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  چکیده
جستار این مقاله بازشناسی هویت شاهی در اندیشه سیاسی ایران باستان با استفاده از رهیافت 
تحلیل گفتمان است. شالوده اندیشه سیاسی ایران باستان بر قائده نظم آسمانی و الگـوي سـامان   

عنـوان عامـل    ه شـاه آرمـانی بـه   است که تمشیت امور مردم بر این اساس به عهد سیاسی استوار
نماینـده خـدایان در زمـین،     تـرین مـردم و   اجراي نیات آرمانی است. شاه در ایران باستان کامل

هـاي هویـت شـاهی     پردازد که سـازه  این مقاله به این سؤال می نماید. قوانین آسمانی را اجرا می
را طـوري رهبـري نمایـد کـه     شـهر ایرانـی    آرمانی در ایران باستان چگونه باید باشـد تـا آرمـان   

نمونه اعالي بهشت فرجامین باشد؟ فرضیه مقاله این است که این هویت  اي قابل زیست و جامعه
کـاري،   پرهیزکاري، خـویش  داري و راستی، دین هایی چون: فره، نژاد، عدالت و از طریق نشانه

شده و حول محور بندي  تربیت و آراستگی مفصل شجاعت، تعلیم و و عقالنیت، اقتدار و خرد
  اند. عنوان نماینده خدایان در روي زمین تثبیت شده دال مرکزي، یعنی شاه به

  
  شهر ایران باستان، اندیشه سیاسی، شاه آرمانی، هویت، آرمان :کلیدي واژگان
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  مقدمه  
مثابه غایـت هسـتی و نظـم     اندیشه سیاسی ایران باستان بر شالوده دو گونگی خیر و شر به

بندي شده اسـت. ایـن شـالوده مبتنـی بـر       مثابه الگوي سامان سیاسی صورت ) بهآسمانی (اشه
عنوان سرزمین مقـدس، شـاه آرمـانی عامـل نیـات آرمـانی و طبقـات         شهري به الگوي آرمان

شـهري مفهـومی کلیـدي، حرکـت بخـش و       یابـد. مفهـوم آرمـان    گانه اجتماعی تعین مـی  سه
هاي فلسـفی   مثابه بنیان ستقرار سامان سیاسی بهپویاست که براي تحقق پیروزي خیر بر شر و ا

رسـد ایـن اسـت کـه جامعـه       وجهان بینی در ایران باستان کاربرد دارد. آنچه مهم به نظر مـی 
شهر چگونه بایستی تحقق پیدا کنـد؟ آیـا هـر حـاکم یـا حکـومتی قـادر بـه          آرمانی یا آرمان

ي در اندیشـه سیاسـی ایـران    ریزي شهر آرمانی است یا نه؟ در پاسخ به این سـؤال محـور   پی
یابـد تـا شـهر آرمـانی را      عنوان عامل اجراي نیات آرمـانی عینیـت مـی    باستان، شاه آرمانی به

  رهبري نماید.
هاي هویت شاهی در ایران باستان چگونه بایـد باشـد تـا امـور      پرسش این است که سازه

ه اعـالي بهشـت   اي قابـل زیسـت و نمونـ    نـوعی تمشـیت نمایـد کـه جامعـه      شهري را به ایران
هـایی اسـت و    دیگر هویت شاه در ایران باستان مبتنی بر چه مـالك  عبارت بهفرجامین باشد. 

متمــایز شــده و در پیوســتار شــهریاري بتوانــد  » غیــر«هــاي هویــت او چیســت؟ تــا از  شــاکله
  شهري را تحقق بخشد. آرمان

باسـتان بـر اسـاس    در پاسخ به سؤال فوق باید گفت که: تبیـین هویـت شـاهان در ایـران     
پذیر بـوده و عناصـر و منـابع سـازنده هویـت در       هاي گفتمانی امکان ها و مؤلفه روابط، نشانه

آید؛  اي از عوامل دیگر، در گفتمان موجود به دست می درون جامعه و در تعامل با مجموعه
 اند از: عناصر غیریت ساز، عناصـر هژمونیـک و   بخش شاه عبارت هاي هویت بنابراین مالك

بخش و فاعالن و کارگزارانی که هویت شـاهی   هاي هویت سلطه آفرین، مفاصل و محدوده
 بخشند. را تجسم می

هاي گوناگونی براي شناسایی و تبیین هویت شاه در ایران باستان ارائـه شـده    بندي تقسیم
آن را در دو بخــش  مبــانی اندیشــه سیاســی در خــرد مزدایــی،اســت رضــایی راد در کتــاب 

الزامات و صفات بحث کرده اسـت، الزامـات شـامل: فـره، نـژاد، تربیـت و صـفات آرمـانی         
). در 1379:273داري اســت (رضــایی راد، شـامل: اقتــدار و آمریــت، عــدالت و زهـد و دیــن  
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 تحول اندیشه سیاسی در شرق باسـتان، بندي دیگري توسط فرهنگ رجایی در کتاب  تقسیم
عنوان سه ویژگی هویتی شاه در ایران باستان نام برده شده است وي بـا   ین بهاقتدار، فره و آی

گویـد در زبـان علـم سیاسـت      مـی » همش زور باشد هم آیـین و فـر  «استناد به شعر فردوسی 
توان براي این سه مفهوم واژگان تخصصی امروزي برابر نهاد به ترتیـب   سادگی می امروز، به

اجتماعی یا قانون اساسی و شوکت یا جـالل اسـتفاده نمـود     توان از قدرت مؤثر، قرارداد می
  ).73 :1372(رجایی،

در این نوشتار شناخت هویت شـاه بـا ابتنـاء بـر نظریـه تحلیـل گفتمـان الکـالو و مـوف          
هـا در کنـار    هـا و بایسـتگی   گیرد. این هویت با تکیه بر صفات، الزامات، ویژگـی  صورت می

بنـدي و   غیریت سازي، عاملیـت، هژمـونی و مفصـل    اي از عوامل گفتمانی همچون: مجموعه
وتحلیـل ایـن    پذیرد و در پی تجزیـه  نیز عمل کلی که در ایران باستان وجود داشته تحقق می

انـد؟   هـاي شـناور آن کـدم    بنـدي شـده و دال   مسائل است که: هویت شاهی چگونه صورت
ونـه از طریـق   شـود؟ چگ  بندي و بازنمایی می محدوده هویت شاهی چیست و چگونه مفصل

نمایـد؟ فـاعالن و کـارگزاران اجتمـاعی کـه هویـت شـاهی را         غیرسازي خود را نمایان مـی 
یابـد؟   اند؟ قدرت هژمونیک و سلطه آفرین شاه چگونـه اسـتقرار مـی    بخشند کدام تجسم می

  گونه که هست بررسی خواهیم کرد. بنابراین هویت شاهی آرمانی در ایران باستان را آن

  یتمفهوم شناسی هو
مـن کیسـتم و چـه    «ترین سؤال:  ترین موضوع در هویت، خودشناسی است و مهم اساسی

هویت آن بخش از عناصر شخصیت انسان است که بـا عینیـت پیـدا کـردن     » مسئولیتی دارم.
شـود موضـع خـود را در برخـورد بـا جهـان و دیگـران (غیـر) و خویشـتن،           آن، فرد قادر می

). بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع، مسـئله       19: 1385 صورت شایسته مشخص نماید (فـوزي،  به
فاعـل  «اي بـه نـام    هویت در دوران نوگرایی در متن مباحث گفتمـانی قـرار گرفـت و مسـئله    

عنـوان   مطرح شد درواقع انسان در متن گفتمان بوده و از هویت انسانی بـه » سوبژه«یا » شناسا
  ).23: 1385شود (فوزي،  یک سوژه بحث می

). در 23596: 1381ا هویت به معنـاي تشـخص آمـده اسـت (دهخـدا،     نامه دهخد در لغت
: 1386(معـین،  »هسـتی و وجـود و آنچـه موجـب شناسـایی شـخص شـود       «فرهنگ معین نیز 

دو معنـاي اصـلی دارد.    identity). معنا شده است. در فرهنگ انگلیسی واژه هویت یا 5228
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مـرور   دوم تمـایز اسـت کـه بـه     اولین معنا تشابه مطلق است، این بـا آن مشـابه اسـت. معنـاي    
طور همزمان میان افراد یـا   ترتیب مفهوم هویت به این گیرد. به سازگاري و تداوم را فرض می

طـرف شـباهت و از طـرف دیگـر تفـاوت.       سـازد، ازیـک   اشیاء دو نسبت محتمل برقرار مـی 
  ).5: 1381هویت بدون غیر، مفهومی ندارد (جنکینز، 

چیـزي اسـت کـه    » خـود «و حتـی کمتـر از آن مفهـوم    » فـرد «وجـود  «گویـد:   گیدنز مـی 
ها  عنوان ویژگی متمایز عصر تجدد ذکر کرد و فردیت، در تمام فرهنگ ها را به توان آن نمی

ارزشمند بوده و بر این اساس پرورش اسـتعدادهاي فـردي نیـز بـه نحـوي از انحـاء صـورت        
اي دیگر ایـن   گونه به انیهویت انس). ادگار مورن در کتاب 111: 1378(گیدنز،» گرفته است

دانـد   کند. مورن موجودیت فرد را در سوژه بودن او می تشابه و تفاوت (غیریت) را تعبیر می
). 92: 1382مـورن،  »(دهد کـه مفهـوم سـوژه را در برگیـرد     مفهوم فرد تنها هنگامی معنا می«

حـدوده  هویت اجتماعی در دو حوزه شکلی و ظاهري مثـل اسـناد، ابنیـه و لبـاس، پـرچم، م     
هـا، ذهنیـت جامعـه و     جغرافیایی و محتوایی شامل افتخارات، احساسات، ادراکـات، آرمـان  

). هویت 67: 1386بررسی است (علیخانی، ورسوم قابل مظاهر فرهنگی مثل زبان، دین، آداب
وجـود دارد وگرنـه    )Otherیـک غیـر (   خـود و  )Selfشود حتمـاً یـک (   در خأل مطرح نمی

). هویت، مفهوم اجتماعی است که روانشناسان و جامعـه  8: 1380غ،شود (افرو شناسایی نمی
) نهـاد و فـرا خـود    id) خـود را در کنـار (  Egoانـد فرویـد بحـث (    شناسان به آن توجه کرده

)Superegoکند. ) مطرح می  
هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات و مشخصات اجتمـاعی، فرهنگـی، روانـی،    

بر ماهیت یا ذات گروه، به معنی یگانگی یـا هماننـدي    فلسفی، زیستی و تاریخی همسان که
هـا متمـایز    ها و افراد متعلق به آن ها را از سایر گروه اعضاي آن با همدیگر داللت کند و آن

  ).139: 1382(غیریت سازي) نماید (الطائی، 
هویت احساسـی اسـت کـه یـک فـرد یـا        :با توجه به تعاریف فوق، نگارنده معتقد است

اس نوع بینش و نگرش، تعلق خود را به یک کشور، جامعه یـا نهـاد و مجموعـه    گروه بر اس
دهد. تاریخ مشترك، قلمرو و جغرافیا، تاریخ، زبان، هنـر و میـراث علمـی و     خاص نشان می

ادبـی مشـترك و... از وجـوه ایـن هویـت هسـتند؛ بنـابراین موجـب پیوسـتگی و همراهــی و          
حال، هویت داراي بعد سـلبی   ود؛ اما درعینش چسبندگی اعضاي یک جامعه به یکدیگر می

هـاي گونـاگون غیـر، بیگانـه،      یعنی جداکننده و شناساننده نیز هست. ایـن دیگـري در قالـب   
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شود.  شود. هویت موجب تمایز و شناسایی فرد از غیر می رقیب، مخالف و دشمن متبلور می
  پس مسئله اصلی در بیان هویت، غیریت و تمایز است.

