
 

 

 شناسیایرانهایانسانپژوهش

 2۰،شمارهپیاپی۱۰دوره

۱57 -۱77،صص۱۳۹۹پاییزوزمستان  

 شاهنامه شناسانۀ وطن در واکاوی مفهوم انسان

 )براساس تحلیل ساختارهای مکان(
۱الهامسعادت

2محسنمحمدیفشارکی
 ۱/8/۹۹ تاریخدریافت:

26/۳/4۰۰ تاریخپذیرش:

چکیده
کهن از یکی میپناهگاه تجسد وطن در استکه بشر بنیادین ظهورالگوهای برای کالبدی یابد؛

اجتماعیمردمانیکهویژگیجهان ساختار تاریخیبینیو زبانیو سیاسی، هایمشترکفرهنگی،

انسان اصالتمرزوآنچهشناساندومؤلفهبرایتعریفوطنارائهکردهدارند. درونمرزهادیدهاند:

توجهمی با حکومتودشمنمؤلفهشود. زمین، هاییهستندکههرکدامسهمیدربهاینمسئله،

یابند.درخلقاینمفهومدارندوباتوجهبهالگویهردورانتاریخی،اهمیتبیشتریاکمتریمی

وطنیشاهنامه، ایرانشهر و ایران ارتباطباهستند روایاتدر همۀ شکلمیکه اماایندو گیرد،

مکان حکومتهایآمیختگی فراواقعی، و اسطورهواقعی درهای گوناگون دشمنان و تاریخی و ای

دشوارمیشاهنامه، مکانمهمتشخیصوطنرا بدیهیکند. برایتعریفمفهومترینو ترینمؤلفه

بندی،تقسیمشاهنامههایمکانیافتنبهتعریفوطن،وطناست؛بنابرایندراینپژوهشبرایدست

هایفراواقعی،انعکاسذهنیتایرانیاندربارۀسکونتگاهوشاهآرمانیاند.مکانتوصیفوتحلیلشده

مکان بهاستو اجتماعیرا میهایواقعیساختارهایحکومتیو بررسیمکانتصویر هایکشد.

مفهومیذهنی،جمعیوشاملشاهنامه،ندرکندکهوطواقعیوفراواقعی،اینحقیقتراآشکارمی

ایازشهرهاومردمانکهبایکدیگرارتباطدارندویکحکومتایتمدنیاست؛یعنیمجموعهحوزه

کند.هاراادارهوازآسیبدشمنحفظمیمرکزیقدرتمندآن

هایفراواقعی،وطن.هایواقعی،مکان:حماسه،شاهنامه،مکانهای کلیدی واژه
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 مقدمه
این۱مولر گونهتعریفمیبااستفادهازفیلولوژی،انسانرا ریشهباهمhomeازHommeکند:

humusیعنیانسانازگردزمینخلقشدهبه معنایخاکاست؛ :۱۳۹2است)نامورمطلق،

طیربرزباندراساطیرهموجوددارد.انساندراساریشگیخاکوانسانعالوه(.اینهم۱22

بوددانستهشدهاستوبستهوهمسامی،مستقیمودراساطیرایرانیغیرمستقیم،باخاکهم

دهدتعلقبهمحلزادوبود،درناخودآگاههمۀافرادبشروجوددارد،اماهمینامرنشانمی

ازدویستسالپیشمدنظرقرارگرفتهوحتیگاهیاز وطنمفهومیمتأخراستکهتقریباً

استفادهشدهاست.مفهومیکهباعشقوعالقهآمیختهشدهوهموارههاازآنسوءدولتسوی

وطنبه بهشکل میپرستی، مطرح گروه و فرد هویت از بخشی وطنعنوان با2پرستیشود.

هاییکهممیزۀگروهیازگروهدیگراست،هویتآنانراشکلگراییارتباطدارد.مشخصهملی

گمی در و سبببرتریامدهد دیگرانمیهایبعدی، خود،جوییبر با حسبرتریکه شود؛

بههمراهمی شکلیگاهبهآورد،امامسئلهایناستکهوطنهیچحقوقومشروعیتسلطهرا

شودکهبدانیماینتعریفاست.هنگامیاینموضوعبیشترآشکارمیجامعومانعتعریفنشده

 د.درمتونحماسیوجودندار
درآیند،برایاین۳خواهندبههیئتملتازآنجاکهمتونحماسیروایتمردمانیاستکهمی

مؤلفه به آناستحاله یکیاز دارندکه واژههایینیاز زمینبا زمیناست. هاییمانندسرزمین،ها

یتبیشتریشود،اماوطن،بسامدواهمکاربردهمیکشور،مرزواصطالحاتیمربوطبهجغرافیابه

گسترۀمعناییوسیع دربرمیدارد؛زیرا کهباازدسترفتنقسمتیازکشوروگیرد؛چنانتریرا

هاییدیگرمانندجنگ،دشمن،قهرمانشود.وطنبامؤلفهتغییرمرزهویتملتدچارکاستینمی

راینمجموعهترینمؤلفهدرسدمهمنظرمیبخشدوحتیگاهیبهو...بهمتنحماسیتجسدمی

 زیرا نه»باشد؛ بلکهجهانیدرخورقهرماننیزالزمدریکمتنحماسی، فقطقهرمانالزماست،

اینموضوعتاآنجااهمیتداردکهبرایدرکروایتحماسیهر۱۳۹۳:2۹6)کاسیرر،«است .)

برایمثالدرجاییاز اندیشۀهمانملتتعریفوتبیینشود؛ بایدوطندر شاهنامهسرزمین،

کنند:وگومیرستموستوربان،هنگامبرگزیدناسبدربارۀبهایرخشچنینگفت
اژدها کاین بپرسید چوپان ز
رستمی گر که پاسخ داد چنین
بهاست ایران بوم و بر را این مر

 

بها  خواهد که را این و است چند  به
زمی ایران روی کن راست بدو  

ر کرد جهان خواهی تو بر استبدین  
(2:54،ج۱۳82،شاهنامه)  

                                                           
1Muller 

2Patriotism 
3Nation 
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سویگفت دو هر برای آشکار مفهومی ایران ابیات، این معنایودر به آیا اما است، گو

گیرد؟تریرادربرمیکشوریبامرزهایجغرافیاییمشخصاستیادامنۀگسترده

دیگروطنبهمعنایاصالتمرزو»شناسیهموارهدوبرداشتازوطنوجوددارد:درانسان

شناسیو:سایتانسان2۰۱7)اکرادی،«شدنهرآنچهدرداخلآنمرزاستبهمعنایدیده

شود،امابرایدستیابیبهآنچهداخلمرزفرهنگ(.درشاهنامه،غیرمستقیمبهمرزهااشارهمی

درتوانازمکانبهاستمی هدودستشاهنامهمنزلۀکالبدیبرایساختاراجتماعیبهرهبرد.

توانهامیهایفراواقعی.باتوصیفوتحلیلمکانهایواقعیومکانوجوددارد؛مکان«مکان»

گیریآنپیبردکهبهبهمحدودهومرزهایایران،ساختاراجتماعیوباورهایمؤثردرشکل

شود.دراینپیکرهمنجرمی«وطن»تبلورمفهوم

 پیشینۀ پژوهش
 در که وطن مجموعهبهشاهنامهمفهوم شده، برده نام آن از ایرانشهر و ایران ازشکل ای

مهممؤلفه جغرافیایی، محدودۀ که است گوناگون آنهای ترین ازشاهنامههاست. امتزاجی

پژوهشگراندراینبارهاسطورهوواقعیتاستوایندربارۀجغرافیایآننیزصدقمی کند.

ایران»اند.یکیازاینتحقیقات،مقالۀهراشناساییکرداندومرزهایایرانتحقیقاتیانجامداده

ایرانشهر متونپهلویمی«و بهپیشینۀایراندر ابتدا استکه سپسازژالهآموزگار پردازد،

بااستفادهازابیات،به«شاهنامهایراندر»دهد.انوریدرمقالۀتطبیقمیشاهنامههارابایافته

مفاهیمدیگریمانندکشور،شهروبومنیزبازشناسیاینمرزها پرداختهاست.غیرازمرزها،

ایاستکهمفاهیمکشور،شهروبومرابامقاله«شاهنامهمفهومکشوردر»است.مدنظربوده

کند،اماآنچهباموضوعپژوهشهادرجغرافیایسیاسیامروزیمقایسهمیمفاهیمجدیدآن

مقالۀروارتباطبیشتریدپیش ازوطن»ارد، شفیعیکدکنیدرایناثربه«تلقیقدما است.

