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کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان

   الهام حسین خانی- حامد عمویی

  

  )13/8/1389:   و تاریخ تصویب1/6/1389: تاریخ دریافت(

  

  چکیده

اساطیر اگر چـه در چـارچوب داسـتان بیـان مـی گردنـد، امـا داراي کاربـستی بـا ارزش در زنـدگی                 

ذشته هاي دورتر  باز گردیده شود،  دیده می شود که اساطیر، بیـشتر  آدمیزادگان بوده اند و هر آنچه به گ    

زندگی آدمی را سامان می داده اند، زیار آدمیزادة دوره باستانی تنها راه و روش زندگی خویش را از همین     

به هر روي اینک جستار در اساطیر باستان دوسـتدار دانـش را   . داستان هاي اساطیري دریافت می داشت 

هـایی نهـان و    این اساطیر گاه سرچـشمه . هايِ درگذشته آشنا می سازد      هاي دودمان   ها و دیدگاه    هبا اندیش 

گاه کاربست هایی  به هم آمیخته دارند و این مقاله تالش دارد با واکاوي اساطیر ایران باستان در زمینـه       

  .هاي گوناگون به چگونگی کاربست سیاسی اساطیر در ایران باستان بپردازد

   

                                                          
  ایرانتهران، علوم سیاسی، گروه علوم و تحقیقات تهراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد دانشجوي دکتري ،.
 ایرانکرج، روابط بین الملل، گروه کرجد  دانشگاه آزاد اسالمی، واحدانش آموخته کارشناسی ارشد ،.
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٤٠        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

   واژگانکلید

  .ایران باستان، کاربست اساطیر، سیاست، هویت، امنیت، مشروعیت، قدرت، آرمانگرایی، فرجامگرایی

  

  پیشگفتار

پردازد، این است کـه   شناسی به کاوش می     نخستین چالش براي هر پژوهشگري که در حوزة اسطوره        

 نیز همچـون آینـدگان خـود،        آیا او . نگریسته است   هاي امروزین، چگونه می     انسان باستانی بدین اسطوره   

گونه به آن داشته اسـت؟ آیـا          دانسته یا نگاهی مقدس     شود را اسطوره می     آنچه امروز اسطوره پنداشته می    

دانسته یا جایگاه خدایان خود را به ویژه          باورهاي مقدس خود را برتر از باورهاي مقدس دیگر مردمان می          

آمده، همتراز خدایان  یا در یک سخن سیاست به میان میآنگاه که پاي هویت، امنیت، قدرت  و آرمانِ او       

پـژوهش  . ها نمودي ساده دارند، اما پاسخ به آنهـا بـسیار دشـوار اسـت     شمارده است؟ این پرسش   آنها می 

هـاي   شناسی که بیشتر بر سرچشمه هاي موجود اسطوره حاضر در پی راهی است تا با فراتر رفتن از نظریه   

ها در عمل و به ویژه در حـوزة   اند به روشن کردن کاربرد و کارکرد اسطوره         افتهپدیدآمدن اساطیر تمرکز ی   

کند، وجۀ همت خـود را کـارکرد     سیاست بپردازد و از آن روي که بر کرانۀ زمانی ایران باستان جستار می             

مـت  به عنوان نقطـۀ عزی » کارکرد اسطوره«هاي ایرانی قرار داده و با به کارگیري نظریۀ      سیاسی اسطوره 

هـاي  بـست  هـاي ایـران باسـتان داراي چـه کار         اسـطوره «: دارد کـه    خود، این پرسش روشن را بیان می      

و در پاسخ به چنین پرسشی، ایـن  » اند؟ نموده اند و در این حوزه به چه مفاهیمی اشاره می      اي بوده   سیاسی

ي مقدس مردمان باسـتانی  هاي ایران باستان با توجه به اینکه باورها  اسطوره«: نماید  فرضیه را عنوان می   

 -زایـی، قـدرت    بخـشی، امنیـت    همچـون هویـت  بست هـایی  اند، از نظرگاه سیاسی داراي کار       ایران بوده 

بر این پایه و پس از این مقدمۀ کوتاه، نخست بـه   » .اند   فرجامشناسی بوده  -زایی؛ و آرمانگرایی    مشروعیت

اي اسـطوره شناسـی، نظریـه کـارکرد         شناسی شامل تعریف اسطوره، نظریـه هـ         بنیادهاي نظري اسطوره  

شناسی سیاسی پرداخته و سپس بر تاریخچه و ادبیات موضـوع پـژوهش نظـر افکنـده               اسطوره و اسطوره  

هـاي باسـتان، کـارکرد     خواهد شد و آنگاه به بررسی فرضیه در چهار بخش کارکرد هویت بخش اسطوره         

فرجامشناسی خواهد پرداخت و در پایـان        -یزا؛ و کارکرد آرمانگرای      مشروعیت   -امنیت زا، کارکرد قدرت     

پژوهش تالش دارد تا از زبـانی سـاده بهـره جویـد و تـا                . گیري خواهد نمود    نیز از تمامی گفتارها، نتیجه    
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٤١            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

اگرچه ناگزیر از امر تحلیل و تفسیر و تأویل اسـت و امیـد دارد    . سرحد امکان از پیچیدگی خودداري ورزد     

  .تا طرحی نو دراندازد

  

  اي نظري پژوهشبنیاده. 1

دارد، نیازمند بخشی به نام بنیادهاي      » چارچوبی نظري «اي که عنوان      شاید چنین پنداشته شود مقاله    

. ها استوار شده اسـت      اما نباید از نظر دور داشت که انسان امروزین و علم او، بر شانۀ غول              . نظري نیست 

دان بـزرگ پیـشگامی کـه راه را بـراي     شناختی آن، بلکه به معنـاي دانـشمن       ها نه در معناي اسطوره      غول

تر نمودن زندگی آدمی در جاده علم         ها را براي آسان     هاي گوناگون باز کرده و نخستین گام        شناخت پدیده 

  .هاي ایشان در هر رشته پرداخت ها و آرا و اندیشه پس ناگزیر باید نخست بدان. برداشته اند

   

  شناسی ه هاي اسطورهتعریف اسطوره و گفتاري دربارة برخی نظری. الف

سـازد کـه افـراد آن         تعریف، مرزي می  . ترین راه شناسایی آن پدیده است       اي ابتدایی   تعریف هر پدیده  

هاي دیگـر بـه درون ایـن مـرز جلـوگیري              دهد و ورود افراد پدیده      پدیده یا مجموعه را، در خود جاي می       

 روي در تعریـف اسـطوره، نخـست بـه            نبـدی . یابی نام معرّف از بدیهیات است       در تعریف ریشه  . نماید  می

 به معناي جستجو و آگاهی 1 هیستوریااسطوره واژة معرب از اصل یونانی «. شود  یابی آن پرداخته می     ریشه

به معناي بررسی کردن و شرح دادن است کـه جمـع مکـسر آن در عربـی        2هیستارنو داستان از مصدر     

کـاري الگـو و   «و » داستانی راسـت « به دو معناي »اسطوره« از سوي دیگر )1(».شود  اساطیر خوانده می  

 از دیـدگاه  )2(».در جهـان امـروز رواج دارد  » پـردازي و پنـداربافی      افسانه«که فرهنگساز است؛ و     » نمونه

ترین معنا، نوعی سرگذشت یا داستان است کـه معمـوالً    ترین و معمول   اسطوره به ساده   «3نورتروپ فراي 

هاي ابتـدایی یـا بـا       اسطوره بدین مفهوم، با فرهنگ    . شود  الهی مربوط می  النوع و یا موجودي       به خدا، رب  

پـردازد    دانشمند دیگري که به تعریف اسطوره می       )3(».هاي پیشرفته مرتبط است     هاي کهن فرهنگ    دوره

                                                          
1 - Historia
2 - Histaren
3 - Northrop Frye
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٤٢        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

اسطوره در جوامع سنتی، داسـتانی قدسـی و مینـوي اسـت کـه کارهـاي            «از نگاه او    .  است 1میرچا الیاده 

کنـد و   آفرین را که در ازل روي داده حکایـت مـی   و موجودات فراطبیعی یا نیاکان فرهنگ  نمایان خدایان   

بنابراین روایت پیدایش جهان، جانوران، گیاهان، نوع بشر، نهادها، آداب و رسوم و علـل خلـق آنهـا و در                   

به بیان دیگر اسطوره، روشنگر معناي زنـدگی اسـت و بـه همـین      . کل شرح آفرینش جهان هستی است     

از « از نظر جالل ستاري      )4(».گیرد  ها جاي می    ها و حکایت    است و در برابر قصه    » داستانی راست «هت  ج

شـناس معاصـر کـه در آن        نخـست، تعریـف علمـاي اسـطوره       : اسطوره دو تعریف متضاد در دست اسـت       

اند یا    همعنی پنداشت   بی«یابند و دوم تعریف مرسوم و متداول تا زمان حاضر که آن را                رمزي می » معنایی«

االتباع یا اسوة حسنه که منـشأ   کنند و برخی دیگر الگوي الزم  را مراد می2از اسطوره تنها داستانی موهوم  

اما دربـارة تعریـف نخـست    .... رسد فراانسانی دارد و همچون سنتی مقدس، از پیشینیان به بازماندگان می 

 تیتوس بورکهارت، فریتیـوف  3گنون،  رنه:گرایان شناسان عصر ما، سنت باید خاطرنشان ساخت که اسطوره    

کلود :فروید، کارل گوستاو یونگ، کارل آبراهام، ارنست جونز، اتو رانک؛ ساختارگرایان          : شوئون؛ روانکاوان 

هانري کـربن، میرچـا الیـاده؛ و دانـشمندانی          : لوي استروس، ژرژ دومزیل، والدیمیر پراب؛ پدیدارشناسان      

» دار معنـی «انـد و اسـاطیر را     همه در اساطیر معنایی جسته و یافتـه 5ن و ژیلبر دور4چون گاستون باشالر 

خواه یا قدسـی و مینـوي و الهـوتی و     با این تفاوت که بعضی آن را باالتر و باالجوي و بلندي   . اند  دانسته

اند و بنابراین با تأویل اسطوره، شأن آن          گفته» رمزي«و به ضرورت    » اصول اولیه «و  » مبادي«حاکی از   

اند و برخی دیگر برعکس با تفسیر اسطوره، معناي آن را تا حد نشانۀ زبانی تقلیل داده و بنابراین از  ودهافز

 و )5(»اما همه چنانچه گذشت اعتقاد دارند اسطوره بر معنـایی رمـزي داللـت دارد   . اند شأن آن فروکاسته 

اي  پـرداز، اسـطوره را بـه گونـه       اسطوره«نظر دارند که براي ایجاد این معناي رمزي           همه به تقریب اتفاق   

 اما نکتـه دیگـري کـه بیـشترِ ایـن            )6(».آورد  زند و توفانی از تصاویر پدید می        توصیفی و تمثیلی رقم می    

                                                          
1 - Mircha Ilyade 
2 - Fiction/Fable
3 - Rene Guenon
4 - Gaston Bachelard
5 - Gilbert Durand
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٤٣            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

هـاي    اند و بر آن نیز اتفـاق رأي دارنـد، جـستار در سرچـشمه                پردازان در مکاتب خود بدان پرداخته       نظریه

ونی و فَرگشت آنها برحسب طبیعـت و فنـاوري اقـوام    پدیدآمدن اساطیر و چگونگی شکل گرفتن و دگرگ      

شناسـی اشـاره    بر پایه آنچه گفته شد و به نام برخی از دانشمندان و مکاتب اسـطوره             . باورمند به آنهاست  

پردازانـه و تـاریخی        هـاي تمثیـل      نظریه -1«: بندي نمود    گونه دسته   توان این مکاتب را بدین      گردید، می 

شـناختی، تعلیـل و عبـادي         هـاي زبـان      دیدگاه -3ریه آرمانی دربارة اسطوره      نظ -2اوهمریستی اسطوره،   

 -6شـناختی اسـطوره،    هـاي جامعـه   ظریـه ن -5سطوره به عنوان جهانبینی بدوي،  ا-4نسبت به اسطوره،   

   حال و پس    )7(». اسطوره به عنوان مظهر بیان حقایق جاویدان       -7هاي ساختارشناختی اسطوره و       نظریه

اي بـود کـه بنیـاد      شناسـی، بایـد در پـی نظریـه     هاي موجود اسطوره تعریف اسطوره و نظریه از آشنایی با    

  . رو را فراهم آورد پژوهش پیش

  

  نظریه کارکرد اسطوره . ب

تواند بـه تمـامی قلمـرو         پردازد نمی   نظریه کارکرد اسطوره نیز از آن روي که به شناسایی اساطیر می           

هاي پیدایی اسـاطیر   شناسی جدا کند و به ناچار گاهی باید از سرچشمه        هاي اسطوره   خود را از دیگر نظریه    

هـا و رمزگـشایی    ها این است که کمتر به سرچـشمه  اما وجه تمایز این نظریه با دیگر نظریه      . سخن گوید 

ها و عملی کـه آنهـا در دورة باسـتانی انجـام      پردازد و بیشترین وزن خود را بر کارکرد اسطوره     اساطیر می 

زیرا نظریۀ کارکرد، بر آنـست  . شود بدینسان اسطوره در یک قالب فرهنگی درك می      . اندازد  اند می   داده  می

اي اسـت کـه       گویی نقل شده باشد، بلکه داسـتان گونـه          که اسطوره داستانی نیست که تنها براي داستان       

د که چـرا در  ده اسطوره توضیح می«. کند  اي را که به آن تعلق دارد گزارش می          هاي جامعه   بعضی ویژگی 

هـا معمـول اسـت؛ منـشأ پیـدایش قـانون و تـوتم و ایـل و آل و طبقـۀ حـاکم و            آن جامعه، بعضی آیین  

اسطوره، گزارش داد و ستد میان خدایان و بـشر اسـت و یـا               . سازد  را روشن می  ... ساختارهاي اجتماعی و  

ن اسـاطیري را خـارج از     تـوان چنـی     در این زمینه و سیاق، نمـی      . هاي طبیعی   تعریف تکاملی بعضی پدیده   

هاي بدوي  در تمدن« بنابراین اسطوره )8(».اند، فهم کرد    چارچوب فرهنگی جوامعی که آفرینندة آنها بوده      

دهد، معتقدات را بیان نموده و اثربخشی مراسم و تشریفات آیینـی              کار مهمی انجام می   ] تر  وگاه پیشرفته [

سازي  وجه افسانه اسی تمدن انسانی است و به هیچپس اسطوره یک عنصر اس. کند را تضمین و تأمین می
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٤٤        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

همـواره بـه آن   ] باسـتانی [پردازي بیهوده نیست، بلکه برعکس، واقعیتی زنده است که انـسانهاي       یا قصه 

اي انتزاعی یا بیـانی، و وصـفی رنگـین بـا کـاربرد                ابداً فرضیه . جویند  کنند و از آن استعانت می       رجوع می 

و  ] یـا باسـتانی   [یست، بلکه به راستی مجموعۀ قوانین واقعـی دیـن بـدوي             گستردة تصاویر و تمثیالت ن    

 و 1سـاختار . بخـشد  که از این رهگذر بـه هـستی، معنـی و اعتبـار مـی     ... است] یا سیاسی[حکمت عملی  

اي از تاریخ اندیشۀ انسانی نیست،  فقط به مفهوم روشن کردن مرحله    ...  اساطیر در جوامع سنتی،       2کارکرد

مهمترین کـارکرد اسـطوره     ] بدین روي، ... [ فهم و درك بهتر معاصران امروزین نیز هست        بلکه در جهت  

دار آدمـی؛ از   هاي معنـی  ها و فعالیت وار همۀ آیین هاي نمونه کشف و نشان دادن سرمشق : عبارت است از  

کهـن و  تغذیه و زناشویی گرفته تا کار و تربیت و هنر و فرزانگی؛ و این بینش براي فهم انـسان جوامـع                  