  رویکرد گفتمانچارچوب نظري: 
اي است که بیشتر از همه در روانشناسی و علوم اجتماعی بحث  رشته هویت موضوع میان

شناسی، علوم سیاسی و... نیـز مـد توجـه اسـت.      هاي فلسفی، جامعه شده است. البته در حوزه
هرچند رویکردهاي نظري به هویت گوناگون است امـا غالبـاً در تحلیـل هویـت سـه نظریـه       

گرایـی اجتمـاعی و گفتمـانی وجـود دارد. هرچنـد نظریـه مختـار ایـن          ساختجوهرگرایی، 
توانـد در تبیـین موضـوع     پژوهش گفتمان است ولی اشاره به دو الگوي نظري دیگر نیز مـی 

  مؤثر باشد.
بخشد  : در این دیدگاه آنچه به انسان هویتی معنادار میگرایی نظریه جوهرگرایی یا ذات -

ضعف ایـن رویکـرد در عـدم درك تغییـرات ایجـاد شـده در        جوهري ثابت و پایدار است.
  هویت است.

هاي مشـهور نظریـه جوهرگرایانـه بایـد دانسـت. مفهـوم مـدرن         الك و دکارت را چهره
وجـود دارد  » خـود «فلسفی از هویت بر این عقیده استوار است که در انسان هسته درونی یـا  

شـود. الك معتقـد اسـت خـود      گشـوده مـی  تدریج  که از بدو تولد ظاهر شده و طی زمان به
عنوان یک امر واقعی در آگاهی و استمرار آگـاهی در   ها، به ها و بدي عنوان خاطره خوبی به

گیرد. این رویکرد به وجود هسته سخت و پایدار هویت انسانی اعتقـاد دارد.   زمان شکل می
ا پدیـد آورده و قـوام   خصوصیاتی را به نحو ذاتی در خود و جامعه قرار داده که هویت او ر

  ).318-319: 1384بخشد (اکبري،  می
: طبق این رویکرد هویت برسـاختۀ اجتمـاع   پذیري گرایی اجتماعی یا جامعه نظریه ساخت -

وپرداختـه شـرایط اجتمـاعی     انـد بلکـه سـاخته    ها آن را درجـایی کشـف نکـرده    است. انسان
کنـد و خاصـیت ذاتـی     لـت مـی  هاست. معناساز بودن هویت بر ساختگی بـودن آن دال  انسان
تـوان   ها و اشیاء نیست بلکه نتیجه توافق یا عـدم توافـق و موضـوع قـرار داد بـوده و مـی       واژه

درباره آن گفتگو کرد. پس هویت امري ثابـت، ذاتـی و از پـیش تعیـین شـده نیسـت بلکـه        
شناسـی بـوده کـه     ). ایـن رویکـرد جامعـه   225: 1381محمـدي،  همیشه باید ساخته شود (گـل 

شناسان هویـت را محصـول    نماید. جامعه یت را از رهگذر متقابل فرد و جامعه بررسی میهو



 )44(پیاپی  94، پاییز 14هاي راهبردي سیاست، سال چهارم، شماره ي پژوهشفصلنامه                                             108

» مـن اجتمـاعی  «دانند که با تحقق فرایند اجتماعی شدن هویـت یـا    فرایند اجتماعی شدن می
کنـد.   گیـرد کـه بـا گـروه و جامعـه سـازگاري مـی        کند. فرد با اکتساب رفتار یاد می پیدا می

الن، مدرسه و وسایل ارتبـاطی جمـع عوامـل اجتمـاعی شـدن هسـتند       سا خانواده، گروه، هم
  ).321: 1384(اکبري، 

گیـري هویـت در    گرایی هویت بر دو قسـم کـنش متقابـل اجتمـاعی (شـکل      نظریه سازه
گیري هویت در سـاختار و   جریان روابط و تعامالت اجتماعی) و رویکرد دیالکتیکی (شکل

  ).63: 1389شود (زهیري، قدرت سیاسی) تقسیم می
هـاي فرهنگـی کـه مـا را احاطـه       هویت در این رویکـرد از طریـق نظـام   : نظریه گفتمانی -
یابند. لذا هویـت فـرآورده تـاریخی اسـت. در ایـن نظریـه بـه         اند شکل یافته و تغییر می کرده

  شناختی. شود نه زیست هویت از منظر تاریخی نگاه می
تلف اسـت همـواره در حـال تغییـر     هاي مخ هاي گوناگون در زمان انسان موضوع هویت
هـا و نهادهـاي    تأمل و بررسی است صرفاً منطق تکرارپـذیري نشـانه   است؛ بنابراین آنچه قابل

هویتی از بستر یک گفتار به گفتار دیگر است. قدرت و دانش در هر عصري هویـت انسـان   
یـت آدمـی   یابـد. هو  هـا مـی   ها و سرزمین زند و هویت خود را در درون همبستگی را رقم می

  ).322: 1384پذیر است (اکبري،  همواره در درون قدرت همچون مومی شکل
آیــد کــه در درون قلمــرو روابــط و تفســیر  حســاب مـی  هویـت دســتاوردي گفتمــانی بــه 

کند. در چارچوب مفهوم گفتمانی، هویـت شـاه در ایـران باسـتان،      شناختی معنا پیدا می زبان
ک امر ذاتی، پایـدار و تغییرناپـذیر اسـت، بلکـه از راه     صرفاً نه یک امر عینی و واقعی و نه ی
متن و در جامعه آن زمـان تعریـف    هاي معانی در درون اتکا به نقش معنادار رفتارها و سیستم

سـازي، عناصـر هژمونیـک و     بندي، غیریت شود و مبتنی بر عناصر گفتمانی شامل: مفصل می
د؛ بنابراین مفاهیم عاملیت، ضـدیت،  شو بندي می سلطه و عامل یا کارگزار اجتماعی صورت

قدرت و سلطه در این بحث مالك است. در این نوشتار با استفاده از نظریه گفتمان الکـالو  
  و موف به بازشناسی هویت شاه در ایران باستان خواهیم پرداخت.

هویت از طریق یک گفتمـان و موقعیـت گفتمـانی بازنمـایی شـده و      : بندي مفصل -الف
گیرد و همانند گفتمان سیال و تغییرپذیر است.  اي و در درون گفتمان شکل می طور رابطه به

اي گفتمان در درون خود عناصر و رفتارهایی از جامعه را دارد که مـا را متوجـه    نظریه رابطه
ــان  ــدهاي ســازنده گفتم ــی فراین ــا م ــارش واســتوکر،   ه ــد (م ــوم 201-202: 1384نمای ). مفه
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هـا در یـک هویـت     ري عناصـر مختلـف و ترکیـب آن   بندي عبارت است از: گـردآو  مفصل
  ).163: 1377جدید (هوارث،

بنیادینی براي معنادهی و هویت  عنصرگرایی در این نظریه وجود دارد هیچ  نوعی نسبی 
مفهوم هستند وقتی در کنار  ها وجود ندارد عناصر متفاوتی که جدا از هم بی بخشی به پدیده

کننـد ربـط ایـن عناصـر از      آیند هویتی نـو کسـب مـی    هم در قالب یک گفتمان گرد هم می
)؛ بنـابراین هویـت در مفهـوم    107: 1390گیـرد (منـوچهري،   بندي صـورت مـی   طریق مفصل

شـود طـی    متن و در مقابل دیگـري شـناخته مـی    بندي گفتمانی مطرح بوده و در درون مفصل
شود و به  یا وقته می بندي عناصر درون یک گفتمان معنا یافته و تبدیل به دقایق فرایند مفصل

  رسند. نظم گفتمانی می
هـا سـعی در    ها تثبیت نشده و گفتمان اند که معناي آن هایی ها: عناصر نشانه عناصر و وقته

هاي شناوري هسـتند کـه هنـوز در قالـب یـک گفتمـان قـرار         ها دارند و دال معنا دهی به آن
هستند که در درون یـک گفتمـان    ها و عناصري ها یا دقایق موقعیت اند. برعکس وقته نگرفته
  ).107: 1390اند (منوچهري، بندي شده و به معناي موقت دست یافته مفصل
هـا بـه طـرد و نفـی      سازي زمانی معنی دارد که گفتمان مفهوم غیریت: غیریت سازي -ب

ها در پدید آوردن معنـاي خـاص    سازي معلول برخورد گفتمان همدیگر بپردازند لذا غیریت
  ها در درون گفتمان است. براي نشانه

سـازي و ضـدیت کـه     سازي در سه جنبه اسـت، نخسـت اینکـه، روابـط غیریـت      غیریت 
است، براي تأسیس مرزهاي سیاسـی اهمیـت دارد.   » دیگري«یا » دشمن«همواره شامل تولید 

گیري روابط خصمانه و غیرسازانه و تثبیت مرزهاي سیاسی، امري محوري  دوم اینکه، شکل
هاي گفتمانی و کارگزاران اجتماعی است و سـوم   بندي بخشی از هویت صورتبراي تثبیت 

