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مقدمه-1

ها كُنشي بسياري از گروهانديشي و جهاندهي به رسالت جهانيجستار اداراك محيطي در جهت

اي كه از ديرباز پيوند اين دو سطح از گونهبهاي داشته كنندهعيينها نقش تو ملت

هايِ گوناگون ها و مقياسگفتمانها،واژهدر قالب دانش) كنش(و سرزمين) انديشه(سياست

عنوانبهتصور ژئوپليتيكدر اين ميان،. استمندان بودهگران و انديشكانون توجه حكومت

فضايي در -يكي از ابعاد ادراك محيطي، برايند برداشتي است كه اشخاص و واحدهاي سياسي

ند كه اين برداشتفضايي دار-مقياس خرد و كالن از منزلت خود و ديگر واحدهاي سياسي

هاي موجود ها و يافتهداده.داشته استاجتماعي- ي هاي فضاينقش مهمي در توليد واقعيت

حكومت با (گوياي آن است كه تصور ژئوپليتيك ايرانيان باستان كه در قالب اسطوره و تاريخ

ه هر ناحيه اين در حالي است ك. نگر و جهاني داشته استنمود يافته، مقياسي كالن) يك پادشاه

و مايه اسطورهاند حكومت و سازمان جداگانه داشته باشند اما درونتوانستهو گروهي از آنها مي

روايي يك تَن اي حكومت واحد جهاني با فرمانگونههخامنشيان بربويژهتاريخ ايران باستان 

هاي ها و زمينهپژوهش حاضر با رويكردي تحليل محتوا در پي دستيابي به ساختار. دارندتأكيد

محوري در بينش ژئوپليتيك ايران باستان اثر محيطي است كه در آفرينش جستار جهان

آيا حكومت جهاني : هاي زير استيابي براي پرسشرو، ناگزير به پاسخاز اين. اندگذارده

است؟ عناصر ژئوپليتيك اي پيشدادي بودههخامنشيان در پيوند با حكومت جهاني اسطوره

؟ اندداشتهين و دين و آيين چه نسبتي با حكومت جهاني هخامنشيان سرزم

روش تحقيق-2

كتب و نشريات، (ايگيري از روش كتابخانههاي مورد نياز پژوهش حاضر با بهرهها و يافتهداده

شناسي انجام آن رويكرد تحليل محتوايي به متون كهن گردآوري شده است و روش) اسناد

. دارد...)ي هخامنشي وهاسنگ نوشتهشاهنامه، اوستا، (
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ادبيات نظري-3

ادراك محيطي- 1-3

و يهاي مكانيژگيبيني پديدآورندگان و وذهنيت و جهانهاي انساني برايندها و فرهنگسازه

. انداست كه افراد در متن آن پرورش يافته... وشناسي بومتاريخ، جغرافيا، ي همانند اندازچشم

است ويك كل سازمان يافتهصورتبهاجزا همين درك روابط ميان ناظر بر واژه ادراك نيز 

بدين مفهوم كه الگوهاي رفتاري و . دهندكرد آن جهت ميعملبههاي ساختاري محيط ويژگي

هاي اجتماعي را بر ساكنان خود تحميل يا برخي الگوها ومعيارهاي رفتاري را تقويت و نقش

,Mortazavi(كندبرخي ديگر را تضعيف مي 2000: ادراك، فرايند دريافت، تعبير و تفسير ). 2

هايي كه از محيط خود هاي پيراموني است كه برخاسته از آن افراد پنداشت و برداشتمحرك

Nasr Esfahani and(كنندميدارند را تفسير و معنا  Ehsanpoor, 2005: رو، از اين. )49

شماربهصوير ذهني برخاسته از محيط پديداري محيط ادراكي، بخشي از محيط واقعي است و ت

نتيجه آنكه با گسترش قلمرو محيطي ادراكي، محيط كاركردي نيز گسترش . رودمي

,Shakooei(يابدمي 2007: و متناسب با افزايش درك افراد از محيط، رفتارهاي ) 112

قشه ذهني شناسد به نتصور شخص از جهاني كه مي. شودتري در آنجا اتخاذ ميسنجيده

هايي از جغرافيا بخش. معروف است نقشه ذهني، نقشه دروني فرد از جهان شناخته شده اوست

اند كه ماهيت ذهني و تصوري دارد كه در پيدايش آن كشور و جهانِ زيست فرد نقش داشته

,Massey(گاه اين تصورات در تعارض با هم قرار دارند 2006: دانان به جستار جغرافي). 118

. مند هستندبخشند عالقهشان را سامان ميذهني افراد و اينكه چگونه آنها فضاي پيرامونهنقش

اي بر ادراك عمدهتأثيرها، اي از مكاندهد كه پوشش رسانهذهني نشان ميپژوهش درباره نقشه

,Davinha(افراد از جهان پيرامون دارد 2011: مفهوم نقشه ذهني تابعي از ادراك و ).124

ذهني مورد توجه جامعه شناسان و جستار نقشه . شناسان استاه افراد از جهان زيستديدگ

هاي فراگير بر نقشه گمان، كاركرد و پوشش اخباري رسانهبي. دانان نوگرا بوده استجغرافي

,Sulsters(ذهني جهان جغرافيايي افراد اثر مستقيم دارد هاي ذهني نمودي از نقشه). 2010
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يافته از واقعيت در نماينده سازمانعنوانبهاز يك مكان يا يك محيط است كه آگاهي، تصويري 

اي از اطالعاتي كه دريافت شده است محفوظ، قابل احضار نتيجهعنوانبهمغز فرد بسط يافته و 

:Behforoz,1995(كندباشد و در نهايت رفتار شخص را تعيين ميگذار ميتأثيرو  31-71.(

ادراك محيطي و . بع تمام اطالعات محيطي، كانون هرگونه رفتار محيطي استمنعنوانبهادراك 

اي از جغرافياي انساني است كه رويكرد منسجمي در جغرافياي رفتاري زير مجموعه گسترده

مطالعه فعاليت انسان در قالب فرهنگ و جامعه دارد و در اين قالب، طيفي از رفتار انساني، 

اطرات، زبان، توجهات، استدالل و حل مسئله در چهارچوب مكان ها، باورها، خادراك، نگرش

بينش محيطي به كُنش و واكنش فردي و گروهي جهت . بخشندو فضا به جستار بينش معنا مي

هاي گيري نقشهدانان در شكلبه باور بسياري از جغرافي. دهد و بنياد عمل آنهاستمي

) محيط ذهني(فزون بر محيط عيني، تصور انسانذهني و واكنش فرد نسبت به محيط، ا-اداراكي

