ساسانی را فراهم نماید تا از این 

مندی از انوار اهورایی ورزی از پادشاه به مثابه بهرهطریق اطاعت
 را متبلورشناخته شده و این دال مرکزی بتواند هویت سرزمینی 

گرداند. در این نگره، بین شهریاری و دادگری رابطه نیرومندی برقرار 
است که به موجب آن دادگری فلسفه وجودی شهریار دانسته 

. در این گفتمان بازنمایی شده از زرتشت، پایندگی نظم و شودیم
اه که پادش استثبات و ایجاد انسجام سرزمینی تا آن زمانی برقرار 

د به فره ایزدی بر آن جامعه فرمانروایی نماید. پادشاه دادگر و موی
از خواست همگان پیروی نماید  ستیباینمبرای ایفای این وظیفه 

پیرو خواست خود نماید و در  ستیبایمبلکه خواست همگان را 
سرشت به منبع ایجاد نظم نتیجه اطاعت سیاسی از فرمانروای نیک

 ,Yousefi] شودیمبدیل گیری هویت سرزمینی تاجتماعی و شکل

2008] . 
تداوم و تثبیت این الگوی ایجاد تجانس، نیازمند حمایت طبقه 
اجتماعی روحانیون زرتشتی بود که در ساخت فرهنگ سیاسی ایران 
در این دوره قادر به تاثیرگذاری بودند. این گروه به تدریج اختیار 

ن ایام ب، تعییکردن، تعبیر خوااداره و تبیین قوانین مذهبی، قربانی
گذاری را یافتند و این حاکی از سعد و نحس، شرکت در مراسم تاج

نفوذ تدریجی مذهب در ساختار قدرت و متقاباًل استفاده قدرت 
 Azami et]یابی بود ی معنوی برای مشروعیتهاآموزهسیاسی از 

al., 2014] ضمن اینکه رهبران دینی نقش آموزش و قضاوت را .
ه داشتند، چرا که کتاب مقدس زرتشتیان نیز در جامعه به عهد

یی در مورد حقوق و تکالیف هاآموزههمچون دین اسالم حاوی 
. بدین ترتیب مقام روحانیون در سلسله [Ghirshman, 2016]بود

ی هادورهی نسبت به تر افزونمراتب اداری حکومت ساسانی ارتقای 
نظم  برایمشروعیت سیاسی  داییتپیشین یافت و به مثابه نهاد 

فراگیر اجتماعی عمل نمود. نقش رهبران دینی زرتشت در ساختار 
حکومت ساسانیان آنقدر مهم و اساسی بود که دین و پادشاهی را 

و از جمله اردشیر  [Christensen,1994] دانستندیمبرادر یکدیگر 
 هستندناپذیر بابکان اذعان نمود که تخت و آتشگاه از یکدیگر تفکیک

[Mossalanejad, 2014] . 
در دال مرکزی گفتمان زرتشتی فضاهای قدسی در سرزمین ایران 

یی هاکاخو  هاآتشکده، هاشگاهیاینی جغرافیایی همچون هامکان
همبستگی و پیوستگاه  اسطورهبودند که به مثابه کانون وحدت، 

. از این رو حکاکی نقش آمدندیممراتب مختلف هویت به شمار 
نمودن ی بسیار و ویرانهاآتشکده، بنای هاسکهبر  هاآتشکده
و کلیساها و تبدیل آنها به آتشکده در دستور کار حکومت  هابتکده

ساسانی قرار داشت. از این رو پادشاهان ساسانی درصدد بودند که با 
و استقرار روحانیون زرتشتی در آن، مردم را حول  هاآتشکدهبرپایی 

د. بنا به این هدف سیاسی، مبنای الهیات زرتشت تجانس بخشن

گیری الگوی شناخت سرزمینی بر هویت در گفتمان زرتشتی شکل
مبنای پیروی از اخالق و دینداری اهورایی و مبارزه با اهریمن بود 
که همگی در وجود پادشاه فره ایزدی حلول یافته بود. حکومت 

احد و ساسانی با استفاده از مضامین آیین زرتشت نظیر تبلیغ خدای
)اهورامزدا( و با کمک شارحان این گفتمان که همانا روحانیون 
زرتشتی بودند قادر شد که مقدمات همیاری پادشاه و دین را فراهم 
و برای مناسبات سیاسی دنیوی از جمله ساماندهی وحدت هویتی 

. [Ensafi & Ahmadvand, 2010]کارگیری نماید جامعه به
م مشروعیت نظام سیاسی در ایران همچنین تبار یکی از منابع مه

