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چکیده
قربانی كردن ،به عنوان بخشی از آیینهای دینی و اسطورهای در میان اقوام و تمدنهای باستانی
مرسوم بوده و در گذر زمان دستخوش تحوالتی شده است .تغییرات پدیدآمده در این آیین ،در حوزه
انگیزه قربانی كننده بنا به ماهیت خود ،كمتر دستخوش تغییر و تحول شده و عمده تغییرات صورت
گرفته ،در حوزه عملی و چگونگی اجرای قربانی كردن رخ داده است .در دوره ساسانی و بر اساس
آموزههای زردشتی مراسم قربانی طی تشریفات خاص و با شیوههای مختلف برگزار میشده است.
سؤال اصلی این پژوهش این است كه شیوه قربانی حیوانات از دیدگاه زردشتیان دردوره ساسانی
چگونه بوده است .شیوههایی كه بررسی آنها برداشتهای متفاوتی از نگرش زردشت به قربانی
كردن را ارائه میدهد .این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی ،مطالعات كتابخانهای ،منابع نوشتاری
كهن و آثار محققان مطالعات زردشتی تدوین شده است .بررسیها نشان میدهد شیوه قربانی حیوانات
در دوره ساسانی به شکل ضربه زدن به گردن حیوان ،بیهوش كردن و استفاده از كارد تیز بوده است.
دلیل تفاوت شیوه اجرای آیینها ،وجود اقوامی با فرهنگهای مختلف و برداشتهای متفاوت از
آموزههای زردشتی است .زردشت با افراط در انجام قربانی و حركات خشونتآمیز علیه حیوانات به
هنگام مراسم قربانی مخالفت كرده است .با وجود این ،سنت قربانی به دلیل قداست و دیرینگی در
باورهای رایج در عصر ساسانی نیز تداوم داشته ،ولی شیوههای اجرای آن به مرور زمان تغییراتی
یافته است؛ به گونهای كه تا امروز نیز در جامعه زردشتیان مرسوم است.

کلید واژگان :ساسانی ،قربانی حیوانات ،آیین زردشت و شیوههای قربانی كردن

 1كارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان – دانشگاه آزاد اسالمی – تهران مركز
zibakhoshbakht353@gmail.com
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مقدمه
پیشکش قربانی به درگاه خدا یا هر نیرویی كه بشر به آن معتقد است از جمله آیینهایی
است كه افزون بر داشتن پیشینه دور در بسیاری از ادیان و آیینها به عنوان یکی از فرایض دینی
مورد توجه قرار داشته و همچنان نیز مرسوم است .در ایران باستان مراسم قربانی حیوانات در
میان اقوام ایرانی پیش از زردشت تا دوره ساسانی رایج بوده است .آگاهیهای به دست آمده از
آثار نویسندگان یونانی مانند هرودوت ،استرابو ،پلوتارک ،الواح و سنگ نوشتهها و متون برجای
مانده از تمدن بینالنهرین ،متون دینی ودایی و اوستایی ،الواح تختجمشید ،سالنامهها ،سنگ
نگارهها ،كتیبههای بر جای مانده از دوره ساسانی ،متون فارسی میانه ،مُهرها و بسیاری دیگر از
آثار برجای مانده از ایران باستان بر انجام عمل قربانی و مرسوم بودن آن گواهی میدهند .قربانی
كردن بخشی پایدار از آیینها و مراسم دینی را به خود اختصاص داده و مجری مراسم قربانی
عموماً روحانیون و دین مردان بودهاند .قربانیهای بی شمار و روشهای خشونتآمیز به هنگام
اجرای مراسم از موضوعات بحث برانگیز در میان پژوهشگران حوزه دین زردشتی است.
با توجه به رابطه تنگاتنگ دین و سیاست در دوره ساسانی سؤال پژوهش این است كه
آموزههای زردشتی در مورد قربانی حیوانات چه دیدگاهی ارائه كردهاند و شیوه قربانی در دوره
ساسانی چگونه بوده است؟ این نوشتار به روش توصیفی -تحلیلی با بررسی متون دینی زردشتی
و متون فارسی میانه بر جای مانده از این دوره ،همچنین آثار نویسندگان كالسیک به بررسی
موضوع اشاره شده میپردازد .تاكنون پژوهشهایی در مورد قربانی در ادیان مختلف انجام شده
است .از جمله مقالهای با عنوان«قربانی از روزگار كهن تا امروز» توسط حسین لسان كه در سال
 1394نوشته شده است .همچنین پایان نامه كارشناسی ارشد با عنوان«آیینها و مراسم نذر و
قربانی در ایران باستان» سال  ،1395توسط زیبا خوشبخت به این موضوع اختصاص دارد .یکی
از جدیدترین آثار كتابی با عنوان «قربانی در آیین زردشتی» تألیف غالمرضا نوادری در سال
 1398است .این كتاب به بررسی شعائر و آیینهای قربانی در ادیان الهی و آیین زردشت در
دورههای مختلف ایران باستان تا دوره اسالمی پرداخته است .مقاله پیش رو با بررسی شیوههای
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قربانی حیوانات در ایران باستان به روش اجرای قربانی در دوره ساسانی بر اساس آموزههای
زردشتی تمركز یافته است.