شناختي اوضاع اجتماعيِ محيط او اثرگذار است به همين دليل دانش جغرافيا به و ابعاد روان

,Pourahmad(ميزان زيادي با مفاهيم ذهني افراد سر و كار دارد  2006: هر كس از ). 165

گي، تصوير ذهني درك شده تا در يك گروه فرهن. محيط جغرافيايي خود تصوير ذهني دارد

دانان از منظور توصيف چنين تصاوير ذهني، جغرافيبه. حدود زيادي وجه اشتراك دارد

پيروان مكتب ادراك محيطي بر اين باور هستند كه نوع . انداصطالح ادراك محيطي ياري جسته

به نحوه ادراك هاي كالبدي محيط وابسته باشد انتخاب انسان در محيط بيش از آنكه به ويژگي

هاي فرهنگي اثر خود از آموزشنوبهبهادراك نيز . و نگرش وي از محيط بستگي دارد

كه با محيط عيني ) يا محيط ذهني(كند اين ادراك محيطيانسان محيط عيني را درك مي. پذيردمي

كنشي رفتار در محيط واقعي، وا. كندتفاوت دارد براي افراد مختلف، محيط متفاوتي ايجاد مي

اين تغييرات، محيط عيني و ذهني را . دهدانداز را تغيير ميبرخاسته از درك محيطي است كه چشم

,Norton(كننددر گذار زمان دگرگون مي 2000: 330 .(

تصور ژئوپليتيك- 2-3

كار رفته در جستار ادراك محيطي در خلق مفهوم تصور بسياري از مفاهيم و تعاريف به
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تا . با اين حال، نخست الزم است كه خود واژه ژئوپليتيك تعريف شود. تندژئوپليتيك مؤثر هس

آمده كه عملبهواژه ژئوپليتيك تعاريف و تفاسير علمي و كاربردي گوناگوني كنون از دانش

. نوعي مخرج مشترك همه آنها كُنش متقابل قدرت سياسي و محيط جغرافيايي بوده استبه

,Bottelier(المللي استوار استفريني جغرافيا در محيط بينآمايه ژئوپليتيك بر نقشبن 2011:

قرار سياستسرزمينيگسترش و هاي سياسي نظام1نوعي در پيوند با فضامنديكه به) 23

,Peters and Balduk(دارد 2006: بدين مفهوم كه قلمروهاي جغرافيايي به فراخور ). 11

هماوردي و همكاري،(به الگوهاي رفتاريموقعيت و محتوايي كه دارند در معنا بخشي 

. دهندميآفرينند و به هويت و رويدادهاي نواحي جهتواحدهاي سياسي نقش مي) ستيزيهم

جغرافيابدين مفهوم كه . كندميعرضههاكشمكشدرك چهارچوب مشخص براي ژئوپليتيك

يي ايجاد اهها و محدوديتفرصت،هاهاي ملي و سازمانگروهبراي كنش كشورها،

,Flint(كندمي 2011: . هايي تعاريفي از ژئوپليتيك ارائه شده استبر پايه چنين ويژگي). 97

ي المللبينقدرت در سياست مناسباتيا بر جغرافتأثيردانشنامه بريتانيكا، ژئوپليتيك، تحليل

,Britannica(است ط ميان باومطالعه رفرهنگ جغرافياي آكسفورد، ژئوپليتيك، ).2012

در حوزه سياست خارجيبويژهشناسي و اقتصاد جغرافيا، جمعيت،سياست

,Dictionary of Geography(كشورهاست علم مطالعه روابطژئوپليتيك، : نياحافظ).2012

يكديگرناشي از تركيب آنها باهايكنشوسياستوقدرتجغرافيا،متقابل

,Hafeznia(است 2006: عنوانبهدر پيوند با جغرافيا سويكبر اين پايه، ژئوپليتيك از .)36

هاي خرد و كالن در زيستگاه و عرصه تعامل انسان با محيط طبيعي و خودساخته در مقياس

ح وسطدرعنصر قدرتقرار دارد از سويي با ) اي تا جهانيمنطقه(يملفراملي و محلي،سطوح 

گيرد و قرار مياي، ارتباطي و رسانهفناوريابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي، و 

هاي نظامايدئولوژي و انديشه سياسي، ساختارها و هايعنصر سياست در حوزهدر نهايت 

، گوياي 2بر اين اساس، تصور ژئوپليتيك. يابدنمود ميي سياسيهاها و رفتارسياسي، كنش

1. Spatiality
2. Geopolitical Imagination
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برداشت اشخاص و واحدهاي سياسي از موقعيت و منزلت خود از جهاني است كه در آن 

هاكشوربويژهواحدهاي سياسي كننده خطوط فكرى و عملياتى اين تصور تعيين. زييندمي

ژئوپليتيك ناظر بر كوشش براي تصور.المللى استترين بازيگران سياست بيناصلىعنوانبه

,Newman(انجامندهاي سياسي ميدرك فرايندهايي است كه به دگرگوني 1998: اين ).95

دارد و درك پويايي قدرت جتماعيا-ي هاي فضايواقعيتينقش مهمي در توليد مفهومتصور

ژئوپليتيك تصور يه بر اين پا. هاي فضايي استاز تعامالت و دگرگونيآگاهينيز مستلزم 

ادراكي است كه رهبران سياسي هر جامعه متأثر عناصر عيني و ذهني محيط از دهندهنشان

به تعامل دو عنصر سياست و قلمرو معنا و جهت جهان زيست خود دارند و بر بنياد آن

.دهندمي

هاي پژوهشيافته-4

تمدن گهواره را به آناي كهگونهبهدارد سال تمدن شناخته شده6000حدودسرزمين ايران

با اين حال، ناهمگوني . دارندهندوايرانيهاي اين سرزمين خاستگاه اسطوره. استكردهتبديل

اساطير فاوت بوميان پيشاآرياييِ هر دو كشور، زمينه ناهمساني محيطي ايران و هند و فرهنگ مت

بر بنياد . مانده است ريشه در اوستا داردبوده و آنچه امروزه از اساطير كهن ايراني باقيآنها

ت كه اين دوره خود به اساطير ايراني جهان طي يك دوره دوازده هزاره ساله آفريده شده اس

جهان شامل دو هستي » دوره مينوي«در دوره نخست. شودچهار دوره سه هزار ساله بخش مي

جهان بااليي نوراني و آنِ اهورا مزدا و جهان پايينيِ تاريك آنِ اهريمن . نور و تاريكي است