باستان معرفی شده بود و غالب پادشاهان عصر ساسانی کوشش 
ی بزرگ برای خود مشروعیت هاخاندانبا انتساب خود به  نمودندیم

کسب نمایند. در واقع پادشاه فره ایزدی خود را دارای نسبی قدسی 
با  و از این طریق دانستیمارز اهورامزدا در روی زمین و هم
دهی به مدیریت سیاسی یکپارچه و متمرکز سرزمین، درصدد شکل

بود که عناصر و نیروهای اجتماعی را حول اتحاد پادشاه و دین 
ورزی و . اطاعت[Ahmadvand & Islami, 2017]هویت بخشد 

ایجاد حس مشترک اجتماعی در عصر ساسانی حاصل ایمان به 
و این پدیده قابل تطبیق  عدالت و دادگری پادشاهان فره ایزدی بوده

با مفهوم دال مرکزی دیدگاه گفتمانی به ویژه در چارچوب اندیشه 
بخشی در چارچوب مشروعیت مولفهالکالو و موفه بود و بخشی از 
 .نمودیمنظام اخالقی سراسربین عمل 

 
ی هاآموزهحکومت ساسانی، خوانش مدیریت سیاسی متمرکز در 

 اوستا و ساخت هویت سرزمینی
 الطوایفیاردشیر بابکان با برانداختن نظام غیرمتمرکز و ملوک

اشکانیان، نظامی سیاسی و حقوقی متمرکز ایجاد نمود و با انحالل 
مجلس مهستان، اختیارات پادشاه را از قیود و حدودی که در دوران 
اشکانیان ایجاد شده بود رها گردانید. اقدامات دیگر این دوره نظیر 

دهی به سلسله مراتب در تقسیمات کشوری، شکلایجاد تمرکز در 
باب امور قضایی و اداری در گسترش تلفیق مفهوم ملت و سرزمین 

. ساختار [Abdei & Mazaheri, 2014]آمیز بود نیز موفقیت
اداری و نظامی ساسانیان به این صورت بود که رئیس تشکیالت 

های ناداری ساسانیان در دست وزیر اعظم و عالوه بر آن دیوا
، دادرسی، امتیازات دولتی، مالیات و اوزان و هانامهمسکوکات، 

. مدیریت سیاسی [Christensen, 1994]مقادیر نیز وجود داشت 
یی هایشهربانساسانیان مبتنی بر تقسیم سرزمین به  دورهفضا در 

رتبه منتخب از اعضای خاندان منصبان عالیبود که صاحب
ی بزرگ یا در اواخر حکومت ساسانیان هاخاندانشاهنشاهی و گاه از 

 . نمودندیماز فرماندهای نظامی بر آنها حکومت 
اشکانیان، ضعف قدرت مرکزی منجر به کاهش انسجام  دورهدر پایان 

ملی و سقوط حکومت اشکانی شد. به همین دلیل ساسانیان در 
تقابل با این روند، مدیریت سیاسی متمرکز سرزمین و تاکید بر هویت 

ی زرتشت به کار گرفتند. هاآموزهشترک اجتماعی را مبتنی بر م
تر اشکانیان که کشور عمالً به واحدهای کوچک دورهبنابراین برخالف 
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تجزیه شده بود، در عهد ساسانیان تمرکز و تبعیت از مرکز افزایش 
یا استانداران کاسته شد. مشروعیت  هاشهربانیافت و از اختیارات 

ایجاد این یکپارچگی سرزمینی و ساخت هویت یکپارچه، مبتنی بر 
گفتمان زرتشت حاصل شد که بر اساس آن، ساسانیان با حفظ اعتقاد 
به سرشت قدسی سیاست و حکومت همواره هواخواه ساماندهی 
هویت سرزمینی بر اساس الگوی متمرکز ایرانشهری برای نیل به 

 مفهوم ایرانشهر توسط شارحان قدرت ازعدالت اجتماعی بودند. 
 سرزمین یکپارچه ایرانویچکه در آن  شدیماستخراج  ی اوستاهاآموزه

، به طوری نهدیمو روح جمعی را بنیان  زدیآمیمبا قدسیت درهم 
 و ، پادشاهی یگانهخدای یگانه، سرزمین یگانه، دین یگانه که در آن

از دروغ و  و ابدییممثابه عینیتی معنوی ظهور به  مردمان یگانه
 ,Khalatbary & Lotfabadi] شودیمخوی دیوپرستان تهی 

. از این رو الگوی فدرالیسم و توزیع فضایی قدرت میان [2014
واحدهای سیاسی سرزمین و اعتباردهی به استقالل هویتی ساکنان 