زمان در که مفهومی است؛ پرداخته نویسندگان و شاعران آثار در وطن مفهوم هایبررسی

الگوهایگوناگونجامعهدچارتغییراتاساسیمی دیگریازمقاالتمختلفو گروه در شود.

تواندرذیلمجموعۀ،برداشتازوطنرامی«یبهارالشعراتحلیلوطندراشعارملک»مانند

سیاسی مقوله-ساختارهای و فرهنگیاجتماعی تاریخی-های انتقادات و یافت-دینی ملی

وطندر»و«وطندراشعارعارفقزوینی»(.همینبرداشت،دردومقالۀ۱۳۹۱:۱۰7)شمعی،

نام«شعرمشروطه درمقالۀدیگریبا دوستیدرشاهنامهونظریۀلتایرانفضی»وجوددارد.

سهمؤلفۀبهمقولۀوطن«فضیلتارسطو ناشیاز ارسطو براساسنظریۀ دوستیپرداختهکه

جای در شاهنامه استکه انسانی و برایکسبفضیلتاخالقی اراده و عاطفه جایدانش،

آثار،تنهابهمرزهایها،دراینهاصحهگذاشتهاست.باوجوداهمیتاینپژوهشروایاتبرآن
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استیااینکهفارغازتوجهبهمکان،ابعاداجتماعی،سیاسیوفرهنگیجغرافیاییپرداختهشده

هابهنقشوسهممکان،درمفهوموطنیکازاینپژوهشمدنظرقرارگرفتهاست،امادرهیچ

 نشده بهپرداخته جغرافیا با انسان تعامل از که مفهومی عالوهمیوجوداست؛ و بارآید بر

روان فلسفیو سیاسیبار میجغرافیاییو و رویکردیانسانشناسیدارد بهتوانبا شناسانه

واکاویآنپرداخت.

روش پژوهش
رویکردیانسان-روشاینپژوهشتوصیفی با نخستبهتشریحتحلیلیاستکه شناسانه،

ریشه و زمین با انسان پیوند ناخسیر در آن سپسرویکردهای است. پرداخته بشر ودآگاه

دوره در را آن دگرگونیمفهوم و وطن به ایران شاعران و تاریخینویسندگان متفاوت های

درنهایتمکانبرمی هابرایبندیوتوصیفشدهوباتوجهبهآنتقسیمشاهنامههایشمارد.

 تعریفیارائهشدهاست.شاهنامهوطن

هدف پژوهش
هایواقعیوفراواقعیکهشناسانواستفادهازمکاناستکهبارویکردانسانهدفپژوهشاین

اینتالشحرکتیازجزء.دنبالآنوطنارائهدهدوجوددارد،تعریفیازایرانوبهشاهنامهدر

هابایکدیگردرپیوندباعواملهایمتفاوتدرمتنوارتباطآنبهکلاستکهماراازمکان

کند.بهمفهوموطنراهنماییمیانسانی

بحث اصلی

 سیر پیوند بشر با زمین

داردوالگوهایبنیادیناستکهانسانراازخطراتطبیعیدورنگهمییکیازکهن«پناهگاه»

بهارمغانمی درتالشآرامشوآسایشرا همۀموجوداتوبیشترازهمهپستانداران، آورد.

برایبرطرف فراهمکردنایننیاز با کردنسرپناهیمناسببرایخودبهتناسلوهستندتا

گزیند،محیطامنیتوالدبپردازند.انسانمانندسایرموجودات،محلسکونتیبرایخویشبرمی

به کنشکه و محلتالقینیازها و بستر زیستمنزلۀ پسازهاست؛ رفعنیازها جز بومیکه

تیبرایانساننخستین،محلسکونتتنهایکفضایکند.حمدتیباآناحساسیگانگیمی

آنپیوندمی بلکهفضاییوجودیاستکهبا بدینهندسینیست، ساختارخوردو وسیلهدر

شودووجودیواقعیدارد.هستیسهیممی
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هارابهیکدیگرپیوندآوردوآنوجودمیهابهجمعی،روابطواشتراکاتیمیانانسانزیست

گیرد.هایآندرپناهگاهنضجمیمتقابلاستوریشه۱مندیمبنایاینپیوند،بربهرهدهد.می

مروربااینسبکزندگی،انسان،شیوۀتغذیه،تأمینذخایرغذاییوحراستازبقایخودرابه

گسترشمیمی محیطپیرامونشرا و دریبهجهانآموزد ایناثنا، در اودهد. بر هایدیگر

می میگشوده پیوند انتزاعی مسائل به را زندگیمادی و آیینشود وزند؛ جادو اساطیر، ها،

برآیندایندگرگونی همدچارتغییرمیاندیشۀتوتمی، بههاستکهنگاهبهسکونتگاهرا کند؛

شودوبقایتدریجمفهومسرزمینفراترازمحلیبرایزندگییاتأمینغذامیایننحوکهبه

خورد.بقایمکانگرهمیانسانبه

شودوازچهارجهتتکثیرودراساطیرآغازین،آفرینشازیکفردویکنقطهآغازمی

یابد.اینرابطۀدوسویهوتعاملی،هموارهمیانانسانوزمینبرقراراستوبرهمۀتکثرمی

کنش میروابطو تأثیر مالینوفسکیها می2گذارد. اینباره در قواعداف»گوید: انسانیبا راد

قوانینیزندگیمیسنت رسومو آدابو کنندکهماحصلکنشمتقابلبینفرایندهایها،

دست و محیطاستزندگی بازتنظیم محیطو در کاری » ۱۳8۳)مالینوفسکی، این8۳: .)

می تغییر انساندچار نزد هم را مکان مفهوم بستریفرهنگی، جاییکهتعاملدر تا کند

میگاهی زمینیکیانگاشته و برگشتفرد حرکتقهقراییو با سکونتگاه انهدام و شوند

هویتیفردوگروهشودوبیشکلیقبلازوجود(برابرپنداشتهمیسویهیوال)نیستی،بیبه

باتوجهبهآنچهبیانشد،وطنیکیازعمیق باخوددارد. برایمکاناست؛ترینواژهرا ها

ازشبکۀپیچیدهحقیقتیذهنیک گیردوخودنیزجزئیازایازعناصرمیهتعریفخودرا

شود.تعریفبقیۀعناصرمی

 تلقی قدما از وطن
اندکهتعریفیکیبدوندیگریممکندرمتونکهنفارسی،وطنوقومیتدومفهومپیچیده

بایدبهاینمسئلهتوجهداشتکهمحدودۀاینمفاهیم،متغیر،منع طفوالبتهذهنینیست.

گیرد.قومیت،میتریرادرعالمواقعدربرتریاگستردهاستومتناسبباشرایط،محیطکوچک

مجموعه مانند که است قوم این درواقع است. وطن مقوم نیزفصل را سرزمین بزرگ ای

معنایگیرد.اینمشخصهدرنامبعضیشهرهاکامالًمشهوداست؛مانندهگمتانهکهبهدربرمی

اسممحلجمع «ایران»شدنمادهاستیا سرزمین،»کهدراساطیرمأخوذازنامایرجاست.

هارادریکجبههقرارهایدیگرممکناستانسانبستگیزبان،دین،نژاد،تاریخ،عالیقودل

                                                           
1 Participation 
2Malinowski 
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اماهیچ نتنهاییمفهومقومیتودرنتیجهحوزۀمادیآنکههماکدامازاینعواملبهدهد،

نمی حتیوضعطبقاتیمشترکوطناسترا درپی-سازد. کهمنافعاقتصادیمشترکرا

هادربرابر(.همۀاین۱۳8۹:۱7)شفیعیکدکنی،«تواندباشدنیزعاملاینمسئلهنمی-دارد

یابد؛اتحادمفاهیمذهنیکهانسجامعالمواقعراتهدیدنیرویخارجیغارتگرونابودگرمعنامی

ایشودوعاطفهترمیهامشخصترومحدودههاپررنگآوردودرپرتوآن،تفاوتههمراهمیب

تواندرپرستیزادۀاینعاطفۀشدیداستکهنمودهایآنرامیکند.وطنشدیدراتولیدمی

۱کرد.هایاجتماعی،هنروادبیاتمشاهدههایبیرونیمانندکنشپدیده

ایازآنارائهداد.ارائۀاینمفهومیوطنرادگرگونکردومعانیتازهظهوراسالممرزهای 

معنا عناصر در تغییر با گاهی تازه، بدینمفاهیم بود؛ همراه ازساز مثال برای که ترتیب

کارهایدینیافزود.حتیگاهیدراینهایقومی،زبانیواساطیریکاستوبهارزشارزش

شدوهمینصورتضدارزشجلوهدادههایپیشینبهکهارزشچنانتندرویصورتگرفت

وطن حس تضعیف به انجامید.امر ایرانیان حس2پرستی تضعیف عوامل از دیگر یکی

گریدربزنگاهیازتاریخایرانبود.صوفیهاصالتیبرایعالممادهقائلپرستیرواجصوفیوطن

هاعالمملکوتدانستند؛بنابراینوطناصلیآنچیزرامعطوفبهعالمعلویمینبودندوهمه

تفسیرهاییکهآنانازحدیث خاکهیچنسبتینداشت. «الوطنمناالیمانحب»بودکهبا

تفسیرآنمیارائهداده در موالنا اگرچهاینحدیثاستواندمبینایناندیشهاست. گوید:

وطنمحسوسوخاکیارتباطیندارد:گفتارپیامبر،منظورازوطنعالمیاستکهبااین

حب دم استاز مهی بگذر  الوطن

سویشط آن ز وطنخواهیگذر  گر

 

نیست   سوی این سوستجان آن وطن  که

غلط خوان کم را راست حدیث  این

(۱۳۹6:4۰8)مولوی،  

گوید:وبازجایدیگرمی

حب درستهمچنین باشد  الوطن

 

نخست   خواجه ای بشناس وطن 3تو
 

(۱۳۹6:4۰۹)مولوی،  

)شفیعی۱بینیموالناودیگربزرگانتصوفاستهایاصلیجهاناینتفکریکیازهسته

درآثارنویسندگانوشاعرانی«وطن»(.بیشترینبسامداحساسنسبتبه۱۳8۹:26کدکنی،

                                                           
هیچکسرادرجهانآنزهرهنیست/کوسخنراندزایرانبرزبان۱

(۱۳8۹:262سیستانی،مرغزارمابهشیرآراستهاست/بدتوانکوشیدباشیرژیان)فرخی

نزدآنکزحدثنفسطهارتکردهاست/خاکآنملککلوخیزپیاستنجیاست2

(۱۳44:۳۱کردۀپرویزوقبادوکسریاست)سیففرغانی،نزدعاشقگلاینخاکنمازینبود/کهنجس

.4۰۹و4۰8،ص4مثنویمعنویچاپنیکلسون.ج۳
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گاهدارد؛بروهاگاهوطنمعنایزاداند.درآثارآننوعیازسرزمینخویشدورماندهاستکهبه

آورد.گاهیهایکودکیرابهیاداومیبستگیبومیکهشاعردرآنبالیدهاستوخاطراتودل

فرمانروایان مردمانشگرفتار و است اسیر دستدشمن در استکه وطنی برای سوگواری

بهنظارهمایهاستکهخودهمیشهپایداروبرقراربودهوگذرمردمانراگاهیبن2اند.بیگانه

وهوایدلکش،یاریجاماندهومردمانشریفعناصریهستندکهباوطندراست.آبنشسته

انعکاسیافته قدما سرزمینی، اند.آثار مفهوم در وطن بعد، به مشروطیت زمان از ایران در

درکمیگره مردم از گروهی با خورده در آن پیشاز آنچه یعنینزدیکبه شاهنامۀشود؛

باتوجهبه۳شود.سیوجوددارد؛وطنیکهدرگسترۀتاریخقضاوتوسپسستایشمیفردو

پیگیریاست.اینمسئلهدلیلظهورچنینمفهومیدرزمانفردوسیقابل

 وطن در شاهنامه
 حماسهشاهنامهجهان است؛ نمادین نهجهانی و دارد تطبیق واقعیت با کامالً نه که ای

هاآمدهاست؛بههمیندلیلمتنازاساطیریارائهدهدکهدرپیشخواهدروایتیسرراستمی

به آمیختگی این آن، اجزای همۀ میدر تمامچشم در اجزاستکه این از یکی فضا خورد.

هالهصورت در هایخود شده پیچیده افسانه واقعیتو پادشاهانپیشدادیایاز تمام است.

پیششاهنامه همیننسنمونه، به و ارائهاند تصویر مکانبت، از بهشده که صورتزیستآنان

ازآنیادمیهفت پیشکشور بستریبرایوقایعیجهان4اینمونهشود، و شمولازسکونتگاه

است.تازمانجمشیدکهپادشاهجهاناستوطریقزیستنوماندندرجهانرابهمردمان

میمی معرفی اندازه همین در زمین آموزد، نیزهشود. سواران دشت ضحاک، ورود گذار،با

شود.منزلۀبخشدیگریاززمینظاهرومعرفیمیبه

ها،کشورها،عرضباواردشدنافرادواقواممختلفبهروایت،سرزمینازداستانضحاکهم 

هایواقعیوفراواقعیشوند،امابازهمسرزمینشارهاوشهرهانیزواردجرگۀزمینمسکونمی

سرزمینهر دارند. را خود مخصوصبه کارکرد و جایگاه وکدام نواحی با شهرهاییکه و ها

هاوشهرهاییفراواقعیواساطیریتقسیماتکشوریزمانساسانیمطابقتدارندوسرزمین

                                                                                                                                        
اند.القضاتهمدانیدرزبدۀالحقایقبهشرحاینمسئلهپرداختهاالبراجوعینالدینسهروردیدررسالۀشهاب۱
خاکخراسانکهبودجایادب/معدندیوانناکساکنونشد2

ویرانوبختوارونشدحکمتراخانهبودبلخوکنون/خانه
(۱۳52:۳28ملکسلیماناگرخراسانبود/چونککنونملکدیوملعونشد)ناصرخسرو،

زانپسکهزاسکندرواخالفلعینش/یکقرنکشیدیمبالیاومحنرا۳
(۱۳۹6:776ناگهوزشخشمدهاقینخراسان/ازباغوطنکردبرونزاغوزغنرا)بهار،

4Prototype 
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بینیوساختارایکالبدیبرایجهانگونهاند،هرکدامبهآمدهشاهنامههایپیشازکهدرمتن

هس تقسیماجتماعی به بخش، این در مکانتند. بندی فراواقعیشاهنامههای و واقعی به

وبیانکردیمکههرگروهپرداختیموکارکردهرکدامرادرساختارروایتحماسیبررسیکرده

گیریمفهوموطندارند.چهسهمیدرشکل

 های فراواقعی مکان
سکونهایفراواقعیمحصولخیالمکان واقعیوپردازیدربارۀ زیستگاه ترکیبیاز است؛ تگاه

هایدینیآمالوآرزوهایدورازدسترسوالبتهدلخواهبشرکهدرمتونادبی،هنریواندیشه

کنند،معیاربسیارهاازسکونتگاهآرمانیارائهمییابد.عالوهبرتصویریکهاینمکاننمودمی

 و زمان ارزیابیشرایطواقعیآن برای مکانمناسبی هستند. مکان فراواقعیشاملآن های

آرماکاخ دژها، نها، )دیستوپیا(هستند. گاهیپلیدشهرها و پادآرمان»شهرها یا شهر،دیستوپیا

ایاستکهتماممعضالتومعایب،آنرافراگرفتهاست.شرایطیکهبرایشهر...جامعهویران

هاباشهرهاوتقابلآنن(.اینپادآرما۱۹۹۹:5)کلیزوسرجنت،«هیچانسانیمطلوبنیست

پرسشدیگریهایمطلوبسکونتگاهبرایبشرمیشهرهاسببتبیینویژگینآرما اما شود،

آرما که دارد دیگرنوجود کارکرد گفت باید پاسخ در است؟ کسانی چه سکونتگاه شهرها

اعیواقعیاستکهآمیختهبههایغیرواقعی،ارائۀتعریفوتوصیفطبقاتومراتباجتممکان

می کشیده تصویر به وافسانه، اجتماعی سیستم تکوین و تطور سیر کالبدی تبلور شود؛

به راحکومتیکه اینساختار ارتباطیدوسویه در استو یافته راه متون به نمادین شکلی

ژگیمقدسبودنوکند.دوویهاتقویتمیتعریفومراتبآنانرادربرابرسایرافرادوگروه

هایفراواقعیهمراههستندوگاهینیزهردوویژگیدرمکانیجمعمرکزیتهمیشهبامکان

شدهاست.