هـا،   هر کیش، داراي چهار بخـش باورهـا، آیـین         « در چنین رویکردي اگر      )9(».سزا دارد   سنتی اهمیتی به  

هاي مقدس و پیروان شناخته شود، اسطوره اصطالحی است کلی و دربرگیرنـدة باورهـاي مقـدس                   مکان

باورداشـت  گیـرد و    انسان در مرحلۀ خاصی از تطورات اجتماعی که در عصر جوامـع ابتـدایی شـکل مـی                 

یابنـد،   چنین است که این باورهاي انسانی به حکـم تقدسـی کـه مـی      این)10(».گردد مقدس همگان می 

آورند که در آن، این باورهاي مقدس بـه           آیند و ایستایی جهان سنتی را به وجود می          همواره به اجرا درمی   

افکننـد و بـه زنـدگی     ی سایه مـی کارانه و کمتر تغییرپذیر بر همۀ اعمال و رفتارهاي آدم      اي محافظه   گونه

کم از لحـاظ نظـري،    دست«با این همه   . بخشند   معنایی بس شگرف می    )11(»انسان در جستجوي معنا   «

بـه دیگـران   ]  افـراد جامعـه بـدوي،     [هـاي تـازة       تجربه. مجموعه قواعد سنتی، ثابت و تغییرناپذیر نیست      

هاي تازه اگر   این تجربه . کند  سنتی پیشنهاد می  دهد و اصالحاتی را در قواعد         اي را نشان می     چیزهاي تازه 

. شود، تا آنکه سرانجام در سنت جمعی جـاي گیـرد            مفید شناخته شوند، به تمامی آن جامعه خبر داده می         

هـاي    آدمیزادگان با دشواري و حـرارت بـه سـنت         . آید نیز ساده نیست     گونه که به نظر می      البته جریان آن  

دهنـد، چنانکـه    هـاي مرسـومِ رفتـار، سـخت اکـراه نـشان مـی           یر شیوه چسبند و در مقابل تغی      قدیمی می 

کاري که تنبالنـه و بزدالنـه از    بار سنگین محافظه  . اند  کنندگان در همۀ اعصار غرامت آن را پرداخته         ابداع

فعالیت جدي و پرمشقت تفکر حقیقی بیزار است، بدون شـک در گذشـته حتـی بـیش از امـروز سـد راه                

                                                          
1 - Structure
2 - Function
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                  ◊ ١٤٥            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

با این همه، پیشرفت نوع انسان بدوي در بن، همان کمـال یـافتن و منطبـق                 . استپیشرفت انسان بوده    

منتقـل  )] هـا   اسـطوره (توسط باورهاي مقدس    [شدن سنت اجتماعی است که از طریق ادراك و سرمشق           

کرده  یافته که سنت همچنان  ادامه پیدا می  اما تغییرات اصالحی چنان کُند انجام می)12(».شده است می

اصالح در باورهاي مقدس، همواره با وام گرفتن عناصري از یک یا            .  نموده است   ان تغییري نمی  و در بنی  

بدین ترتیـب   . نموده  داده است و هدفی ویژه را دنبال می         چند باور دیگر و به فراخور حال و نیاز انجام می          

که طـی  » انتخاب طبیعی«توان گفت جایگزینی اساطیر با یکدیگر و  ادغام آنها با هم، بر پایۀ فرآیند            می

هـایی   آن با پیشرفت بشر و دستیابی او به فناوري باالتر براي ساده نمودن زندگی از هر جهـت، اسـطوره        

تـوان آن را      آمـده اسـت کـه مـی         سازگارتر با آن پیشرفت خاص، براي الگوي کاربرد شدن به وجود مـی            

هـاي     اسـطوره  2».روینیـسم اجتمـاعی   دا«اي خواهـد بـود از          نامید که خود شاخه    1»داروینیسم فرهنگی «

تنها با خود آموزش کاربرد آن فناوري نو را که همیـشه بـا ایـن بـاور همـراه بـود کـه نیـایی                      جانشین نه 

کردند، بلکه کارویژه و کـارکرد خـاص و تـوأم جـدایی افکنـی و       اي آن را به کار برده است بار می       افسانه

ن یا اقوام تولیدکنندة فناوري جدید با اقوام دیگر فاقد آن بخشی را براي اقوام جداگشته از همسایگا     هویت

شود بلکه تغییر     این فناوري نو، به واقع نه آن تصوري که امروزه از واژة فناوري می             . کشیدند  بر دوش می  

اي بوده است که در شیوة زندگی به دلیل کوچ از جایی به جاي دیگر یـا تغییـرات آب و هـوایی یـا             ساده

بـاور  (شده و نیاز بوده از طریق اسـطوره        ینی در کشت و شکار یا تولید ابزار ساده ایجاد می          یافتن شیوة نو  

به دیگران آموخته شود و همچنین بدان روي که با ادامه زیست و بقـاي آدمـی ارتبـاط نزدیـک      ) مقدس

لـزوم بـه    براي آن تعیین گردد کـه در موقـع          ) خدایی(داشته نیازمند آن بوده است تا پشتیبانی، فرامادي         

سـان زنـدگی    اند و بـدین    برده  یاري خواسته شود و در مواقع دیگري کسانی را که آن شیوه را به کار نمی               

رسد که آدمـی از   به نظر می«به این ترتیب . اند مورد عقوبت قرار دهد گردانده جمعی را با خطر مواجه می   

ختن ابزار الزم براي زندگی مـادي بـه کـار    تنها در سا   اش را نه    هاي انسانی ویژه    آغاز زندگی خود، توانایی   

او از . آورد  گرفـت بـه تـصور در    بست، بلکه نیروهایی فراطبیعی نیز، که در دنیاي واقعی آنها را به کار می 

هاي طبیعت را درك کند و سپس آنها را به سود خـود بـه کـار بنـدد و  از                        کوشید که جریان    یک سو می  

                                                          
1 - Cultural Darwinism
2 - Social Darwinism
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را، به پندار خود، از موجودات موهومی پر کند که امیـد داشـت بـا          کرد دنیاي واقعی      سوي دیگر سعی می   

پـس انـسان دانـش و خرافـات را در کنـار هـم              . زور یا استمالت، آنان را به زیـر فرمـان خـویش درآورد            

ساخت و شاید هدف آدمی از آفریدن آن خرافات و موجودات خیالی آن بود که در محیط خود احساس  می

 بدین روي همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد )13(».پذیر سازد بر خویشتن تحملآسودگی کند و زندگی را 

کنندة سرگذشتی قدسی و مینوي است که در زمان نخستین یـا              اسطوره نقل «در نظریه کارکرد اسطوره،     

کند چگونه  به بیانی دیگر از کارکردهاي اسطوره است که حکایت می. چیز رخ داده است  زمان بدایت همه  

لت سر؛ و به برکت کارهاي نمایان و برجستۀ موجودات فراطبیعی، واقعیتی ـ چه کل واقعیت یعنـی   از دو

اي، نوع نباتی خاص، سلوکی انسانی و کـردار یـا نهـادي ـ پـا بـه        کیهان یا فقط جزئی از واقعیت، جزیزه

گویـد    یعنـی مـی   . اسـت » خلقت«بنابراین اسطوره همیشه متضمن روایت یک       . عرصه وجود نهاده است   

اسطوره تنها از چیـزي کـه واقعـاً         . چگونه چیزي پدید آمده، موجود شده و هستی خود را آغاز کرده است            

اند و بـه ویـژه بـه       افراد اسطوره، موجودات فراطبیعی   . گوید  روي داده و به تمامی پدیدار گشته، سخن می        

. اند، شناخته شـده و شـهرت دارنـد    هچیز انجام داد  پرارج و اعتبار سرآغاز همه  خاطر کارهایی که در زمان   

بودن اقدامات و اعمالشان را عیـان  » فراطبیعی«نمایند و قداست یا فقط       اساطیر کار خالق آنان را باز می      

طبیعـی    هاي گوناگون ناگهانی عناصر مینوي یا فوق        خالصۀ کالم اینکه، اساطیر ورود و دخول      . سازند  می

 نهد سازد بنیان می طغیان عناصر مینوي است که واقعاً عالم را میاین فوران و   . کنند  را در عالم وصف می    

بر اثـر مـداخالت   ] از دیدگاه انسان سنتی[باالتر از این، . دهد گونه که امروز هست نشان می  و آن را بدان   

موجودات فراطبیعی است که انسان، آنچه امروز هست شده؛ یعنی موجـودي میرنـده، صـاحب جـنس و                    

هـاي    اما فرآیند جانشینی اساطیر که از آن سخن به میان آمد به جـز اینکـه اسـطوره                )14(».پذیر  فرهنگ

شد تا آنجا کـه گـاهی کـارکردي ویـژه بـراي چنـد                 آمیختگی آنها نیز می     آفرید باعث به هم     نوینی را می  

گشت و همواره چنین اساطیري براي مفهوم دادن به امري به یاري یکدیگر آمده                اسطوره قابل تصور می   

آمدند و درست همین مطلب است که در نظریه کارکرد اسطوره براي          از عهدة خویشکاري خویش برمی     و

هویت یـک جامعـه یـا     » نماد«اي که     براي نمونه از یک سو اسطوره     . آفریند  هر پژوهشگري دشواري می   

ی را  قوم است، در همان حال و از سوي دیگر و در پیوند با خویـشکاري نخـستین، قـدرت یـا آرمـانگرای                      

اي را  شاید بتـوان دلیـل چنـین پدیـده    . شود کند و از این دست اساطیر به وفور یافت می      می» نمایندگی«

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  

      

◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٤٧            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

اي نیازمند بـود، در عـین اینکـه فنـاوري             دانست که به اسطورة تازه    » فناوري نو «پیشرفت بشر در ایجاد     

دیگر، انسان را به انجام امور      گذشته نیز همچنان در حال کار باقی می ماند و این دو فناوري به یاري یک               

ها براي تدوام یافتن، نیازمند شکلی از نمـادگرایی          اما به هر روي بیشتر این اسطوره      . ساختند  خود قادر می  

زیرا نشان دادن یک نماد که باري مفهومی دارد، همواره بـراي آدمـی   . بودند تا همواره در دسترس باشند  

. بـستند  تـر در ذهـن نقـش مـی       به عالوه اینکه نمادها سـاده     . تر از نقل کل یک اسطوره بوده است         آسان

اي کـه بـا    اندیـشه «به سخن رساتر . هاي رمزگونه بسیار کارآمد بودند همچنین نمادها براي بیان اسطوره  

شـود کـه     یابد از طریق نمادهایی متفاوت به دیگري منتقل مـی    تصاویر خیال و رمز، واقعیت و تحقق می       

بازي در حرکـات و اشـارات و           آوایی در زبان، نقوش نمادین در کتابت، نمادهاي الل         نمادهاي: عبارتند از 

نماد، چیـزي اسـت و عمومـاً شـیئی کمـابیش عینـی کـه        . ... ها و مذاهب نیز عالمات و اساطیر و خرافه     

اي هـم هـست کـه         نماد، نمایش یا تجلی   . جایگزین چیز دیگر شده و به این علت بر معنایی داللت دارد           

اي، چه واضح و بدیهی و چه  شه و تصویر یا حالتی عاطفی را به حکم تشابه یا هرگونه نسبت و رابطه     اندی

در اکثر موارد احساسات عاطفی با ممثول یا نمـاد شـیئی، مالزمـت    . ... دهد  قراردادي مورد اشاره قرار می    

ذهن، مناسبات ویژة شوند که ممکن است در  دارد و این احساسات به راستی معناي آن نماد محسوب می        

هـاي   گونـه قرابـت   توزانه و حاکی از ترس و بیزاري یا تحقیر بیافریننـد و بـدین         عاشقانه یا خصمانه، کینه   

چیزي ممکن است نماد چیز دیگر شـود بـه شـرطی کـه            ] به این ترتیب  [،  ...نمادي دیگري را القاء کنند      

یعنی نمایش چیـزي توسـط آن، از تـداعی    ] ،و کاربرد نماد... [احساس، صبغۀ مشترکی میان آن دو بیابد     

رو نمـادپردازي تقریـب و        از ایـن  . معانی و پیوستگی تصورات وتصاویر ذهنـی و احـساسات نتیجـه شـود             

 پس نظریه کارکرد اسطوره در پی شناخت نمادها و کـارکرد آنهـا در              )15(».تشبیهی کمابیش کامل است   

توانـد در بیـشتر سـطوح سـاخت      ین این نظریـه مـی     همچن. شدند نیز هست    اي که به کار گرفته می       دوره

تـر کـه در آنهـا قـدرت          سان آن هنگام که براي شناخت جوامع پیشرفته         بدین. اجتماعی به جستار بپردازد   

شناسـی    شود و بـه حـوزة اسـطوره         متمرکز گشته و بالطبع، پاي سیاست به میان آمده، به کار گمارده می            

این امر، پژوهش   . دهد   را در امر سیاست جوامع باستانی، نشان می        ها  سیاسی وارد گشته و کارکرد اسطوره     

اما . کند  شناسیِ سیاسی و گسترة عناوین مورد بررسی آن راهنمایی می        را به سوي تعریف مفهوم اسطوره     

ها داراي  در مقام نقد بر نظریۀ کارکرد اسطوره باید خاطرنشان ساخت که این نظریه همچون دیگر نظریه        
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نقد دیگر این است کـه  . تواند همۀ ابعاد شناخت اساطیر را زیر پوشش خود درآورد   است و نمی  برد خاصی   

هاي باستانی باورمنـد بـه    هایی که مد نظر انسان ها و کارویژه آیا نظریه می تواند به تمامی معنا، آن نقش       

زیـرا  . ن گفـت خیـر  تـوا  است را به ترجمان گذارد؟ در پاسخ به این پرسش نیز به جرأت مـی               اساطیر بوده 

گیرد که هر زبان شکلی از تجریـد          دشواري اي زبانشناختی در میان است و این امر از آنجا سرچشمه می            

چه در سخن گفتن و چه در به کار بردن . کند که براي اهالی همان زبان قابل فهم است          را با خود بار می    

یگر است که موجب ایجاد دشـواري در درك  نمادها؛ و این درست همانند ترجمۀ اثري از زبانی به زبان د          

چنـدان کامـل از    اند و به طور نه  ها که باورهاي مقدس پیشینیان بوده       اگر اسطوره . شود  و رساندن معنا می   

اند متن پنداشته شود، در شـناخت و   طریق نوشتار به زبان باستانی و نقشینه به دست بشر امروزین رسیده    

نخستین پله در رویکرد بـه  «در حقیقت، . وجود دارد که در شناخت متن    هایی    کارکرد آنها، همان دشواري   

دهد و  شنود و پاسخ می   زند، آن کس که می      گانه است میان آن کس که حرف می         مسأله متن، نسبتی سه   

شود کیفیت جهان و سـاحت جهـان     زیرا آنچه در سخنی دانسته می     ... شود  جهان موجود که از آن یاد می      

هـاي    اما  در مورد شناخت اسطوره هیچ کدام از ایـن بخـش            . [شود  ارتباط گشوده می  ساحتی که با    . است

تـوان از طریـق       هـاي دور اسـت در نتیجـه نمـی           گانه در حال حاضر وجود ندارد و متعلق بـه گذشـته             سه

گانه   نوشتار به این مناسبت سه    دومین پله، بازتابی است که در آن،         ...]سخنورزي به شناسایی دست یافت    

شود، چرا که نوشتار نیروي حفظ سـخن          در آغاز، از راه نوشتار، سخن از گوینده رها می         . شود  فزوده می ا...