است اما اگر كرانهها جهان آغازين بيبر بنياد اين اسطوره. است كه ميان اين دو تهي است

كرانه بماند اهريمن نيز جاودانه خواهد ماند كه اين با فرجام آفرينش اهورامزدا جهان بي

نابودي هميشگي بدي هستي،سازگار نيست چون در اسطوره آفرينش ايران، فلسفه

,Amozgar(است 1999: مند شود تا در رو، براي نابودي اهريمن، جهان بايد كراناز اين). 38

در آغاز سه هزار سال دوم . ره مشخص دوازده هزارساله نيروهاي اهريمني نابود شونديك دو

ها و تازد هراس برخاسته از اين تازش، لرزشِ زمين و پيدايشِ پستياهريمن به زمين مي
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كه مايه آفرينش رودها و درياهاست 1برخاسته از بارش ايزد تيشتر. ها را در پي داردبلندي

-75بند نهم،بخشهش،بند(گيرندميشود و هفت اقليم شكل تقسيم ميزمين به هفت بخش

در خاور، سوه 2آرزه:عبارتند از) 133و15بندمهريشت،(اين هفت اقليم بر بنياد اوستا). 74
در جنوب و كشور 7ويددفشو 6در شمال، فرددفش5و وروبرش4در باختر، وروجرش3

در دوره سه هزار سال سوم، نخستين زوج بشر پديد . ه آنها ستكه ميان) 8خُونَيرس(خُنيرت

آيند كه از آنها نسل بشر رو به فزوني نهاد و در هفت اقليم پراكنده شدند و پس از مدتي مي

هاي ايران از دو سلسله پيشدادي و كياني نام اي كه در اسطورهگونهبهروايي بر پا كردند فرمان

- حكومت اساطيري-1:شودومت ايران اساساً به دو بخش تقسيم ميدوره باستان حك. اندبرده

ماد، : هايحكومت تاريخي شامل سلسله-2حماسي شامل دو سلسله پيشدادي و كياني و 

در دوره حكومت اساطيريِ پيشدادي حكومت جهاني برقرار . هخامنشي، اشكاني، ساساني

اين پديده در دوره تاريخي محدوتر و به . راندبدين معنا كه يك تَن بر جهان فرمان مي. شودمي

در دوره تاريخي يعني پس از تشكيل دولت ماد با برپايي . شودسلسله هخامنشيان معطوف مي

هاي پادشاهان ستحكومت هخامنشيان، قلمرو حكومت در پرتو كشورگشايي و سيا

بيشتر جهان متمدن هخامنشي،گسترش يافت و براي نخستين بار حكومتي جهاني برپا شد و بر

هاي در ادامه موضوع پيوند حكومت جهاني هخامنشيان با اسطوره. آن روزگار فرمان راندند

پيشدادي و كاركرد دو عنصر ژئوپليتيك سرزمين و دين و آيين در پيدايش جستار حكومت 

. جهاني در هر دو دوره اساطيري و تاريخي بيشتر بررسي خواهند شد

مخزن باران ) ساليديو خشك(اپوشل پس از چيرگي بر است كه هر سا، ايزد باران دانسته شدهزرتشتيدر منابع تيشتر-1

.گشايدرا ميفراخكرددر درياي 

2. Arzah
3. Savah
4. Vouru Jarš
5. Vourubarš
6. Fradadafš
7. Vidadafš
8. Xvaneras
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هاتحليل يافته-5

وااليي سرزمين و پادشاهي ايران- 1-5

) خونيزس(بخش مياني خنيزس. شودهاي اوستا زمين به هفت كشور تقسيم ميبر بنياد آموزه

،3بخش هاي زادسپرم،وزيدگي(در ميان شش كشور ديگر است) تاج(نام دارد كه همانند افسر

. در مركز آن قرار دارد» ائيريانم وئجه«به ديگر سخن، كانون جهان است و سرزمين ) 35ند ب

در اين مكان آفريده 2»گاو يكتا آفريده«و 1سرآغاز آفرينش در آن جاست و كيومرث

هاي اساطيري مانند هوگر بلند، چگاد دائيتي كه پل كوه). 21د بخش دوم بنهش،بند(اندشده

است در اين چينود بر فراز آن قرار دارد و رشته كوه تيرك البرز كه چگاد دائيتي در ميان آن 

، همه يا در اين »دائيتي نيك، ارنگ، وه رود، اردوي«: همچنين رودهاي مقدس. سرزمين هستند

ديگر آنكه اين ). 77-78د بخش نهم، بنبندهش،(كنندميسرزمين روان هستند يا آن را آبياري 

اي نهگوبهبرخوردار بوده است ترهاي ديگر از مدنيتي پيشرفتهسرزمين در سنجش با سرزمين

هاي اوستايي خونيرس با صفت در متن).76د بنهمان،(زيند كه بيشترين شمار مردم در آن مي

، 19ونديداد، فرگرد -15يشت، بند رشن-133و15بندهاي مهريشت،(آمده است»درخشان«

هايي همانند كانون جهان، پهناور، بلند و درخشان دارد كه بنابراين، خونيرس ويژگي). 39د بن

هاي مقدس و مهم آنجا گاه ايزدان است و وجود رودها و كوهجايبهي آن گوياي نزديكي بلند

ايران ويج كه سرزمين . كندافزايند و اين سرزمين را شايسته مركز شهرياري ميبر وااليي آن مي

توسط زردشت » 3اهون ويريه«نخستين بار دعاي. ايرانيان است در كشور خونيرس جاي دارد

.استشاهنامهو نخستين شاه در مزديسنياناساطيريشناسي نام نخستين نمونه انسان در جهان-1

اش كشت و نطفهرا روايت زردشتي، اهريمن اين گاو ر پايه ب.دگاو سفيد رنگ يكتا آفريده بو،نخستين حيوان جهان-2

نطفه ز آن بخش اهمچنين . هاي فراواني ازحيوانات از آن پديد آمدندهنگامي كه اين نطفه كامال پاك شد، گونه. فتبه ماه ر

كه از درياي فراخكرت به زيستمي) وه رود(وه دئيتيبر كرانه گاو اين.شدان متعدد هگيامايه رستن كه بر زمين ريخت 

.خاور روان بود

اين نيايش در. استهاي آن گرفته شدهنيايش ديني مزدا پرستان است كه از نخستين واژهمهمترين و مشهورترين-3