 تقدس مکان
هرسرزمینی»شود.ازنگاهانسانیافتنآنمیارتباطومناسباتانسانباهرپدیدهسببهویت

لمروآشوببهحریمسامانانتقالدادهشود،دروهلۀاولازقعنوانقلمروزندگیفتحمیکهبه

تواندمالکیبرایتعریفاوباشد.یکیاز(وحدودوثغورآنمی۱۳68:6۱)مختاری،«شودمی

هایبرجستۀجامعۀسنتی،تضادیاستکهمیانمرزمسکونومکانناشناختهفرضویژگی

ینجهانقراردارد،دیگرمرزمسکون،جهانکیهاناستوهرچیزیکهخارجازا»کند.می

و اهریمنان ارواح، برای هیوالیی و خارجی مکان و دیگر جهان نوعی بلکه نیست، کیهان

کردنسرزمینغیرمسکونبهسکونتگاه،امری(.پسملحق۱۳75:27)الیاده،«استبیگانگان
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ددرهمنواییآوردکهعلتشرابایوجودمیآیدونوعیانسجاماجتماعیبهشمارمیمقدسبه

تنهاتمامیاعضایگروهبهدرچنینشرایطی،نه»هایفردیباروحجامعهیافت.تماموجدان

ایکهشوند،بلکهبهچیزیکهشرطموجودیتایننوعجمعیاستوبهجامعههمگراییدهمی

(.۱۳8۱:۹7)دورکیم،«یابندآیدنیزبستگیمیازاتحادآنانپدیدمی

روهستیمکهدرآنحدومرزیوجودهایحماسی،ماباجهانیروبهدرآغازهمۀداستان

همزندگیمینداردوهمۀانسان با بهها مرورزمانوبراثروقوعحوادثیمرزهاشکلکنند.

ملکمشخصمیمی حدود و تقسیمگیرد از اینماجرا مبدأ بابندیشود. همراه هایساده،

هایذهنیکهشکلاولیهتفکیک»یابدهاتسریمیشودوبههمۀپدیدهشروعمیگذاریارزش

ترینگذارد.سادهشکلآگاهیفردیواجتماعیبهنمایشمیوآشفتۀاحساساست،خودرابه

هایآفرینششود.درهمۀافسانهبندیازروشناییمقدسوتاریکینامقدسشروعمیتقسیم

(۱۳۹۳:۱68)کاسیرر،«ان،فرایندآفرینشباسرزدنروشناییهمراهاستهمۀاقواموهمۀادی

کند،پسانسانحدودرادهد.اینکرانمندیراروشناییتعیینمیکهبهآنجنبۀقدسیمی

پیش»راند.بایدبهایننکتهتوجهداشتکهکندوهرچیزیرابهمنطقۀخودشمیرسممی

«دینیداردوبامختصاتقدسیفضامرتبطاست-نایحقوقیازهرچیز،عملحصرکردن،مع

(.۱74)همان:

 مرکزیت مکان
ایازرمزها،حولآنشکلگرفتهوایازلی،مجموعهمرکزمکانیاستکهدراثروقوعحادثه

اینحادثهمی متبرکومقدسساختهاست. بهشرطآنرا تواندمربوطبههرچیزیباشد؛

 عالمما بهآنکهاز آنجاییدیگر، بلکهمنشأ قداستیکهسرچشمۀنبوده، آسمانباشد. ویژه

گاهیجنگقدرتونیروهایفراسوییاستوبهتناوبتکرارمی هایمیاناقوامجهتشود.

مندتوانازقدرتوقداستآنبهرهنهادنبهآنمحدودهمیتصاحبمرکزاست؛زیراتنهاباگام

چهره زیستههایاساطیریشد. آنجا ازلدر روز زماندر آغاز تجلیدر آنمکانرا گاهاندو

کشف و وحی کردهقداست، آغازین های )الیاده، ۱۳85اند نمودهایسیمای۳46: از یکی .)

تبعآنباایسرّیباسرزمینوبههایابتداییبهرابطهتواندتوتمیسمباشد.انساناساطیریمی

شود.یابدوعاملنگهبانیازآنسرزمینمیندکهدرتوتمیسمتجسدمینیاکانشاناعتقادداشت

هاینخستینبهظهورپیوستههاوحیوکشفگاهقداستاستکهدرآنمراکزتوتمیتجلی

آیین میاستو مرکزتوتمیاجرا اعمالیکهموجوداتهاییکهدر تقلیداز چیزیجز شود،

(.۳48هانیست)همان:اندوبازسازییاتولیدمجددآندادهاساطیریدرزمانیبسدورانجام

ترکردندرحدامکاننزدیککردندرمرکز،معادلبازندگیزندگی»هایابتداییدرنظرانسان
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(کههمبستگیسرّیآنانباهموبازادوبومونیاکانرا۱۳7۳:4۳)الیاده،«باخدایاناست

شاهنامهایکهبقایایآنهنوزدرمیاناقواممتفاوتوجوددارد.درشهدارد؛اندیبرقرارنگهمی

سرزمینمقدسیمحسوبمیهفت مرکزکشور، ایرانویج استو آن خونیرسمرکز که شود

منداست.خونیرسوازتقدسمرکزیتبهره

 هفت کشور

هایآنیژگیبندیجهاناستکهمرزهاوحاکمیتمشخصازوامروزهکشورآشناترینتقسیم

ا جغرافیاییآنهنگامواقعیتیافتکهنهادحکومتشکل-پیدایشاینپدیدۀسیاسی»ست.

امنیتو ایجاد ارتباطات، برقراری فضایی، ساختار در آن متناسببا تغییراتالزم گرفتو

پذیرفت صورت سیاسی سرزمین در ملت یکپارچگی » ۱۳۹۰)مجتهدزاده، سرزمین،۳۳: .)

میحکومتو هممفهومکشوررا سازندوبدونهرکدامازالبتهملتعناصریهستندکهبا

این و اساطیر در اما ناقصاست، معنایکشور معنایاقلیمبهشاهنامهها در رفتهکشور کار

براینخستینبارسخنازهفت درپادشاهیهوشنگ، آید؛سرزمینیکشوربهمیانمیاست.

راند.هفتکشورسرزمینآغازینودرواقعنماییکلیازجهاناستکهکهویبرآنفرمانمی

گیردونمودمکانمقدسدرشودوبهگروهیازآدمیانتعلقمیمرورتقسیموتوصیفمیبه

است.شاهنامه

تواندبهزمانیاشارهداشتهداندواینریشهمیپورداوودواژۀکشوررامأخوذازکِشتنمی 

م که کوچباشد زندگی محلردم در و گذاشتند کنار را تمامگردی که شدند ساکن هایی

شانبهآنبستگیداشتواینهایموردنیازبرایکشتراداشتهباشدکهادامۀزندگیقابلیت

مسئلهدرروایاتاساطیریکهدرایندورانساختهشده،آمدهاست.درآغازهزارۀهفتمپس

هاییکهدرآغازآفریدهینوآسمان،ایزدیبهنامتیشترباجامابرازآبازتازشاهریمنبرزم

پیاینبارانبزرگ، در برزمینببارانید؛ بهآسمانبردو آبرا باد، آببرداشت. بود، شده

گفته«کشور»زمیننمناکشدوبههفتپارهبگسست.هرپارهرااقلیمیخوانندکهدرپهلوی

اندازۀهمۀششپارۀدیگربوددرمیانوششپارۀدیگردرپیرامونآنقراربهایکهشود.پاره

میانهخونیرساستکهبه پارۀ نیزآمدهگرفتند. شکلخونیرثوخونیره :۱۳75است)بهار،

شریف۱4۰ جهان، میانۀ خونیرسپارۀ براساس(. مسکنایرانیاناست. ترینقسمتزمینو

آنجا در کمزندگیمیبندهشششنژاد مهاجرتکنندکه دیگر بهششکشور آنجا از کم

می در هفتشاهنامهکنند. پادشاه سه هر جمشید و هوشنگ کیومرث، زمان، در کشورند.