دهـد   اي است که محتمـل و حـدوثی بـودن هویـت را نشـان مـی       اینکه، تجربه ضدیت نمونه
  ).205: 1384) و (مارش و استوکر،117: 1390(منوچهري،

لـی در  هژمونی در مفهوم رایج به سـیادت و رهبـري اشـاره دارد و   : هژمونی یا سلطه -ج
تلقی الکالو و موف به همان میزان که بیانگر رهبري سیاسی است دال بـر رهبـري ذهنـی و    

آیـد؛ بنـابراین در بسـتر گفتمـان      بندي گفتمانی به دسـت مـی   روانی است که بر اساس شکل
شـوند کـه منجـر بـه معنـادار کـردن        هژمونیکی، عناصر وارد روابط خصمانه و مقاومت مـی 

عنوان گفتمان هژمونیک یاد کرد. مارش  توان از لیبرالیسم به . مثالً میشود هاي شناور می دال
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دهند، اوالً رفتارهـاي اسـتیالجویانه نـوعی از     و استوکر سه موضوع را دربارة استیال ارائه می
هـاي   بنـدي  کننـد کـه صـورت    بندانه هسـتند و قواعـد مسـلطی را تعیـین مـی      رفتارهاي مفصل
زمـه رفتارهـاي اسـتیالجویانه ترسـیم مرزهـاي سیاسـی اسـت        سازند، دومـا ال  اجتماعی را می

کارگیري قدرت است زیـرا موضـوع تحمیـل     رو رفتارهاي استیالجویانه اغلب شامل به ازاین
خواسته بر دیگران اسـت و سـوم اینکـه الزمـه رفتارهـاي اسـتیالجویانه، در دسـترس بـودن         

انـد (مـارش واسـتوکر،     ههاي موجـود تثبیـت شـد    هاي شناور است که توسط گفتمان داللت
  رسد. سازي به تعیین هویت می ). هژمونی از منظر غیریت209: 1384
پرسـش از عاملیـت و کـارگزار اجتمـاعی در نظریـه      : عاملیت یا کـارگزار اجتمـاعی   -د

گفتمان که ادعاي فهم و تبیین نقش مردم را در جوامع دارنـد از اهمیـت بـاالیی برخـوردار     
کنندگی سوژه در نظریه مدرنیسم، از منظر گفتمان، فـرد   تعیین گرایی و است. برخالف ذات

منـد عصـر روشـنگري در فلسـفه      سوژه خودمختار نیست بلکه انسان آزاد خودمختار و اراده
  شود. مدرن محو می گراي دکارت و نگرش فردگرایانه الك، در آراء پست عقل

شـوند و شـیوه    ساخته مـی ها توسط رفتارهاي ایدئولوژیک  سوژه آلتوسر معتقد است که
ها (سوژه) متأثر از یک ایدئولوژي است که هـویتی بـه کـارگزاران اجتمـاعی      زندگی انسان

هـا از راه عمـل    ). سـوژه 207: 1384دهـد (مـارش و اسـتوکر،    شان مـی  درباره شرایط زندگی
  شوند. گذاري می هاي سخن گفتن موقعیت واسطه شیوه بندي گفتمانی و به مفصل

  هویت شاهی دقایق گفتمان
بینی و مبانی فلسفی ایران باستان، نظام این جهان از نظـام و آیینـی کـه سرتاسـر      در جهان

پیوسته و بر همه امورات آن حاکم است اخذ شده است. شـاه نیـز از ایـن مقـام      هم عالم را به
ها و صفات بایسته مقام شاهی هرچند که از آیین زرتشت اهورامزدایی  مستثنا نیست. ویژگی

فهم هسـتند.   شود اما در کنار سایر عوامل و در درون گفتمان جامعه آن زمان قابل قتباس میا
هاي شناور براي کسـب اسـتراتژي هژمـونی در     عنوان دال هاي گفتمانی شاه به عناصر و نشانه

بندي مشخص، بر اساس منطق تمایز و غیر سازي با سایر طبقات به شـاه هویـت    قالب مفصل
  دهند. می
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  هویت شاهی در ایران باستان گفتمان
  

    
          

   
  

    
  
  

  دال مرکزي: نماینده خدایان
عنوان نماینـده خـدایان در    بهدال مرکزي گفتمان شاهی در ایران باستان قرار گرفتن شاه 

هاي خدایان است؛ بنـابراین شـاه    روي زمین و سامان دادن به زندگی مردم بر اساس خواسته
واســطه  مجـري قـوانین آن خــدایان در روي زمـین اســت. در ایـن گفتمــان، مقـام شــاهی بـه      

  .کند تا بتواند امورات عالم را هدایت نماید بینی دینی خاستگاه الهی پیدا می جهان
هــا و کارهـاي بـزرگ را بــه خواسـت و یــاري     در متـون پادشـاهان هخامنشــی، پیـروزي   

ها سـایه مثـال اعـالي     دهند. شهریار مظهر اهورامزدا و ایزدان و رفتار آن اهورامزدا نسبت می
کـه در رسـاله    طورکلی انسان پارسا، خلیفه قدسـیان بـر روي زمـین اسـت. چنـان      قدسی و به

تـرین موجـود بـه اهـورامزدا و      ن آمـده اسـت شـهریار نزدیـک    پهلوي ماتیکـان یوشـت فریـا   
اگر چنین نباشد فره ایـزدي او را تـرك کـرده و    «)؛ و 65: 1365امشاسپندان است (ماتیکان، 

دارد چونان ضحاك و افراسیاب  دارد و آئین الهی را پاس نمی ظلم و ستم را بر مردم روا می
  ).12: 1352(مجتبایی،» و اسفندیار

چیسـت آن چیـزي کـه در    «پرسد:  وشت فریان، آخت جادوگر از یوشت میدر رساله ی
گیتی به هرمزد (اهورامزدا) و امشاسپندان همانند است؟ یوشت جواب داد اندر گیتـی دهبـد   
به هرمزد و امشاسپندان هماننـد اسـت و جـاي دهبـدان گرودمـان روشـن اسـت و دسـتیاران         

  ).55: 1365(ماتیکان،» اند اهاناند و دهبدان پادش دهبدان، همانند امشاسپندان

 نمایندگی
 خدایان

 آراستگی نژاد

تعلیم و 
 تربیت

 اقتدار

 يدارنید

 خرد عدالت

 
خویشکار

 فره

هاي شناوري چـون مقـام دینـی    در این راستا دال
 ي، عدالت،دار نیدشاه، فره شاهی، نژاد، اقتدار، 

آراسـتگی  ، خویشکاري، تعلـیم و تربیـت و   خرد
شـود تـا دال مرکـزي هویـت     و... به کار برده می

نمایندگی خـدایان در روي زمـین محقـق     مثابه به
شده و هویت شاه در اندیشه سیاسی ایران باستان 

 بازنمایی شود.
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دهـد و   داریوش نیز همچون خشایار شاه، هویت و شاهی خود را به اهورامزدا نسبت مـی 
اورمزدا (اهورامزدا) را خواست چنین بود کـه در همـه   «داند:  خود را برگزیده اهورامزدا می

و بـدکرداري در  ). بر این اساس دروغ 13: 1352(مجتبایی،» زمین مرا برگزید و مرا شاه کرد
پس  گوید: تو که ازاین نزد شاه جایگاهی ندارد. چنانچه داریوش (خطاب به خود) چنین می

اندیشـی   گو را نیک گوشمال کن. اگر چنین مـی  شاه خواهی بود از دروغ بپرهیز. مرد دروغ
). اردشـیر دوم نخسـتین کسـی اسـت کـه جـز       33: 1352کشور من در امان است (مجتبـایی، 

کنـد و   هـاي خـود یـاد مـی     را به نام در کتیبه» آناهیتا«و » میثره«دایان دیگر یعنی اورامزدا، خ
  ).15: 1352شود (مجتبایی، حفظ و حمایت خود را از آنان خواستار می

بهترین گواه براي تثبیت عنصر نماینـدگی خـدایان بـراي شـاه ایـران ایـن بـود کـه او را         
د و او را پـس از مـرگ نیـز پرسـتش و     کردنـ  موجودي سرشار از نیروهاي ایزدي تصور مـی 

مثال، بگپاتس هفت سال بر سر گور داریوش تقاعد گزیده بـوده   عنوان کردند. به ستایش می
عنوان یکی از تجلیات اهـورامزدا،   است. توصیف اسکندر از گور داریوش و قربانی اسب به

  ).54: 1380نشان از قداست او داشت (سموئیل،
ها، منبع عمـده علـوم غیبـی بودنـد      النهرین پیش از آن ان بینشاهان هخامنشی، مانند شاه

). 57: 1380هـاي دیگـر بـا خداونـد ارتبـاط داشـتند (سـموئیل،        زیرا از راه خواب و یا واسطه
العـاده بـر شـاه ظـاهر      صورت رویدادهاي خارق تنها از راه خواب، بلکه به هاي ایزدي، نه پیام
ق. م.) را  481کـرد. خشـایار شـاه کسـوف (     مـی  هـا را حـل   شد که شاه به یاري مغان آن می

  ).57: 1380عالمت اضمحالل یونان شمرد (سموئیل،
با ایـن تفصـیل، در گفتمـان ایـران باسـتان، شـاه ایـران خلیفـه اهـورامزدا بـر روي زمـین            

شد زیرا شاه از اراده و خواست او بهتر از هرکسی آگاه بود. در کتیبـه خشـایار    محسوب می
داي بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آسـمان را آفریـده   خ«شاه آمده است 

که انسان را آفرید که براي انسان شادي آفرید که خشایار شاه را شاه کرد یک شاه از میـان  
  ).64: 1380(سموئیل،» بسیاري و یک فرمان روا از میان بسیاري

بنـدي،   مفصـل  هـاي شـناور حـول چهـار محـور      پس از مشخص شدن دال مرکزي، دال
  وتحلیل قرار خواهد گرفت. مورد تجزیه غیریت سازي، هژمونی و عاملیت
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متن و در مقابـل غیـر    بندي گفتمانی در درون هویت در مفهوم مفصل: بندي مفصل -الف
بندي، عناصر درون یک گفتمـان معنـا یافتـه و تبـدیل بـه       شود. طی فرایند مفصل شناخته می

  رسند. ظم گفتمانی میشود و به ن دقایق یا وقته می

 شاهی (داشتن تقدس و سرشت ایزدي) فره

از مظاهر هویت بخشی شاهان ایران باستان فره (کیانی) شاهی است که با آن، تفاوت را 
بست شـاهی او نیـز    داد که هرگاه از او رخت برمی شاهی به شاه هویتی می نماید. فره بیان می