.شود و همواره بر سر زبان پيروان دين مزداستسراسر اوستا پيوسته تكرار مي
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هرمزد يشت به ايران ويج 21در بند ). 14دبن،9هاتهوم يشت،(سروده شددر ايرانويج 

ويج نيز از آنجا كه خونيرس سرزمين پرفروغ و درخشان است ايران. درود فرستاده شده است

ويج مند است و همانند خونيرس كه يك بخش از هفت اقليم است ايراناز اين درخشش بهره

فضاهايي با كاركرد قدسي همانند . رودميشماربهت اقليم نيز سيمايي كوچك مقياس از هف

محور هااين مكان. آيندميشماربهاي كانون آفرينش ها و سرزمين اسطوره، كاخهانيايشگاه

زمين و زير ،)بهشت(آسمانيعنيجهان هستند كه پيوستگاه مراتب قائم جهان ِهستي،

,Eliade(شوندپنداشته مي)دوزخ(زمين 1987: زيرا مركز . آغازدآفرينش از مركز مي).27

,Eliade(خاستگاه هر واقعيت و نيروي زندگي است 1987: دژ ساخته (جمشيد»ور«).353

آورد ها و شهرها سخن به ميان ميكه از آفرينش جايي1ونديدا فرگرد). شده توسط جمشيد

» .شدويج فراز ميايران]به) [يماد(همه مردم جهان استومند«: داندويج ميبهترين جاي را ايران

ويج ايران) هستم(و نخستين جاها و شهرها بهترين را آفريدم من كه اهورا مزدا «:2و نيز در بند

اين سرزمين فره ايزدي دارد كه از آن به نام فرِ ). 2ونديداد، فرگرد(»با دائيتياي نيك)بود(

راني همانند ضحاك و افراسياب نيز شود كه همگان حتي شاهان انيهاي ايراني ياد ميسرزمين

اين سرزمين از همه آبادتر و مردمان آن كه از آنان «). 41-42بخشآبان يشت،(خواهندآن را مي

كه در اوستا و سنگ » آريايي«واژه . به آزادگان ياد شده است مهمترين آفريدگان ايزدي هستند

بر . است» آزاده«به همين معني تر ايران است نيز هاي هخامنشي آمده است صورت كهننوشته

,Khaleghi Motlagh(اندمايههاي تباه و مردمان آن بيخالف ايران، كشورهاي ديگر سرزمين

2002: پس از آنكه - برتري سرزمين ايران بر ديگر قلمروها از داستان فريدون).248-249

د ايرانشهر و عراق فريدون مركز قلمرو خو. آشكار است-قلمرو خود را ميان سه فرزند بخشيد

,Tabari(»ها آبادتر و بهتر بود به ايرج واگذاردرا كه از ديگر سرزمين 1984: كاري كه . )154

شد كه در پايان، كشتن ايرج را در پي زمينه رنجش و رشك دو فرزند ديگر يعني سلم و تور 

ور به ايرج رشك بر اثر اين تصميم فريدون ، سلم و ت] داد[و معموره عالم به ايرج «. داشت

,Khafi(»بردند و در صدد قتل ايرج بر آمدند و او را كشتند 1952: در شاهنامه فردوسي ).18

در . هاي پهلوي، ايران بهترين كشور و ايرانيان بهترين مردم هستندهم مانند اوستا و متن
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:بالدشاهنامه بهرام در برابر هنديان به ايرانيان چنين مي

ست و بس                  نداند شير ژيان را به كسهنر نزد ايرانيان ا

همه يكدالنند و يزدان شناس               به نيكي ندانند ز اختر سپاس

كه ايران بهشت است يا «:گويدايران ميدربارهشاه هند شنگل با خود 

,Shahnameh(»بوستان Volume 6: برتري مردم و سرزمين ايران بر ديگر مردمان و). 34

و جزو ... زمين چهار بخش دارد يك جزو زمين ترك«:نيز آمده است1ها در نامه تنسرسرزمين

دوم ميان روم و قبط و بربر، جزو سوم سياهان از بربر تا هند و جزو چهارم اين زمين كه 

و اين جزو چهارم برگزيده زمين است و از ديگر .. .منسوبست به پارس و لقب بالد الخاضعين 

بر آنست كه ] سر[اما : به منزلت سر و ناف و كوهان و شكم و من ترا تفسير كنمها زمين

...رياست و پادشاهي از عهد ايرج بن فريدون، پادشاهان ما را بود و حاكم بر همه ايشان بودند

هاي ديگر زمين ماست و مردم ما اكرم خاليق و اعز، و سواري اما ناف آنست كه ميان زمين

كاري و صناعت روم ايزد تبارك و تعالي ملكه مجموع در مردمان و خوبترك و زيركي هند 

ها، منافع و حصب معيشت اما كوهان آنست كه با كوچكي زمين ما با ديگر زمين...ما آفريد

بيشر دارد اما شكم براي آن گفتند زمين ما را كه هر چه در اين سه ديگر اجزاي زمين باشد با 

,Minavi(».زمين ما آورند 1975: داند و پرست و ديندار ميايراني خود را يزدان). 89-90

:شناساندپرست ميديگران را بت

)گرشاسبنامه(شما بت پرستيد و خورشيد و ماه     در ايران به يزدان شناسند راه 

ما بايد به اين دعوي فرمانروايي كنيم كه از «:گويدگزنفون به نقل از كوروش چنين مي

,Xenophon(»تريممغلوبان خود به 2008: كند جايگاه و وااليي اين سرزمين ايجاب مي).78

چنانكه در شاهنامه فردوسي . هايي داشته باشدها و ويژگيراند شناسهكسي كه بر آن فرمان مي

:استاين سه ويژگي زور، آيين و فره دانسته شده

خي از وي ظاهراً به بر. استنوشتهطبرستاندر پاسخ گشنسب، شاه اردشير بابكانزمان هيربدان هيربدتنسراين نامه را -1

.است كه دليل چنين اقداماتي براي او بيان شوداي به تنسر از او خواستهدارد و در نامهنقادانه كردارهاي اردشير نگاهي
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ايد و نيك ناماز اين دخت مهراب و از پور سام                 گوي پر منش ز

بود زندگانيش بسيار مر                           همش زور باشد هم آيين و فر

رسيدند از هاي اوستايي، پادشاهان پيشدادي و كياني هنگامي به پادشاهي ميبر پايه متن

ترين كشورها شوند تا بر همه ديوان و شهريارِ بزرگد كه خواستتنايزدان كاميابي مي

هاي ستمكار چيره شوند كه ايزدان نيز آنان را ها و كرپو جادوان، پريان، كوي] ونددر[مردمان