شکلآیدومکانازیکبستربیگذاربهمیانمیضحاکبااینکهصحبتازدشتسواراننیزه

 رود و دشت )البرز( کوه با واقعی سرزمینی میبه تبدیل شاه)اروند( پادشاه، هم باز شود،
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تقسیمهفت فریدونبا است. مشخصکشور سرزمینرا حدود کردنسرزمینمیانپسرانش،

قسمتهویتمیمی هر به و گرهکند همینجابخشد. از اقوام با سرزمین مفهوم خوردگی

خوبیآشکاراست.نامهرکشوراشتقاقیازنامفرمانروایشاست.به

شودنمونهاستکهمرکزجهانتلقیمیقسمتمرکزیخونیرسوسومینپیش«ویجایران»

ودرمحدودۀدوازدههزارسالۀآفرینشدردورانگیتیپدیدارشدهوسپسموردهجوماهریمن

هماندائیتیودرجوارکوههرابرزیتیقراردارد؛ویزدرکناررودوهویجیاایرانگیرد.ایرانقرارمی

آورد.همۀرویدادهایمهمووجودمیکوهیکهخورشیدباگردشبهدورقلۀآنشبوروزرابه

(.اوستاآنجا۱۳۹۱:52گیرد)ر.ک:آموزگار،ویجانجاممیدائیتیودرایرانمقدسدرکناررودوه

می سرزمینقومآریا ایرانرا ویجگاهناحیهداند. اساطیریوگاه ایمعین)ایرانناحیهایکامالً

ترینخاستگاهقومایرانیشرقی(پنداشتهشدهاستکهسکونتگاهاقوامایرانیبودهاست؛قدیمی

هارامهاجرانیاند.برخالفتاریخکهآریاییسالپیشازمیالدمسیحدرآنساکنبوده۱4۰۰که

منابعشاهنامهدرکنند،داندکهدرونفالتایرانکوچمیهایشمالیمیازسرزمین مطابقبا

سرزمینیمرکزیوجودداردکهپیدایشازآنآغازمی درزمانپیدایشهمۀاساطیری، شود.

بهنمونهپیش میها فرهوجود یعنی استدرآیند؛ قرار بعداً که چیزی هر مینوی وجه و وشی

 اقوام سرزمینهمسرزمینیمینویاستکه بیابد. گیتیانه نضجآفرینشجنبۀ آنجا در اولیه

مکانمی در بعد و میگیرند پراکنده دیگر های در مینوی عالم تمامشاهنامهشوند. شامل

می پیشدادی حکمپادشاهان موجودات تمام بر که میشود هفترانی و جهان کشورکنند.

اززمانپادشاهانکیانیمکان،مکانمقدسوایرانویجمیشاهنامه یواقعیهاتواندمرکزباشد.

شود.شهرهایواقعیکهیاازقبلوجوددارندیابهظاهرمیشاهنامهصورتاسامیشهرها،دربه

دالیلیمانندایجادمرز)دهستان(،پناهگاهبرایمردمان)سیستان(،شکرگزاریازیزدان)ریو

شوندودرمیداشتناسرایجنگی)پیروزشاپور(،ساختهباذان(،پیروزیدرجنگ)مدائن(یانگه

قابل هم امروز حتی فردوسی زمان ایران هستندجغرافیای افسانه۱بازیابی شهرهای اما و، ای

ایدارند.اهمیتویژهشاهنامههایشهریدرهمۀبخشآرمان

 شهر آرمان
شهرهاآمدهاستکهباتوصیفیشبیهبهمکانینهاوآرمادربخشهفدهمبندهششرحمانش

شود،برگرفتهازآیندوآنچهدرجهانمادییاگیتیگبنامییوجهانمینویمیدرعالمعلو

اندکهایدۀاینشهرهاازشهرهاییمانندهگمتانههاست،هرچندگروهیبراینعقیدهایننمونه

                                                           
تهاست.(.اینمقالهبهبازیابیشهرهایشاهنامهدرجغرافیایکنونیپرداخ۱۳۹۰:75زادهویاحقی)ر.ک:علوی۱
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بهکاخمهر،کاخسروشوشهرهایآرمانیدرمتنصورتاغراقگرفتهشدهوبه هانسبتشده

هایدیگریچونکاخدژکهبسیارمعروفهستند،ازمانشست.جزورجمکردوگنگشدهاداده

دومانشکه وَرکاوسدرالبرز، پتشخوارگرفریدون، سروشبرفرازالبرز،مانشایزدبانوآناهیتا،

 مانشضحاکساخته و هندوستان در سمبران به دیگر و بابل در کُرینددوشید یکی است،

دژدرآسمانوبربرد.تنهاگنگتوانناممیدوگریزیرزمینساختهاست،میافراسیابکهبهجا

مانش بقیه استو دیوان زمینساختهسر افراسیابزیر و جمشید دژ رویزمینهستند. ها

شکلیدژبهازگنگشاهنامههایتقریباًیکسانیبرخوردارند.درهاازویژگیاند،اماهمۀمانششده

هستند.شاهنامهشهرهاینشکلیضمنییادشدهاستکهآرماورجمکردبهمشروحواز

الگوییازیکشهرآرمانیاستکهدراندیشهواساطیرهمۀمردمجهانوجود۱شهرآرمان 

دارد.تصوریازبهترینمکانبرایزندگیکهدرآن،تاریکی،بیماری،مرگوهیچچیزیکه

 را انسان خوشبختی و آرمانجاودانگی این، جز به ندارد. وجود کند، ویژگیزایل هایشهر

بهظاهرینیزداردکهالهامبخشساخته تمامشدنشهرهایواقعیهستند؛ شکلیکهتقریباً

اند.کاخایزدمهربرفرازهرا)البرز(،کاخشهریساختهشدهشهرهایایرانیازرویالگوییآرمان

ازمهمسروشبرفرازالبرزومانشایزد درهایمینویآرمانتریننمونهآناهیتا شهرهستند.

هاساختهگردازرویآندژنمونۀشهرهایآرمانیهستندکهسیاوشورجمکردوگنگشاهنامه

آرمانمی دلیل این به شاید مانششود. و گرفتهشهر قرار یکبخشبندهش در کهها اند

هازیستمردمانعادینیستند.کارکرداینمکانسکونتگاهنمادینافرادخاصهستندوجای

رساندکهمابادوهایذکرشدهدرمتون،مارابهایننتیجهمینیزتنهازیستگاهنیست.ویژگی

هایقسمتروهستیم؛نوعاولسکونتگاهخاصپادشاهاناست،مانندکاخشهرروبهگونهآرمان

شودومانندتماممسائلمربوطبههاجدامیۀقسمتمرکزیشارهاکهبادیوارهایبلندازبقی

درستفصل تداوم ابتدایی بشر که زمانی دارد. فراواقعی جنبۀ مردم عموم نزد راپادشاه ها

ویژگیکنشیازطرفپادشاهمی نوعدومداند، هایمتفاوتیبرایزیستگاهشنیزقائلاست.

فرساوجودندارد؛جاییی،سرماوگرمایطاقتهامرگ،بیماری،پیرهاییاستکهدرآنمکان

بن نگهداریمیکه آن در آفرینشدوباره گیلگمشومایۀ در اوپناپیشتیم کشتی با و شود

پذیراست.هایبرگرفتهازآنتطبیقروایت

الف( ورجَمکرد

ایرانیهایمشترکشاهانوقهرمانانیکیازویژگی»است.ورجمکرددرایرانویجساختهشده 

داشتنوریاکاخعجیبوشگفتیاستدرزیرزمینیابرفرازقلۀکوهیامحلیدوردستکه

                                                           
1Utopia 
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(.جمشیدورجمکردرابهقصدنگهداری۱۳78:424زاده،)قلی«شدنبهآندشواراستنزدیک