توانسـت   نماد هویت شاه، فقط در شخص شاه مـی  عنوان شاهی به رفت. درواقع فره از بین می
بخـش در داسـتان جـم در     شـاهی هویـت   باشد و کس دیگري شایسته آن نیست. اولـین فـره  

جمشید خوب رمه، دیرزمانی شاهی بـه هـر   «چنین آمده است:  این 19، یشت 30-34بندهاي 
ا چیره شـد. بـه   ه کشور شاهی کرد. بر دیوان، مردمان، جاودان، پریان، کویان و کرپان هفت

هـا و گیاهـان تمـام     زحمـت بودنـد. آب   مـرگ و بـی   گاه او هم جانوران و مردان هر دو بـی 
ناشدنی بود. به هنگام شاهی او، نه سرما بود و نه گرما، نه پیري بود و نه مرگ و نـه رشـک   
دیو آفریده. تا زمانی که جم خوب رمه پسر و یونگهان شاه بود پـدر و پسـر چونـان برنایـان     

  :گشتند این ساله با هم می 15
  چنین بود که تا او در این فرجام دروغ را به دل خود راه داد

  به پیکر مرغی از او بگسست چون او دروغ را به دل خود راه داد فرآشکارا
» آرام گشت از پی نهانگاهی در جهـان همـی گشـت    پس جمشید خوب رمه ناکام و بی

  ).5-6: 1350(کریستین سن،
نمایـد مأخـذ و    ویژه شاه را یاري می ترین نیرویی است که مردمان ایران باستان به فر مهم

هـا در   منبع اصلی مفهوم فر در آیین شاهی در ایران باسـتان اوستاسـت کـه در بخـش یشـت     
فـر نیرویـی اسـت    «تفصیل سـخن گفتـه شـده اسـت.      زامیاد یشت از کرده یکم تا پانزدهم به

ناپـذیر   کس همراه شود او را پیروز و توانا و شـکوهمند و شکسـت   ایزدي اهورایی که با هر
). فري کـه از آن امشاسـپندان اسـت آن شـهریاران تیـزبین      290: 1366(دوستخواه،» سازد می

بزرگوار بسیار تواناي دلیر اهورایی نیستی ناپذیر... و امشاسپندان که یاور و پشتیبان آفـرینش  
هــاي ایرانــی و  ). فــري کــه از آن خانـدان 290-292: 1366هســتند (دوسـتخواه، » اهـورامزدا «

زرتشت پاك است و فري که افراسیاب تورانی نابکار به آرزوي ربودن آن از دریاي فـراخ  
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). فري کـه بـه کیخسـرو    301کرت جامه از تن برگرفت و شناکنان از پی آن شتافت (همان،
براي فرمان خـوب روان   اش، اش، براي برتري پیروزمندانه پیوست براي نیروي خوب ساخته

  ).305: 1366اش و... (دوستخواه، شده و دگرگون ناشدنی
فري که به سوشیانت پیروزمند و دیگر یارانش پیوسته است بدان هنگام که آنـان گیتـی   

سان فرکیانی براي یاري مـردان پـاك و دیـن     ). بدین308: 1366را از نو بسازند (دوستخواه،
  ).304: 1366گانه است (دوستخواه، یرانی و جانوران پنجهاي ا مزداپرستی، پناه خاندان

تـرین آفریـده خـدا در روي زمـین      در متون زرتشتی انسان جایگاه واالیـی دارد و کامـل  
شود و شاه نیز در این نگرش، به نسبت برتري آدمیان به سایر موجودات در قیاس با  تلقی می

هاي هویـت شـاهی را در شـاهنامه     هسایر مردم برتري دارد. چنانچه فردوسی یکی از شاخص
  گوهر (فره) نقل کرده است.

  بنداندرست هنر با نژاد است و با گوهر است سه چیز است و هر سه به
  هنر اي بی هنر کی بود تا نباشد گهر نژاده بسی دیده

  ).249-250: 1382گهر آنک از فر یزدان بود نیازد به بد دست وبد نشنود (فردوسی،
هـا   هاي هویت شاهی است که تفاوت لیم و تربیت)، نژاد و خرد از مؤلفهلذا فره، هنر (تع

نیز از الزامات  مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایینمایاند. در کتاب  و مرزها را مشخص می
شاه آرمانی (فره، نژاد، تربیت) و صـفات شـاه آرمـانی (اقتـدار و آمریـت، عـدالت، زهـد و        

  برد. داري) نام می دین
کـه صـفات، عارضـی و اکتسـابی اسـت       شاهی تا حدودي فطري است درحـالی الزامات 

حتی تربیت نیز ذاتی امر شهریاري است زیرا شاهی که تربیت شاهانه نداشته باشد بالفاصـله  
  ).273: 1379شود (رضایی راد، سرنگون می

  تعلیم و تربیت
ــل      ــی قاب ــمی و روح ــد جس ــران باســتان در دو بع ــاهان در ای ــت ش ــیم و تربی اصــوالً تعل

سـالگی و تربیـت روحـی از سـن      وتحلیل است که تربیت جسمی آنان تا سن چهـارده  تجزیه 
شود در اکثر متون مربوط به ایران باستان، تربیت شاهان بـه هنرهـاي    سالگی شروع می پانزده

دودسته، هنرهاي تن و جسم و هنرهاي ذهن و فضایل رفتاري  اکتسابی تعبیر شده و آن را به
ها را نیز بـه عهـده    کند. شاه عالوه بر یادگیري این هنرها وظیفه ترویج و اشاعه آن تقسیم می
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زادگان، مانند عهد هخامنشی در دربـار بـا    اي از نجیب عده«نویسد:  داشت. کریستین سن می
شـدند و در تحـت ریاسـت آموزگـاران      لیم نائل مـی جوانان خاندان سلطنتی به قسمتی از تعا

بـازي و شـطرنج و شـکار در آنجـا      یافتنـد. خوانـدن و نوشـتن و حسـاب و چوگـان      تعلیم می
بدنی و اخالقی اوست و هر جـوانی بایسـتی در    سالگی سن ختم تربیت گرفتند و پانزده فرامی

کریسـتین  »(را بشناسـد این سن دیانت را از روي اوستا بداند و سرنوشـت و تکـالیف آدمـی    
  ).438: 1317سن،

بر این اساس با نگاه تحلیل گفتمانی به هویـت شـاهان، دقـایق هویـت شـاه در روابـط و       
گانـه (دینیـاران، رزمیـاران و پیشـه      سازي با سایر طبقات سـه  تعامالت درون جامعه و غیریت

  شود. بندي می وران) مفصل
ازآنکـه فرزنـدي در    پـس «گویـد:   سـقراط مـی  اله مجتبایی به نقل از افالطون از قول  فتح 

سپردند بلکه بهترین خواجگان و  خاندان شاهی زاده شد او را به دست دایگان ناشایست نمی
هاي او مواظبـت شایسـته بـه جـاي      گماردند تا در پرورش اندام دهندگان را بر او می پرورش

نشانند و نزد استاد  ب میسالگی رسید او را بر اس آورند و فرزند خاندان شاهی چون به هفت
سالگی او را بـه دسـت چهـار آموزگـار      14آموزند. در  برند و شکارگري می سوارکاري می

ترین آموزگار که آئین زرتشت  سپارند یکی فرزانه شوند می که آموزگاران شاهی نامیده می
ه او آموزد و کارهـاي بایسـته شـاهی را بـ     اهورامزدایی را که پرستش ایزدان است به وي می

آمـوزد،   گـویی را بـه او مـی    دهد. آموزگار دوم دادورزترین کسی است که راست تعلیم می
آموزد شاه بر نفس خویش حاکم بـوده و   سومین آموزگار پرهیزگارترین مردم است که می

هـاي نفـس نگـردد. چهـارمین آموزگـار هـم دلیرتـرین اسـت کـه           بنده شـهوات و خواسـت  
  ).27: 1353بایی،(مجت» آموزد شجاعت را به وي می
بـا اشـاره بـه قـوانین تعلـیم و تربیـت در ایـران باسـتان         کـوروش نامـه   گزنفون در کتاب 

نماینـد ولـی در    گوید: مردم در غالب کشورها فرزندان خود را به میل خویش تربیت می می
ایران باستان تربیت معطوف به خیر عامه و مصالح مملکتی بود همچنان کـه کـوروش طبـق    

ین و آداب ایرانی رشد و پرورش یافت. در قوانین ایرانی رذایل اخالقـی ممنـوع   سنت و قوان
بوده و مردم باید طوري تربیت شوند که محتاج به مؤاخذه نباشند. تعلیم و تربیـت در ایـران   

شـده و بـر    هـاي مشـخص   باستان براي چهار طبقۀ اطفال، جوانان، مردان و پیرمردان در محل
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شده است لذا هرکدام از طبقات اگـر تربیـت خـاص خـود را      میاساس تکالیف معین انجام 
  ).7-11: 1380توانند وارد طبقۀ بعدي شوند (گزنفون، ندیده باشند، نمی

ام هم به دست و هم به پا،  ورزیده«گوید:  داریوش در خصوص تربیت جسمانی خود می
زه انـدازم نیـزه   سوار کارم سوارکار خوب، کماندارم کماندار خوب هم پیاده هم سواره، نیـ 

انداز خوب هم پیاده هـم سـواره و هنرهـایی کـه اورمـزد (اهـورامزدا) بـه مـن داده اسـت و          
ام کـه   ام با این هنرهـا کـرده   ام که نگهدارشان باشم، به خواست اورمزد هر چه کرده توانسته

  ).29: 1353مجتبایی،»(اورمزد به من داده است
هویت مقدس و متمایز از سایر مردم پیدا کرده  با این چهار فضیلت، شاه در ایران باستان

گیرد و  و بقا و سعادت جامعه در گرو فضیلت و شرافت شاهی است. جامعه از شاه الگو می
  شود. این چهار نشانه در جامعه نیز جاري می

هــا بــه طــرد و نفــی همــدیگر  ســازي هویــت ازآنجاکــه در غیریــت ســازي: غیریــت -ب
» دیگـري «یـا  » دشـمن «ازي و ضدیت، همواره شـامل تولیـد   س پردازند پس روابط غیریت می