پیشینه قربانی
قربانی به اصطالح كلی در علم ادیان گرفتن زندگی موجود زندهای(اعم از انسان ،حیوان یا
نبات و  )...چه از راه كشتن ،سوزاندن یا دفن كردن یا خوردن به منظور تقرب به خدایان و جلب
نظر آنان است(مصاحب1380،؛ .)2033 /2ایرانیان قربانی را مَیزد 2مینامیدند .مَیزد واژهای
اوستایی به معنای نذر و تقدیمی غیر مایع و فدیه چیزی خوردنی در مقابل نذر مایع ،نیز معنا
شده است(معین1387،؛  .)1114این خوراكیها كه شامل نان و گوشت و میوه بود در جشنهای
دینی(یزشنه) بر سر خوان نهاده میشد(پور داوود1394 ،؛  .)180در فرهنگ پهلوی نیز میَزد 3به
معنای نذر و قربانی به كار رفته است(مکنزی 1379 ،؛ .)282در زبانهای اروپایی واژه
« »Sacrificeتقریباً معادل قربانی است(مصاحب1380،؛ .)2034 -2033 /2این واژه از ریشه
التین به معنای«مقدس كردن» ،عمدتاً آیین ذبح كردن یک حیوان و انتقال الشه آن ،به فضای یک
معبد یا مکان مقدس است(گواهی1390،؛ .)710قربانی كردن بخش مهمی از مراسم آیینی در
تمدنهای باستانی را تشکیل میداد و این عمل با شیوههای خاصی انجام میشد .با توجه به
دیرینگی و پایداری سنت قربانی در تمدنهای شرق باستان جهت روشن شدن میزان تأثیر پذیری
ساسانیان از فرهنگهای پیشین مرور مختصری بر سابقه قربانی و نحوه انجام آن در ایران و
تمدنهای همجوار میشود.