مندي از فره ايراني شد با مخالفت دهند اما هنگامي افراسياب توراني خواهان بهرهكاميابي مي

تواند شايسته فره شاهي باشد چون در رو، هر كسي نمياز اين). 42بندآبان يشت،(روبرو شد

ردشتي شاه جانشين و نايب اهورا مزدا در جهان است و در حكم پرتو او بر زمين جامعه ز

قدرت عنوانبهبخشد شاه كه اهورامزدا جهان قدسي را سامان ميگونههمانآيد ميشماربه

به همين دليل شاه جانشين و نايب اورمزد در جهان . راندواحد و متمركز نيز بر زمين فرمان مي

مندي جهان منش يادآور دادگري اورمزد باشد و در كُنش نيز تدبير و ساماناست و بايد در 

دهد و به آفريند و او را دستيار خود قرار مياهورا مزدا انسان را مي. آفريده او را به ياد آورد

آفريد و سامان انديشه جهاني كه اهورا مزدا آن را مي. پردازدياري انسان به نابودي اهريمن مي

است و همه چيز در چهارچوب اشه معنا كاوي و علت » نظم گيهاني«و» 1اشه«بر بنيادبخشدمي

كوشش مشترك خدا و انسان براي دستيابي به برقراري سلطنت «بنابراين. شودكاوي مي

:Campbell, 2001(»بر زمين است) اشه(راستي است » 2خشثره«ي اهورا مزداهااز ويژگي). 72

اهورا مزدا اين قدرت ). 1ندب،36يسن(است كه آنِ مزدا است» اقتدار معنوي«كه به مفهوم

قدرت معنوي 3وسيله وهومنهمزدا به: گذاردمعنوي را از راه امشاسپندان به ديگران وا مي

اشه به معني راستي و درستي است اما . اي دارد به قولي چكيده دين زرتشت استمفهوم گستردهاشه دين زرتشتيدر -1

آن هر كنشي، واكنشي در بر دارد و هر كار نيك يا بدي است كه بر بنياد اهورامزداتر آن قانون ازلي و ابدي معني ژرف

.گويندمايه راستي دارد را اشه مينظم موجود در طبيعت كه بنگونهبه. پاداش خود را در پي دارد

2. Mazdāi avat xŠaθrəm 
و توانايي خرد، نيكانديشهنماددر عالم روحاني . نخستين آفريده اهورامزدا و يكي از بزرگترين ايزدان مزديسناست-3

.خداوند است
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در اين ميان، شاه از كساني است كه از قدرت معنوي اهورامزدا ).21بند ، 51ن يس(1بخشدمي

دارند يعني فر مردمان را ستمكاران انسان را از كمال باز مي«:كندند است و او را ياري ميمهبهر

گيرند و آدميان به فر خويش به پيشوايان راستين بند از فر آدميان بر ميكشند، به زنجير مي

,Alikhaniو14، بند 32يسن(»يابندبهشت راه مي 1999: خشثره نماد قدرت و «).118-119

2»خشي«واژه شاه از ريشه . يابدي از طريق شاه نمود ميچيرگي اورمزد است اين جلوه ايزد

تواند شاه سرشتي ملكوتي نيز دارد پس اوست كه مي. است» توانايي و قدرت«معنياست كه به

توانند هاي ايزدي در جامعه اقدام كند و ديگران از رهگذر او مينسبت به گسترش فرمان

 Rashed Mohasel and(»ا نابود كننددست آورند و اهريمن رانديشه اهورايي را به

Tahami, 2008: رو، بنياد فرمان روايي بر پرستش اهورامزدا و پيكار با اهريمن از اين). 44

كشي و سرپيچي شاه از اين در پرستش و نبرد با اهريمن شاه كانون اصلي است و گردن. است

غ دين مزديسني انديشه زردشت با تبلي. جايگاه، سرنگوني و نابودي او را در پي دارد

تر و جزء دستياران اهورامزدا يكتاپرستي را تبليغ كرد و خدايان و ايزدان ديگر در جايگاه پايين

با پردازش انديشه يكتاپرستي، پادشاهي نيز بر پايه يكتاپرستي تقويت شد و اين . قرار گرفتند

دهد پس در عرصه اگر يك خداي واحد كل دايره وجود را نظم مي«:بايستگي عملي شد

,Rajai(» سياست در زمين هم نيازي به بيش از يك خدا نيست 2007: در پيكار دوبن ). 60

نيكي و بدي، روشنايي و تاريكي، شاه برترين فرمانرواست و پيشرو سپاه اهورا مزدا در برابر 

ه در پادشاهي آن كسي است كه با نيروي بدي و عوامل فساد و تباهي ك«نيروي اهريمني است 

رزمد و بر آن چيره اي اهريمن نمود يافته است ميموجود افسانهصورتبهزبان شعر 

1بند 35در يسن . هاي اهورامزدا را اجرا كندها و انديشهشاه بايد فرمان). Ibid: 64(»شودمي

شناسيم و آن را داريم و آن راحق كسي ميدر حقيقت براي كسي سلطنت روا مي: آمده است

از ). Ibid: 77(»ي خواستاريم كه براي اهورا مزدا و براي اشا وهيشتا بهتر سلطنت كندبراي كس

يك پادشاه «تري دارد شود وظيفه دشوارتر و واالها آنكه به پادشاهي برگزيده ميميان انسان

1. Whū xŠaθrəm mananhā mazdā dadāt ahuro
2. Xšay
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كردار مايه پيشرفت، باروري و نگاهبان كار دهقان و آسايش او در برابر دشمنان خارجي نيك

توانستند موهبت ايزدي را در توسعه رحمت و بركت بيشتر ميريق شهرياران ديگران بود از ط

شاه خوب، تجلي روح نيكوكاري خدا و نماد فرمانروايي او بر زمين است . دست آورندبه

شاه مقدس است و جنبه .موظف است كه آفرينش و دين بهي و شادماني رعيتش را بگستراند

 Rashed Mohasel and(»ارگان، برادر خورشيد و ماه استملكوتي دارد، شاه همنشين ست

Tahami, 2008: بنابراين فردي شايسته پادشاهي است كه براي چيرگي نيكي بر بدي و ).42

ياري اهورامزدا به جايبهنمادهاي آن اقدام كند و اهميت شاه، آن اندازه است كه اگر شاهي 

بر بنياد آنچه . رسدبلكه به نظام گيتي آسيب ميكمك اهريمن بپردازد نه تنها به نظام جامعه 