گیـري   است که براي تأسیس مرزهاي هویتی اهمیـت دارد. لـذا در ایـران باسـتان نیـز شـکل      
روابط خصمانه و غیرسازانه و تثبیت مرزهاي هویتی، امري محـوري بـراي تثبیـت بخشـی از     

  هاي اجتماعی است. بندي هویت شاه در میان صورت

  تأیید الهی
در گفتمان و اندیشه سیاسی ایران باستان فقـط شـاه راسـتین بایـد مظهـر صـفات خـدا و        
نماینده او در روي زمین باشد چنین شاهی مورد تائید الهی و سلطنت او نیز سلطنت خدا در 
زمین است، اما اگر حاکمی ظلـم و سـتم روا دارد و جهـان را بـه تبـاهی بکشـاند هویـت او        

م بـد خواهـد افتـاد. در برابـر شـاه آرمـانی غیریتـی وجـود دارد کـه          اهریمنی بوده و به فرجا
کند. بر اساس منطق گفتمانی هر چیـزي در   مرزبندي خود را با هویت شاه آرمانی متمایز می

شـود   یابد و شاه آرمانی نیز در ضدیت و غیریتی که با آن برقرار مـی  ارتباط با غیر هویت می
الـه مجتبـایی    مانی، شاه غیر آرمـانی نیـز وجـود دارد. فـتح    یابد، لذا در برابر شاه آر هویت می

ناحق بر این مسند تکیه زند و داد آیین الهی را نگـه نـدارد و ظلـم و     اگر کسی به«گوید:  می
ستم بر مردم روا دارد کارگزار نیروهاي اهریمنی خواهد بود و جهـان را بـه تبـاهی خواهـد     
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ۀ کسانی که در شاهی داریوش آشوب کشید و خود چون ضحاك و افراسیاب و (چون هم
  ).1353:120(مجتبایی،» برپا کرده بودند) به بدفرجامی خواهد افتاد

به گفتۀ مجتبایی در ادبیات ایران باستان به شاهی خوب و شـاهی بـد بارهـا اشـاره شـده      
هاي شاهی خوب، دانایی، راستی و نیکی اسـت   پایه«است. چنانکه در دینکرت آمده است: 

زمان ایزد است و نشان آن گسترش داد اندر جهان و آبادانی، آسانی و دانـایی و   و زمان آن
راستی و نیکی است و بلندي یافتن دانایان و راستان و نیکان دیگر که بزرگی را درخورند... 

کاري اسـت و زمـان آن زمـان دیـوان اسـت       زنی و زشت هاي شاهی بد، نادانی، دروغ و پایه
زنـی. بلنـدي یـافتن     بیدادگري اسـت و ویرانـی و نـادانی و دروغ    نشان آن آلودگی جهان به

زنان و ناچیز شدن آنان که بزرگی را سزاوارند و بزرگ شدن آنان که پستی  نادانان و دروغ
  ).1353:122(مجتبایی،» را درخورند

بخش شـاهان ایرانـی بـوده کـه بـا       شاهی خوب و بد در ادبیات ایران باستان مظهر هویت
شـوند. در شـاهنامه بـراي معرفـی هویـت       ت خود باعث رواج خوبی یا بـدي مـی  اعمال و نیا

  هاي زیادي گفته شده است. خوب و بد شاهان داستان
ها شود در نهان نزایـد بهنگـام در دشـت گـور شـود       زبیدادي شهریار جهان همه نیکویی

کـه پـس از    ) در داستان بهرام گور نیز در شاهنامه1382:185باز را دیده کور (فردوسی، بچه
گم کردن راه، به میهمانی مرد پالیزبان درآمده بود نقل شده است کـه پـس از آزرده شـدن    

اش را در حـال و   بهرام از دست زن پالیزبان، بیدادگري به دل راه داد، بالفاصله تأثیر اندیشـه 
  وضعیت حیوانات دید و فوراً از نیت خود پشیمان شد.

  شناس که از دادگر کس ندارد هراس به دل گفت پس شاه یزدان 
  درشتی کنم زین پسی روز چند که پیدا شود مهر و داد از گزند 
  شب دلش با ستم بود جفت بدین تیره اندیشه پیچان نخفت همه 
  (مرد پالیز بان به چراگاه رفت) 

 بیاورد گاو از چراگاه خویش فراوان گیاه برد وبنهادپیش
  یار و جفت انش بر دست مالید و گفت به نام خداوند بیبه پست

  تهی بود پستان گاوش ز شیردل میزبان جوان گشت پیر
  چنین گفت با شوي کاي کدخداي دل شاه گیتی دگر شد بران

  ستمکاره شد شهریار جهان دلش دوش پیچان شد اندر نهان
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........  
  اهچو بیدادگر شد جهان دار شاه ز گردون نتابد ببایست م

  ها در شود شیرخشک نبودي به نافه درون نیز مشک به پستان
  پس از پشیمانی پادشاه:

  پرست دگرباره بر گاو مالید دست زن فرخ پاك یزدان 
  به نام خداوند زردشت گفت که بیرون گذاري نهان از نهفت 
  ز پستان گاوش ببارید شیر زن میزبان گفت کاي دستگیر 
  وگرنه نبودي ورا این هنراي دادگر  تو بیداد را کرده 
- 1382:699پس چنین گفت با کدخداي که بیداد را داد شد باز جاي (فردوسی،  ازآن 
  پستان گاو که خشک شده بود پس از پشیمانی شاه دوباره گاو شیردار شد.) 698

این اشعار گویاي هویت الهی شاه در ایران باستان است که مخصوص مقام شاهی بـوده  
  ساخت. دیگران متمایز میو او را از 

  کاري (کار و پیشۀ خاص هر طبقه) خویش
ــردم در مفهــوم خــویش   آشــکارترین غیریــت ــا ســایر طبقــات و م کــاري  ســازي شــاه ب

عنـوان کـارگزار اجتمـاعی فعـال وظـایفی کـامالً مشـخص و         بندي شده است. شاه بـه  مفصل
ژمـونی و برتـري خـود را    متمایز از سایر طبقات دارد و از طریق غیرسازي با سـایر طبقـات ه  

نماید. به گفته مجتبایی در ایران باستان اسـاس معیشـت و نظـام اخالقـی جامعـه بـر        حفظ می
کاري یا خود آیینی طبقات قرار داشته و بر هر کس الزم بوده که تنها به کار و  اصل خویش

ن و روش اي که خاص و بایسته طبقه اوست بپردازد. در ادبیات دینی نیز حفظ این آیـی  پیشه
کاره بودن گنـاه شـمرده شـده اسـت      واجب دانسته شده و تجاوز از حدود طبقاتی یعنی همه

  ).50-51: 1353(مجتبایی،
اغلـب   -1نماید. شاه نمونه ایرانـی:   عنوان شاه نمونه یاد می کریستین سن از شاه ایرانی به

گـذار سلسـله    بنیـان  کنـد، چنـین شـهریاري یـا     گذار بوده که دوره از تاریخ را آغاز مـی  بنیان
اي ست و یا پس از یک دوره آشوب و نابسامانی سیاسی و اجتماعی، مردم و کشور را  تازه

 -2انـدازد.   بخشد. نخست فاتح و فیروزگري است که دولت تباه و بیدادگر را مـی  سامان می
 گذار شهرهاست بخش روزگاري نوین و پردازنده تعلیمات اجتماعی و دیوانی و بنیان سامان
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سازد و تمدن و فرهنگ را زنـده و غنـا و فراوانـی را در     ها و کاروانسراها می ها، پل که قنات
رهبر معنوي مردم خویش است. به تعبیري هر یک از شاهان نمونـۀ   -3کند.  جهان فزون می

). چنــین گفتمـانی در ایــران  1350:56مـردي فرزانـه و رهنمــون نیـز هســتند (کریسـتین سـن،     
طـور کامـل بـه او هـویتی      کنـد و بـه   سایر مردم و طبقات ممتاز و متمایز می باستان، شاه را از
  کند. متفاوت عطا می

کاري شاه با طبقات فرق دارد. شـاه چـون سـایه آن مثـال اعلـی و وراي طبقـات        خویش
است داشتن صفات شاهی گویاي جامعیت و اعلمیت شاهی است نه چیز دیگر؛ لذا پـس از  

کاري سایر طبقات و  کاري شاه با خویش تمایز و جدایی خویش پافشاري بر ساختار طبقاتی
  ).313: 1379 گیرد (رضایی راد، اصناف، شکل عملی به خود می

  گوید: سام پهلوان خطاب به منوچهر می
  پس نوبت ماست رزم تو را جاي تخت است و شادي و بزم ازاین 

جـدا بـوده و پهلوانـان ایـن     ویـژه پهلوانـان    کارکرد و پایگاه شهریاري از سایر طبقات بـه 
خواسـتند او را بـه    دانسـتند. سـام در جـواب آنـان کـه مـی       جدایی را مشروع و پذیرفتنی مـی 

  گوید: شهریاري برگزینند می
: 1379به شاهی مرا تاج باید بسود؟ محال است و ایـن کـس نیـارد شـنود (رضـایی راد،      
313.(  

د دعـوي پاشـاهی نکـرد بلکـه بـه      او (کاوه) خو«گوید که:  خلدون دربارة کاوه همی ابن
کـرد زیـرا جمشـید از اعقـاب اوشـمنگ پسـر        پادشاهی مردمی از خاندان جمشید اشاره مـی 

هــا  ). مجموعـه نقــل و قــول 176: 1375(ابــن خلــدون، » افـرواگ، نخســتین پادشاهشــان بـود  
  کاري شاه با سایر طبقات در اندیشه سیاسی ایران باستان دارد. حکایت از تمایز خویش

کاري شاه و موبدان نیز بر جایگاه شاه در ایران باستان تأکید دارد. رضـایی   یز خویشتما
امر شهریاري را از موبدي جـدا دانسـته و    مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزداییراد در کتاب 

ــان  ــک جه ــون تفکی ــی   آن را همچ ــادي م ــري نه ــهریاري ام ــوانی و ش ــلحت   پهل ــد. مص دان
گذاري و وجدان اخالقی  عنوان مراجع قانون دین به چیز و مصلحت خرد و کشورداري یک

  ).315: 1379فرد چیز دیگري بود (رضایی راد،
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  آراستگی فردي
رود. هویت شاهی در ایران باستان در  هاي شاهی به شمار می آراستگی هم یکی از نشانه

هـا را از   شـدند کـه آن   بعد فردي، بر اساس سیرت و صـفات اخالقـی برگزیـده شـناخته مـی     
اندام و زیبایی چهره و برازنده بودن شاهی در ایران باستان نشـانه   گران متمایز کرد. تناسبدی

اغلـب مورخـان از فـر و شـکوه و     «ساز شاهان ایرانی در گفتمان ایران باسـتان اسـت.    هویت
طـورکلی   انـد بـه   تفصـیل نگاشـته   اند و این معنـی را بـه   هیبت و سطوت شاهان توصیف کرده

طور که داراي سیرت نیکو و فضائل اخالقی بودند بـه زیبـایی و توانـایی     نشاهان ایرانی هما
رضـوانی و  »(دادنـد  جسمی و برازندگی و آرایش و تزئینـات لبـاس نیـز اهمیـت خـاص مـی      

). در آئین زرتشتی آنان که از نظر جسمانی زشت و مـریض هسـتند بـه    82: 1349زاده، ملک
ت اهورائی و از خصوصـیات شـاه آرمـانی    اهریمن منسوب شده و تندرستی و زیبایی، فضیل

  است.
در تاریخ بلعمی «سیما، آراستگی، زیبایی و پوشش شاهان ایرانی نماد هویت آنان است. 