پس نوعی استقالل متن در میان است که با رویداد سـخن  . شدن گوینده، دارد  را پس از گذشت و ناپدید     

ي بیابـد مـستقل از   ارتباط دارد و از آغاز در سرچشمۀ آن حضور داشته و به مـتن امکـان داده تـا تقـدیر                    

تر از نسبت     گشاید بارها گسترده    از سوي دیگر، در مورد مخاطب، نوشتار مناسبتی می        ... سرنوشت مؤلفش 

پـس در   ... هایی دارد نامحـدود     متن مخاطب . ماند   تو محصور می   -لمه که همواره در ارتباط میان من      مکا

دهد کـه در نهایـت اثـري          ثر امکان می  قیاس با بسته بودن مکالمه، متن گشوده است و همین نکته به ا            

ها رخدادي است تازه در گفـتن کـه مـتن را       ها و هر یک از خواندن       پایان خوانش   باشد گشوده با تعداد بی    

شـود،   در سومین پله، جهانی که به اینسان با نوشتار گشوده مـی   . گیرد تا بدان فعلیتی تازه بخشد       دربر می 

ادبیـات، دنیـاي   . مکالمه در جهان گفتاري وابـسته اسـت بـه شـنونده    در حالیکه . پایان دارد خود افقی بی  

گشاید و حـس و ا دراك از        آفریند، جهان امکانات را، و در نتیجه، افقی از واقعیت را نیز می              حکایت را می  
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٤٩            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

درست به همین دلیل است که      ) 16(».یابد  واقعیت با این جهانِ حکایت و امکانات، تنوع و چندگانگی می          

هـاي متفـاوتی      توان از کارکردهـا خـوانش       زیرا می . شود  رو می   کرد اسطوره نیز با دشواري روبه     نظریۀ کار 

بندي باید گفت نظریـه کـارکرد اسـطوره     در یک جمع. داشت و از هر اسطوره چندین کارکرد را فهم کرد         

تر نیازمند  رفتهدارد که انسان بدوي نیازمند آن بوده است که براي ادامۀ زندگی خود؛ و انسان پیش بیان می

اي   آن بوده است تا براي ادامه بقاي ساختار اجتماعی جامعۀ خود، باورهاي مقـدس خـویش را بـه گونـه                    

ترین کارکرد اساطیر پاسداري از بقاي نوع انسان در مفروض نخـست   آیینی تکرار کند و بدین جهت مهم     

ي ابزارهـا و سـاختارهاي  اجتمـاعی    کارگیر و بقاي نوع جامعه در مفروض واپسین در قالب پاسداري از به   

  . بوده است

  

  شناسی سیاسی و گسترة حوزة آن  تعریف اسطوره. پ

در حقیقـت  . گیـرد  تنها یک علم بـسته نیـست کـه گـسترة پهنـاوري را دربـر مـی            شناسی نه   اسطوره

ا، در هاي اساطیري زنده یا مرده و فرارفتن کیفیات عمومی و کلی آنه شناسی با بررسی مجموعه    اسطوره«

در امـر بررسـی تـاریخی شـکل     (تواند به علوم سیاسـی        گیرد و می    شناسی فرهنگی قرار می     خدمت مردم 

، علـوم اجتمـاعی و اقتـصادي، تـاریخ، جغرافیـاي تـاریخی،              )دهنـدة آن    گرفتن دولت و عناصـر تـشکیل      

 )17(».ره جویـد  شناسی و تاریخ فلسفه یاري رساند و خود، به طور متقابل از آنهـا بهـ                 باستانشناسی، مردم 

هـاي    مایـه   هـا و بـن      شناسی علمی است زنده و پویا که در امر سیاسـت بـه شـناخت ریـشه                  پس اسطوره 

اسطوره شناسی سیاسی «: پس در تعریف آن باید گفت. گیري دولت در معناي فراگیر آن می پردازد    شکل

تـوان آن را در   نمـی شناختی کـه  . هاي سیاسی است هاي ذهنی حاکمیت در واقع در پی شناخت مکانیسم 

شناسی، تداومی منطقی  هاي سیاسی، از دیدگاه انسان اسطوره. هاي تنگ زمانی و مکانی محدود کرد قالب

تداومی که ظهور و تحـول اشـکال هنـري ـ فناورانـه و اسـاطیري را بـه        . در سراسر تار یخ انسانی دارند

 و ایـن     )18(»دهـد؛   ي دیگر پیوند مـی    صورت دائم با اشکال زیستی از یک سو و با اشکال سیاسی از سو             

از «بر این پایـه  . اند گر شده هاي نمادین جلوه همواره به پیکرة نظام) تکنولوژیک(اشکال هنري ـ فناورانه  

هاي انسانی از آغاز تـا امـروز، محـوري سیاسـی یعنـی               آنجا که محور اصلی نظام یافتن و تدوام جماعت        

ش بـه محـور   هاي نمادین نیز هر چه بیشتر از پـی        است، نظام  محوري مبتنی بر اصل نظم و اطاعت بوده       
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٥٠        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

هاي سیاسی قابل مشاهده است و خود را به صورت امري ثابت  آنچه در همۀ نظام...سیاسی وابسته شدند 

در مفهـوم سـاخت ابزارهـا و اشـیاي      (هاي نمـادین      دهد، وابستگی و تبعیت کامل نظام       و پایدار نشان می   

هاي نمادین را  هر نوع مالکیت و هر نوع دولتی تالش کرده است نظام. ی استهاي سیاس به نظام) هنري

به اطاعت کامل خود وادارد، هرچند  همواره در ایـن امـر موفـق نبـوده و در بـسیاري مـوارد حتـی کـار                       

اما در نهایت، شناخت و تحلیـل تـاریخ     . اند  هاي اخیر، نظام سیاسی را دگرگون کرده        معکوس شده و نظام   

 از )19(».رو خارج از چارچوب تاریخ حاکمیت سیاسی ممکن نیست  شناسی به هیچ فناوري و اسطورههنر،  

باشند کـه هیچگـاه       درست است که بعضی اساطیر شامل مطالب و در پیوند با رخدادهایی می            «دیگر سو   

بـه روایـت   هـاي سیاسـی    اند، اما بسیاري از اساطیر دیگر، به ویـژه اسـطوره   وجود بیرونی و مادي نداشته 

پردازند که وجود حقیقی داشته و دربردارندة رویدادهایی اسـت کـه در حقیقـت بـه                   سرگذشت مردمی می  

باشد،  گردد بنیان مطلبی اسطوره خوانده شود، محتوا و درونمایۀ آن نمی آنچه موجب می... اند وقوع پیوسته

پـذیرش  . هاي عملی قرار گیـرد  ماجتواند در خدمت آ گونگیِ آن و این واقعیت است که می        بلکه در روایت  

اسطوره به عنوان مبحثی عملی در پیوند با آن است که مردم آن را به  عنوان حقیقتی پذیرفتـه باشـند و          

آید که این اسطوره، داستان تجربۀ کسانی را که روي سخن آن با ایشان اسـت،                آنگاه واقعی به شمار می    

سـان اسـطورة سیاسـی، داسـتان      بدین.... ن دارند، تأیید کندهاي عملی را که در ذه     بیان نماید و آن آماج    

کند و در موارد بسیار، گزارش یا داستان موجودیت یا کیفیت تأسیس ایـن                اي سیاسی را روایت می      جامعه

باشد که حاال بازسازي، اصالح، تکمیل و نگاهداري از آن ضرورت پیدا کرده  جامعۀ سیاسی در گذشته می  

یابد که مقرر شـده در آینـده          اي از جامعۀ سیاسی ارتباط می       ر دیگر موارد به گونه    اسطوره سیاسی د  . است

 بـدین ترتیـب     )20(».ایجاد شود و منظور از بیان آن، ترغیب افـراد در تـسریع شـروع سـاخت آن اسـت                   

گیـرد و آنگـاه کـه وارد جهـان باسـتانی              شناسی سیاسی گسترة بزرگی از موضوعات را دربر مـی           اسطوره

اي در ایـن دوره بـه سـر          آن علت که نهادهاي گوناگون اجتماعی در پیونـد بـه هـم آمیختـه               شود به   می

برند، موضوعات مورد بررسی به یکدیگر پیوند تنگاتنگی یافتـه و بـه ویـژه در حـوزة سیاسـت دچـار                        می

. تواند چنـدین کـارکرد سیاسـی را بـا خـود بـار نمایـد        شوند به طوري که یک اسطوره می    همپوشانی می 

زایی  بخشی، آرمانگرایی، فرجامشناسی، مشروعیت   سازي، قدرت   بخشی، امنیت   کردهایی همچون هویت  کار

تـوان در پـی       ها در حوزة سیاست به میان آمد، می         حال که سخن از دنیاي باستانی و کارکرد اسطوره        ... و
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٥١            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

 بـه کوتـاهی   اما پـیش از آن نیـاز اسـت   . هاي باستانی ایران زمین در حوزة سیاست رفت        کارکرد اسطوره 

  . دربارة تاریخچه و  ادبیات پژوهش حاضر مطالبی به گفته آید

  

    تاریخچۀ پژوهش.2

هاي تکاملی بـسیار کـه اجـداد او از سـر       پس از دوره1شود که انسان خردمند داستان از آنجا آغاز می    

راحـل نهـایی   هاي نوع مـا متعلـق بـه م     اولین اسکلت «در حقیقت   . یابد  گذرانده بودند بر زمین حضور می     

 نامیـده   4 و ماگـدالنی   3 سولرتري 2هاي فرهنگی اي مربوط است که اریگناسی،        آخرین عصر یخ و به دوره     

.  فوقانی با چندین طبقه و نژاد جداگانه از هم متمایز شـده انـد     5این انسان هاي دورة پلئیستوسن    . اند  شده

اي کـه     داشته باشند، ولی هیچ سنگواره    در حقیقت اینها در ظاهر باید یک تاریخ تکاملی دراز را پشت سر              

، »انسان خردمند«تاریخ موثقی داشته باشد در دست نیست که چنین تاریخی را نشان دهد و از زمانی که 

نخستین بار بر زمین پاي گذاشت، تکامل بدن او در عمل متوقف شده، امـا پیـشرفت فرهنگـی او آغـاز                       

 پوشیدنی اسـت،      و ماگدالنی با انسان امروزین چشم      هاي اوریگناسی   هاي جسمی انسان    فرق. گشته است 

سان در تیرة انـسان، پیـشرفت فرهنـگ، در واقـع              بدین. اندازه است   در حالی که  تفاوت فرهنگی آنها بی       

جدا شـدن انـسان خردمنـد از دیگـر جانـداران         « بر این پایه     )21(».جاي تکامل اورگانیک را گرفته است     

اي از  به معنی مجموعـه » جهان«فرهنگی انجام یافته که در طول آن،        بیولوژیک در یک فرآیند طوالنی      

ترین این ادراکـات بـراي او، دو مفهـوم            انسانی در ذهن او شکل گرفته و مهمترین و اساسی         » ادراکات«

گردد تـاریخ انـسان توسـط          اي است که موجب می       چنین پیشرفت فرهنگی   )22(».مکان و زمان بوده اند    

هاي گوناگونی همچون عصر دیرینه سنگی، عصر نوسنگی، عصر مس، عـصر               دوره علم باستانشناسی به  

کند و مـدارك      باستانشناسی، پیشرفت فرهنگی انسان را مطالعه می      «زیرا  . مفرغ و عصر آهن تقسیم شود     

                                                          
1 - Homo Sapiens
2 - Aurignacian
3 - Solutrean
4 - Magdalenian
5 - Pleistocene
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٥٢        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

. سـاختند   هایی است که آدمیان گذشته براي فراهم کردن غذا و پناهگـاه مـی               ها و کلبه    آن ابزارها، سالح  

اي هـستند کـه بـراي تـأمین           یابنـده   مایانندة مهارت فنی پیشرونده، دانش فزاینده و سازمان کمال        اینها ن 

تأثیر آیین باروري و مراسم جادویی مربوط به وادار سـاختن           ]... براي نمونه . [شدند  زندگی به کار برده می    

. کار بـوده اسـت  نیروهاي تولید و یا تقویت آنها، شاید در دورة نوسنگی بـیش از هـر وقـت دیگـري آشـ               

، در  هـاي جنـسی نمایـان    هاي کوچک زنان، تراشیده شده بر سنگ یا کنده شده بر عاج، با ویژگـی   پیکره

هاي مشابهی    ها و گورهاي نوسنگی نقش      ولی در قرارگاه  . اردوگاهاي عصر دیرینه سنگی دیده شده است      

در . [شوند نامیده می» االهۀ مادر«اند، بسیار معمول است و این نقش ها غالباً  که در گل رس ترسیم شده    

آنگاه که انسان یکجانشینی و کشاورزي را آموخت، نیازمند مشاهدة عمیقتـر فـصول و         ] ... اي دیگر   نمونه

زیرا کشاورزي ذاتاً موسمی است و موفقیت در آن تا حد زیادي بستگی به              . تر زمان سال شد     تقسیم دقیق 

آورد نه اهلۀ قمرکه تقویم شکارگران    ر چیز را خورشید پدید می     لیکن زمان درست ه   . زمان انجام کار دارد   

نقـدر آشـکار اسـت کـه       تر تغییرات مسیر خورشید بین انقالبین آ        هاي شمالی   در سرزمین . ریخته بود   را پی 

سان مشاهدة آثاري از نقش خورشـید بـه عنـوان فرمـانرواي         بدین. توان فصول را از روي آن دریافت        می

 به این ترتیب برزگري انسان وابستگی به تقـویم          )23(».کند  و و اهمیت آن را ثبیت می      فصول، تأکید بر ا   

سـپس پیرامـون   . گرایـی منتهـی شـد    خورشیدي و شرایط جوي را در پی داشت که در نهایت بـه سـنت         

زیـرا  . شـد  هاي مادر و خورشید نظامی از باورهاي مقدس به وجود آمد که همواره پاس داشـته مـی           االهه

نمـود  و انحـراف از    اي بستگی پیدا کرده بود که غذاي او را مهیا می     سان یکجانشین به فناوري   زندگی ان 

شد یـا نـوآوري    آن فناوري به واسطه تغییر شرایط جوي که به خشم خدایان و نیروهاي طبیعت تعبیر می 

ایـۀ همـین   بـر پ . در کشاورزي که ممکن بود به شکست بیانجامد، نابودي زندگی آدمیان را در پی داشت       

 هـزار  10یافته را در حـدود   هاي ثابت و اسکان از زمانی که انسانها توانستند نخستین جماعت   «کشاورزي  

هـاي انـسانی در     هزار سال پیش نخستین تمدن5 ویژه از زمانی که در حدود        پا سازند و به    سال پیش بر  

یافتـۀ    هاي مقدر و مرکزیـت     میان دو رود و مصر شکل گرفتند و قدرت سیاسی به صورت نخستین دولت             

اي میان سه حوزه، حـوزة   ظاهر شد، از همین زمان نیز آمیزش و وابستگی فراینده      ) سومر و مصر  (آسیایی  

هنر یا صنعت در مفهوم عام آن یعنی توانایی ساخت و آفرینش اشیاء، حوزة اسطوره یـا باورهـاي ذهنـیِ                

وناگون ایشان و سرانجام حوزه سیاسـی، یعنـی         هاي گ   بینی  ها براساس جهان    مقدس و آرمانی شدة انسان    
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٥٣            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

تنها در میان مصریان    چنین روندي نه)24(».هاي تولید، انباشت و توزیع قدرت به وقوع پیوست          مکانیسم

آنان . آرام همین روند را پی گرفتند و سومریان در جریان بود، بلکه دیگر اقوام تیرة انسان خردمند نیز آرام           

البته بدیهی است که هر کـدام از ایـن          .  به وجود آورده و توانسته بودند  بقا یابند         نیز فرهنگ ویژة خود را    

اقوام تاریخ ویژة خود را داشته باشند و زمان دستیابی آنها به  ابزارهاي همسان، ایجاد باورهاي مقـدس و    

ن به شناخت شناسی است که اکنو به واقع این علم قوم«. ایجاد قدرت متمرکز در میان آنان متفاوت باشد  

پردازد که در یک محـدودة جغرافیـایی در    هاي نژادي و خاستگاه قومی و  حیات تاریخی اقوامی می    ریشه