 Shahnameh, the(»جهان را به ايران نياز آوريم«: رفت جهان هميشه نيازمند ايران است

third book, Verse 1169: 176 ( و حاكميت از آن ايران است و فلسفه و فرجام آن در اين

).Ibid: 57(»بيا تا جهان به بد نسپريم«: سروده فردوسي نهفته است كه

حكومت جهاني سلسله پيشدادي- 2-5

فريدون حكومت جهاني است و از آن پس جهان روايي پيشدادي از هوشنگ تادر فرمان

:گويدبر پايه شاهنامه، هوشنگ هنگام به تخت نشيني مي. شودتقسيم مي

چو بنشت بر جايگاه مهي           چنين گفت بر تخت شاهنشي

) Shahnameh,Volume I: 19(م پادشا        بهر جاي پيروز و فرمان روا كه بر هفت كشور من

: ها بشويدشود وي بر آن است كه جهان را از بديپس از هوشنگ، تهمورس پادشاه مي

جهان را «:رسدو چون جمشيد به پادشاهي مي). Ibid: 23(»ها بشويم به رايجهان از بدي«

رمه رمانرواي جهان، در اوستا صفت درخشنده و نيكجم ف).Ibid: 25(»فزوده بدو آبروي

روايي جمشيد آرامش وجود داشت و به زمان فرمان«.دارد و بسيار ارجمند و گرامي است

شد فراواني نعمت بود، نه باد گرم بود و نه سرد، نه مرگ و نه درد، كسي پير و فرسوده نمي

آمدند و جهان در زمان او مينظربهاله اي كه پدر و فرزند هر دو چون جوان پانزده سگونهبه

:Amozgar, 1999(»آبادان و سرشار از سالمت شد شود او از زماني كه فريدون زاده مي.)49
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:پادشاه جهان است

خجسته فريدون زمادر بزاد                         جهان را يكي ديگر آمد نهاد

جهان را چو باران «:ن باران استفريدون جهان را كه از ستم ضحاك ويرانه است همچو

جهان از بد او همه «:شودو چون ضحاك دستگير و به بند كشيده مي) Ibid: 40(» به بايستگي

هاي خشك و نابارور ريزد زمينفريدون مانند باران هنگامي كه فرو مي. )Ibid: 57(» پاك شد

رهاند اما هنگامي ك را ميتازد و جهان رنجيده از ظلم ضحابر ضحاك ميكندميرا حاصلخيز 

ايرج پسر كوچكتر را كشتند و جنگ و » رشك«و» كين«دليلبهكه دو پسر بزرگتر فريدون 

دلش گشت غرقه به آز «ويراني در كشور آغازيد، حكومت جهاني از ميان رخت بربست

فرزند فريدون به اين دليل كه چرا سرزمين ايران كه از ديگر دو). Ibid: 71(»اندرون

ها برتر است به ايرج واگذار شده است او را كشتند و در اين اقدام از تصميم و فرمان مينسرز

. شاه سر بر تافتند كه اين كار خود غيرمستقيم گردنكشي و نافرماني از دستورات ايزدي است

است كه پس از مدتي ايرانياي هنمونه ديگر جمشيد از پادشاهان فرهمند و اسطور

روايي جمشيد توسط واژگوني فرمان. نگون شد و ضحاك جاي او را گرفتاش سررواييفرمان

شود و ادعاي همساني با ضحاك چندين دليل داشت بر پايه متون ديني غرور بر او چيره مي

جمشيد ادعاي «. گريزدگيرد و فره ايزدي از او ميبنابراين، مورد نفرين قرار مي. كنديخدا م

آفريدگارِ آب، زمين، گوسفند، مردم و همه موجودات مادي آفريدگاري كرد و مدعي بود كه

در اوستا در ).10ندب،31ش روايت پهلوي، بخ(»است به سبب اين دروغ فره از او جدا شد

:به انديشه دروغ جمشيد پرداخته شده است33و34زامياد يشت بندهاي 

بود، نه رشك آفريده ديو، نه سرما، نه گرما بود، نه پيري، نه مرگ)جم(در زمان شهرياري-33

.انديشه، او اين سخن دروغ نادرست را بپردازد)در(پيش از آنكه دروغ گويد، پيش از آنكه 

شكل مرغي آشكار از او آنگاه كه او انديشه اين سخن دروغ نادرست را پرداخت، فره به-34

در برابر بيرون شد، هنگامي كه جمشيد نيك رمه ديد فره گريخت، جم سرگردان، ناشاد

. ها درماند بر روي زمين پنهان شددشمني



131حكومت جهاني در تصور ژئوپليتيك ايران باستان______________________________

حكومت جهاني در دوره تاريخي ايران- 3-5

-آنان نخستين پادشا«.از نظر تاريخي هخامنشيان نخستين فرمانروايي جهاني را تشكيل دادند

عبارت ديگر جهان متمدن و عناصر مختلف آن را تحت يك هاني بودند كه وحدت جهان را به

ايرانيان نه تنها ...اي نداشت به هم مرتبط كردندياسي كه پيش از هخامنشيان پيشينهنظارت س

شاهنشاهي جهاني بنا كردند بلكه موفق به ايجاد تمدني جهاني با قلمرو نفوذ پهناور 

:Ghirshman, 1992(»شدند از ديدگاه سياسي : نويسدامپراتوري ايران ميدربارههگل ). 230

گمان بي[ن امپراتوري راستين و حكومتي كامل است كه از عناصر ناهمگن ايران زادگاه نخستي

اين امپراتوري نه همچون امپراتوري چين، پدرشاهي و نه ...آيدفراهم مي] نسبيمعنايبه

همچون امپراتوري هند، ايستا و نه همانند امپراتوري مغول زودگذر و نه همچون امپراتوري 

هاي گوناگون در عين آنكه استقالل بر عكس در اينجا ملتتركان بنيادش بر ستمكاري بود

توانست انسان را خشنود داشتند به كانون يگانگي بخش وابسته بودند كه ميخود را نگاه مي

,Rajai(كند 2007: روايي كه از زمان كوروش پايه گذاردند هدفش تنها فرمان).97

هفت كشور، «: هرچند مفاهيمي همانند. جهان بودروايي برروايي بر ايران نبود بلكه فرمانفرمان

كه در اوستا آمده است بخشي از مفاهيمي » هاي ايرانويج و سرزمينبوم، ايران/ هفت سرزمين

»آريايي«هاي هخامنشي نامي از آنها نيامده و فقط واژهنوشتهرايج اين دوره نيست و در سنگ