Myyazd
Mēzd
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الف -شواهدی از پیشینه قربانی در بینالنهرین باستان
ریشه دیرینگی آیینها و مراسم قربانی در ادیان ایران باستان به تمدنهای بینالنهرین باز
میگردد .الواح گودئا(یکی از پادشاهان سومر) مربوط به اواسط هزاره سوم پ.م به فهرست
قربانیانی برای خدایان اشاره میكند(بهزادی1391 ،؛  .)177به استناد تصاویر و كتیبههای نقر شده
بر نقشبرجستهها در تمدن بابل(هزاره سوم پ .م) حیواناتی مانند بره و گوسفند قربانی
میشدهاند(مجیدزاده1392،؛ )184/ 2؛ همچنین كتیبههای آشوری كه اهدای قربانی توسط
شلمنصر سوم( 860-825پ .م) را به تصویر كشیده ،به دیرینگی برگزاری مراسم قربانی در
تمدنهای بینالنهرین اشاره میكند(بهزادی1391 ،؛  .)132در باور اكثر مردم بینالنهرین انسان
موظف به مراقبت از خدا و رفع احتیاجات او بود .بنابر این باید زمین را كشت كرده و جانوران
را به منظور قربانی كردن برای خدا پرورش دهد .ترس از خدا نخستین وظیفه مذهبی ساكنان
بینالنهرین و دعا و نماز و قربانی از دیگر وظایف بود .دعا سبب خشنودی خدا ،نماز موجب
رهایی انسان از گناه و قربانی افزایش عمر را به همراه داشت(مجیدزاده1392،؛ .)184-183/2
سومریها به گروهی از ارواح بد ،عفریتها و جنها اعتقاد داشتند و برای محفوظ ماندن از شر
آنها قربانی كرده و نذر و پیشکش اهدا میكردند .همچنین برای سالمتی و حفظ خانواده دعا و
نیاز نثار میكردند(پیرنیا1390،؛  .)102 /1در آشور نیز شاه روحانی اعظم به شمار میآمد و
حضورش در بسیاری مراسم عمومی ،از جمله در نیایشهای الهی و قربانی برای خدایان الزامی
بود؛ اما او نیز سخت پرستش میشد و برایش قربانی میكردند و چون خدایان مقدس
میداشتند(بهار1390 ،؛  .)165قربانی غذای تعارفی به خدایان محسوب میشد كه با بخورهای
سوزاندنی گیاهان خوشبو همراه بود .جانور قربانی معموالً گوسفند یا بره بود كه پس از كشتن،
سهمی از قربانی كه شامل ران راست ،قلوهها و تکهای كباب بود ،برای خدا در نظر گرفته
میشد(مجیدزاده1392،؛ .)184/2
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ب -شیوه قربانی در نزد اقوام هندی  -ایرانی
دیرینگی همزیستی اقوام هندی و ایرانی در كنار یکدیگر میراثی پرمایه از اساطیر ،عقاید و
آداب و رسوم مشترک در میان این اقوام را بر جای گذاشت كه پس از جدایی آنها نیز تداوم
یافت(باقری1392،؛  .)20-19آریاییهای هند در مراسم خود به وفور حیوانات را قربانی و
گوشت آنها را با وجد و سرور استفاده میكردند(تاجبخش1393،؛  .)77 /1در سرودهای
ریگودا عمل قربانی برای جلب توجه ایزدان اهمیت شایان دارد و خدایان موجودات مهربان و
خیرخواهی هستند كه اشتهای سیری ناپذیری به قربانی دارند .در این قربانیها حیوانات ذبح
شده و مواد حیوانی تقدیم یا مواد خوراكی و غیر حیوانی اهدا میشود .در این مراسم ،قربانی
تقدیمی و نثار با خواندن سرودههایی مقدس میشود(جاللی نایینی65،؛.)1372
متن پهلوی شایست ناشایست به شیوه كهن قربانی كردن در نزد هند و ایرانیها اشاره كرده
كه در آن قربانی همراه با یسنا خوانی انجام میگرفت .قربانی را قبل از خواندن یسنا ( )8به
یزشگاه میآوردند و پس از كشتن و پختن آن ،هنگام خواندن یسنا( ،)34از هفت هات از آن
چاشنی میگرفتند(مزداپور1390،؛  .)149در بند  132ریگودا نیز چنین آمده است:
«خدایانی كه در اینجا حاضرید این قربانی كامل به شما تقدیم میشود ،سرور
و خوشبختی مشهور و گلههای گاو و اسبان به ما عطا فرمایید .در ستایش ،من به آن
قربانی كننده پر حرارت كه شیره سوما 4میریزد و نذورات تقدیم میدارد ثروت
میبخشم»(جاللی نایینی1372،؛.)132
ایرانیان و هندوان برای هر ایزدی حیوان مخصوص آن ایزد را قربانی میكردند .با آیینی
خاص ،آن ایزد را با ذكر نام فرا میخواندند تا به نیایشی كه به درگاهش میشود ،گوش فرا داشته
و پیشکش و هدیه ارادتمندان خویش را دریافت كند .مشخص نیست دقیقاً كدام حیوان به كدام