و  گرفتینمی قبل مورد توجه قرار هادورهمناطق مختلف همچون 
تقدس پادشاه، حکومت و سرزمین، الگوی حکمرانی متمرکز را در 

 . نمودیمامپراطوری ساسانی پایدار 
از سوی دیگر حکومت ساسانی با کمک روحانیون زرتشتی درصدد 

سازی مضامین ی کتاب اوستا و برجستههاآموزهبود با خوانش 
یریت مد مربوط به یکجانشینی و توسعه کشاورزی صورت دیگری از

دینی ساماندهی شد. -دینی سرزمین ذیل هژمون سیاسی -سیاسی
ها بیشتر و حرکت زیرا هر اندازه در سرزمین، تجمیع سکونت گاه

کاهش یابد، امکان بروز و ظهور هویت سرزمینی ساماندهی شده به 
انان گردوسیله قدرت سیاسی بیشتر خواهد شد. چرا که برخالف رمه

 تر و سرسبزتر درهای غنیه دنبال چراگاهچادرنشین که پیوسته ب
اند و بر سر تصرف مراتع بهتر با هم در کشاکش و جنگ حرکت

هستند، کشاورزان به دلیل نیاز به حفاظت از محصوالت، بیشتر 
 های. در این راستا بندهایی از آموزههستندنیازمند آرامش و امنیت 

یه شینی به توصنکتاب اوستا در ستایش برزگری و بیزاری از کوچ
حکومت و توسط روحانیون زرتشتی برای حصول به هویت سراسری 

؛ به طوری که با [Pourdavood, 1975]مورد تاکید قرار گرفت 
ی کتاب مقدس اوستا بر یکجانشینی و توسعه هاآموزهسازی برجسته

کشاورزی، موجب شد که خدایان شبانی و صحراگردی نماد دروغ و 
ری به مثابه سرچشمه صلح معرفی شد. در این منازعه و خدای برزگ

بخشی به زندگی کشاورزی و با توجه به نیاز این گفتمان با اولویت
الگوی معیشت به امنیت پایدار، احساس نیاز به ضرورت وجود 
قدرت برتر یعنی حکومت یکپارچه و هویت اجتماعی منسجم بیشتر 

 شکل گرفت. 
 

گفتمان زرتشت در عصر ساسانی ی در اسیس یایجغرافسازی غیریت
 و اثرات آن در ساخت هویت مشترک اجتماعی

مکن نام« غیریت»و « ضدیت»فهم نظریه گفتمان بدون فهم مفاهیم 
اساسًا در ضدیت و تفاوت با یکدیگر شکل  هاگفتمانو  است
ه بگیرند. گفتمان اگرچه همانند نظام زبانی به عناصر درون خود می

لیکن برای کسب هویت،  بخشدیم، هویت بندیعمل مفصل واسطه
ابی یی خارج از خود نیز رجوع نماید. هویتهاگفتمانناگزیر است به 

ی هاتیهویک سرزمین در جغرافیای سیاسی نیز صرفًا در تعارض با 
. در این دوره با مفصل یافتن دین استپذیر سرزمینی دیگر امکان

نی شکل گرفت که در سازی در هویت ایرای از غیریتاگونهزرتشت،
قرار گرفت و میدان « انیران»طی آن، ایران در نسبت متفاوت با 

سیاست قادر شد هویت را حول گفتمان خاص زرتشتیگری 
بندی نماید. از این رو الهیات سیاسی زرتشت در این دوره به مفصل

ی دیگر تبدیل شد و خدایان هانییآابزاری برای طرد پیروان ادیان و 
بیل آناهیتا و میترا کنار گذاشته شدند که پیامد آن زوال قدیم از ق

پیش از آن بود  دورهتکثرگرایی دینی و آزادی مذهبی 
[Haghighat, 2007] . 

حتی ظهور مذاهب التقاطی همچون مذهب مانوی که خود را 
ی ادیان زرتشت، هاآموزهی از ارگهو  دانستیمخداوند  فرستاده

یهودیت، مسیحیت و بودا را در خود داشت و برخالف رویکرد موبدان 
را از هر طبقه و نژاد تایید نموده بود، مورد  هاانسانزرتشتی تساوی 

نکوهش روحانیون و رهبران سیاسی ساسانی قرار گرفت 
[Zarinkoub, 2007]  ی سایر ادیان هاارتگاهیزو تمامی معابد و

جای آن آتشکده بنا شد. در این دیدگاه، سرزمین ایران ویران و به 
به عنوان نمودگاه اندیشه اهورایی و جایگاه آفرینش و پردازش 