دهد که هر مجموعه از اقوام داراي نـژاد، زبـان و فرهنـگ               این علم نشان می   . زیستند  روزگاران کهن می  

شناسـی    قـوم . جـود داشـته اسـت     هاي جسمانی نیز تشابهاتی میان آنها و        مشابهی بوده و از لحاظ ویژگی     

هـاي بـسیار دور، بـسیاري از اقـوام کـه اکنـون در اروپـا، ایـران، و هنـد                       در گذشته . ...روشن کرده است  

ها آن اسـت   وجه تسمیۀ نام آن. اند  زیستند، همه به یک گروه قومی، به نام هند و اروپایی تعلق داشته              می

هاي جدیـدي را بـه وجـود     هاي تازه، ملت  سرزمینهاي مکرر و آمیزش با مردم بومی       که در پی مهاجرت   

زیستگاه نخست اقـوام  . آورند که در شرق تا هند و در غرب در سراسر اروپا گسترش یافته و ساکن شدند            

رسد که در اواسـط عـصر مفـرغ، یـک دسـته              و به نظر می   ... هاي اوراسیا بوده است     هند و اروپایی دشت   

... هاي آسیا و اروپا بتـوان یافـت         گوي مشترك در بخش اعظم استپ     داري و با ال     هاي مبتنی بر گله     تمدن

» آریـایی « در پی مهاجرت این اقوام کـه تـاریخ آنهـا را         )25(».که بعدها به سمت جنوب پیشروي کردند      

 در منطقـه  3هـا   و ماسـاژت   2هـا    کیمـري  1هـا،   هاي سکاها، سـارمات     هایی از آنان با نام      نامیده است، دسته  

هایی به    هایی به هند و دسته      مانده و دسته    شود باقی    با نام آسیاي مرکزي شناخته می      جغرافیایی که اینک  

 و ساسـانان بـه   4هـا  ، پـارت )ها پارس( هخامنشیان   ،هایی دیگر نیز همچون مادها      سوي اروپا رفته و دسته    

ومی شامل شود روانه شدند و در این سرزمین با اقوام ب تري که اینک ایران نامیده می سوي منطقۀ جنوبی  

                                                          
1 - Sarmatians
2 - Cimmerians
3 - Massagetas
4 - Parthians
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٥٤        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

 درآمیختـه و توانـستند   )26 (هـا   و ایالمـی 6هـا   گـوتی 5هـا،   کاسـی 4 لولوها،3 ماناها،2 اورارتورها،1ها،  هیتی

اي از جهان متمدن آن روزگـاران   هاي گسترده ها بر بخش هاي متمرکزي را به وجود آورند که سال        دولت

 از باورهـاي مقـدسِ مردمـان زیـر          ها در بخش نظري حوزة سیاسـت،        در واقع این دولت   . رانند  فرمان می 

توان گفت مردمی با کارکرد باورهاي مقدسِ خود          بردند و به سخن دیگر می       پوشش و نفوذ خود بهره می     

هاي پرقدرتی را به وجود آورنـد کـه تـاریخ از آنهـا بـا       در حوزة سیاست توانستند چنین دولت ) ها  اسطوره(

سال اینک پژوهش وارد بررسی کارکرد   بدین. کند   یاد می  عنوان مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان     

  . بپردازدبست هاکند به بازشناسی  این کار هاي باستانی ایران در حوزة سیاست شده و تالش می اسطوره

  

زایـی،    بخـشی، امنیـت     هاي ایران باستان در قالـب هویـت         هاي سیاسی اسطوره  بست  کار. 3

  رجامشناسیزایی؛ و آرمانگرایی و ف مشروعیت-قدرت

هاي بسیار داشته است، اما همواره این فرآیند       ها در طول تاریخ فراز و نشیب        گیري دولت   فرآیند شکل 

اند،  اي متغیر داشته مایه داراي اجزایی بوده است که اگرچه تحوالتی در نوع نگاه به آنها پدید آمده و درون  

اجزایی همچون سـرزمین،    . اند  رات کمی نموده  گذاري تغیی   با این وجود خود این اجزاء کمینه در بخش نام         

جمعیت، در اختیار داشتن قدرت، ایجاد مشروعیت براي قدرت، به وجود آوردن امنیت و پی گرفتن اهداف 

رو ایـن اسـت کـه در ایـران باسـتان        حال پرسش پژوهش پـیش    )  .غایی سیاست   کمال  (در امر حکومت    

اند؟ در پاسخ بـه   هاي سیاسی داشته ایی براي تشکیل نظامها چه کارکردي در راه ایجاد چنین اجز      اسطوره

این پرسش پژوهش عناصر سرزمین و جمعیت را در مفهوم کارکرد هویت بخش اساطیر، عنصر امنیت را              

زاي   زاي اساطیر، عناصر قدرت و مشروعیت را در بخش کارکرد قدرت مشروعیت             در بخش کارکرد امنیت   

                                                          
1 - Hitties
2 - Urartians
3 - Mannaens
4 - Lullubians
5 - Kassites
6 - Guttians
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٥٥            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

هـاي ایـران باسـتان     فهوم کارکرد آرمانگرایی و فرجامشناسی اسـطوره اساطیر و  عنصر اهداف را در دو م   

.کند جستجو می

  

  ها در ایران باستان خش اسطوره ب کارکرد هویت. الف

را دربـر گیـرد گـامی نخـست       ) جمعیـت (بخشی در اساطیر پیش از آنکه سـرزمین و مردمـان              هویت

ن از میان رفته اسـت و ایـن گـام همانـا          دارد که در تحول عناصر سرزمین و جمعیت در دنیاي مدر            برمی

ز یکـدیگر  ادر این کارکرد سیاسی باور به نوع آفرینشی خاص اقوام گونـاگون را      . چگونگی آفرینش است  

  .جدا کرده و به آنها هویت تازه اي می بخشد

  اسطورة آفرینش) 1

مختلفی را بـه وجـود   هاي بزرگی بودند که اقوام  گفته آمد که آریاییان پیش مهاجرت از اوراسیا دسته 

این اقوام پس مهاجرت هر یک به سویی رفته و گروهی راه هند، گروهی راه ایـران و گروهـی          . آورند  می

هـاي    همۀ آنها در ابتدا باورهاي مشترکی داشتند، اما پس از ورود بـه سـرزمین              . راه اروپا در پیش گرفتند    

از سایر اقـوام نزدیـک بـه خـود مـشخص        ورد تا   آتازه، نیاز به شناسایی، هویتی نوین براي آنها به وجود           

در اندیشۀ آریاییان همیشه نوعی دوگانگی جاي داشته است؛ تعارض میان خـوب و              «در این میان    . شوند

دهد، امـا   ن باستان را تشکیل میاهاي ایر   هایی آیین   این شیوة تفکر در حقیقت هستۀ زیربنایی اندیشه       . بد

 نوعی توازي و توازن در میان فرمانروایـان مینـوي جهـان از دیـدگاه     هاي دور به ویژه در هند، در گذشته 

خـدایانی  . اند  ها فرمانروایی کرده    به عبارت دیگر دو گروه از خدایان در اندیشه        . آریاییان وجود داشته است   

گروه دوم کـه دیـو نامیـده        ... دهندة پایگاه خسروي هستند و      شوند و نشان     نامیده می  1»اسوره/آسورا«که  

این میراث آریایی و هند وایرانی در وِداهـا، بـه صـورت             . دهندة صالبت رزمی می باشند      شوند و نشان   می

گروه نخست خدایان فرمانروا هستند که به صورت فرمـانروایی و           . ... یابد  گانه تجلی می    خدایان گروه سه  

 قرار دارد، خدایی بزرگ 2»ورونه«یا » ورنا«در رأس آنها . دارند» اَسوره«کننده و لقب      روحانیت جلوه  می   

                                                          
1 - Asura/Asure
2 - Verena/Verone
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٥٦        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

گروه دوم خدایانی هستند در     .  که خداي مهر و دوستی است      1»میترا/میتره«و از همکاران او     ... و با ابهت  

خـدایایی  .  در چکـاد آنـان جـاي دارد     2»اینـدره /اینـدرا «مقام ارتشتاري و جنگجویی که لقب دیو دارند و          

فرستد و اژدهاي خـشکی و خشکـسالی را نـابوده      می هاي سیالبی را پس از فصل گرما        نیرومند که باران  

گـر   هاي گوناگونی از طبیعت را جلـوه  تر هستند که پدیده هاي پایین گروه سوم خدایانی در مقام    ... سازد  می

کـه در ایـران بـه صـورت       » هـا   اسـوره «هـا بـه  ایـران، لقـب گـروه              اما در گذر این اندیـشه     ... باشند  می

در آیین ... شود گردد و بزرگترین خدا، اهورا مزدا نامیده می   ب سرور بزرگ می   آید، لق    درمی 3»اهوره/اهورا«

درگاهان کهـن   . هاي گذشتۀ آریاییان هستند     خیزدکه خدایان آیین    مزدیسنا، زرتشت به نبرد با دیوان برمی      

ترین بخش اوستا، دیوان خدایان دشمن هستند؛ موجودات مینوي ولی عمال دنیـاي بـدي کـه زرتـشت                   

به دیگر سخن، دیوان، ایزدان، جامعۀ آریایی شرقی هـستند کـه بـا جامعـۀ                . کند   آنان را انکار می    الوهیت

هـایی از   در بخـش ... آینـد  کم دیوان به صورت خدایان دروغین درمی     معتقد به گاهان اختالف دارند و کم      

اتوهـا و پریکـان   زنند و در کنار ی   نیز دیوان هزارهزار، دست به یورش می       5،»ها  یشت« هم چون    4»یسنا«

کم دیگر دیوان، ایـزدانِ جامعـه نیـستند، بلکـه خـود انبـوهی از اهریمنـان         از این پس کم. گیرند قرار می 

سان نخستین تغییرات براي ایجاد یک هویت    بدین. گیرد   که اهریمن در چکاد آنان جاي می       )27(»هستند

گونـه پیداسـت کـه        به بهدین آن  «پس داستان چگونگی آفرینش     . دهد  جدید در اسطورة آفرینش رخ می     

اهـریمن در تـاریکی، بـه پـس         ... بـود   هرمزد در باال، با همه آگاهی و بهی، زمانی بیکرانه در روشنی می            

. است،که آمیزش دو نیرو بدو است» واي«میان  ایشان تهیگی بود که ... دانشی و زادکامگی، فروپایه بود 

اند زیـرا میـان ایـشان         مند  ر مرز، هر دو مینو به خویشتن کرانه       د... اند  کرانگی  مندي و بی    هر دو ذات کرانه   

هرمزد به همه آگاهی دانست که اهریمن هست، برتـازد و          ... تهیگی است، یکی به دیگري نپیوسته است      

پس او به مینویی آن آفریدگان را که براي مقابله بـا افـزر اهـریمن    ... جهان را به رشک کامگ فرو گیرد     

                                                          
1 - Mitra/Mitre
2 - Indra/Indre
3 - Ahura/Ahure
4 - Yasna
5 - Yasht
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٥٧            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

اهـریمن بـه سـبب پـس دانـشی از          ... ید و سه هزار سال آفریدگان به مینویی ایستادند        دربایست فراز آفر  

چـون هرمـزد و آن   . سپس، از آن ژرف پایه برخاست، به مرز دیدارِ روشنان آمـد         . هستی هرمزد آگاه نبود   

ز روشنی ناگرفتنی را دید، به سبب زادکامگی و رشک گوهري فراز تاخت، سپس چیرگی و پیروزيِ فراتر ا

آنگاه هرمزد با دانستن . آنِ خویش را دید و باز به جهان تاریکی تاخت، بس دیو آفرید براي نبرد با هرمزد

بر آفریدگان من یاري بر، ستایش کن       ! فرجامِ کار گیتی به مقابلۀ اهریمن آشتی برداشت و گفت اهریمن          

... دگان تو را نیز جاودانه بمیرانم      و آفری ]  چنین نکنم [اهریمن گفت که    . شوي... مرگ  تا به پاداشِ آن بی    

زمان تعیین کن تا کارزار را بدین پیمان به نه هزار سال فراز افکنیم، زیرا دانـست کـه                 : پس هرمزد گفت  

هرمزد این را نیز به آگاهی دانست که د ر این نه هزار سـال،               ... بدین زمان کردن، اهریمن از کار بیفکند      

، سه هزار سال، درآمیختگی، کام هرمزد و اهریمن هر دو رود و بـدان           سه هزار سال همه کام هرمزد رود      

 1چـون هرمـزد اَهونَـور   ... فرجامین نبرد، اهریمن را از کار توان انداختن و پتیارگی را از آفرینش بازداشتن         

 )28(».اهریمن از ناکارکردنِ آفریدگان هرمزد بازماند و سه هزار سال به گیجـی فـرو رفـت                ... فراز سرود 

پس از این اهورامزدا امشاسپندان و ایزدان را در مینو و آنگاه در آفرینش مادي، آسمان، آب، ز مین، گیاه،         

پـس هرمـزد و    . آفرینـد  آفریند و در برابر اهریمن، کماله دیوان و دیگر دیوان را مـی           گوسفند، مردم را می   

شود، این ستیزش میان آفریدگان هرمزد و      اهریمن هر دو در ستیز افتاده تا پایان جهان که اهریمن نابود             

امـا در اینجـا   . هاي دیگر پژوهش در این باره بیشتر گفتگو خواهد شد در بخش. اهریمن پایدار خواهد بود 

مقصود از آوردن چگونگی آفرینش در باور ایرانیان باستان این بود که نشان داده شود چگونه زرتشت بـا                   

. راي آن دسته از آریاییان که به ایران کوچ کرده بودند به وجود آورد  اي هویتی خاص ب     ایجاد چنین عقیده  

توانستند از راه باور، خود را از دیگر آریاییـان   سان آریاییانی که به این سرزمین پاي گذارده بودند می         بدین

در . گر خواهد شد    بازشناخته و داراي هویتی مستقل شوند که در امر ایجاد دولتی مستقل بسیار مهم جلوه              

پی این اسطورة آفرینش، حال آریاییان ایرانی نیازمند آن بودنـد کـه بداننـد چگونـه سـرزمینی دارنـد تـا              

چه بدون سرزمین و شـناخت ماهیـت آن ایجـاد یـک کـشور ممکـن                 . موقعیت مکانی خود را بازشناسند    

  . نماید نمی

  

                                                          
1 - Ahunavar
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٥٨        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  اسطورة سرزمین) 2

آغازد و پس از آسمان و        برد، آفرینش مادي را می     پس از اینکه هرمزد آفرینش مینوي را به پایان می         

نشیب و فراز آفرید، درازا با پهنا و پهنـا بـا ژرفـا     از آب زمین را گرد، دورگذر، بی «. آفریند  آب، زمین را می   

چنین گوید که او، نخست یک سوم ایـن زمـین را فـراز آفریـد                . آن را درست میان آسمان قرار داد      . برابر

یگر،یک سوم این زمین را فراز آفرید گَرد آکنده؛ سدیگر، یک سوم ایـن زمـین را                 سخت چون سنگزار؛ د   

 در  )29(».ها را در زمین بیافرید که پس از آن از زمین بالیدند و رستند               او گوهر کوه  . فراز آفرید از گل نرم    

هفت « سخن   به دیگر . آید  شود، هفت کشور به وجود می       اساطیر ایرانی پس از آنکه زمین فراز آفریده می        

کشور، نام هفت پارة زمین است که بنا به اساطیر ایرانی پس از بارندگی بزرگ که در آغـاز آفـرینش بـر                   

 و در گاتهـا بـه پیکـرة    1»هپتوکرشـور «ایـن نـام در اوسـتا بـه صـورت         . زمین صورت گرفت، پدید آمـد     

 در اوستا چنین آمده نام هفت کشور به ترتیب. گفته شده است» هفت کشور«و در پهلوي  2»بومی  هپت«