-Suma
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ایزد اختصاص دارد؛ اما برای ایزد مهر هر حیوانی از هر رنگ را كه باشد(خواه گاو شیری ،گاو
نر ،گوسفند ،بز یا حتی مرغ و خروس خانگی) میتوان قربانی كرد(یشت  ،10بند ،119
قلیزاده .)1392،338،با توجه به منابع نوشتاری كهن ،ریگودا و اوستا رسم قربانی كردن در نزد
اقوام هند و ایرانی ریشه مشترک داشته و قربانی را با وجد و شادی در جهت رضایت خدایان
تقدیم میكردند و نثار قربانی با خواندن سرودهها جنبه تقدس پیدا میكرد.

پ-دیدگاه زردشت در مورد قربانی حیوانات
سنت قربانی بخشی جداییناپذیر از مراسم تمدنهای باستانی را تشکیل میداده است .تقدیم
فدیه و قربانی كه در آن خون جانور ریخته میشود ،در ایران باستان معمول بوده و پیش از دوره
زردشت همواره پس از نیایشها در كنار تودههای بزرگ آتش ،اسب ،گاو و گوسفند به تعداد ده
هزار و صد هزار قربانی انجام میشد و پس از اینکه سهم آتش داده میشد ،بقیه بین مستمندان
و نیایشگران پخش می شد و با همین گوشت قربانی ،قسمت دوم مجالس جشن ،یعنی سور و
میهمانی برگزار میشد(یاحقی1394،؛  .)649-648اگرچه به نظر میرسد ارقام یاد شده در مورد
تعداد قربانیها با اغراق همراه است ،سنت قربانی در میان اقوام و فرهنگهای مختلف متداول
بوده است .با ظهور زردشت در برخی از رسوم رایج از جمله عمل قربانی تغییراتی به وجود آمد
كه گاه با مقاومت جامعه نیز روبهرو شد .بر اساس آموزههای زردشتی ،حیوانات با توجه به
سودمندی و نقشی كه در زندگی انسان بر عهده دارند مورد توجه و احترام قرار داشتهاند و در
متون اوستایی از تقدس برخی از آنها یاد شده است .در بندهای1و 2یسنا هات  39چنین اشاره
شده است:
«این چنین میستاییم روانهای خود و روانهای چهار پایان را كه مایه زندگی
ما هستند ،كه ما برای آنهاییم و آنها برای ما« یا » روانهای چهارپایان سودمند
دشت و صحرا را میستاییم ...و روان حیوانات وحشی را ،آنهایی كه بیآزارند
(ترجمه دوستخواه1392،؛ .)206 /1
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زردشت كه خود را پشتیبان جانوران سودمند میدانست به دنبال افراط در قربانی اسب ،گاو
و گوسفند كه طی مراسم و جشنهای باستانی انجام میشد ،موضع گرفته و مخالفت خود را
اعالم كرد ،چرا كه در نتیجه این قربانیها اقتصاد جامعه دچار آسیب شده و قحطیهای بزرگ
روی می داد(كورت 1396،؛ .)39در این راستا زردشت با همه آداب و رسوم و شعائر و معتقدات
حتی نظام جامعه خود به مبارزه برخاست .او با كاویان یا كاهنانی كه با غارت و اعمال زور،
شبانان و مرتع داران را به نابودی تهدید میكردند وارد نبرد شد و در مقابل قربانیهای خونین و
مستی طلبیهای آنها اعالن جنگ داد(آشتیانی 1371 ،؛ .)68در گاتاها بر ضد قربانیهای خونین
سخن گفته شده و این عمل نکوهش شده است(رضی1359 ،؛  .)666در بند  12هات 32
گاتها آمده است:
«آنها با آموزش نادرست كوشش میكنند مردم را از انجام كار نیک
و شایسته بازدارند و با گفتار فریبنده مردم را گمراه ساخته و زندگانی آنها را تباه
سازند .آنان در اثركج اندیشی ،گرگان درندهای چون گِرِهما 5و كرپانها 6را بر
راستان و پاكان برتری داده و برای هواخواهان دروغ آرزوی سروری میكنند .ولی
مزدا ،خداوند خرد ،برای آنان كیفر سختی مقرر داشته است»(آذرگشنسب1391 ،؛
.)95
بسیاری از پژوهشگران بر این عقیدهاند كه در بندهای  10تا  14این هات زردشت كشتار
گاو و گوسفند (را) كه پیروان دیویسنا از برای خشنودی خدایان خود به جای میآورند ،نکوهیده
است(پورداوود)1394 ،؛  ،387دوستخواه1392 ،؛  .)25 /1در مقابل این تفاسیر از گاتاها كه به
دیدگاه زردشت در نهی انجام قربانی عقیده دارند گروهی دیگر از پژوهشگران بر این باورند كه
ترجمههای متفاوت ارائه شده از گاتاها مشخص نیست از متن واحدی صورت گرفته باشد .این