ازموجوداتوبهترینتخمۀگیاهانوحیواناتهنگامزمستانسختوویرانگرساختکهبراثر

جمدرشهریاریخودانسان»زندهایملکوسدیورخخواهدداد.دردینکردهفتمآمدهاست:گ

هارافاسدنشدنیساختوازمرگ،آبراناخشکیدنی،گیاهوخورشوخوردنیوحیوانرابی

دینبهپیداستکهجهانرادرخوشیچونگرومانکردوبهفرمانداداربههنگامزمستان

نابودیپاسداریکردملکوسانورج از را آفریدگان ساختو را مکرد فصل« هفتم، )دینکرد

نامیازورجمکردنیست،امامملکتیکهجمشیدمشغولشاهنامه(.در25-2۰نخست،بندهای

دادنآناست،چنینخصوصیتیدارد.بهسازمان

 دژ ب( گنگ

کند،بهچگونگیرابیانمیهرودتدرقسمتیازکتابشکهبهقدرترسیدنمادهادرایران

شوداینترتیبکهشخصیبهنامدیوکسپادشاهمادهامیپردازد.بهشدنهگمتانهمیساخته

زندکهحصارهاییمتمرکزازداخلگردآنقرارداردایمستحکمدستمیبهساختنقلعه»و

هایخودازاندازۀدندانههاتنهابهوطرزقرارگرفتناینحصارهابهشکلیاستکههریکازآن

خزاین و کاخ که دارد وجود حصار هفت تعداد جمعاً قلعه این در بلندترند. مقدم حصار

پادشاهی،درداخلآخرینحصارقرارداردورنگاینحصارها،سفید،سیاه،ارغوانی،آبی،سرخ

(.۱۳84:88)هرودت،«ایودیگریطالییاستنارنجیاستودوحصارآخر،نقره

دژهمۀخصوصیاتاینقلعۀمادیرادارد.شهریآسمانیکهکیخسروآنرادرپایانگنگ

مرگانودژجایگاهبیگنگ»دهدگردقرارمیآوردوبررویسیاوشجهانبرزمینفرودمی

(وازهجومدشمناندراماناست:۱۳8۰:۱27)بندهش،«جاوداناناست

 راه دو به پویی که سو هر نیستز

تنگ فرسنگ دو بینی کوه بدین

مرد پنج اگر فرسنگ چند بدین

صدهزار گذر ایشان بر نیابد
 

است     یکی در او گرد بر گرد  همه

سنگ دیوار روی زان و روی  ازین

کارکرد پی از راه به  بباشد

سوارزره ور برگستوان و دار  

(۳،ج۱۳82)فردوسی،  

« دومین، سنگی، آن نخستین آبگینهدیوار سومین، سیمین،پوالدین، چهارمین، ای،

آن، دندانۀ کوشکآنسیمینو هفتمینیاقوتیاست. کهرباییو ششمین، زرین، پنجمین،

وهفترودقابل کوه چهارده آناستکهمیزریناست. توانندباکشتیرانیوهفتمرغدر

نبیشازبلندیپنجاهمرداست.قدرتازآنپاسداریکنند.آنراپانزدهدراستکهبلندیآ

باشدکهبهسرآنبرسد، کند، بلندیخودگنگچنداناستکهاگرمردجنگیتیریرها
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و گوهرها دیگر سیمو زر، یاقوتو دریهفتصدفرسنگاستو دریتا از نرسد. باشدکه

است فراوان بسیار آن در نیک خواستۀ » پهلوی، ۱۳67)روایت فرما45: پشوتن، نروای(.

کنند.بلندیشهرنیزالگوییمردهمراهاوهستندکهدشمنراازایراندورمی۱5۰آنجاستو

شد.هاساختهمیازتپۀشهرهایمادیاستکهبرایامنیتبیشتررویتپه

 های واقعی مکان
 آنبهسواراننیزهدشتشاهنامهاولیننمودمکانواقعیدر استکهاز نعنوانسرزمیگذار

می یاد ایران برابر در بهتازیان یا ایرانشهر شهرشود. شار، کشور، ایران، شهر شکلیمقلوب،

اندکهکاررفتههاییهستندکهبرایمکانواقعیبه)شترستان،معادلمعنایامروزیشهر(واژه

هاخواهیمپرداخت.بهآن

 الف( ایرانشهر

کاررفتهاست.معنایقدرتوقلمروبهواوستابهدرزبانفارسیباستان،میانه،پارتی۱خشث

به2خشایثیه بارمعنایقهرمانشاهانآمدهدرمعنایپادشاهیودرنامبرخیشاهان، کهبا

معناییتوأمباخردواندیشههمراهاست.بهاینترتیبمیانشهروشهریاریونیزآنچهامروزه

(.شهردردورۀ۱۳75:۹4طمستقیموجوددارد)ژیران،شود،ارتباازآنبهخردجمعییادمی

به ومادها معنایکشور در ساسانیاناینواژه پارتیانو روزگار در و معنایبخش)ساتراپ(

به دولت زیرا است؛ رفته و»کار تفکیک سبب خودگردان شهرهای بر مبتنی اداری نظام

پادشاهیقدرت ایالتیافتن و شهرها در کوچک تاههای شهری هر و گردیده گوناگون ای

راد،)ر.ک:باستانی«استاعتنابودهوپادشاهیکوچکیبرایخودبهوجودآوردهایقابلاندازه

معنایشهریاکشورنیکوکشورجاودانیایزدیآمده(.درویسپرد،وهوخشثربه۱۳۹۳:۱58

 عالوه۱۳57:67است)ویسپرد، خشایثینبشتهسنگشاهانهخامنشیدر»براین(. هاخودرا

هاها(استانها/خشثرپانها،شهربانان)ساتراپاندکهزیردستآندهیو)شاهممالک(لقبداده

(.۱۳54:۱2۹)پورداوود،«کردندراادارهمی

برایسکونتگاهایرانیانوسرزمینشاهنامهایرانشهرشکلمقلوبشهرایران،واژۀمعمول 

 آنان تحتسیطرۀ آریه»است. باستان، فارسی در نام آیریه۳این اوستایی، در ادبیات4، در ،

اَریه آر5ودایی، پهلوی، در می۱و سرزمینما نام ایران، در را پایاینواژه رد تواناستو

                                                           
1Xsatha 

2Xsaythiya 
3Ariya 
4Airya 
5Arya 
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تبدیل )اِرانشهر(تشخیصداد. به آن به2شدن ساسانیان دورۀ سیاسیدر اصطالحی صورت

(.۱۳۹4:۱۹)آموزگار،«رسددرمفهومسرزمینایرانبهاوجخودمی۳ن(آیدوکاربرد)اِرادرمی

تریداشتهاستوبهمعنیکشوروپورداوودبرایناعتقاداستکهشهردرقدیمدایرۀوسیع

مملکتبوده پورداوود، براساساینتوضیحاتمی۱۳۹۳:8۱است)ر.ک: تواننتیجهگرفت(.

براکهدردوره معنایشهرنیزبزرگهایمختلف، کوچکساسنوعحکومت، شود.ترمیتریا

بهبخشهنگامیکهحکومتملوک هنگامیکهدولتپرقدرتالطوایفیاست، هایمختلفو

شود.کلسرزمینشهرگفتهمیمرکزیحاکماست،به

بزرگوجغرافیایایرانشهربراساسمتناوستاکهدرشاهنامههمانعکاسیافته،گاهبسیار 

هایجنوبیمحدودۀآنازشرقتاکنارسیحونوجیحونپیشاستوازشمالقفقازواستپ

فارسویابدودرجنوببهخلیجرودانادامهمیشود.درغربتاآنسویمیانروسیهراشاملمی

آرشکهتکلیفآنبایدباپرتابتیرطوریشود؛بهرسدوگاهبسیارکوچکمیدریایعمانمی

شود.هرچندایرانشهرمأخوذازایرانوایرانویجاست،بیشترازاینکهبهسرزمینیاطالقمشخص

گذاردواقوامهاآمده،پافراترمیاینمفهومازآنچهدرکتیبه»است.شود،نامخاصاقوامایرانی

(.بهاینترتیب۱۳۹۰:7۹)نیولی،«شودمادودیگراقوامساکندرمحدودۀایرانرانیزشاملمی

ایرانپیشازنامسرزمین،بهناماقواموزبانتعلقدارد؛حتیداریوشوخشایارشااینواژهرابه

دهندکهخودهمجزءآنانهستند.پادشاهانبزرگدرایرانشهرجایگاهطبقۀخاصینسبتمی

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

کشوروکلجهانسرزمینتحتسلطۀپادشاهاناستونخستهفتشاهنامهطورکهدرهمان

،جهانقهرمانایرانیاستشاهنامهیابد.ایرانشهردراززمانایرج،ایرانبهتماممعناتشخصمی

ایدهدونظمپایهگیردکهجمعیتیبزرگرادرخودجایمیایازشهرهارادربرمیومجموعه

دهد.هاوجودداردکهبهدولتشکلمیدرآن

 ب( شار و شهر )شهرستان(

درمعنایبخشمیانیشهرستان»معنایقلمروشاهیاستوشاریاشارستانازریشۀخشثربه

دررفتهکارمیبه کاخشاهنامهاست. واصطالحشارستاندرمعنایشهردرونبرجوباروبا ها

شود.مثالً:(کهدرابیاتفراوانیبهآناشارهشدهمی۱۳۹۳:۹8راد،)باستانی«هاستستانب

پندمند نامۀ کین گفت بدو

فراخ دژ آن اندر دید شهر یکی

بلند  حصن دیوار سوی  ببر

کاخ و ایوان و میدان و باغ از  پر

                                                                                                                                        
1Er 
2Eran-SAHR 

3Eran 
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بردمید روشنی کان بدانجای
 

ناپدید بشد دژ بارۀ  سر

(248-۱۳8۳:247)فردوسی،  

می بعد به مادها زمان از شهرها معماری بررسی کهبا رسید شهرها از الگویی به توان

مکانیتغییرمی همۀدورانبراساسموقعیتزمانیو در تقریباً کاخکند. قسمتمرکزی، ها،

نیزآمدهاست:شاهنامهشاهیاستکهگرداگردآنمحلنگهداریخزایناستودر

 آن ساختمسبر شارستان یکی  ان

آراسته جای شود خرم  چو

 

برافراختم...   پروین ز را  سرش

خواسته هم و کاخ هم و گنج  همان

(۱۳8۳:255)فردوسی،  

اقامتگاهنزدیکانفرمانرواگرداینشارقرارداردواینبخشنیزباحصاریبلندازبخش

کهدراساطیرنقشجنگجویانحفاظتطورشود؛هماندیگر،کهمحلنظامیاناستجدامی

صورتخوومرگاستکهدرشاهنامهبهسرزمیندربرابرهجوماهریمن،شروارواحدشمن

انیرانیانظاهرمی انواعموجوداتاهریمنیفراسوییو شارهااژدها، وظیفۀنظامیاندر شوند.