شناسان به خسروپرویز گفته بودند که تـو را پسـري خواهـد آمـد      چنین نوشته شده که ستاره
در پادشـاهی او   که در یکی از اعضاي بدن نقصی خواهد داشت و خاندان سلطنت ساسانی

ها  اي زندانی کرد و مأمورانی بر آن از میان خواهد رفت. خسروپرویز پسران خود را در قلعه
گماشت تا نگذارند زنی پا به آن قلعه نهد. شهریار پسر بـزرگ خسـرو پنهـانی یـک نفـر را      
 پیش شیرین فرستاد و از او پنهانی زنی خواست شیرین زن سیاهی به نـزد شـهریار فرسـتاد و   

سالگی رسید خسروپرویز از  5آن زن از شهریار به یزدگرد سوم حامله شد. یزدگرد چون به 
وجود او آگاه شد و شیرین را گفـت او را برهنـه کنـد تـا انـدام او را ببینـد و همـه انـدام او         

  ).38: 1349زاده، رضوانی و ملک»(درست بود
سندیده شرح داده شده ، هم صورت و هم سیرت اردشیر اول پمجمل التواریخدر کتاب 

گذار ساسانی) از زیبایی چهره و اندام مناسب به حـد   است. تردیدي نیست که اردشیر (بنیان
  ).40: 1349زاده، اعلی برخوردار بوده است (رضوانی و ملک

آمده که در چهـره شـاپور اول پسـر اردشـیر حالـت قـدرت        دست از مجموعه تصاویر به
شـود. قـدي بلنـد،     ماوراء عظمـت آدمـی مشـاهده مـی    شاهنشاهی بوده است و حتی عظمتی 

اي فراخ، بازوانی قوي، چشمانی درشت، ابروانی پیوسته، بینی موزون و... داشـته اسـت    سینه
اي برجسـته و پیشـانی    ). در وصـف قبـاد نیـز او را بـا گونـه     43: 1349زاده، (رضوانی و ملک
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اند به قـول   ی کوتاه توصیف کردهدرشت و بینی نسبتاً پهن، گردنی بلند و سبیلی دراز و ریش
» زاده اســت قبــاد ســخت نیکــوروي بــود و هرکــه او را بدیــدي بدانســت کــه ملــک«طبـري  

  ).67: 1349زاده، (رضوانی و ملک
هـا   کوروش بنا به سروده«در وصف کوروش چنین آمده است: کوروش نامه در کتاب 

رأفت، دوست و هواخواه غایت زیبا، صاحب خصالی نیکو و خلقی شریف و با  طفلی بود به
مطالعه و تحصیل و عاشق افتخار و پیروزي. تا جایی که هرگونه سختی و مشقت را بر خـود  

کرد تا اینکه موردستایش اقران قرار گیرد این است که کوروش به فطرت نیک و  تحمل می
  ).7: 1380(گزنفون،» اندام در ایران باستان شایع است زیبایی
تحلیـل گفتمـان، عناصـر هژمـونیکی وارد روابـط خصـمانه و        در :هژمونی یا سـلطه  -ج

شود، مثالً در گفتمان ایـران باسـتان    هاي شناور می متقابل شده که موجب معنادار کردن دال
عنـوان عناصـر هژمونیـک یـادکرد.      تـوان بـه   از ارتش و روحانیـت و حتـی بوروکراسـی مـی    

  رسد. سازي به تعیین هویت می هژمونی از منظر غیریت

  تدار و شجاعتاق
شود در درون یـک مفهـوم    هویت هژمونیک که در گفتمان ایران باستان به شاه داده می

بنـدي شـده اسـت لـذا رفتارهـاي مقتدرانـه شـاه بـراي          صورت» اقتدار و شجاعت شاه«به نام 
  گیري یا انحالل این قدرت هژمونیک اهمیت دارد. شکل
دهد دلیرترین اسـتاد اسـت کـه بایـد      م میچهارمین استادي که به شاهزاده در ایران تعلی 

نهـاد   شجاعت را به او بیاموزد. در ایران باستان هرگاه قدرت آمریت شـاه رو بـه ضـعف مـی    
شد؛ لذا ویژگی اقتدار، شجاعت و آمریت ضامن  بالفاصله با خطر خلع از سلطنت روبرو می

شرح وقایع سرکوب حفظ شهریاري است. به این سبب که او به بیان کارهاي نمایان خود و 
: 1379راد، پردازد درواقع به رخ کشیدن آمریت و اقتـدار خـود اسـت (رضـایی     شورشیان می

تـرین   کند اقتدار و آمریت است. در حقیقت اصلی ). آنچه بقاي شهریاري را تضمین می296
بنیان حکومت در ایران باستان قدرت است؛ بنابراین کسب دلیري و فنون حکومت و اقتدار 

  شهر در اندیشه ایران باستان است. گسترده شدن دامنه شهر آرمانی یا آرمانباعث 
شاهان نامقتدر همچون داریوش سوم، اردوان، قباد و یزدگرد سـوم کشـور را در مقابـل    

کـه شـاهان مقتـدري همچـون داریـوش و اردشـیر قـادر بـه          نهادنـد درحـالی   مـی  بیگانگان وا
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ر کتیبه نقش رستم بـه شـرح کشـورهاي تحـت     کشورگشایی و اعاده نظم هستند. داریوش د
هـا   به خواست اهورامزدا کشورهایی که من از پـارس گـرفتم بـر آن   «پردازد:  سلطه خود می

ها گفته شد آن را کردنـد قـانون    حکمرانی کردم، به من باج دادند. آنچه از طرف من به آن
). در عبـارت دیگـري   296: 1379رضایی راد،»(من این است که ایشان را باید نگاه داشت...

» ترسـد  به خواسـت اورمـزد و مـن، داریـوش شـاه از دیگـري نمـی       «گوید:  از اقتدار خود می
). کوروش نیز خود را شاه جهان، شاه قدرتمند، شاه بابل، سـومر و شـاه   37: 1353(مجتبایی،
خوانــد شــاهان ساســانی همــواره خــود را شــاه ایــران و انیــران (خــارج از ایــران)    عــالم مــی

)؛ بنـابراین در  297: 1379راد، اندند که چیزي جز توصیف اقتدار خـود نبـود (رضـایی   خو می
کردنـد. ابـن    ها را بااقتدار شاهان توصـیف مـی   تاریخ ایران باستان بزرگی و نیرومندي دولت

ها  ها در میان نوع بشر و نیرومندترین آن ترین دولت خلدون دولت ساسانی را یکی از بزرگ
خوانـد   بود لـذا او را درازدسـت مـی    و اردشیر بر بالد بسیاري دست افکندهداند. به گفته ا می

شـهري در ایـران    ). چنین شاهانی قادر به گسـترش و تحقـق آرمـان   193: 1375(ابن خلدون،
  باستان هستند تا بر شوکت و شکوه سلطنت خود بیفزایند.

ن مقتـدر در  بـه نقـش شـاها    تاریخ تمدن و فرهنگ ایـران باسـتان،  پوررضا نیز در کتاب 
هـاي ایـران    توسعه قلمرو سرزمینی و برقراري نظام تشکیالتی منسـجم اشـاره کـرده و تمـدن    

باستان ازجمله تمدن هخامنشی را مدیون قدرت نظامی، سیاستی درست و اقتـدار حکومـت   
ها اقتدار شـاهان در   مرکزي و شخص شاه بیان کرده است که در صورت فقدان این ویژگی

). اقتـدار بیـان شـده بـراي     170-171: 1385رفـت (پوررضـا،    از بین مـی تمشیت امور کشور 
شـود   کشورداري، سرلوحه اندیشه سیاسی ایران باستان در هویت بخشی به شاه محسوب می

  و فقدان آن باعث تباه شدن هویت شاه خواهد شد.
هـاي آمریـت، کسـب دلیـري و فنـون       بنابراین در گفتمان شاهی در ایران باستان، نشـانه  

بندي شده تا قدرت هژمونیک خود را بیان کرده و شاه  داري با مفهوم اقتدار مفصل حکومت
مثابه عنصري هژمونیک، عاملیت اجتماعی شاه را  را از سایر مردم و طبقات متمایز نماید و به

  نماید. سازي می تثبیت و غیریت
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 داري و پرهیزکاري شاه (توأم بودن دین با سیاست) دین

قطعــی هویــت شــاهی در گفتمــان ایــران باســتان پرهیزکــاري، زهــد و    یکــی از مظــاهر
شــهر و اندیشــه سیاســی ایــران باســتان بــه  داري اســت. ســومین اســتادي کــه در آرمــان دیــن

آموزد تـا بـر نفـس خـویش مسـلط       دهد استادي است که به شاه می شاهزادگان آموزش می
  م نماید.بوده و از شهوات دوري گزیده و اخالق را بر سرشت خود حاک

یافت که بـا دیـن و    در اندیشه سیاسی ایران باستان، هویت شاهی آرمانی وقتی تحقق می
مند بوده و در نبرد بـا نیروهـاي اهـریمن     حکمت توأم باشد. چنین شاهی از تائید ایزدي بهره

  (دروغ) کامیاب خواهد شد.
، بهتـرین و  شـهر زیبـاي افالطـون و شـاهی آرمـانی در ایـران باسـتان       مجتبایی در کتـاب  

ترین حکومت را در ادبیات ایران باستان در توأمان بودن دین و دولت و فرمانروا بودن  کامل
  شهریار دینیار بیان کرده است.