 5گرهما و كرپان دشمنان دین مزدا پرستی
Karb
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گروه بر این باورند در گاتا ها از حیوانی نام برده نشده و هیچ بندی در آن وجود ندارد كه به
صراحت قربانی گاو و دیگر چهارپایان و پرندگان را ممنوع كرده باشد .به همین خاطر امروزه
پژوهشگران آیین زردشت ب ا رد شواهد گاهانی ممنوعیت كلی قربانی را نپذیرفته و با نظر به
جایگاه ویژه قربانی در میان پیروان ادیان آسمانی بر این باورند كه زردشت با این سنت مخالفتی
نداشته است و فقط تعداد زیاد قربانی را نهی كرده است(نوادری1398 ،؛  .)256-254در واقع
زردشت به دستور پیشین خود صورت معتدلتری داده زیرا در قسمت متأخر اوستا و نیز در
دوره بعد از زردشت بارها از قربانی حیوانات در مراسم زردشتی سخن گفته شده است .از جمله
این موارد میتوان به یسنا در قسمت متأخر اوستا ،كتیبه شاپور اول ساسانی كه بر قربانی كردن
گوسفند اشاره كرده و نیز به سنت جاری میان زردشتیان در دوره كنونی كه قربانی را امری رایج
میدانند ،استناد كرد(لسان1394 ،؛ .)63با مخالفت زردشت كه مبتنی بر دالیل مختلف بود
اصالحاتی در جامعه پدید آمد و از شدت قربانیهای خونین كاسته شد .هدف زردشت از
اصالحات جلوگیری از افراطیگریها و منع خشونت و ایجاد جامعهای سالم بوده است.
زردشت مخالف افراط در خونریزی حیوانات بود و شاید همین قربانیهای بیش از حد گاو
سبب ایجاد قداست گاو شده است(تاج بخش1393 ،؛  .)78 /1قربانی حیوانات كه جزئی از
رسوم بود نه تنها هیچگونه بهره اجتماعی نداشت بلکه بزرگترین لطمه را نیز به اقتصاد جامعه
وارد میساخت .در بعضی مواقع گوشت این حیوانات سوزانده میشد تا دود آن به خدایان
برسد .عالوه بر این در آداب قربانی ،نوشیدن هوم و عربده كشیدن با حركات وحشیانه و
رقصهای خلسهآور جز بیدار كردن صفات حیوانی و بدوی نتیجهای نداشت .زردشت بهترین
نیاز را عمل نیک و درست معرفی و اعالم كرد اهورهمزدا نیازمند قربانی و خون گاو و گوسفند
نیست ،یگانه پرستشی كه به پیشگاه وی پذیرفته میشود نماز راستی است ،هر آنکه زمین آباد
كند و به كشت و زرع بپردازد و از چهارپایان سودمند نگهداری نماید خداوند را از خود خشنود
سازد و در این جهان و جهان دیگر پاداش یابد(آشتیانی1371 ،؛  .)201-200از نظر زردشت
نوشیدن هوم كه باعث مستی میشد و اصوالً نوشیدن مسکرات نیز عملی نادرست و اهریمنی
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بود(ولی و بصیری1379 ،؛  .)190، 188مؤید این گفتار در(یسنا ،32بند14و یسنا ،48بند )10
نمایان است كه زردشت با قربانیهای خونین و نوشیدن هوم مخالف بوده و برگزار كنندگان
آنها را نکوهش كرده است .همچنین وی اجرای مراسم قربانی به هنگام شب را تحریم كرده
است(موالیی1393،؛  .)390 /4در یسنا  29روان گاو از رفتاری كه با او میشود مویه میكند.
زردشت ،جمشید را نیز احتماالً به این دلیل نکوهش میكند كه به انسان خوردن گوشت را
توصیه كرده است(یسنا  .)8 ، 32در جمعبندی دیدگاه زردشت نسبت به عمل قربانی میتوان
گفت او انجام قربانی را به شکل معتدل پذیرفته و جای تردیدی نیست كه پس از زردشت این
سنت همچنان پا برجاست.