قادر باشد تا الگوی نظم اجتماعی و رفتاری  ستیبایمایرانشهری 
این هدف نیازمند بازداشتن  نیماتمتناسب با خود را پرورش دهد و 
 در آن بود.از رشد تفکر اهریمن و بیگانگان 

سازی هویتی ی نقش مهمی در انگارهاسیس یایجغرافسازی غیریت
مادها تقابل  دورهدر ایران باستان داشته است. به طوری که در 

 منازعههخامنشیان  دورهو پس از آن در  هایآشور سرزمین با 
ی با جهان غرب )جهان یونانی( آغاز شد. این تقابل اسیس یایجغراف

 یایجغراف ی ژئوپلیهارقابتنیز در اشکال پس از هخامنشیان 
رومیان تداوم یافت. -رومیان و ساسانیان-ی تیک اشکانیاناسیس

شدن دین به ساسانیان این امکان را داد که قلمروسازی ایدئولوژیک
یافته در مقابل رقبا به و قلمروگستری را به صورت مدون و سازمان

ساسانیان برخورد نظامی و  دورهویژه رومیان دنبال نمایند. در 
سازی در قلمرو ی با امپراطوری روم بر هویتاسیس یایجغراف

ساسانیان افزود و از جمله مفاهیمی هویتی که ساسانیان برای 
ی در پیش گرفتند، اسیس یایجغرافسازی این رویارویی برجسته

ی از کشور و اتازهابداع مفاهیمی همچون ایرانشهر بود که تصور 
 یایجغرافترین مسئله رانی ایجاد نمود. آنچنان که مهمموطن ای

قوا با  موازنهی تاریخی ایران در عصر ساسانیان برقراری اسیس
 امپراطوری روم شد.

به طور کلی، هویت گفتمانی پس از تثبیت و قوام در جامعه، منبع 
و تقابل تاریخی این دو  استمهمی برای ساماندهی و بسیج جامعه 

بینی متفاوت بود که در این منبعث از وجود دو جهان امپراطوری نیز
دو قلمروی سیاسی در جریان بود. چرا که همزمان با قدرت ساسانیان 
در ایران، کنستانتین امپراطور روم، دین مسیح را رسمًا پذیرفت و 
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پادشاهی کوشانی در  سلسهو  دانستیمآن را وظیفه خود  اشاعه
د. لذا ساسانیان بین دو رقیب دچار شرق نیز به کیش بودا گرویده بو

، یفرهنگ یایجغرافی شدند و این تنگنای اسیس یایجغرافحصر 
بازنمایی از ابعاد حماسی آیین زرتشت برای حفظ هویت سرزمینی 

. در این دوره حتی بیش از [Nouzari, 2014]کرد  تربرجستهرا 
د که یی داشتنهانیسرزماشکانیان تاکید بر قلمروخواهی نسبت به 

ایران بود و بعدها توسط  سلطهقباًل در دوره هخامنشیان تحت 
رومیان به تصرف درآمده بود. به طوری که تاکید فراوانی در 

النهرین و ی گفتمانی ساسانی بر کنترل مناطق بیناسیس یایجغراف
بخشیدن به اهمیت این آسیای صغیر وجود داشت و مشروعیت

ی ایران و روم و بعدًا بیزانس در سراسر اهجنگمناطق بهانه اصلی 
سازی، کمک فراوانی به ایجاد اتحاد دوران ساسانی بود. این غیریت

دینی منسجمی علیه رومیان -میان مردم ایران نمود و هویت ملی
شکل گرفت و عماًل جهان بین این دو امپراطوری تقسیم شد. حتی 

 ورهدالب کتاب در آوری روایات شفاهی اوستا و تثبیت آن در قجمع
اردشیر برای آن بود که کتاب مقدس مسیحیان روم مدون بود؛ در 
حالی که زرتشتیان فاقد کتاب مقدس مدون بودند. برای نخستین 

ی جدی برای تدوین متون پراکنده هاتالشاردشیر اول  دورهبار در 
 . [Zaehner, 1996]اوستا صورت پذیرفت 

ی بر مبنای دال مرکزی اسیس یایجغرافسازی از سوی دیگر غیرت
ی شرق سرحدات ساسانی امنطقهی هاحکومتگفتمان زرتشتی با 

نیز تداوم داشت. وجه مشترک اقوام شرق داشتن الگوی زندگی ایلی 
گردی و پیشروی به سوی غرب بوده است. این در ی، بیابانالهیقبو 

سیاسی حکومت ساسانی بر -ی دینیهاآموزهحالی بود که تاکید 
یکجانشینی و توسعه زندگی برزگری در وجه متضاد زندگی اقوام 