عنینمودگارنیلرازآموزانهی»معنایاولیه،دقیقوصحیحکلمهبودهاستحفاظتازمرکزبه

بی قداستو داردبه وجود مرکز مفهوم در همیشه مرگیکه » ۱۳72)الیاده، بخش۳54: .)

شودکهمحلاقامتمردمانعادیوبازاراست.نظامیاننیزباحصاردیگریازشهرجدامی

توست فرمان به دژ و لشکر  کنون

تراست سراسر دژبان و گنج و  دژ

 

ب  جستنباید جنگ آشتی رین  

هواست دل کت ساز بدان آیی  چو

(۱۳8۳:۱87)فردوسی،  

 بوده قسمتمرکزیشار پادشاه، جایگاه دورانمادها، دورهاز در اما تاریخاست، هاییاز

شاهبه متفاوت، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، ساختارهای حسابدلیل شار جزء را نشین

شارخواندهمیاندوقسمتدرونی)ربضکردهنمی شدهدردوراناسالمی(وقسمتبیرونی،

الجیشیخاصایمحکموقویبرفرازتپهیانقطۀسوقعبارتاستازقلعه«شارمادی»است.

(.۱۳۹۰:۱2اند)حبیبی،کهدردامنهوپسدیوارهایشنقاطزیستیکوچکوبزرگپراکنده

درهمۀشهرهای جوددارد.فلسفۀوجودیشارهادفاعاستکههموشاهنامهاینالگوتقریباً

سرزمین حافظ هم و اقتصادی ثبات برای جهانضمانتی و است.ها مردمان بر حاکم بینی

سازمانبراین مدیریتو مرکز شارهایاساسشار فرمانرواست. یا شاه دهیمنطقۀتحتنفوذ

شارهاینظامی شرایطزیس-مادی، تغییر با پیامدکشورگشاییوکشاورزیبودندکه تیکه

راه ساسانیبهشارهاینظامیتوسعۀ زمانهخامنشیو در بود، بازرگانیتبدیلشدندو-ها
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زمانسهمفهومتقدس،قدرتوحفاظتوبازرگانیدرآنمتجلیشدکهبهتبعیتازاینهم

 سبببرنامهشاهنامهدوراندر قدرتمندشدنشارها است. برایدقیقهریزیانعکاسیافته تر

مدیریتتولیدو مبنایوحدتاجتماعیکارشدوحاکمیکهدررأسامورقرارگرفتهبود،

به برهمیناساسمفهومشارکمفرهنگرا کمازدیوارهایشفراترطورکاملبرعهدهگرفت.

رابطه در سکونتگاهرفتو با دوسویه ای کرد ارائه مکان از تعاریفجدیدی اطراف، کههای

دادوپیامدآنایجادسلسله همارتقا مراتبومعنایسازمانمدیریتیونظامیوسیاسیرا

مراتب،اشراف،مغانوبودکهباکنشهرگروهارتباطداشت.دراینسلسلهطبقاتاجتماعی

پیشه و بازرگانان و دهقانان دژورانهریکخویشروحانیون، یافتند. را خود جایگاه کاریو

هرکدامطبقهح بیرونی، شار میانیو شار همینکومتی، بعدها بود. جایداده خود در ایرا

دژنشینبرایشهریاران،کهنشکلشاهشهرهایایرانیتغییرنامدادوبهبندیدردولتتقسیم

برایسلحشورانوبیرونازایندو،شارستان،کهسکونتگاهعامۀمردمبود،درآمد.بایدبهاین

حصرفضاییومکانیمانندهرمرزبندیجدیدیکهازاندیشهواحساس»نکتهتوجهداشتکه

مکانبهاسطوره و فضا تسریپیداوجودمیایدینیدر اخالقنیز فرهنگو قلمرو به آورد،

(.۱۳۹۳:۱78)کاسیرر،«کندمی

سیر آریایی ادامۀ سبمهاجرت یکجانشینی، گسترش و ایران فالت به بهها وجودآمدنب

هاقبلازآنشدنگروهیازمردماندریکنقطهنبود؛زیراآنشهرهاشد.اینامرنتیجۀساکن

گروه دیهدر در کوچک وهای زندگی مفاهیم تغییر پیامد همچنین بودند. شده ساکن ها

فرهنگی-کالبدشهر،بازتاباوضاعواحوالاجتماعی»گرفتنساختارهایاجتماعینوبودوشکل

عنوانعنصرثابتوتابع،متغیرهاییچونزمان،اقتصاد،وسیاسیاقتصادیحاکمبرجامعه،کهبه

:سه(.چراییساخت،نوع۱۳۹۰)ر.ک:حبیبی،«فرهنگوسیاسترادرخودمتبلورکردهاست

تقسیم از استو جامعه مسائلمبتالبه از همواره ارتباطشهرها درهاییبندیمعماریو که

کند.بوموارتباطبشرباآنبرایتأمیننیازهایزیستی،ساختاراجتماعیوجوددارد،پیرویمی

بخشدونگاهبهجهانوباورهاییکهازاینتربهمفهوماقتصادتجسدمیکهدرمراحلپیشرفته

مؤلفهبسترزادهمی بههاییهستندکهسلسهشود، آورند؛جودمیومراتباجتماعیوطبقاتیرا

بازیابیهستند.هایحکومتیمتفاوتیکهدرکالبدشهرهاقابلیعنینظام

بینشهرتپه  معبد شهر از الهام با که مادی پیرامونهای در )که ایالم بعد و النهرین

ایبودند؛بااینتفاوتکهپیدایششدند،نمایانگرگذاراززندگیقبیلهها(ساختهمیزیگورات

گرفت،شهرمعبدهایاجتماعیواقتصادیآنزمانقرارمیتیکهدررأسهمۀسازمانتشکیال

کردکهتقدسخودرانهازمعبدیکهشهرپیرامونشرابهشهرقدرتیاشهرشاهیتبدیلمی

ساختهشدهبود،بلکهازطبقۀتازهایجادشده)بهعبارتامروزیدولتکهمظهروتنظیمرابطۀ
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گرفتونقشرهبرگروهراازرئیسقبیلهیاکدخدا)دیهیک(بهشاهانبود(میزمینوآسم

داد؛کردونقششاهراارتقامیاهمیتمیداد.اینتشکیالتجدید،نقشموبدانراکمارتقامی

زیراتقدسشهردیگروابستهبهعبادتگاهمرکزینبود،بلکهشاهاینتقدسراازآنخودکرده

 در بود. وشاهنامه، بلند جاهای یا البرزکوه نزدیک شاهان کاخ یا سکونتگاه قرارداشتن

هاحکایتازهمینموضوعدارد.فردآنهایمنحصربهویژگی

شدندکهدرهمۀامورخودآزاد،شهرهایاولیه،شهرخودمختاریاخودفرمانمحسوبمی 

سیاست در حکومتمرکزیتبعیتمیاما کردنهایخارجیاز با»د. پیدایشدولتسلوکی،

تجربه هخامنشی، و ماد دوران طبقات ورای و متمرکز قاهر، دولت درمفهوم بزرگ ای

پارسی«شهرقدرت»یونانیو«شهردولت»گذاریشهرهایجدیدبامفهومیدوگانهازبنیان

اینویژگیکهحکومت با ادارههایمرکزیقاهرآندرزمانساسانیاناست؛ را کردند.میها

هخامنشیانازقبلزمینۀایندگرگونیراباشهرهایی»گروهیازمحققانبرایناعتقادندکه

تالقیتمدنکهآمیزه ایاز فراهمکرده بسترمناسبیبرایتحوالتاساسیبودند، و «بودها

(.۱۳۹۳:۱48راد،)ر.ک:باستانی

مهم  از کنشیکی ترین سرزمین، با ارتباط در نظامیانها گروه ابتدا در است. دفاع

شهر(رابرعهدهداشتند.درقرنسومقبلاز)سلحشوران(وظیفۀنگهبانیازقلمروشاهی)قلعه

اندوباکسباجازهازدولتمرکزیبههارشدکردهشهرهاودهاتتحتنفوذآنمیالدکهقلعه

حاکمبودوبعدازآن،اینسیاستدراند)آنزماندولتسلوکیدرایرانیکدیگرپیوندخورده

قرار نظامیان عهدۀ بر قلمرو این تمام از پاسداری یافت(، ادامه ساسانیان و اشکانیان زمان