ت-شیوه قربانی در میان سکاها و ماساژتها
سکاها و ماساژتها از اقوامی بودند كه با ایرانیها ریشه مشترک داشتند و مانند آنها برای
خدایان قربانی میكردند .هرودوت در مورد مذهب ماساژتها میگوید:
«فقط خورشید را میپرستند و به خاطر آن اسب قربانی میكنند و علت اینکه
اسب قربانی میكنند این است كه میخواهند سریعترین موجود از موجودات فناپذیر
را به سریعترین خداوند از بین خداوندان تقدیم كنند»(1389؛ .)204 /1
وی درباره نحوه انجام قربانی سکاها نیز میگوید:
«مراسم قربانی در تمام تشریفات و برای تمام خدایان مشابه و به ترتیب
زیر است :پنجههای قدامی حیوان را میبندند و سپس او را در جای خود قرار
میدهند .كسی كه باید عمل قربانی را انجام دهد پشت سر حیوان قرار میگیرد و
سر ریسمان را میكشد و حیوان را بر زمین میزند .وی در موقعی كه حیوان در
حال افتادن روی زمین است نام خدایی را كه حیوان برای او قربانی میشود بر
زبان جاری میكند و پس از آن ریسمانی به گردن حیوان میبندد و چوبدستی
از آن میگذراند و سپس این چوبدست را میچرخاند و بیآنکه آتش روشن كند
یا تشریفات مقدماتی دیگری انجام دهد یا غسلی صورت گیرد حیوان را خفه
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میكند ،همین كه قربانی خفه شد پوست آن را میكنند و به طبخ آن مشغول می
شوند»(كتاب چهارم ،بند.)60
بنا بر نوشتههای مورخان یونانی رسم قربانی كردن برای خدایان در نزد سکاها و ماساژتها كه با
ایرانیان ریشه مشترک داشتند ،بدون تشریفات خاصی اجرا میشده و به نظر میرسد شیوه قربانی به
شکل خفه كردن حیوان با ریسمان بوده است.