امد اما پس از نيخود را پادشاه انشان مبيان شده است اما كوروش در منشور خويش، نخست

» شاه چهار گوشه جهان«و » شاه جهان«خود را » ماد، ليدي و بابل«هاي ديگرگشودن سرزمين

شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اكد، شاه شاه جهان، شاه بزرگ، من كوروش هستم، «: ناميد

,Vishofer(»)جهان(چهار گوشه 2006: م همين سياست كوروش را داريوش اول ه).67

من داريوش، شاه بزرگ، شاه «: ناميد» شاه سرزمين بزرگ و دور و دراز«دنبال كرد و خود را 

). Dse–2, Dna-2(»گونه مردم، شاه در اين زمين بزرگ و دور و درازكشورهاي شامل همه

به 1وچكدر گزارش كورش ك. بر سراسر دنياي متمدن آن زمان چيره شدندتقريباًهخامنشيان 

.را به عهده داشتآسياي صغيري كه در زمان حيات پدر، فرمانداري جزاير يونانداريوش دومپسر -1
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اي مردان، سرزمين نياكان من از «:سپاهيان خود حدود قلمرو هخامنشيان چنين آمده است

رسد كه مردم از گرما تاب ماندن ندارند و از شمال تا بدان جا كه سوي جنوب تا بدان جا مي

,Khaleghi Motlagh(» از سرما 2002: صورتبههخامنشيان سراسر قلمرو خود را ). 201

هاي نيمه مستقل در آوردند و آنها را از حقوقي برابر برخوردار كردند كه يا ساتراپيخشترپاون

,Mojtahedzade(دست كردن جهان از ديد دادگري بودمنظور آنها از اين كار يك 2003:

سياست حكومتي هخامنشيان بر پايه دين نيز بود اگرچه درباره دين هخامنشيان به ).155

فت اما شاهان در كسب مقبوليت مردمي و هماهنگي با باورهاي ملل توان سخن گروشني نمي

كوروش در منشور بابلي خويش، خود را برگزيده . كردندتابعه، خود را نماينده ايزدان اعالم مي

رواي دادگر ها نگريست و يك فرمانمردوك به همه سرزمين«: داندها ميمردوك خداي بابلي

او نام كوروش شاه انشان را بر زبان راند و . دست او را بگيردرا به كام خويش جستجو كرد تا 

هاي به جامانده خود را نماينده اهورا داريوش اول در كتيبه. »روايي جهان خوانداو را فرمان

به خواست اهورا مزدا من شاه هستم ،اهورا مزدا شاهي را به من اعطا : خواندمزدا مي

با ).DB1–26(ي كرد تا اين پادشاهي را به دست آورماهورامزدا مرا يار. )DB1-61-66(كرد

). Ibid: 201(شودميبرآمدن هخامنشيان زمان نگهداشت قدرت يعني دوره ديپلماسي آغاز

:هايي كه آنها در نگهداشت حكومت به اجرا درآوردند عبارتند ازو روشهاسياست

سياست رواداري-1

كنش و منش رواداري از دو سده دوام آورد هخامنشيان براي پايداري حكومت خود كه بيش

قدرت و «را در برابر» قدرت و مهرباني«آنان گزينه . را پيشه كردند) تساهل و تسامح(

اي دارددر ميان پادشاهان هخامنشي كوروش جايگاه ويژه...ها اختيار كردندآشوري» نابودگري

در آجرهاي شهر اور ثبت شده . بنا كرداو حكومتي بر پايه مدارا و رواداري نسبت به هماوردان

ها را كوروش شاه همه، شاه انشان، پسر كمبوجيه، شاه انشان، خدايان بزرگ، همه سرزمين: كه

,Grshvyj(»جو ساختمدر اختيار من قرار داد، سرزميني كه من با ساكناني صلح 2005: 270.(

آنها «وجود آورده بودادي را بهاي بود كه نوعي آميزش نژگونهبهسياست حكومت هخامنشيان 
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از ندرتبهرحمي و خشونت گذاشتند، بيبه نهادها و اعتقادات مذهبي اتباع خود احترام مي

مند بودند و تا هنگامي كه فساد رواج نيافته بود زد و غالباً گشاده دست و سخاوتايشان سر مي

ايارشاه جداي از اين كه كوروش و خش).Ibid: 119(داشتندصداقت و وفاداري را پاس مي

خاطر مصالح سياسي، باورهاي ديني اتباع خود اند، آمادگي داشتند بهخود باورهاي ديني داشته

-ها پيوند ميان فرمانشرط آنكه اين آيينهاي آنها را بنوازند بهرا بپذيرند و ارج بنهند حتي آيين

جستند و به مفهوم نوين، بر ميروا و رعاياي او را استوار كند، آنها از تعصب مذهبي دوري

,Vishofer(»كردندمياصلي بشردوستانه رفتار عنوانبهمداراي ديني  2006: شاهان ). 78

مدارانه و دور انديشانه داشتند، آنان نسبت به نسبي، رفتاري سياستطوربههخامنشي 

ل حاكم همواره اص«.آميز و محترمانه در پيش گرفتندهاي ديني و سياسي روش مسالمتاقليت

 :Ibid(»هاي قابل اعتماد و تنبيه پيمان شكنان بودها و جماعتايجاد امكان پيشرفت براي گروه

آميز را ها با كشوري مانند يونان نيز تا جايي كه امكان داشت روش مسالمتهخامنشي).304

جنگيدند هايها در راه منافع حكومت هخامنشاي كه شماري از يونانيگونهبهدر پيش گرفتند 

. مشاوران شاهان بزرگ خدمت كردندعنوانبهو سياستمداران يوناني 

داد و ستد فرهنگي -2

هاي آنان در گيري از تواناييهاي حكومت هخامنشي ارج نهادن به اقوام تابعه و بهرهاز سياست

تبان آرامي خط اداري پذيرفتند و كاعنوانبهاي كه خط آرامي را گونهبهامور حكومتي بود 

عهده داشتند و اين باعث وظيفه مهم نوشتن و ترجمه مكاتبات درباري را در سراسر قلمرو به

هاي خود سه هخامنشيان در نوشتن كتيبه. هم ناميده شود» خط امپراطوري«شد كه خط آرامي

اقوام ها را برايكار بستند و با اين كار هم خواندن كتيبهزبان پارسي، عيالمي و بابلي را به

در زمينه هرچند. نوعي هم اقوام تابعه شاهنشاهي را گرامي داشتندتر كردند و بهمختلف آسان

. هنري اين داد و ستد فرهنگي نيز گسترده بود اما هخامنشيان از هنر اقوام تابعه تقليد نكردند