 7»واروجرشتی« ششم   6،»واورو برشتی « پنجم   5،»فَرَد زفشو « سوم   4»سوهی« دوم   3»اَرِزهی«اول  : است

 )30(». که این آخرین در میان کشورهاي دیگر قرار گرفته و بود باش ایرانیان است              8»خونیرَس«و هفتم   

... گوید در دین زمین سی و سه نوع است        «: تبندهش دربارة چگونگی هفت پاره شدن زمین نگاشته اس        

جاي نم بگرفت، به هفـت   هنگامی که تیشتر آن باران را ساخت که دریاها از او پدید آمدند، زمین را همه               

و شش ) خونیرس(اي در میان  ة نیمه اي به انداز پاره. پاره بگسست، داراي زیر و زبر و بلندي و نشیب بشد

گونـه    از این هفت کشور همـه     ... آن شش پاره به اندازة خونیرس است      .  گرفت پارة دیگر پیرامون آن قرار    

اي که از آن بیند، با خونیرس بیش نبـرد            اهریمن نیز به سبب صدمه    . نیکی در خونیرس بیش آفریده شد     

                                                          
1 - Haptokarshvar
2 - Heptabumi
3 - Arezahi
4 - Savahi
5 - Faradzafshu
6 - Vourubareshti
7 - Vourajareshti
8 - Khuniratha
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٥٩            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

بهدین مزدیسنان نیز به . کند و بدي به خونیرس بیش آفریند، زیرا کیان و یالن در خونیرس آفریده شوند

سوشیانس را نیز در خونیرس زایند که اهـریمن  . س آفریده شده و سپس به دیگر کشورها برده شد         خونیر

تـر   اند و خونیرس نیرومند چنین گوید که بیشتر مردم در خونیرس. را نابود کند و رستاخیز و تن پسین کند 

کـشورها ببـردن   از این کشور دروج را سرانجام نیـز آن  . در کشور خونیرس این دروج بدترین است  . است

البرزکوه، بلندترین کوه جهان و کـوه  .  افزون بر این که خونیرس سرزمین مرکزي جهان است         )31(».باید

امـا ایـن نـوع شناسـایی        . آیینی ایرانیان که جایگاهی است ایزدي نیز در خـونیرس جـاي گرفتـه اسـت               

 آرمانگرایانه و فرجامشناسه را شناختی، اي مردم کند، بلکه کارویژه جغرافیایی تنها سرزمین را مشخص نمی

زیرا مردم آن را کیان و یالن دانسته، بیشترین نیکـی در آن آفریـده شـده و از               .  به همراه دارد    نیز با خود 

گفته شد که آریاییان به سه دسته بزرگ بخـش شـدند و هـر              . شود  این سرزمین است که دروج نابود می      

نـامِ سـرزمینی اسـت کـه خاسـتگاه      » ایرانویچ«ین بین   در ا . یک از خاستگاه خود راهی سرزمینی گشتند      

این نام در اوسـتا  . شود که به تدریج از آنجا کوچ کرده و به سوي ایران رهسپار شدند            ایرانیان شمارده می  

در میان هفت کـشور در      [ و در وِندیداد نام نخستین سرزمینی است که اهورامزدا           1»ائیرن وئجه «به پیکر   

 در وِندیـدا  )32(». آبادترین و بهترین، در میان شـانزده کـشور دیگـر بـوده اسـت            آفرینده و آن  ] خونیرس

اهورامزدا به سپنتمان زردشت گفت اي سـپنتمان زردشـت     «: فقرات یک و سه دربارة ایرانویچ آمده است       

ده کردم، براي ا ین که اگر من جاهاي آرام ده غیـر از   وقتی که جایی براي سکوت نبود، من جاهایی آرام  

من که  اهورامزدا هستم در بهترین       ... رفتند  کردم، مردم جهان جسمانی به آریاوِج می        خلق نمی » آریاوج«

اما اهرمن قتال بر ضد آن کـار  . ها و شهرهایی که آفریدم اول آریاوِج است که خوب و با قاعده بود             مکان

اند که در آن  سیاري خوارزم پنداشته آریاوِج را  ب)33(».کرد و مار بزرگ و سرماي دادة دو در آن خلق کرد  

: ها چنین ستایش شده اسـت        جریان دارد و در آبان یشت کردة پنجم اَناهیتا ایزد آب           2رود ونگوهی دائیتیا  

او را بستود آفریدگار اهورامزدا در آریاویچ در کنار ونگوهی دائیتیا، با هومِ آمیخته به شیر با برَسم با زبان   «

ویچ   سان ایرانیان خاستگاه خود را با نامِ آریا          بدین )34(». و کردار با زور و با کالم بلیغ        خرد با پندار و گفتار    

                                                          
1 - Airyan Vaeja
2 - Vanguhi Daeitia
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٦٠        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

یـا ایرانـشهر نامیـده و در برابـر         )  پـاك  (1»اَران«یاد کرده و آنگاه که به سرزمین ایران پـاي نهادنـد آن              

 چگـونگی پیـدایی   امـا ایـن هویـت بـدون    . قرار دادند تا هویتی مشخص براي خود ایجاد کنند     » انیران«

  .نمود مردمان هنوز دچار پریشانی می

  اسطورة پیدایش مردمان) 3

دربارة پیدایش مردمان که شناسایی هویت آنان موجب ایجاد جمعیت براي بـه وجـود آمـدن دولـت                   

ششم، کیومرث را آفرید روشن چـون   «شده است در اساطیر ایران باستان چنین آمده است که هرمزد              می

راست بر باالي رود دائیتی که در میانۀ : پهناش چون باالش. ا به اندازة چهار ناي بلندي بود     او ر . خورشید

دوري ایـشان، یکـی از      . کیومرث بر سوي چپ و گاو بر سوي راست هرمزد آفریـده شـدند             . جهان ایستد 

راي گـوش،  کیـومرث داراي چـشم، دا  . دیگري و نیز دوري از آب دائیتی به اندازة باالي خود ایشان بـود        

 )35(».این است که مردم از تخمۀ او بدان گونه زادند» دخشک داشتن«. داراي زبان و داراي دخشَک بود

آید کیومرث نیز در آریاویچ آفریده شده و رنگ پوست او روشن است و هـر     چنان که از این گزارش برمی     

وید که من مردمان را ده گونه فـراز  به دین گ«: در بند هش آمده است. کند دو مورد به آریاییان اشاره می   

گونه، که یکی همان کیومرث است و تا نهـم   نخست آن کیومرث روشن و سپید چشم است تا ده    : آفریدم

چون کیومرث را بیمـاري برآمـد،   . دهم کَپی است که از مردمان فروترین خوانده شود      . از کیومرث باز بود   

 از مغز سیم، از پاي آهن، از استخوان روي و از پیه آبگینه از سر سرب، از خون اَریز و . بر دست چپ افتاد   

چون کیـومرث بـه هنگـام درگذشـت تخمـه بـداد، آن              ... د، از جان رفتنی زر به پیدایی آمد       و از بازو پوال   

. ها به روشنیِ خورشید پالوده شد و دو بهر آن را نَریوسنگ نگاه داشت و بهري را سپندارمذ پذیرفت تخمه

با به سر رسیدن چهل سال، ریباس تنی یـک سـتون، پـانزده بـرگ           . در زمین بود  ) آن تخمه (چهل سال   

گونه که ایشان را دست بر گوش بازایستد، یکی بـه دیگـري               درست بدان . مشی و مشیانه از زمین رستند     

ه پیـدا  آنگونه هر سه همباال بودند کـ . برآمد» فرّه«میان هردو ایشان . پیوسته، هم باال و هم دیسه بودند      

سپس هر دو از گیـاه      .... نبود که کدام نر و کدام ماده و کدام آن فرّه هرمزد آفریده بود که با ایشان است                 

اکنون نیز مردم بماننـد     . پیکري به مردم پیکري گشتند و آن فرّه به مینویی در ایشان شد که روان است               

                                                          
1 - Aran
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٦١            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

ایـد، پـدر و    ی و مشیانه گفت که مردمهرمزد به مش. گونه مردم است درختی فراز رسته است که بارش ده 

. جریان کارها را به عقـل سـلیم بـه انجـام رسـانید     . شما را با برترین عقل سلیم آفریدم    . اید  مادر جهانیان 

 چون این جفت از هم )36(». دیوان را مستایید اندیشۀ نیک اندیشید، گفتار نیک گویید، کردار نیک ورزید،

نام یکی از ایـن جفتهـا سـیامک و وشـاك بـوده و از                . آید  ده پدید می   شش جفت نر و ما      گیرند،  کارم می 

شـود   آورند و جهان از آنان پر مـی  شود که پانزده جفت می     ایشان جفتی به نام فَرواگ و فَرواگین زاده می        

از این پس است که مردمان سراسر . که نام جفتی از ایشان هوشنگ و گوزگ است و نژاد ایرانیان از آنان

در روزگار اوست کـه در  . آید که نخستین شهریاري را دارد گیرند و جمشید از میان آنان برمی را میجهان  

در بندهاي هشت تا یازدهم بخش دوم وِندیـداد در  . شود پیوند زمین و مردمان، زمین بر مردمان تنگ می  

پایـان و سـتوران،   آنگـاه زمـین از چار  . و سیصد زمستان بر شهریاري جم سپري شد   «: باره آمده است    این

هاي سرخ سوزان پر شد، و بر آن زمین چارپایان و ستوران و مردمان جا               مردمان، سگان، پرندگان و آتش    

آنگاه جم به سوي روشنی، در هنگام       ] ... کند  هرمزد او را آگاه می    [آنگاه جم را آگاه کردم      . کردند  پیدا نمی 

لقۀ زرین به جنبش درآورده، آن را با سیخک سـفت و          زمین را با ح   . نیمروز، به سوي راه خورشید فرارفت     

. اي سپندارمذ محبوب، خود را بگستران و پهن شو، براي بـردن چارپایـان، سـتوران و مردمـان      : گفت  می

مـزدا در   آنگـاه اهـوره  . تر از آنچه قبالً بود کرد و دوبارِ دیگر چنین نمود      سپس جم زمین را یک سوم پهن      

 این بندها به دو )37(». انجمن کرد تا جمشید را آگاه سازد که ورجمکَرد را بسازدایرانویچ با ایزدان مینوي  

توانـد زمـین را بگـستراند و دیگـري ایجـاد       مطلب مهم اشاره دارند یکی قدرتی که جمشید دارد که مـی        

اگرچه ایـن شـهر آرمـانی در        . ورجمکرد که شهري آرمانی است و در آن بیماري و پیري و ناامنی نیست             

ش آرمانگرایی موردبررسی قرار خواهد گرفت، اما خود نشانی دارد از باور بـه وجـود امنیـت در دوران                    بخ

بخـشی بـه    ها درامـر هویـت   شهریاري جمشید که پژوهش را پس از این بررسی در مورد کارکرد اسطوره         

  .دهد زدایی سوق می ها در امنیت سوي کارکرد اسطوره

  

  در ایران باستانها  زاي اسطوره  کارکرد امنیت. ب

. اند  رو بوده   ترین مسائلی است که جوامع انسانی از دیرباز با آن روبه            ترین و مهم    امنیت یکی از بنیادي   

» زنده ماندن«توانسته  داشته باشد  و آن معنا جز           زادگانِ نخستین، تنها یک معنا می       امنیت در نگاه آدمی   
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٦٢        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

نخـسنین ابـزار، شـاید      . ایل و ابزارهـا زده اسـت      نبوده و او براي چنین امري خطیر دست به ساخت وسـ           

هاي تیزه و برنده و یا قطعاتی بوده که با شکستن و تراشـیدن بـه    سنگ هاي چوب و استخوان یا پاره   تکه

در پی همین روند انسان پس از هزاران سال توانست بـه    . اند  شکلی مناسب براي در دست گرفتن درآمده      

در کنار این، او که دریافته بود براي ادامۀ . دن بسیار مناسب بوده استابزارهایی دست یابد که براي جنگی

زندگی خود باید دست به کشتن حیوانات مهاجم زند، بار دیگر خدایانی براي خود آفریـد تـا او را در ایـن            

کار یاري دهند و سپس آنگاه که توانست هویت قبیلۀ خود را از هویت قبایل دیگر جدا کنـد بـراي نیـرو               

با گسترش و   . ن بیشتر در برابر آنان از این خدایان مدد جست و نیز براي سروري یافتن بر قبیلۀ خود                 یافت

تنها ابزارهاي بهتري پدید آمـد کـه میـان جوامـع داراي هویـت مـشخص نیـز          تبدیل قبایل به جوامع نه    

ین خـدایی اشـاره   در اساطیر ایران، نخستین باري که به چن. رسان شدند ها درگرفت و خدایان یاري      جنگ

مهـر، خـدایی اسـت کـه     . گیـرد  آشنایی صورت می» مهر«یا » میترا«گردد، با خداي آیین مهر، یعنی     می

در زمـانی بـسیار دور، نیاکـان هنـد و ایرانیـان، مهـر را سـتایش              «در حقیقـت    . آریاییان بدان باور دارنـد    

ک سرود یا یشت بلند، ویژة ایـن      ، ی »یشت«در سرودهاي وِدایی و سرودهاي ستایش خدایان،        . کردند  می

از دیدگاه وظایف و    . در هر دو آیین، وي خداوندگارِ روشنایی، نور و آسمان است          ... مقام است     خداي عالی 

با ایـن   . اند  هایی که داراست او را پشتیبان راستی و دشمن سرسخت دروغ و کژراهی معرفی کرده                ویژگی

انـد، از    اهمیت و جایگاهی را که در اوستا برایش قایل شده      همه در سرودهاي ودایی و آثار دیگر هندوان،       

 که خود از ایجاد هویتی جداگانه در نـزد  )38(»هاي او تاریک و خاموشانه و نارساست دست داده و یادمان   

گوید کـه او را همپایـه    اگرچه در آیین مزدیسناي ایران نیز با اینکه اهورامزدا می      . گیرد  هندویان ریشه می  

بـه هـر روي مهـر    . سـازند  ه، اما جایگاهش در کنار ایزدانی است که طبقۀ سوم خدایان را مـی          خود آفرید 

از بـاالي البرزکـوه     ... مهر با هزار گوش و ده هـزار چـشم         «. شده است   نگاهبان انسان آریایی شمرده می    

ا هـزار  جهت آریاییان صدها اسب و هزاران گـاو و صـده   نشین بوده و بدین پیوسته نگران سرزمین آریایی 

ساختند تا وي را در غلبه بر قواي دروغ و عهدشکنی و تیرگی و خشکسالی دلیـر           گوسفند، قربانی وي می   

. هاي مهر ایجـاد شـد       تر شدن جوامع آریایی، تغییراتی نیز در کارویژه          با پیشرفته  )39(».تر سازند   و چاالك 

چـون و چـرا بـه         بندي بـی    پاي« که   شکنی تا آنجا پیش رفت      چنانکه مقام مهر در مبارزه با عهد و پیمان        

آمد و نخستین کنش پیرو آن، سوگند         هاي مهرآیینی به شمار می      ترین برتري   یکی از مهم  ) پیمان(سوگند  
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٦٣            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

 مهر در ادامۀ پاسداري از سوگند، به ایزدي         )40(».به فرمانبرداري از شهریار و سرسپردگی بدو بوده است        

او بـر فـرازي ایـستاده و        . ه او باالي کوه البـرز قـرار گرفـت         جایگا«از این رو    . براي جنگ نیز تبدیل شد    

سـپري سـیمین بـه دوش    . خـود بـر تـن دارد        مهر زره زرین و کاله    . همیشه بیدار و مراقب مردمان است     

اي زرین با چرخهاي بلند درخشان اسـت کـه چهـار              افکنده، گرزي گران در دست دارد و سوار بر گردونه         

ه که سمهاي جلوي آنها زرین و سمهاي عقب آنهـا سـیمین اسـت، آن را              اسب سپید تندروي  بدونِ سای     