  چون بردین کند شهریار آفرین برادر شود پادشاهی و دین
  دین بود شهریاري بجاي پاي نه بی نه بی تخت شاهی بود دین به

  برآورده پیش خرد تافته دو بنیاد یک بر دگر بافته
  چنان دین و شاهی به یکدیگرند توگویی که در زیر یک چادرند

: 1382چو دین را بود پادشاه پاسبان تو این هردو را جـز بـرادر مخـوان (فردوسـی،    
653.(  

در آئین بهی، شاهی دین اسـت و دیـن شـاهی اسـت. بزرگـی شـاهی در بنـدگی دیـن         «
شـاهی. برازنـدگی و بهبـود آفریـدگان در آن اسـت      مزدایی است و بزرگی دین مزدایی در 

که با یکی شدن شاهی و بهدینی، شاهی راستین پدید آید و شاهی راستین با دین بهی یکـی  
  ).1353:98(مجتبایی،» شود

  در شاهنامه فردوسی، مقام شاهی به پیغمبري تشبیه و با آن یکی دانسته شده است.
  ).674: 1382ود در یک انگشتري (فردوسی،چنان دان که شاهی و پیغمبري دو گوهر ب 

هـاي ایـزدي بیـان     در جاي دیگري هماهنگی شاهان ایران باستان را با عالم الهـی و پیـام  
  کند. یار معرفی می نموده و جمشید را هم شهریار و هم دین

  منم گفت با فره ایزدي همم شهریاري هم موبدي
  ).9: 1382کنم (فردوسی، بدان را زبد دست کوته کنم روان را سوي روشنی ره
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گفـت او را چنـین    که کیخسرو تخت شـاهی را تـرك مـی    کند هنگامی مجتبایی نقل می
  خواندند: می

  همه پیش یزدان ستایش کنیم به آتشکده در نیایش کنیم
  ).99 :1353یزدان ببخشد به ما دل موبدت بر درخشد به ما (مجتبایی، مگر پاك

  خواندند: شاه وهم موبد می همچنین خسروپرویز شاه ایران را هم
  ).100 :1353که هم شاه و هم موبد و هم ردي مگر بر زمین سایه ایزدي (مجتبایی،

توأم بودن حکومت و دین در اندیشه سیاسی ایران باستان به این معنی است که شاه باید 
چنـین  ضمن پایبند بودن به دین، آن را در روي زمین بگستراند. در نامه تنسر به گشنسپ نیز 

کدام از اینان بدون کمک دیگر  بدان که دین و حکومت برادران همزادند هیچ«آمده است: 
که دین اساس پادشاهی اسـت و حکومـت پـس از دیـن، نگهبـان اسـت        راستی قوام ندارد به

حکومت ناچار است که اساس داشته باشد و دین نیز ناچار اسـت کـه محـافظ داشـته باشـد      
 »شته باشد ضایع و آنچـه اسـاس نداشـته باشـد ویـران خواهـد شـد       راستی آنچه محافظ ندا به

  ).8 :1354(تنسر،
موضـوع عاملیـت و فاعلیـت اجتمـاعی شـاه در ایـران        :عاملیت یا کارگزار اجتمـاعی  -د

هـا بررسـی    باستان در قالب تحلیل گفتمان از اهمیت باالیی برخوردار است که با ایـن نشـانه  
  شود. می

  نژاد
بخش به شاه دال اصـلی اسـت. در ایـران باسـتان تنهـا کسـی        ي هویتنژاد پس از فر، برا

تواند به شهریاري برسد که از تخمه شاهان باشد این امر از سـوي همگـان پذیرفتـه شـده      می
است؛ لذا در بسیاري مواقع پهلوانان و بزرگان بـه جـاي داعیـه سـلطنت، پاسـدار حـریم آن       

انـد (رضــایی   یاري کــامالً واقـف و مــؤمن بودنـد، زیـرا بــه تفکیـک پایگــاه پهلـوانی و شـهر     
  ).287: 1379راد،

پدر من ویشتاسب، پدر ویشتاسب ارشام، پدر ارشام آریا رمنه، پـدر  «گوید:  داریوش می
جهـت، مـا    بـدین «داریوش نیز گوید: ». آریا رمنه چیش پیش، پدر چیش پیش هخامنش بود

یرگاهـان تخمـه مـا شـاهان     شویم کـه از دیرگاهـان اصـیل هسـتیم از د     هخامنشی خوانده می
  ).285: 1379(رضایی راد،» بودند
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تفصیل سخن به میان رفته اسـت،   در بخش بیستم بندهش، درباره تخمه و پیوند شاهان به
اردشیر بابکان که او را مادردخت (بابک اسـت، پـدر)   «مثالً دربارة تبار اردشیر آمده است: 

پسـر اردشـیر اسـت کـه بهمـن پسـر اسـفندیار        آفرید، پسر زریر، پسر ساسان،  ساسان، پسر به
  ).151: 1385 (دادگی،» خوانده شد

عنوان دال شناور براي شاهان تولید هویت کرده و عامل ثبـات   حفظ نژاد و تبار شاهی به
کـه در نامـه    و غیرسازي با سایر طبقات اجتماعی و مردم در تمام مراتـب بـوده اسـت. چنـان    

وضوح گفته شده اسـت. تنسـر از قـول اردشـیر بـه       د) بهتنسر به گشنسپ این عامل (حفظ نژا
زاده) زن عامـه   که هیچ مردم زاده (اصیل و بـزرگ  و من بازداشتم از آن«گوید:  گشنسپ می

  ).20 :1354(تنسر،» نخواهد تا نسب محصور ماند و هرکه خواهد میراث بر آن حرام کردم
  : و داراي سه معنی استترین الزامات شاه ایرانی است  اهمیت نژادگی یکی از با

  ؛ به معنی داشتن تخمه شاهی است -1
خود، ضرورت نجابـت و آزادگـی او    به معنی ایرانی بودن است. نژادگی شاه خودبه -2

  ؛ سازد را برآورده می
بـه معنــی تـن و جســم سـالم اســت زیــرا سـالمت مــوهبتی اهـورایی اســت (رضــایی       -3
  ).291 :1379راد،

  عدالت و راستی
 .ت در نزد ایرانیان و اندیشه سیاسی ایران فضیلت بوده و جایگاه رفیعی داردمفهوم عدال

دومین استادي که به تعلیم و تربیت شاهزادگان مشغول است کسی است که به او دادورزي 
نمایـد. رضـایی راد در    کرداري آشنا مـی  گویی و راست آموزد و او را با راست و عدالت می

بخش  دومین صفت از صفات آرمانی که هویت خرد مزداییمبانی اندیشه سیاسی در کتاب 
شـاه بایـد داد   «الذهب از قول اردشیر آمده است کـه:   داند. در مروج شاه است را عدالت می

هاست و مـانع زوال و پراکنـدگی ملـک اسـت و نخسـتین       بسیار کند که داد مایه همه خوبی
  ).302: 1379 (رضایی راد،» آثار زوال این است که داد نماند

اردشیر بابکان پادشاهان جانشین خـود را بـه کوشـش در بازگردانـدن طبقـات مـردم بـه        
کنـد و شـاهان    مواضع اصلی و مستقر ساختن افراد هر طبقه در صـنف خـویش سـفارش مـی    

عنـوان قـوانین    مراتـب بـه   نباید از آن چشم بپوشند. در نامه تنسر به گشنسپ نیز حفظ سلسـله 
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آنچه شاهنشاه فرمود از مشـغول  «عدالت شاه شمرده شده است.  ترین جلوه ثابت الهی اصلی
گردانیدن مردم به کارهاي خویش و بازداشتن از کارهاي دیگران، قـوام عـالم و نظـام کـار     

  ).15: 1354(تنسر،» عالمیان است
بندي شده است مفهـوم اولـی بـه معنـاي      عدالت شاه در ایران باستان با دو مفهوم مفصل 

داده و بر همـه امـور کلـی و جزئـی و      سراسر عالم هستی را به هم پیوند می نظام و آیینی که
نامیدند و مفهوم دوم به معناي  ) میartaاشیاء خرد و بزرگ حاکم بوده است که آن را اشه (

راستی و درستی است اندیشه و گفتار و کـردار راسـت آن اسـت کـه بـا ایـن آیـین و نظـام         
) خواهـد  artavanراسـتی (  ده و پـس از مـرگ نیـز بـه    زوال بـو  هماهنگ باشد که آنگاه بـی 

-33: 1353پیوست؛ لذا شاه غیر عادل آن است که با دروغ همراه و قـرین باشـد (مجتبـایی،   
30.(  

داریـوش شـاه گویـد، تـو کـه      «گوید:  گرایی خود چنین می داریوش از عدالت و راست
نیک گوشمال کن، اگر  پس شاه خواهی بود از دروغ سخت بپرهیز. مرد دروغ گرا را ازاین

روي اورمزد (اهورامزدا) مـرا یـاري کـرد و     اندیشی، کشور من در امان باشد، ازاین چنین می
گرا نبودم، خطاکار نبودم نه من و نه تخمه  خدایان دیگر که هستند که بدکردار نبودم، دروغ

ه راسـت اسـت آن   راستی (عدالت) رفتار کردم نه به ناتوان، نه به توانا بد کـردم. آنچـ   من. به
  ).33-34: 1353(مجتبایی،» خواست من است مرد دروغ گرا را دوست نیستم

نویسد در نظر مردم ایران باستان ریزش باران و فراخی نعمت و آبادانی شهر  مجتبایی می
داري شـاه وابسـته اسـت. در دینکـرت شـاه عـادل آورنـده بـاران          و کشور به عدالت و دیـن 
  فردوسی فریدون به باران تشبیه شده است: خوانده شده و در شاهنامه

  خجسته فریدون ز مادر بزاد جهان را یکی دیگر آمد نهاد
  ببالید برسان سرو سهی همی تافت زو فر شاهنشهی

  جهانجوي با فر جمشید بد به کردار تابنده خورشید بود
  جهان را چو باران به بایستگی روان را چو دانش به شایستگی

  ).17: 1382ان سپهر شده رام با آفریدون به مهر (فردوسی،گشت گرد بسر برهمی
دهـد.   هاي شـاهی بـه شـاه هویـت مشخصـی مـی       عنوان یکی از صفات و مؤلفه عدالت به
واسـطه گفتـار و عمـل او در حـوزه گفتمـانی ایـران        عنوان عاملیت اجتماعی به هویت شاه به