به نظامیان موقعیتی، چنین در طبقهگرفت. مستحکمعنوان جایگاه ویژه، اهمیت با تریای

ود،امابااستقرارقدرتمرکزیویافتند.تاپیشازاین،وظیفۀدفاعبردوششهرهایمرزیب

هاوحوزۀتمدنیشد)درواقعمجموعۀزمینهاکهسببارتباطشهرهاباهممیایازراهشبکه

کرد(،وظیفۀحفاظتازکلاینمجموعهبرعهدۀنظامیانقرارگرفت.کهحکومتدرستمی

تبدیلشدحکومتملوک یکپادشاه حکومتیتحتانقیاد مدیریتمکانوالطوایفیبه که

ناگزیرباگسترشدایرۀ برعهدهگرفت.گسترشسرزمین، بازرگانیوروابطرا تولید، فرهنگ،

وجودآورد.دراینحکومت،پادشاهنقشدشمنانهمراهبودواینموقعیتشرایطمتفاوتیرابه

هفرمانرواییمناطقایکگونهترشد؛بهتروپررنگاصلیراداشتونقشاجتماعینظامیانمهم

می واگذار آنان نشانهبه نخستینشد. منوچهر دارد. وجود شاهنامه در ساختار این از هایی

نویسد:پادشاهیاستکهمنشورحکومتسرزمینیمشخصرابرایساممی

نوشت عهدی منوچهر پس وزان

هند و مای و زابل و کابل همه

   بهشتسراسر بسان نیایش  

سند دریای به تا چین دریای  ز
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بست روی بدان تا زابلستان ز
 

درست عهدی نوشتند  بنوی

(۱۳8۳:۱5۱)فردوسی،  

دهد:کیکاوسحکومتماوراءالنهررابهسیاوشمی

پرنیان بر منشور نبشتند

شاه داد ورا کهستان زمین

پیشتر همی خواندندش چنین
 

کیان      فر و بزرگان  برسم

و بزرگی سزای او بود گاهکه  

بر ماورانهر ورا خوانی  که

(۱۳8۳:۱4)فردوسی،  

هاشکستهاییکهدرجنگشود.جزسرزمینماجراهاییچنینبارهادرشاهنامهتکرارمی

هایاهاییچونپسازپیروزیدرجنگپردازند،دربزنگاهاندوبهپادشاهباجوساومیخورده

حکومت قدرترسیدنپادشاهینو، به پهلوانانیسپردهقسمتپساز هایمختلفایرانبه

هاهستند.شودکههمیشهآمادۀخدمتبهپادشاهوشرکتدرجنگمی

 گیری نتیجه
است. حماسی متن یک بافت در یکپارچه و ذهنی پیشینی، مفهومی شاهنامه در وطن

جتماعیاستوکنندۀدومقولۀمرزوطبقاتامنزلۀکالبدیگیتیانهمنعکسهایواقعیبهمکان

نمونه،فَرَوَشییاوجهمینویمکانهستندوتأکیدبرتقدسسرزمینهایفراواقعی،پیشمکان

خویش و موقعیت آسمانی، جایگاه اینکه دیگر دارند. آفرینش آغاز شاهاناز بغانۀ کاری

زندگی آنچه هر درمجموع و بیماری پیری، سرما، گرما، از مردمان تهد)پاسداری را یدشان

کنند.کندوحفظجانورانوگیاهانکهضمانتیبرایحیاتآناناست(راتوصیفمیمی

می که وطن این، به توجه مخاطبانبا و قهرمانان نزد ایران برای دقیقی معادل تواند

آید؛سرزمینیباساختاراجتماعیوجودمیشاهنامهباشد،ازترکیبزمین،حکومتودشمنبه

هاییکملتدستیافتهونمودیازیکحوزۀتمدنیاستکهامویژگیمشخصکهبهتم

وسیع آنگاه کوچکگسترۀ گاه مبنیبرترو باورهاییاستوار این، افزونبر مرزهاست. از تر

سازدکهسزاوارویژهشاهدررأسحکومت،تصویریآرمانیازآنمیبودنسرزمینوبهمقدس

رویاروییاینکلیتیکپارچه،دربرابرکلیتیدیگر)دشمن(والبتهپاسداشتبههربهاییاست.

کند.نامقدس،مفهوموطنراتکمیلمی
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( ل. دالپورت، و گ.، الکوئه، ف. ۱۳75ژیران، بابل(. و آشور اساطیر ابوالقاسمفرهنگ ترجمۀ .

پور.تهران:فکرروز.اسماعیل

اهللصفا.تهران:فردوس..بهکوششذبیحسیففرغانیدیوان(.۱۳44سیففرغانی)

.45-75،۱5،بخارا«.تلقیقدماازوطن(.»۱۳8۹شفیعیکدکنی،محمدرضا)

مینو) بیطرفان، میالدو »۱۳۹۱شمعی، ملک(. اشعار الشعرایبهارتحلیلمفهوموطندر مطالعات«.
.۱۳۰-52،۱۰7،ملی

هادرایرانباستانسیمایشهرهاوکاربریآیینیآن(.»۱۳۹۰عفر)زاده،فرزانهویاحقی،محمدجعلوی

.۳۳-۱75،۱،جستارهایادبی«.)برمبنایشاهنامۀفردوسیوروایاتتاریخی(

.بهاهتماممحمددبیرسیاقی.تهران:سخن.گسترسیستانسخن(.۱۳8۹فرخیسیستانی)

تقطره..تهران:انتشاراشاهنامه(.۱۳82فردوسی،ابوالقاسم)

پور.تهران:امیرکبیر..بهکوششنادروزینبرگزیدۀقصایدناصرخسرو(.۱۳52قبادیانی،ناصرخسرو)



۱77شناسانۀوطندرشاهنامه)براساستحلیلساختارهایمکان(مانسانواکاویمفهو

 

.تهران:شرکتمطالعاتنشرکتابپارسه.فرهنگاساطیریایران(.۱۳87زاده،خسرو)قلی

.ترجمۀیداهللموقن.تهران:انتشاراتهرمس.اسطورۀدولت(.۱۳۹۳کاسیرر،ارنست)

.ترجمۀیداهللموقن.تهران:انتشاراتهرمس.هایسمبولیکصورت(.فلسفۀ۱۳۹۳ـــــــــــــ)ـ

هایمنوچهرفرهود.تهران:دفترپژوهشترجمۀ.نظریۀعلمیفرهنگ(.۱۳8۳مالینوفسکی،برانیسالو)

ها.وگویتمدنالمللیگفتفرهنگیمرکزبین

حافظ پیروز، مجتهدزاده، و محمدرضا ابوالفضل)نیا، »۱۳۹۰کاوندیکاتب، در(. بررسیمفهومکشور

.56-2،۳۱،فصلنامۀمطالعاتملی«.شاهنامۀفردوسی

.تهران:نشرقطره.حماسهدررمزورازملی(.۱۳68مختاری،محمد)

.بهتصحیحرینولدا.نیکلسون.تهران:هرمس.مثنویمعنوی(.۱۳۹6الدینمحمد)مولوی،جالل

.تهران:مؤسسۀمطالعاتوتحقیقاتفرهنگی.روایتپهلوی(.۱۳67مهشید)میرفخرایی،

 .تهران:انتشاراتسخن.شناسیدرآمدیبراسطوره(.۱۳۹2نامورمطلق،بهمن)

.77-5۳،5۱،نامۀپارسی«.وطندرشعرعارفقزوینی(.»۱۳8۹پور،محمدمهدی)نقی

غالمعلی) زارع، ناصرو »۱۳85نیکوبخت، شعرمشروطهوطندر(. ادبیاتفارسی«. زبانو ،54-55،

۱۳۰-۱5۱.

.ترجمۀآرزورسولی.تهران:نشرماهی.اززرتشتتامانی(.۱۳۹۰نیولی،گرادو)

.ترجمۀهادیهدایتی.تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.تاریخهرودت(.۱۳84هرودت)
https://anthropologyandculture.com/%d9%88%d8%b7%d9%86%d8%8c-

%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%da%af%db%8c-%d9%88-

%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87 
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