در گردونۀ او یک هزار تیر زرین، یک هزار نیـزه،  . گردد مهر سوار بر این گردونه گرد جهان می     . کشند  می

 پـس  )41(». هزار تیغ، یـک هـزار گـرز آهنـین و فالخَـن موجـود اسـت        یک هزار تبرزینِ پوالدین، یک    

یـا  » اَرتـشتار «ایی براي جنگاوران شد که نمودار طبقۀ دوم جامعه آریایی هستند و با نام          روي او خد    بدین

بنـدي ایـزدان    با پدید آمدن آیین مزدایی توسط زرتشت تغییراتی نیز در دسته         . شوند    شناخته می » رزمیار«

در حـوزة  » هـر م«در کنـار  . پدید آمد و مهر همانگونه که اشاره شد به دستۀ سوم خـدایان انتقـال یافـت        

 ایزد بانوي آبها نیز یاد کرد که پاسدارندة آبها است و پاسداري 1ها باید از آناهیتا زاي اسطوره کارکرد امنیت

آناهیتا به معناي پاك «. از آب براي تمدنی کشاورزي چون تمدن باستانی ایران، بسیار پرارزش بوده است

و طالیی، سفید بازو، کمربند تنگ بر میان بسته، سوار بـر            و بدون آلودگی، ایزد بانویی زیبا، بلندباال، گیس       

... کنندة نطفۀ مردان و زهـدان زنـان،    اي با چهار اسبِ باد، باران، ابر و تگرك بخشایندة آب، پاك    گردونه

در اساطیر  » علیین«جایگاه او خورشید و در نقش نگهبان آبها با          ... فراوان کنندة گله و غالت بوده است        

آناهیتا آراسته با جواهرات، تاجی زرین به شکل . قیاس است  در اساطیر هندي قابل2»سرَسوتی «فینیقی و

طوقی زرین بر . چرخ بر سر دارد که صد گوهر نورپاش بر آن نصب است و نوارهاي پرچین از آن آویخته           

 مهر کـه نمـاد آن گـل          جایگاه آناهیتا در خورشید، وي را با       )42(».و گل نیلوفر نماد اوست    ... گردن دارد   

مهر و آناهیتـا یـا   . هاي او چون تاج، وي را با شهریاري دهد و نشان است ارتباط می) خورشید(آفتابگردان  

در آیـین  . ها دیده شده کـه در حـال مـشروعیت دادن بـه پادشـاه هـستند                  نمادهاي آنان بارها در نقشینه    

نخست اهورامزدا خداي بزرگ . گردند  بخش میمزدیسنا چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، خدایان به سه دسته

سپندان نام دارند و عبارتند از بهمـن، اردیبهـشت، شـهریور، سـپندارمذ،                هاي وي که امشا     و سپس فروغه  

                                                          
1 - Anahita
2 - Sarasvati
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٦٤        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

سپندان دسـتیاران اورمـزد در ادارة جهـان مـادي             امشا. شود  خرداد، امرداد و هفتم باز اهورامزدا نامیده می       

گـاه  . که بیشمارند و برخی از آنان نامبردار... اي دارند چون مهر، اناهید و هستند و پس از اینان ایزدان ج      

در این آیین، . هایی از وجود این ایزدان هستند دهند و جلوه هر یک دستیارانی دارند که ایشان را یاري می     

افتـد امـا همچنـان در مقـام ایـزد جنگـاوري        گرچه مهر از مقام خداي بـزرگ در کـیش مهـري فرومـی     

سـتاییم کـه داراي       مهـر را مـی    «:  آمده اسـت   47 بند   11کند چنانکه در مهر یشت کرده         کاري می خویش

) قـوم (اگـر غـضب کنـد در میـان دو مملکـت      . دشتهاي پهن است کسی که از کالم راستین آگاه اسـت   

... هم درآویختند  پهن برانگیزد به ضدلشگر دشمن خونخوار، به ضدصفوف جنگ که به           جنگجو، اسب سم  

هم درآویختند، در میـان دو   اگر مهر به ضدلشکر دشمن خونخوار به ضدصفوف جنگ که به    : 48ر بند   و د 

هـاي آنـان را       سر ببنـدد، چـشم      شکنان را از پشت     هاي پیمان   مملکت جنگجو، اسب برانگیزد، آنگاه دست     

ي مقاومـت نخواهـد   از براي کسی یـارا . برآورد، گوش آنان را کر گرداند و پاهاي آنان را از ثبات براندازد           

چنین شود حال این ممالک و این هماوردان در صورتی که از مهر، دارنـدة دشـتهاي فـراخ غفلـت                     . ماند

کردند و او را  ها براي مهر نیایش می همواره در جنگ) رزمیاران( بر این پایه جنگاوران ایرانی )43(».ورزند

پـشتیبانی وي از رزمیـاران در       . کویی پـاس دارنـد    داشتند تا پیروزي یابند و امنیت کشور را به نی           نیکو می 

نموده است و به اعتبارِ به دست         اي بوده است که وي از پیمان میان سپاهیان و شاه می             حقیقت پشتیبانی 

  بهـرام . [ بهرام یا پیروزي یا پیروزگر را دارا شد      1،»وِرثرَغنَه«آمدن پیروزي به وسیلۀ مهر، این ایزد عنوان         

برداري قوانین ایزدي بـا       مهر به موجب ویژگی نگاهبانی راستی و فرمان       .]  او نیز هست   نام فرشته دستیار  

 ایـزد بـانوي   4 و ایزد اَشـی ونگـوهی  3 به عنوان دادگر و با ایزد اَرشتات2سروش پاك و توانا، با ایزد رشَن     

یـشت   ه در بهرامک  چنان)44(». ایزد بانوي نعمت و فراوانی همراه گشت5ثروت و توانگري و ایزد پارِندي     

در نیـرو مـن نیرومنـدترینم، در        «: کنـد    آمده ایزد بهرام چنین خود را براي زرتشت توصـیف مـی            1کرده  

                                                          
1 - Verthraghna
2 - Rashan
3 - Arshtat
4 - Ashi-Vanguhi
5 - Parendi
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٦٥            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

ترینم، در سود مـن سـودمندترینم،    پیروزي من پیروزمندترینم، در فرّ من فرهمندترینم، در نیکی من نیک    

 )45(»...تیزگی همۀ دشـمنان را  من ستیزگی را خواهم درهم شکست س. ترینم بخش در درمان من درمان 

شود که در کاسـت رزمیـاران قـرار           اي باورشناختی براي آن دسته از آریاییان ایجاد می          پس بدینسان پایه  

از سوي دیگر در آیین مزدیسنا که جهان به دو پارة    . گیرند و خویشکاري آنان پاسداري از امنیت است         می

ان آفریدگان اهریمن و اهورامزدا در جریان است و هر یـک   همواره پیکار می    شود،  نیکی و بدي بخش می    

سـپندان بـا      اهورامزدا با اهـریمن، امـشا     . از آفریدگان باید با آفریده اي همپایۀ خود از گروه مقابل بستیزد           

برنـد و در جهـان مـادي طبقـه      دیوان؛ و ایزدان با دیوان که همه آنها در جهان مینوي به سـر مـی         کماله

البته نباید فراموش نمـود     . وغ، طبقه رزمیاران با سپاه دشمن؛ و طبقه برزیاران با خشکسالی          دینیاران با در  

در ارتباط با این طبقـات و پیکـار بـا بـدي در آسـمان و طبقـۀ       . که مهر در این میان جایگاهی ویژه دارد  

اهـریمن  «: دارد ارتشتار در زمین ادبیات زردشتی، باز  به اسطورة آفرینش بازگشته و در بندهش بیان مـی        

زوري خویش را دید، بازگـشتن   چون در تاخت و آفرینش هدفمند آفریدگان هرمزد و پیروزي ایزدان و بی            

فلزین دارد، که خُود آسمان است، به آراستن مقابله  مینوي آسمان چونان اَرتشتاري اَروند که زره . آرزو کرد 

 1او فَرَوهـرَ .  از آسمان، پیرامون آسـمان بـساخت     تر  که هرمزد، بارویی سخت     با هریمن پیمان بست، تا آن     

گونه بگمارد، دست مانند موي بر  ارتشتارانِ پرهیزگار و گُرد را سواره و نیزه به دست، پیرامون آن بارو، آن     

 بـر ایـن پایـه،      )46(».آن بارویی را که پرهیزگاران بدان ایستند      . که بارویی را پاسبانی کنند      سر، بمانند آن  

در بخش سرزمین گفته شد بهترین سرزمین است و جاي نیکان، چون آسمانی است که جایگاه     ایران که   

کند، خود آنان بایـد از ایـران          اهورامزدا و ایزدان است؛ و ارتشتاران که فروهر آنان از آسمان پاسداري می            

ست به شاه و موبدان اي ا این پرهیزکاران نیز اشاره.  که جایگاه پرهیزگاران و پاکان است پاسداري نمایند

بندند خواستار پاسداري از نظم و امنیـت ایـران    که قدرت را در اختیار دارند و با پیمانی که با سپاهیان می     

اهـورامزدا چـون ایـن دیـار را      «: گوید  چنانکه داریوش در بخشی از کتیبۀ نقش رستم چنان می         . شوند  می

ه یاري وي مـن نظـم و امنیـت را در آن برقـرار     پریشان و درهم شده دید، مرا به شاهی آن برگماشت، ب        

هرگاه بر آنی که دریابی کشورهایی را که        . چون، در همه جا اجرا گشت       ساختم و چنان شد که فرمانم بی      

برند و آنگاه است که خواهی  هایی بنگر که تخت مرا می من زیر فرمان آوردم چند است و چون، به پیکره  

                                                          
1 - Faravahar
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٦٦        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

 داریوش در این کتیبه چنانکـه مـشخص         )47(». دوردست رفته است   تا چه » سپاهی پارس «دریافت نیزة   

است به ایجاد نظم و امنیت به خواست اهورامزدا یعنی حرکت در راه نیکی و دریافت پـشتیبانی از سـپاه                      

پس سپاهیان گروهی هستند که قدرت شاهنشاه را ایجاد و از سرزمین زیرفرمـان              . نماید  پارسی اشاره می  

بنابراین از آنجا که رزمیاران پاسدار حکومت و قدرت هستند، خدایان آنان همچـون              . کنند  او پاسداري می  

دستیار  (1اما معلوم نیست نقش سیاسی مهر به همراه اَپم نَپات «. ها بخشایندة فرّ شدند     مهر نیز در نقشینه   

داري از درخشش خورشید براي مهر و پاس    [به عنوان حامی قدرت، به سبب یک وابستگی ضمنی          ) آناهیتا

با فرّ بـود و یـا چـون خـدایان صـبح و شـب بودنـد، ارتبـاط ایـشان بـا فـرّ طبیعـی                         ] نپات  آبها براي اپم  

هاي شمـشۀ نـور، گـل آفتـابگردان، گـل        ها همواره به صورت      این نمادهاي فرّ در نقشینه     )48(».نمود  می

شـده توسـط او داشـتند و        شدند و نشان از قدرت شـاه و امنیـت ایجـاد               نیلوفر و یا خود ایزدان ظاهر می      

به هر . آمدند که در بحث بعدي به آن اشاره خواهد شد بخش به شمار می همچنین از نمادهاي مشروعیت

هاي باستانی ایران چگونه      روي براساس آنچه دراین بخش به نگارش درآمد، مشخص گشت که اسطوره           

 چهره ایزد مهر بر عهد و پیمـان میـان   آنها در. گذارند زاي خود را در سیاست به نمایش می   کارکرد امنیت 

شاه و سپاهیان نظاره کرده و هدف رزمیاران آریایی را مبارزه با سپاه دشمن و پاسـداري از امنیـت ایـران           

سپندان و ایزدان  کنند، همچون امشا دهند و بدینسان شاه را درامر حکومت و قدرتمداري یاري می قرار می

  . مبارزه با اهریمن یاور و یاورندکه اهورامزدا را در اداره گیتی و

  

  ها در ایران باستان زاي اسطوره مشروعیت -کارکرد قدرت. پ

گرچه این دو در پیوستگی تنگاتنـگ باهمنـد،         . در سیاست، قدرت چیزي است و اطاعت چیز دیگري        

هـت رخ  اي بـه آن ج  شود و چنین پدیده اما در یک پیوستوار، مرز میان آنها گاهی به دشواري شناخته می         

قـدرت آن  . گاهی پیـدا  و گـاهی ناپیـدا   . گیرد نمایاند که همواره قدرت در پسِ پشت اطاعت جاي می  می

آمیز به کار برده شود و آنگاه ناپیداست کـه از راه        اي مستقیم و با باري خشونت       زمان پیداست که به گونه    

توانـایی بـاالیی بـراي واداشـتن      در گونۀ نخستین، قدرت اگر چـه        . اي ارزشی به کار افکنده گردد       گوهره

                                                          
1 - Apam-Napat
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دیگري به فرمانبرداري دارد، اما چون با فراشد ترس همراه است، برد مکانی و زمانی کوتاهی می یابـد و      

وار خویش  این از آن روست که فرد فرمانبردار، تنها در مکان و زمانی که در دید قدرت است به رفتار برده

گر، چون اطاعت با ترس همراه نیست و بـر پایـه نظـامی ارزشـی                اما در گونۀ دی   . دهد  پایبندي نشان می  

کنـد و     جا پیوسته در جریان بوده و بدین جهـت بـردي گـسترده پیـدا مـی                  استوار است همواره و در همه     

رو و بـراي دسـتیابی بـه همـین          از ایـن  . شود  یاد می » مشروعیت«یابد که ازآن به عنوان        اي نرم می    وجه

بـرداري   اي ارزشـی بهـره   اند از گوهره ران همواره و در سرتاسر تاریخ کوشیده مشروعیت است که قدرتمدا   

اي درونـی شـده در        اي بیافرینند تا پیوسته اطاعت زیردستان را به پیکـره           کنند و یا خود نظام ارزشی تازه      

هـاي ایـران      پردازد کـه اسـطوره      پس در این بخش پژوهش به بررسی این امر می         . دسترس داشته باشند  

پیش از این گفته شـد کـه        . نمایند  زایی می   دانند و چگونه مشروعیت     ان، قدرت را از آنِ چه کسی می       باست

اینـک  . اهورامزدا سرور خدایان و آفریننده همۀ آنان است؛ هم او که معنـاي نـامش فرمـانرواي داناسـت      

» خَـشتَر «ن را   سپندان و ایزدان یـک سـلطنت روحـانی کـه آ             اهورامزدا با گروه امشا   «گردد که     اشاره می 

حمایت یکـی از کـارگزاران و گماشـتگان     گویند آراسته و آنچه در عالم باال و پایین موجود است در تحت      

اي سپرده و نیز در باطنِ هـر یـک از موجـودات           ه  پاسبانی هر چیز را به فرشتۀ ویژ      . ایزدي قرار داده است   

این پادشاهی حقیقی در   ...  است  امانت گذاشته  ایزدي، روحی از عالم مینوي که موسوم است به فَرَوهر به          

به . یعنی خانۀ ستایش گویند جاي دارد» گرونمان«جا هست، در بارگاه قدس که آن را        عین آنکه در همه   

چیز در عـالم، خودسـر و بیـرون از دایـرة      ویژه اینکه نظم در این سلطنت معنوي جالب دقت است و هیچ        

زادي وجود دارد که آفریدگان راه راستی را برگزینند یا راه دروج و           چه این آ    اگر )49(».حکم ایزدي نیست  

 چنـین  15هـاي خـود در هرمـزد یـشت بنـد           اهورامزدا در پرسمان زرتـشت از او دربـارة نـام          . اهریمن را 

کسی که به ارادة خود پاداش رساند نـام مـن           . کسی که به ارادة خود نیکی کند نام من است         «: گویند  می

بـزرگ  . پاك نام من اسـت . نیرومندترین نام من است  . نیرومند نام من است   . ام من است  سودمند ن . است