ند كه با روح و جاي گذاشتهايي به آن افزودند و اثري را بهبخشآنها هنر مورد نظر را گرفتند، 

داريوش اول در كتيبه شوش رويداد ساخت كاخ خود را . ساز بودفرهنگ ايران هماهنگ و دم
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:كنددهد و انواع مصالح و مناطقي كه اين مصالح از آنجا آورده شده بيان ميكامالً شرح مي

گري كه مردان زرآنان ايونيايي و ساردي بودند، كاري كردند، تراشي كه سنگمردان سنگ«

مرداني كه با چوب كار كردند آنان ساردي و مصري . آنان مادي و مصري بودندزرگري كردند 

مرداني كه ديوار را آراستند آنان مادي و . مرداني كه با آجر كار كردند آنان بابلي بودند. بودند

:Inscription of Darius, Susa, DSF Clauses(»مصري بودند اين ويژگي باعث). 47-55

اي از هنر و توانمندي بيشتر اقوام باشد كه گوياي منش فرا ملي شود هنر هخامنشي آميزهمي

قلمرو . نماياندبه همين دليل هنر هخامنشي شكوه و استواري خاصي را مي. آنان است

هخامنشيان براي نخستين بار از نظر فرهنگ مادي، باورهاي ديني و فرهنگ معنوي، گستره داد 

ي آنها تحقق دادند و هاآنان تقريب اين دو جهان را با تمدن. شرق و غرب شدو ستد افكار 

بايد در آن راه سپري شود هموار بدين وجه براي آينده طريقي را كه جهان ايراني مي

,Ghirshman(كردند 1992: 233.(

پرهيز از دروغ -3

و از اهورا مزدا كند داريوش اول در كتيبه خود دروغ و دشمن و خشكسالي را نكوهش مي

اهورامزدا، اين سرزمين را از «:خواهد كه كشورش را از اين نمودهاي اهريمني بپا دارديم

دشمن، نه سال بد، ، از دروغ بپايد به اين سرزمين مياياد، نه سپاه)سال بد(دشمن، از خشكسالي

:Inscription of Darius, Persepolis ,Clauses(»نه دروغ 15 - ايران باستان در متون). 20

در مينوي خرد . تري داردمعني نادرستي و فريب است و حتي ابعاد گستردهبهدروغ يا دروج

ه اين كخويش بتواند ستيزه كند و بويژه آن) ديو(تر است كه با دروجآن كس شجاع: آمده است

آز و خشم و شهوت و ننگ و : پنج دروج را از تن دور دارد كه عبارتند از

,Tafazoli(ناخرسندي 1986: هاي اوستا بهشت جاودان آنِ كسي است كه بر پايه آموزه). 59

هومن از فرمان اي اهورامزدا هنگامي كه كيفر تو براي گناهان فرا رسد و«: دروغ را در بند كند

دست راستي هرا براي آنان بيارايد كه دروغ را در بند كرده ب) بهشت(تو، كشور جاودان

دروغ در برابر راستي است اگر دروغ رواج يابد راستي ). 8، بند30يسنه،اهونودگا(اندسپرده
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شود پس بايد در همه حال با ديو دروغ پيكار كرد و آن را از ميان برد تا راستي در ينابود م

.جهان بگسترد

گيرينتيجه-6

نيِ هاي خرد و كالن به فراخور دروندادهاي داخلي و بيروساماندهي سياسي فضا در مقياس

ادراك محيطي و تصور ژئوپليتيك اشخاص و واحدهاي سياسي از ي سياسي تابعي ازهاواحد

هاي پژوهش حاضر ها و يافتهداده.زييندموقعيت و منزلت خود از جهاني است كه در آن مي

اي و باستاني ايران در شكل دند كه نمود فضاييِ تصور ژئوپليتيك تاريخ اسطورهنشان دا

ويج، ياس و كاركرد جهاني نمود داشتته است و كانون اين حكومت ايرانحكومت با مق

رهبري جهان بر پايه نظم گيتي اهورامزدا و در چارچوب .سرزميني فرهمند و مقدس است

روا قدرت معنوي خود را از فرمانعنوانبهدر انديشه اساطيري ايران شاه . شودانجام مي» اشه«

زمان نابودگر او ياور اهورامزداست و هم. يابدكاركردي ملكوتي ميو رايناز. گيردمياهورامزدا 

در دوره تاريخي نيز دين و آيين مزديسنا، . اهريمن و گسترنده حاكميت اشه بر جهان است

مندي سرزمين، توانشِ كشورگشايي پادشاهان هخامنشي مديريت سياسي فضا در وااليي و فره

ي به تصور ژئوپليتيك حكومت جهاني در اسطوره و فرهنگ-قالب پذيرش گوناگوني فضايي

هاي اوستايي، سرزمين ايران بهترين آفريده بر بنياد متن. تاريخ ايران باستان جهت داده است

در انديشه مزديسنا فرمانروايي آنِ اهورا . اهورامزدا است پس كانون ستايش آن نيز هست

گزيند از قدرت ي كه به شاهي بر ميدهد كسمزداست و اوست كه قدرت معنوي به انسان مي

ها را آورد، ناشايستگيجايبههاي ايزدي را مند است و وظيفه دارد فرمانمعنوي اهورامزدا بهره

چنانچه سر برتافت فره ايزدي جايگاه . از جهان بپيرايد و دادگري در جهان بگستراند

سرزمين . اندبه هم پيوستهشاه و سرزمين دو پديده . شوداز وي رانده مي) مشروعيت(شاهي

ايران ويج چون از عنايت ايزدي برخوردار است كانون جهان است و شاه در فرمانروايي اين 

ها هخامنشي.رواي جهان استكانون تا هنگامي كه شايستگي پاسداشت فره ايزدي دارد فرمان

طيري و رواداري پذيري از باورهاي اساتأثيرگشايي، مندي رهبري، قدرت جهاندر پرتو توانش
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ضايي آن شكل از تصور ژئوپليتيك را به اجرا درآوردند كه فرمانروايي آنها را ف-ي فرهنگ

همين عوامل باعث شد كه فرهنگ ايران باستان سرشتي سازگار، . ماندگار و جهاني كرد

.پذير و روادارانه بيابدانعطاف

قدرداني-7

فـراهم كـردن   دليـل بـه خوارزميدانشگاه پژوهشي معاونت دانند از ميان بر خود الزمنگارندگ

.تشكر و قدرداني نمايندامكان انجام پژوهش حاضر، 
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