. از این رو گرفتیممستقر در ژرفای شرقی سرزمین ایران قرار 
ی اهمنطقی ساسانیان و قوای اسیس یایجغرافگفتمانی و  معارضه

مستقر در شرق مرزهای ساسانی هرچه بیشتر توانست به تثبیت 
ی بندمفصل در نهایت الگوی ت سرزمینی مردم ایران یاری رساند.هوی

 ارایه شد. 5به صورت شکل 
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 گیرینتیجه
ساسانیان با پردازش اندیشه یکتاپرستی و کنارگذاردن اندیشه  دورهدر 

اشکانیان جایگاه پادشاهی مطابق  دورهچندخدایی متداول در 
خوانش شارحان قدرت سیاسی از الهیات زرتشتی تقویت شد و به 

ی به بیان دیگر خوانش سیاس دال مرکزی هویت سرزمینی تبدیل شد.
از زرتشت در راستای وحدت آفرینی سرزمینی موجب شد الگوی 
نوینی از رابطه دستگاه سیاست و دین در جغرافیای سیاسی 

چنانکه حکومت وظیفه تثبیت امنیت و  ن رقم بخورد.ساسانیا
سیاست کشورداری را بر عهده داشت و دستگاه مذهبی وظیفه 

ی دیانت هاآموزهبخشیدن به آن از طریق استفاده از مشروعیت
زرتشتی برای اقناع جامعه به پیروی از پادشاهان ساسانی را عهده 

و  د تمامی اقوامبندی از آیین زرتشت سبب شدار شد. چنین مفصل
نیروهای اجتماعی متمایز قادر باشند از طریق آیین زرتشت به 
یکدیگر پیوند یابند. این گفتمان با معرفی پادشاه عادل و دادگر که 

ی اجتماعی را بیش هاسوژهدارای ارتباط معنوی با اهورامزدا است، 
 وپذیری از این دال مرکزی، دعوت از ادوار گذشته تاریخی به اطاعت

زمینه را برای ثبت مرزهای ایران و احساس تجانس اجتماعی شکل 
ی هویت سرزمینی، خوانش هاسرچشمه. بنابراین یکی از دهدیم

فرهمند از جایگاه نظام پادشاهی بود که در متون زرتشتی بازنمایی 
شد. برای تداوم و تثبیت این الگوی مدیریت سیاسی سرزمینی 

 دورهاز آن، کاربرد نام ایرانشهر در ی تاریخی پیش هادورهبرخالف 
، هابهیکتساسانی به مثابه نامی معنوی مطرح و ترویج یافت و در 

 به این سرزمین، متون پهلوی ظاهر شد. در متون این دوره، هاسکه
و ن و دی یااسطورهپادشاه  معنویسنتز  برای آغازگاه و عاملیمثابه 
هویت سرزمینی مورد استفاده قرار گرفت و این مسئله موجب  سازنده

یافتن جایگاه سرزمین ایران در نزد شارحان قدرت سیاسی ارجحیت
به بیان دیگر، ایرانشهر در گفتمان سیاسی زرتشت، در این دوره شد. 

وطن مردمان آریایی و به مثابه سرزمینی مقدس توسط قدرت 
را برای دفاع از آن به فداکاری و مردمان  شدیمسیاسی بازنمایی 

الطوایفی مدیریت در این گفتمان، الگوی ملوک. نمودیمتشویق 
 گرای زرتشتسلوکیان و اشکانیان به آرمان وحدت دورهسرزمین در 

)خدای واحد، دین واحد، پادشاه واحد، سرزمین واحد و کشور واحد( 
ه شد. ناختو در نتیجه به مثابه غیریتی اهریمنی ش رساندیمآسیب 

برای حفظ و تقویت این وحدت، وجودی در گفتمان بازنمایی شده 
ی در مقابل نیروهای اسیس یایجغرافسازی از آیین زرتشت، غیریت

قرار گرفت. به طور کلی  داییتبیگانه به ویژه امپراطوری روم مورد 
 گذار هویتگذار حکومت ساسانی پایهاگرچه اردشیر بابکان پایه

دم ایران بود، لیکن تثبیت این نظام تنها در سایه ایرانشهری مر 
ساخت گفتمان الهیات زرتشتی تداوم یافت که درون آن، جایگاه 
قدسی پادشاه فزونی گرفت و سازمان اداری و سرزمینی متمرکز به 

 ی بااسیس یایجغرافسازی نام ایرانشهر تقدس یافت و غیریت
به تثبیت هویت  امپراطوری های مجاور به ویژه امپراطوری روم

 سرزمینی یاری رساند. 
 

ارجحیت تمرکز 
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