  شود. بندي و شناسانده می باستان در درون جامعه مفصل
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  و عقالنیتخرد 
هـا بیـان    خرد در کنار هنر (تعلیم و تربیت)، گوهر (فره) و نژاد برتر بـوده و اولـی بـر آن   

قدر مهم است که اساس خلقـت را بـه خـرد غریـزي      شده است. خرد نزد ایرانیان باستان آن
هاي گفتمـان   ها و برجستگی که خرد مزدایی یکی از نشانه طوري اند، به اهورامزدا نسبت داده

از همـه  «ی در ایران باستان است، چنانچـه در مینـوي خـرد شـرح آن بیـان شـده اسـت:        شاه
توان اداره کرد و مینو را به نیروي  ها خرد بهتر است زیرا که گیتی را به نیروي خرد می نیکی

توان از آن خود کرد و اورمزد آفریدگان گیتی را به نیـروي خـرد آفریـده اسـت و      خرد می
). در جاي دیگري نیز بهره شـاهان از  4: 1354(مینوي خرد،» ه خرد استاداره گیتی و مینو ب

اش از  وري بیشـتري دارد بهـره   داند، هر انسانی کـه از خـرد بهـره    بهشت را ریشه در خرد می
شـان از   بهشت بیشتر است و نیز گشتاسـب و زرتشـت و کیـومرث و دیگرکسـانی کـه بهـره      

و جم و فریدون و کـاووس کـه نسـبت بـه      بهشت بیشتر است به سبب خرد بیشتر آنان است
  ).74: 1354خداي خویش ناسپاس بودند به سبب بهره کمشان از خرد بود (مینوي خرد،

تـرین عنصـر هـویتی شـاه در گفتمـان ایـران        شاید بتوان گفت خرد و عقالنیت زیربنـایی 
که بدون  باستان است چنانچه فردوسی پایه سه ویژگی دیگر (فره، نژاد، هنر) را خرد دانسته

کند. درواقـع آن سـه شـرط الزم بـوده ولـی       تنهایی کفایت نمی آن سه مؤلفه دیگر شاهی به
کافی نیستند. چون شناخت نیک و بد که از ضروریات نظام شـاهی در ایـران باسـتان اسـت     

  پذیر است و آن سه عامل نقش ممیزي ندارند. توسط خرد امکان
  بنداندرست هر سه به هنر با نژادست و با گوهر است سه چیزست و

  هنر اي بی هنر کی بود تا نباشد گهر نژاده بسی دیده
  گهر آنک از فر یزدان بود نیازد به بد دست و بد نشنود
  نژاد آنک باشد ز تخم پدر سزد کاید از تخم پاکیزه بر

..........  
  چو هر سه بیابی خرد بایدت شناسنده نیک و بد بایدت

  هم برآساید از آز وز رنج و غمچو این چار با یک تن آید به 
-250: 1382مگر مرگ خود چاره نیست وزین بدتر از بخـت پتیـاره نیسـت (فردوسـی،    

249(  
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اند و پادشاهان نماد خـرد بـه    در شاهنامه نیز بسیاري از شاهان ایرانی خردمند معرفی شده
  روند. شمار می

  فزون از خرد نیست اندر جهان فروزنده کهتران و مهان
  که او شاد شد از خرد جهان را به کردار بد نسپردهمان کس 

.........  
  خرد افسر شهریاران بود همان زینت نامداران بود

  ).295 :1382مرد خرد بکوشد ز نیک و بپیچد زبد (فردوسی، بداند بد و نیک
عنوان عنصـر هـویتی و عاملیـت شـاهان      بنابراین خرد دال بسیار مهم در گفتمان شاهی به

  د.شو محسوب می

   نتیجه
بنـدي   در این مقاله تحلیل هویت شاهی در ایران باستان بـا رویکـرد گفتمـانی و صـورت    

ها با بداعت خاصی صورت گرفت تا با ارائه تصویر گفتمـانی هویـت شـاه در     ها و نشانه دال
هاي شناور بـه دال مرکـزي، بررسـی و     ایران باستان از راه بازنمایی دال مرکزي و استناد دال

ود. این نوشتار با این مدعا که گفتمان شاهی در ایران باستان، گفتمان مسلط بـوده و  تبیین ش
هـا و   اي از دال در پی معنا دادن بـه جامعـه آن زمـان اسـت، هویـت شـاه را شـامل مجموعـه        

داند که درصدد مهندسی شاکله و چارچوب اندیشه سیاسـی در ایـران باسـتان     هایی می نشانه
  است.

ن باستان، عالوه بر بیان چهار دال شناور شـامل: فـر (گـوهر)، نـژاد،     هویت شاهی در ایرا
هاي شـناور   هنر (تعلیم و تربیت) و خرد که با عنوان الزامات شاهی از آن نام برده شد از دال

عنـوان صـفات شـاه اسـتفاده      داري و عدالت بـه  دیگري از قبیل اقتدار و قدرت آمریت، دین
هاي شناور هویت شاهی، کسی را شایسـته حکومـت    ن دالعنوا شد. این الزامات و صفات به

داند که بهترین باشد تا بتواند به دال مرکزي یعنی نماینده خـدایان در روي زمـین معنـا و     می
هـاي دیگـري    هـا در شـاه در کنـار دال    ها و بایستگی اعتبار دهد. بروز و تحقق این شایستگی

مثابه هویـت   در میان سایر طبقات بهکاري  مثل، آراستگی فردي و صالبت جسمی و خویش
عنـوان ایجـاد کننـده     تواند تجلی چنین شاهی به شهري، می سیاسی ایران در چارچوب اندیشه



 129                                                                                               بازشناسی گفتمانی هویت شاهی در ایران باستان

واسطه استبداد و ظلم و ستم ممانعـت بـه    جامعه آرمانی تلقی شود و از سقوط شاه آرمانی به
  عمل آورد.

هـاي شـناور بـر پایـه عنصـر       توجه این است که تالش بـراي معنـا دهـی بـه دال     نکته قابل
هژمونی به عاملیت و کارگزار بودن شاه در اندیشه ایران باستان معطـوف بـوده و منطبـق بـر     

 شهر ایرانی است. مسلط شدن گفتمان هویت شاه در آرمان
مهرداد بهـار نیـز در پـاره نخسـت و دوم پژوهشـی در اسـاطیر ایـران ویژگـی شـاهان در          

  دارد: النهرین را چنین بیان می بین
  آمد شاه برگزیده خدایان بود نه مردم؛ زیرا سلطنت امري آسمانی به شمار می -
  کرد شاه داراي تقدسی بود که او را از مردم عادي متمایز و ممتاز می -
  رفت شاه در جامعه رابط میان مردم و خدایان به شمار می -
  دانست شاه در برابر خدا مسئول بود؛ لذا خود را داراي قدر مطلق می -
سعادت جامعه، برکت در تولید و پیروزي در جنگ متکی به شخص شاه بود اگـر شـاه    -

  رفت. داد برکت و پیروزي از جامعه می درستی انجام نمی وظایف خود را به
  بر عهده او بود.ترعه ها(نهر بزرگ) تنظیم نظام آبیاري و تقسیم آب و نظارت بر  -
  شد. شاه چوپان مردم محسوب می -
بایستی عدالت را در میان طبقـات برتـر و فروتـر برقـرار      ر داشت و میاو فوق طبقات قرا -

  کرد. می
  ).1375:502ساختن معابد یا بازسازي آنها بر عهده شاه بود (بهار، -

توان نتیجه گرفت که کارویژه شـاهان در ایـران باسـتان کـه      بر اساس آنچه گفته شد می
هـاي هویـت شـاه محسـوب      خصعنـوان شـا   موجبات هویت بخشی آنان را فراهم کرده و به

  اند از: شد عبارت می
اندیشه شاهی وجه غالب تفکر سیاسی ایرانیان باستان بوده و بر اساس این تفکر زمـین و  

وسـیله برگزیـده او یعنـی شـاه      ها نیـز بـه   آسمان و مردمان آفریده اهورامزدا است و اداره آن
رو اولـین اصـل در تفکـر     ت. ازاینگیرد و شاه نماینده خدا در روي زمین اس زمینی انجام می

عنوان دال مرکزي هویت شـاهی   ها برگزیده بودن پادشاهان از سوي اهورامزدا به سیاسی آن
ها را شاه کرده  اند که اهورامزدا آن بوده و همواره شاهان آن دوران به این نکته تأکید داشته

  تا به امور این جهانی سامان دهند.
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عنـوان   ایران باستان تأکید بر الزامـات و صـفات شـاهی بـه    عنصر بعدي در اندیشه شاهی 
هاي هویت یعنی داشتن فرّه ایزدي، تعلیم و تربیت جسمی و روحـی،   هاي شناور و نشانه دال

ــه    ــی ب ــد اله ــتگی، تأیی ــدي و آراس ــدگی و توانمن ــتم و   ورزی ــم و س ــطه دوري او از ظل واس
، اقتـدار و شـجاعت و   کـاري و تـالش در جهـت انجـام وظـایف شـاهی       عدالتی، خـویش  بی

ــاداري و   دیــن ،نترســی داري و دوســت داشــتن راســتی و درســتی، عــدالت و دادگــري، وف
بوده است تا او  داري، داشتن نژاد و نسب شاهی و بصیرت و خردورزي و عقالنیت خویشتن

بتواند نظام زندگی مردمان را سامان دهد و خوشی را براي مردم فراهم سـاخته و همـاهنگی   
ترین عنصـر   جهانی و نظام کیهانی را حفظ نماید. بر اساس این اندیشه، شاه مرکزينظام این 

اند که تحت  قدرت بوده و دیگر مقامات وظایف سیاسی و اداري متعددي را بر عهده داشته
دادند. در اندیشه ایرانیان براي اینکه نظـم عـالم انسـانی بـا نظـم کیهـانی        فرمان شاه انجام می

توانـد نظـم    اهی آرمانی بر آن فرمانروایی کند. شاه آرمانی اسـت کـه مـی   قرین باشد، باید ش
شـهر تبـدیل کنـد؛     اي از آرمان زمینی را با نظم کیهانی تطبیق دهد و جامعه زمینی را به جلوه

  بنابراین به اعتقاد ایرانیان، این شاهی بر کسی روا بوده که بهتر سلطنت کند.
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