ث -شیوه قربانی در دوره ماد و هخامنشی
مادها و پارسها عناصر طبیعی مانند خاک ،آسمان ،آب ،آتش ،رودها و كوهها را مقدس میشمردند
و طبق باورهای مشتركی كه داشتند ،قربانی كردن حیوانات را در مراسم مذهبی به جای میآوردند .مراسم
پرستش و قربانی آنها عبارت از ریختن زوهر 7بر آتش مقدس كه در آتشدانی میسوخت یا قربانی
حیوانات بود(بروسیوس 1392،؛.)94
هرودوت به رسم قربانی در میان مادها چنین اشاره كرده است:
«آستیاگ پادشاه ماد از هارپاگ خواست در مراسم قربانی و ضیافتی كه به افتخار
خدایان ترتیب میدهد شركت كند» (1389؛ ب.)155 /1 ،
گزنفون در كورشنامه مراسم قربانی پارسها را چنین نقل كرده است:
«كورش پس از مراجعت از هفتمین مسافرت خویش بنا بر رسم و آیین پارسیان
قربانیهای متعدد در راه خدایان ایثار كرد و به ستایش و نیایش پرداخت»(1392؛
.)266
همچنین در بند  132از كتاب یکم هرودوت نیز آمده است:

7

* زوهر یا زوهر :یا آب مقدسی كه در معابد زردشتی هنگام مراسم دینی مصرف میشود(یاحقی-Zohr ،
)431 :1394
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«پارسها برای قربانی كردن نه قربانگاه میسازند و نه آتش روشن میكنند.
برای این كار ،نه شراب میافشانند ،نه نی میزنند ،نه از نوار باریک یا نان جو استفاده
میكنند .كسی كه میخواهد برای یکی از ایزدان قربانی كند ،قربانی را به جای
پاكیزهای میبرد و پس از آنکه روی كاله نمدی خود تاجی معموالً ساخته شده از
گیاه مُورد نهاده ،به نیایش آن ایزد میپردازد .او اجازه ندارد هنگام قربانی كردن تنها
برای خود خیر و بركت بخواهد؛ ،بلکه باید برای نیکبختی همه ایرانیان و شاه نیایش
كند؛ زیرا خود جزئی از آنان است .وقتی گوشت قربانی را تکه تکه كرد و آن را
پخت ،بستری از لطیفترین گیاهان كه معموالً شبدر است ،فراهم میسازد و همه
گوشتها را به دقت روی آن میگستراند ،سپس مغی در كنار او میایستد و به
خواندن سرودی در تبارنامه خدایان میپردازد؛ بدون حضور مغ كسی حق قربانی
كردن ندارد .مرد قربانی كننده ،گوشت را با خود میبرد و به دلخواه از آن استفاده
میكند»(1389؛ الف .)163 /1
در مورد اجرای مراسم قربانی ،بویس به نکته جالب و ظریفی در مورد پیوند حیوان با اصل
خود اشاره میكند و میگوید :ایرانیان از فرش علف(برسم) 8برای زمین قربانگاه استفاده میكنند.
علف را زیر پای حیوان قربانی پهن كرده ،الشه پوست كنده را روی آن میانداختند تا تبرک
شود؛ زیرا اعتقاد داشتند اصل جسم حیوان قربانی شده از گیاه است و با این كار(مغ) دوباره
حیوان را با اصل خود پیوند میدهد .از این گذشته میپندارند چون ایزد به عنوان میهمان برای
شركت

در

ضیافت

حضور

پیدا

میكند،

روی

آن

(بویس1393،؛الف.)197/1
استرابو به نکته قابل توجهی در مورد قربانی كننده اشاره میكند و میگوید:

 -1علف در گذشته« بارسمان  » Barsmanو امروزه« برسم  » Barsamنامیده میشود.