داناترین نـام   . دانا نام من است   . سلطنت برازنده نام من است    . برازندة سلطنت نام من است    . نام من است  

یکـی از  نامد و در حقیقت شاهی یا فرمـانروایی    پس اهورامزدا خود را برازندة شاهی می  )50(»...من است 

نام او  . شهریور سومین امشاسپند است   «. شود  هاي وجودي اوست که در شهریور امشاسپند ظاهر می          جلوه
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 است و معنا و مفهـومی کـه بـرایش آمـده، قـدرت و فرمـانروایی، سـلطنت و                 1را در اوستا خشتهروئیري   

... شود  گزیده معنی میاما با توجه به لفظ، به معنی کشور برگزیده یا پادشاهی خوب و بر         . شهریاري است 

اما در وجـه مـادي یـا    . شهریور در مفهوم معنوي خود، اشاره است به قدرت و شهریاري مطلقۀ اهورامزدا            

به موجب آنکه هریک از امشاسپندان را رقیـب و ضـدي            . زمینی خود، وي نگهبان فلزات است در جهان       

تـوان آن را     و مـی   )51(»و فساد اسـت   باشد که دیو آشوب        رقیب و مخالف شهریور می     2است، دیو سئورو  

در ایران باستان همچنان که اهورامزدا فرمـانرواي دانـاي آسـمان            . ضد نظم و ویرانگر شهریاري دانست     

هـاي نیـک اهـورامزدا       راند، شاه نیز فرمانرواي زمین و اجراکنندة فرمان         است و بر قانون نیکی فرمان می      

ترتیـب    بـدین . یابـد  تجلی مـی » فرّه ایزدي« در اندیشۀ    اي است براي مشروعیت وي که       است و این پایه   

اهورامزدا است که به . نمایند  ها، خود را کامالً وابسته به اهورامزدا معرفی می          شاهان در بسیاري از کتیبه    «

اما . کند دهند، حمایت می دهد و از سرزمین آنها واز هرچه انجام می بخشد، قدرت می   آنان مقام شاهی می   

دارد کـه او   اي در شوش اعالم می داریوش در کتیبه. آورد  ارادة خدا را در زمین به اجرا درمی   شاه است که  

به لطف اهورامزدا این : سازد  می3»فَرشه«کند، زیرا همانند خدا، جهان را اعتال       درست مانند خدا عمل می    

درست است که هماره خدایان  )52(».نماید ام در نظر همۀ جهان عالی می چه کرده آن. ام  کار را انجام داده   

شود، اما آنگاه که چندین نسل از انسانها ایـن    گفته می 4یابند که به آن آنتروپومورفیسم      شکلی انسانی می  

یابد کـه صـفات آن خـدایان را           سازند؛ در نظر آنها کسی برتري می        خدایان را باور داشت مقدسِ خود می      

نـه    اینگو. کنند  نهند، زیرا این صفات را مشروع تلقی می         داشته باشد و به سروري و پادشاهی او گردن می         

است که با توجه به آنکه اهورامزدا خداي راستی و دادگر است، داریوش در بخشی از کتیبۀ نقـشِ رسـتم       

خواهم که  دوستار و پیرو راستی هستم و بدي را دشمنم، خواهان داد و عدل هستم، نه می«: دارد بیان می

 و همچنین است    )53(»هم که ناتوانی به توانایی بد کند      خوا  ناتوانی ستم شود و نه می     از سوي توانایی به     

ها که پادشاه و اهـورامزدا شـبیه یکدیگرنـد و عالمـات          در بسیاري نقشینه  » چهر از ایزدان است   «عبارت  

                                                          
1 - Khshathra Vairya
2 - Saurva
3 - Frasha
4 - Anthropomorphism

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  

      

◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٦٩            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

اي هـاي اهـورامزدا و شـاه از کارکردهـ           بر این پایـه، یکـسانی ویژگـی       . نمایند  اي که رد و بدل می       مشابه

اما از دیگرسو  این مشروعیت در . دهند هاي ایران باستان براي قدرت شاه خبر می  زاي اسطوره   مشروعیت

که ویـژة همـۀ آریاییـان اسـت و     » فرّ ایرانی«یکی : دو نوع است » فرّه«. گنجانده شده است  » فرّ«قالب  

فـرّ  «:  چنـین آمـده اسـت   9  بند1که ویژة شاهان است و دربارة آن، در   زامیاد یشت کردة              » فرّ کیانی «

آن فرّ بسیار ستودة زبردست، پرهیزگار، کارگر، چـست را کـه            . ستاییم  کیانی نیرومند مزدا آفریده را ما می      

را به کسانی ارزانـی دارد  » فرّ«تواند  است که می» مهر« در اوستا این     )54(».برتر از سایر آفریدگان است    

 و ایـن را  )55(»شـوند، بـازپس گیـرد    از تباهکاري شادمان مـی یا به خواست خویش، آن را از کسانی که    

مانده بود و وارد دین زرتشت شده است          توان از رسوباتی دانست که دراندیشۀ ایرانیان مهرپرست باقی          می

در . ها، نـشان از مـشروعیت سیاسـی دارد    شود و وجود او در نقشینه جهت مهر نیز با فر مربوط می   و بدین 

آدمکی که از گـویی بالـدار   (ها، نمادهاي فر، همچون وجود اهورامزدا یا نشان او       شینهحقیقت هرچه در نق   

درخشد و یا دستار که به او         نپات یا نشان آنها، شمسۀ دور سر شاه که می           ایزد مهر و ایزد اپم    ) بیرون آمده 

ر است و یا بـه  ت دهندة این است که قدرت او بیشتر و فرهمندي وي فزون شود بیشتر باشد، نشان  داده می 

اما به هر روي فرّ وابستگی زیادي       . باشد  سخنی دیگر داراي مشروعیت بیشتري براي حکومت کردن می        

بـودن  » دادگـر «توان    ها را در هنگام حکومت کردن می        محور این شایستگی  . هاي شاه دارد    به شایستگی 

، بـیش از آنکـه بـه فکـر منـافع      کند دادگر بودن نیز به این معناست که آنکه فرمانروایی می       . شاه دانست 

. کـشور یـاد شـده اسـت       » آبـاد نمـودن   «خویش باشد، دراندیشۀ منافع مردم باشد که از آن در اوستا، به             

 یسنا از کتاب گاتهـا  51در زامیاد یشت یا آنچه در هات    » تا آنان گیتی را نو سازند     «: همچون این عبارت  

سلطنت و شهریاري هرگـاه نیکخـواه       . اتاهاي مقدس درود بر شما اي گ    «:  از هوخشترم، آمده است    1بند  

عـدل و داد  . شـود  این نعمت با عـدل و داد توزیـع مـی   . مردم باشد، نعمت و فراوانی همراه خواهد داشت       

 نیز  20گات بند    یسنا از اوستا ویتی    44و در هات    ... ت که باید همه جا جامۀ عمل بپوشد       بهترین چیزي اس  

 بـر ایـن     )56(».مزدا که هیچگاه دیوها سزاوار شهریاري نخواهند بـود        به خوبی اي    : چنین آمده است که   

» داد«پـس   . هایی همچون اهورامزدا داشته باشد، یعنی دادگـر باشـد           توان گفت، شاه باید ویژگی      پایه می 

شـود تـا    رساند و موجـب آن مـی   محوري در اندیشۀ ایرانشهري است که فرزانگی و کردار اهورایی را می      

اما چون از ایـن فرزانگـی سـر بتابـد و از راي یـزدان بپیچـد،                  . از شاه پشتیبانی کنند   ) ارانرزمی(پهلوانان  
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بـه  . شود  گردد و به نیستی و پستی دچار می         همچون جمشید، آن نخستین پادشاه ایرانی، فرّ از او دور می          

 وضـعیت   ،  قیدي است بر کارکرد شخص شاه که از راه راستی و مردي سـربرنتابد و در یـک                   »فرّ«واقع  

شود، چون حلقه نوعی قید       به یک پادشاه حلقه داده می     «. آید  نمادشناسانه، این قید به صورت حلقه درمی      

این اصل، که او صرفاً به پیروي از میل خویش . شود شخص در مقام پادشاه، در یک اصل مقید می . است

بـه  » دسـتار «یـشتر بـه صـورت        در ایران باستان حلقه که ب      )57(».او نشاندار شده است   . کند  زندگی نمی 

آمده اسـت، نـشاندار       شد و  گوي بالدار که دایره پیکر است و نماد فرّه ایزدي به شمار می                 پادشاه داده می  

به این ترتیب به کوتاهی دربارة کارکرد       . کردن شاه و مشروعیت بخشیدن به وي به شمار می آمده است           

  .شود ث  شد و اینک، آخرین مبحث به پیشکش میهاي ایران باستان بح زاي اسطوره قدرت ـ مشروعیت

  

  

  ها در ایران باستان کارکرد آرمانگرایانه فرجامشناختی اسطوره. ت

در درك باستانی همواره نوعی از آرمانگرایی وجود دارد که با زیبایی به معناي کمال پیوستگی دارد و 

شـود و از   طبیعی ـ الوهیتی تفسیر مـی  هاي  نقص بودن و نزدیکی به نمونه کمال خود به تقارن، یعنی بی

شود کـه از   است، در اساطیر به یک چرخه تبدیل می  » دایره«ترین شکل     نقص  ترین و بی    آنجا که متقارن  

تـوان   شود و مـی  اي نمادین تکرار می  تندیسه گونهجایی آغاز شده و دوباره به نقطۀ آغازین بازگشته و به      

اي دیگر تعبیر کـرد کـه در طـی آن دو اسـطورة           منطق اسطوره  اي به   گذار از یک منطق اسطوره    «آن را   

 پیش از این به چگونگی آفرینش و باورهاي مربوط بـه آن      )58(».نمایاند  اساسی آفرینش و فرجام رخ می     

در ایران باستان اشاره شد و به نگـارش درآمـد کـه هـستی میـان دو بخـش نیـک و بـد زیـر عنـاوین                             

هاي اساطیر    گردد که دراندیشه    حال بدین مطالب اشاره می    . ش شده است  بخ» اَنگرامینو«و  » سپنتامینو«

اهورامزدا زمـانی در بارگـاه خـود    . کمال مطلق زرتشتی اهورامزدا کمال و نیکی مطلق است و اهریمن بی        

خوانند و آنگاه که  آغاز را زمان بیکرانه می خبر، که این زمانِ بی تنها بوده و اهریمن از جهان روشنی او بی

آیـد و درازنـاي آن    مند فراز مـی  خیزد، زمان کرانه شود و به پیکار برمی اهریمن از جهان روشنایی آگاه می 

اي اسطوره، آن وضعیت آرمانگرایانۀ زمان بیکرانه که خیـر      بر مبناي منطق چرخه   . دوازده هزار سال است   

پس از شکـست اهـریمن، تنهـا        بایست در پایان جهان نیز تکرار شود و اهورامزدا            در آن مطلق است، می    
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٧١            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

سـه هـزار سـالۀ    «. گـردد  دورة دوازده هزار ساله، خود به چهار دورة سه هزار ساله بخش مـی  . باقی بماند 

در دوران مینوي، مکان و زمان وجود نـدارد و          . اند  مادي -هاي بعد مینوي    نخستین، مینوي است و دوران    

کـه عبارتنـد از جهـان اهـورامزدا کـه سرشـار از         دو هستی وجود دارد     . گیتی فارغ از ماده و حرکت است      

است و جهان اهریمن کـه آکنـده از تـاریکی، زشـتی،             ... روشنایی، زندگی، زیبایی، دانش، بوي خوش و        

هایی ورجاونـد از      سپندان را که جلوه     هزارة نخست، اهورامزدا، امشا     در سه . است... بیماري، درد، بدبویی و     

، شـهریور  )بهتـرین راسـتی  (، اردیبهـشت  )منش خوب یـا نهـاد نیـک   (بهمن  . ..آفریند    ذات او هستند می   

به دنبال  ... و) جاودانگی و نامیرایی  (مرداد  و اَ ) رسایی و کمال  (، خرداد   )خرد کامل (، اسفند   )شهریار آرمانی (

امزدا در این دوران اهـوار . سه هزارة دوم، دوران آفرینش مادي است     ... آفریند    آفرینش آنان، ایزدان را می    

بـا پایـان هـزارة دوم، دیـوان کـه از      ...زنـد    یمن، دست به آفرینش مـادي مـی  هوش شدن اهر پس از بی 

جام اهـریمن از اغمـاء   سـران ...خواننـد،    با اهورامزدا فرامـی اند، وي را براي نبرد      هوشی اهریمن در رنج     بی

خوانـد و او   مان را به یاري فرامـی   اهورامزدا، ایزد ز  . آید  در پی یورش بر جهان نیکی برمی      ... بیرون شده و  

زمان اهریمن نیز به جنبش درآمده و همراه با دیوان به جهان             هم. آورد  هاي وي را به جنبش درمی       آفریده

هـم    آمیزد و بـدي و خـوبی بـه          آنها آسمان را شکافته و روشنایی آن با تاریکی درهم می          . آورد  یورش می 

هـا    هاي زرتشت و سوشـیانت      سه هزارة چهارم هزاره   . ...  است  هزارة سوم   گردد که این در سه      آمیخته می 

همۀ ورجاوندان، همچـون    ...  آخرین رهاننده در هزارة دوازدهم     1با ظهور اَستوت ارِت   . ...است) رهانندگان(

. شـود   پیوندنـد و رسـتاخیز مـی        خسرو، گودرز، گیو، توس، پشوتن، گرشاسـب و دیگـران بـه وي مـی                کی

آفـرینش مـادي،    « در حقیقت    )59(».گردد  پذیرد و جهان مینوي آغاز می       یان می سان جهان مادي پا       بدین

بنابراین آفرینش نقطۀ آغازین و بنیادین شکل گـرفتن نظـم مقدسـی اسـت کـه      ... خروج از هاویه است   

بشر به حکم آفرینش بر تمامی موجـودات  . سازد چارچوب ساخت سیاسی حیات انسان را براي او مهیا می  

گیـرد و حاکمـان زمـین، چهـرة خـود را       از این لحظه، مفهوم حاکمیت زمینی شکل می. بدیا حاکمیت می 

اي که در انتخاب راه نیکی یا بدي دارد، می تواند   در اساطیر مزدایی انسان با آزادي)60(».دهند  نشان می 

ي نیـز، هـرکس مـی    در راه این یـار . شتافته و او را در راه پیکار با اهریمن یاري نماید   به یاري اهورامزدا    

در سازمان اجتماعی هند و ایرانی، اساس معیشت و نظام اخالقی «. بایست خویشکاري خود را انجام دهد    

                                                          
1 - Asuvt Eret
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٧٢        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

 طبقات قرار داشته و برهرکس واجب بوده است کـه تنهـا         1»خودآیینیِ«یا  » خویشکاري«جامعه بر اصل    

س کماالت وجودي او بوده و ایـن        فرّة هرک . اوست بپردازد » طبقۀ«اي که خاص و بایستۀ        به کار و پیشه   

ترین هنرها و  براي دینیاران، مجموعۀ کامل ترین صفات و فضایل دینیاري؛ براي رزمیاران، مجموع عالی      

وصول به  . به شمار می آمده    ها و کیفیات بایستۀ آنان      ملکات رزمیاري؛ و براي کشاورزان،  تمامی خصلت       

 در بـه جـاي آوردن خویـشکاري اسـت و پیکـار بـا          این کماالت، عین سعادت اسـت و راه آن، کوشـش          

اي که هر یـک از آفریـدگان اهـورایی را، در مقـامی کـه       یعنی با دروغِ پتیاره. »خویشتن همیستار دروغ «

هرکس به فرّه خود برسد که صورت ... دارد   و وصول به مقصود نهایی بازمی   2»شهاَ«دارند، از پیوستن به     

 دینیاران و رزمیاران و دهقانان است، به کمال وجودي خـویش نایـل   مثالی و مینویی فضیلت هاي خاص 

اي آرمـانی   بندي طبقات نیز خـود پیکـره    جز این، دسته  )61(».آمده و به صفات الهی واصل گردیده است       

دینیاران برابر نهـاد اهـورامزدا، رزمیـاران        . اي مثالی در جهان مینوي دارد       زیرا در آن هر طبقه نمونه     . دارد

 تنهـا   اي از نظر سیاسی نه   سازي  چنین همسان . سپندان و برزیاران برابر نهاد ایزدان هستند        نهاد امشا برابر  

. کنـد   رساند که پایداري و ثبـات اجتمـاعی را نیـز تـضمین مـی                به انجام شدن بهتر امور کشور یاري می       

مانی چـون اهـورامزدا   کند، شخصیتی آر سان شاه نیز که در اندیشۀ ایرانشهري طبقات را متوازن می            بدین

گستري و » داد«بایست فرمانروایی باشد خردمند و هماره در راه نیکی گام بردارد که همانا  یابد که می می

هـایی از     هاي آرمانگرایانه، اساطیر ایـران باسـتان بـه نمونـه            در کنار تمام این اندیشه    . آبادانی زمین است  

) 22 : (1ــ 19است و در وندیداد، دوم، الـف  » ورجمکَرد«ا نماید که نخستین آنه     آرمانشهرها نیز اشاره می   

اي جمِ زیبا، پسر ویونگهان، بـر جهـان مـادي    : آنگاه اهورامزدا به جم گفت «: دربارة آن چنین آمده است    

بـدانجا تخمـۀ   ... پـس وري بـساز   «): 25... (آور  گ  زمستان ها بتازد همراه با آنها سـرماي سـخت و مـر          

آنجـا تخمهـاي همـۀ    ): 28...(وران، مردمان، سگان، پرندگان و آتشهاي سـرخِ سـوزان بِبـر       چارپایان، ست 

کنی تـا در آنجـا    این تخمها را جفت می... بري  اند می گیاهان را که بر روي زمین بلندترین و خوشبوتري   

نـه گوژپـشت، نـه      ناپذیر بمانند، در مدتی که این مردمان در ورها هستند، در آنجا نه گوژسینه باشد                  زوال

اي که شخصی در هنگام تولد دارد، نه دوي، نه گسویش، نه کـج بـدن، نـه                    اَپاویه، نه دیوانگی، نه نشانه    

                                                          
1 - Vadharma
2 - Asha
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◊کاربست هاي سیاسی اساطیر در ایران باستان   
 

                  ◊ ١٧٣            1389 زمستان/ زدهمسیشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                      

هایی که به اَهرِمن تعلق دارد و او آنها را بر   یک از نشانه پوسیده دندان، نه پیسی که بر بدن تازد، نه هیچ   

هاي دیگر شهرهاي آرمـانی در اسـاطیر ایـران باسـتان              غیر از ورجمکرد نمونه    )62(».نهد  تن مردمان می  

کـه بـه دسـت      » گنـگ دژ  «که اهریمنی است،    » کاخ زیرزمینی افراسیاب  «،  »کاخ کیکاوس «: عبارتند از 

در دنیـاي   . گسترد  شود و آرمانشهري فراگیر که با آمدن آخرین سوشیانت بر زمین می             سیاوش ساخته می  

است کـه بـه     » معابد ایالمی «کند یکی     ر ایران باستان تداعی می    واقعی آنچه که شکلی از آرمانشهر را د       

ساخته شده و معماري طبقاتی آن، رو به باالست که نشان از الوهیـت دارد و دیگـري       » زیگورات«شکل  

که هفت دیوار داشته و آن نیز رو به باال بوده است که دو بـاروي    » دولت ماد «است در   » هگمتانه«شهر  

 دو باروي پوالدین آن در بخش درون، دو باروي سیمین آن در درون باروي پوالدین      اي در بیرون،    آبگینه

اي با هفت طبقه یـادآور        چنین معماري . و باروي زرین آن، در مرکز قرار داشته که جایگاه شاه بوده است            

 امـا ویژگـی هـاي آرمانـشهر در    . انجامـد  پایه سلوك در آیین مهر است که خود به کمال آرمانی می  هفت

ایستایی آن به معناي پایان پویش تاریخ و وجود کمال مطلق، برابري بـر پایـه          «اندیشه ایرانشهري یکی    

سرشت افراد و برابري مطلق، هماهنگی به معناي اینکه هر کار و رفتـار طبـق قـانون یـا سـنت انجـام                        

دا، هدفی را در هاي ایرانی، برعکس ریگ وِ اسطوره« اما در بخش فرجامشناسی )63(»شده، بوده است می

کنند و آن ایجاد نیرویی و میدانی براي نبرد با اهریمن است تا اسارت و نـابودي وي           امر خلقت دنبال می   

هاي زرتشت است امري اخالقی را در مرزبنـدي        در حقیقت، این هدف که از نوآوري       )64(».را به بار آورد   

 اخالقی از طبیعت غـایی و سرنوشـت بـشر    برداشت صرفاً. آورد میان دنیاي نیک و دنیاي بد به وجود می   

می گردد که در نهایت بـا  » داد«موجب تالش انسان براي اصالح و آبادانی جهان و حرکت آن به سوي     

در واقع، این وظیفۀ انسان ایرانی است کـه بـا فـضیلت، پنـدار،               . پذیرد  آمدن آخرین سوشیانت تحقق می    

 بـا ایـن   )65(».و تاریکی و فریب و دروغ را از ریشه برکنـد        گفتار و کردار خویش به یاري اهورامزدا آمده         

همه در دنیاي باستانی ایرانی، فرجام انسان به دست خود او نیست و از پیش براي وي روشن اسـت و او           

در اسـاطیر ایـران در      . تواند به آن یاري رساند تا در سراي دیگر در میان نیکوکاران جـاي گیـرد                 تنها می 

اورمـزد، انگرامینـو را بـا همـۀ         ... دهـد     بدکاران را پادافره مـی    «آخرین سوشیانت   » تاَستَوت ارِ «فرجام،  

هاي تاریک و زشت آن، از همان سوراخی که در آغاز با شکافتن آسمان به درون رخنه کرده بودند         آفریده

. ایی است هاي مزد   دوران سوشیانت، دوران تکامل آفریده    . افکند  به بیرون آسمان رانده و به دوزخ فرو می        
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    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٧٤        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

. بنـدد   از جهان رخـت برمـی     ... و بیماري و پیري، مرگ، آز، ستم و       شوند    سان، همۀ دیوان نابوده می      بدین

سوشـیانت خویـشکاري بـرانگیختن مردگـان را      . گیاهان همه سرسبز و همۀ موجودات در خوشی هستند        

وکاران به بهشت و بدکاران نیک... مردگان به تدریج برانگیخته شده و پس از انجام داوري فرجامین           . دارد

آرمـانگرایی  «هـاي ایرانـی در بخـش           نظـر سیاسـی، کـارکرد اسـطوره          از نقطـه   )66(».روند  به دوزخ می  

، نخست ایجاد حکومتی است که تالش کند تا جامعه را در حالتی از ثبات و پایداري نگـاه     »فرجامشناسی

که در باورهـاي مقـدس آمـده        » آرمانی«ري  ها و سازمان اجتماعی آن را به آن پیک          دارد و سنت و قانون    

» داد«و » آبادانی«پاس دارد و دوم تالش نماید تا همواره هدفی مطلوب را در پیش گیرد که همانا ایجاد 

اي،   اي اسـطوره    ورزي در سرزمین زیر فرمان خود است و همۀ اینها در مفهوم جشن سال نـو بـه پیکـره                   

نشیند و نظم را    و با هرج و مرج آغاز شده، پادشاه بر تخت می          سال ن . شود  همواره در یک چرخه تکرار می     

یعنی انسان را از هاویه ابتداي آفرینش که به وسیله اهریمن به وجود آمده بـود بـا انجـام            . کند  برقرار می 

کنـد و بـا       عملی اصالحی یعنی بر تخت نشستن به سوي شهري آرمانی که پر از نظم است هدایت مـی                 

نی که از وظایف اهورامزدا است، بر حق پادشاهی خود تأکید نموده و بـر مـشروعیت           انجام این عمل آرما   

. اسـت » جهـانی نـو  «پس بر تخت نشستن پادشاه معنایی سیاسی دارد و آن برپـا کـردن          . افزاید  خود می 

که در اساطیر ایران بر تخت نشستن جمشید نوروز و بر تخت نشستن فریدون مهرگان است و برپا               چنان

  .م نیز معنایی جز فرمانبرداري از پادشاه آفرینشگر جهان نو نداردکردن نظ

  

  گیري نتیجه

هاي ایـران باسـتان    اسطوره«پژوهش از نظر گذرانده شده جستار خود را با این پرسش آغاز نمود که           

و در  » انـد؟   نمـوده   ی اشـاره مـی    اند و در این حوزه به چه مفاهیم         اي بوده    سیاسی بست هاي داراي چه کار  

هاي ایـران باسـتان بـا توجـه بـه اینکـه               اسطوره«: اي را عنوان نمود     سخ به این پرسش، چنین فرضیه     پا

چـون   همبـست هـایی  انـد، از نظرگـاه سیاسـی داراي کار     باورهاي مقدس مردمان باسـتانی ایـران بـوده        

ابتـدا  پـژوهش   » .انـد    فرجامشناسی بوده  -زایی؛ و آرمانگرایی     مشروعیت -زایی، قدرت   امنیت  بخشی،  هویت

در » معنـا «همت گماشت تا بنیادي نظري فراهم آورد و در این راه به تعریف اسطوره پرداختـه و وجـود                    

مورد بررسی قرار داد و نشان داد که کـارکرد           را   »کارکرد اسطوره «آنگاه نظریه   . اساطیر را به تأیید رساند    
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هـاي آدمـی از       هـا و فعالیـت      نوار همـۀ آیـی      هاي نمونـه    ها عبارت است از کشف و ارائه سرمشق         اسطوره

آنگاه پـس  . باشد» امر ادارة جامعه یا سیاست  «ترین اعمال فردي و اجتماعی تا بزرگترین آنها که            کوچک

از بررسی تاریخچه و ادبیات موضوع پژوهش، فرضیۀ اصلی را به آزمون گذارد و با رجوع به متون اساطیر 

زایـی و     مـشروعیت  -رتهـاي هـویتی، امنیتـی، قـد         هایران باستان و روگرفت آنها به جـستار در اسـطور          

هاي هویتی، اجزایی چون چگـونگی   در این جستار در بخش اسطوره  .  فرجامشناختی پرداخت  -آرمانگرایی

از نظرگـاه   . آفرینش، چگویی پیدایی مردمان و چگونگی مرزهاي سرزمین ایران مورد بررسی قرار گرفت            

ها جمعیت و سرزمین ایـران را از          گونه بود که این اسطوره      نها در بخش هویت ای      سیاسی کارکرد اسطوره  

. کرده و نخستین قدم براي ایجاد حکومتی مستقل بوده اسـت  هاي همسایه جدا می   دیگر اقوام و سرزمین   

اي که هویتی مجزا براي خـود   زا بررسی بدانجا منتهی شد که جامعه هاي امنیت  در بخش کارکرد اسطوره   

هـایی نیـاز دارد    پس به اسـطوره . ایست از این هویت دفاع کرده و آن را پاس داردب  فراهم آورده است می   

که بدان پناه برده و در هنگامۀ جنگ از آن بهره جوید به این نحو، ایجاد امنیت براي سرزمین و جمعیتی        

اه پـژوهش در بخـش   آنگـ . با هویتی مجزا، دومین گام براي ایجاد یـک حکومـت مـستقل شـمرده شـد      

ها الگویی براي پیدایی     زا، به آزمون این مطلب پرداخت که چگونه اسطوره          مشروعیت-اي قدرت ه  اسطوره

بخـشند تـا از طریـق نظـامی        آورند و چگونه بدین قدرت مشروعیت می        قدرت و قدرتمداري به وجود می     

ارزشی پاس داشته شود و قدرت و مشروعیت اساس وجود جامعۀ سیاسـی دانـسته شـد کـه بـا کـارکرد                       

» هـدف «ر در بخش آرمانگرایی ـ فرجامشناسی تقویت شده و به طـور مـشخص بـراي حکومـت      اساطی

ورزي بود و این هدف غایت حکومت ایرانـی         » داد«کشور و   » آبادانی«،  »هدف«کند که همانا      تعیین می 

نشهر گونه زندگی در میانه باور به دو آرما بدین. شود ایجاد می» آرمانشهر«شمرده شد که از طریق باور به 

یکی ورجمکرد یا آرمانشهر نخستین و دیگري آرمانشهر واپسین یا روزگار سوشیانس و نیز پیدایی گاه به                 

آورد که همـواره در   گاه چنین آرمانشهرهایی در دورة کاوس شاه و سیاوش، مردم و حکومتی را به بار می          

» داد«آرمانشهرها هستند و سان و همسانی با آن  تالش و کوشش و پویش براي زندگی و روزگار خود به    

یعنی آنچه موجب برجاي ماندن . هاي پایدار این زندگی خواهند بود مایه در این میان، بن» خویشکاري«و 

بر این پایه نظریۀ کارکرد اسطوره به ویژه در حوزة . شود شکل جامعه و رفتن آن به سوي روزگار بهتر می    

رانـد    مدرن از پیوند تنگاتنگ دانش و قدرت سخن می       دهد همچنان که فوکو در دوران       سیاسی نشان می  

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  

  

    ران باستانکاربست هاي سیاسی اساطیر در ای ◊

◊ ١٧٦        1389 زمستان/ دهمسیزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

کنـد کـه بـه     بخشند و قدرت از آن دانـشی پـشتیبانی مـی    دهد که این دو یکدیگر را نیرو می و نشان می 

یعنی آنچـه  » باورهاي مقدس «اي میان     گسترش آن یاري بخشد، در دورة باستانی ایران نیز چنین رابطه          

وجود داشته است و این فرآیند در دلِ پیکرة نظام     » قدرت سیاسی «د و   شو  امروزه به آن اسطوره گفته می     

 در   البته نظریـه کـارکرد اسـطوره      . کرده است   اي کار می     بخش همچون نیروي محرکه     ارزشی مشروعیت 

بخش سیاسی قائل به این است که اساطیر باستانی به واسطۀ اینکه جامعه کامالً تخصصی نـشده بـوده                   

 بخـش و هـم نقـش     هاي آفرینشی، هم نقش هویـت  ی هستند مانند اینکه اسطوره  است، داراي همپوشان  

بـست  هـا داراي کار     به هر روي در ایران باستان بـسیاري از اسـطوره          . آرمانگرایانه و فرجامشناختانه دارند   

 سیاسی بوده و در امـر ایجـاد حکومـت و پایـداري آن، یـک نظـامِ پرقـدرت ارزشـی را بـه وجـود                            هاي

توان گفت اساطیر، جهانبینی خاصی براي انسان باستانی ایرانـی بـه وجـود       به طوري که می   . اند  آورده  می

بـراي آبـاد    » انباشـت ثـروت   «ساخته و به واسطۀ       اند که زندگی خود را بر پایۀ آن جهانبینی می           آورده  می

 نمـوده اسـت،   نمودن جهانِ خود و مشخص بودن مرزهاي اخالقی که او را به سمت نیکی رهبـري مـی               

توانسته به انباشت قدرت دست زند و دولت غیرکاهنی هخامنشی را ایجاد کنـد کـه هگـل ایجـاد آن را                      

هاي بعدي نیز بر پایۀ کارکرد  شمرد و اینکه انسانی ایرانی توانسته در دوره سرآغاز پیدایی جهان مدرن می

یـز در درازنـاي زمـان       هاي قدرتمند دیگري تأسیس نماید، اگرچه این اساطیر ن          ها حکومت   همین اسطوره 

  .دچار دگرگونی شدند
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