مینشیند
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«مرد قربانی كننده سهمی برای ایزد به جا نمیگذارد؛ زیرا بر این باور است
كه ایزد تنها خواهان روح قربانی است و نه چیز دیگر»(1396؛ .)324-323
استرابو همچنین به شیوه سر بریدن قربانی و اصل مهم حفاظت از پاكیزگی آب اشاره كرده
است .بر این اساس به هنگام قربانی كردن برای آب میبایست نزدیک دریاچه یا رودخانه یا
چشمهای میرفتند و نزدیک آن گودالی حفر كرده و آنگاه قربانی را سر میبریدند و مراقب بودند
تا آب با خون آلوده نشود(همان .)324،در مورد نحوه قربانی كردن از روایت استرابو استنباط
میشود كه حیوان قربانی روی بستری از گیاه مُورد نهاده میشود و پس از آنکه مغ آن را با دسته
شاخهها لمس میكرد ،سرش را میبریدند (قلیزاده1392 ،؛ .)339
عالوه بر متون كالسیک ،متون باروی تختجمشید ،مهرهای بر جای مانده ،اسناد و متون
مربوط به پرداختها از دوره هخامنشی به قربانی اشاره دارند .از جمله مراسم لَن 9كه توسط
پارسیان و ایالمیها اجرا میشده است .در مراسم مزبور پیشکش و قربانی در قالب خوراک و
نوشیدنی بوده كه شامل چهارپایان كوچک ،گندم ،آرد ،انجیر ،خرما ،شراب و آبجو بوده
است(رزمجو 1392،؛ .)333به استناد شماری از نقوش مهرهای استوانهای نیز قربانی كردن
جانوران در دوره هخامنشی رایج بوده است .از متون باروی تختجمشید چنین بر میآید كه
پارسیان برای خدایان جرعه افشانی میكردهاند و قربانی كردن جانوران توسط روحانیونی به نام
شتین انجام میگرفته است(بروسیوس1392،؛  .)232-231شتینها 10مراسم قربانی كردن برای
بسیاری از خدایان از جمله اهورهمزدا را اجرا میكردهاند .انجام این مراسم تحت نظارت سازمان
اداری هخامنشی بوده است .چنانکه فرنکه(عموی داریوش اول) به عنوان مسئول امور قربانی،

Lan
 ŝatin -3مسئول اجرای قربانی برای خدایان بیگانهای بودند كه در پارس پرستش میشدند.
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جانوران الزم برای آیینهای قربانی را تهیه میكرد و در جشنهای مذهبی ،ترتیبی میداد تا
كارگران شركت كننده در مراسم سهم ویژهای از گوشت قربانی دریافت كنند(كخ 1389،؛.)46
نکته قابل یادآوری این است كه در آیینهای پرستش رسمی شاه حضور داشته و نقش اصلی
را ایفا میكرده است و قطعهای از گوشت قربانی و پیشکشی را به خدایان مورد ستایش اختصاص
میداد(بریان1381،؛  .)371 /1به نظر میرسد نوع حیوانات قربانی مشخص بوده چنانکه در جیره
آرامگاه كورش بدان اشاره شده است .در كتاب آریان آمده كمبوجیه هر روز یک گوسفند و هر
ماه یک اسب برای روان پدرش كورش قربانی میكرد(لولین – جونز1394 ،؛  .)317عالوه بر
قربانی یک گوسفند ،كمبوجیه روزانه نان و شراب نیز به آرامگاه پدرش تقدیم میكرد(بویس،
1381؛  .)138اما كورش به عنوان بنیانگذار شاهنشاهی مورد ویژهای بود ،هیچ جا اشارهای وجود
ندارد كه برای شاهان دیگر ایران پس از مرگ چنین تشریفاتی انجام داده باشند(كورت98،؛.)1396
متون و دادههای باستان شناختی آگاهیهای متفاوتی در مورد شیوه انجام قربانی در دوره
هخامنشی ارائه میدهند.
در سالنامه نبونید كه به عنوان یکی از اسناد كهن بابلی هم دوره با پادشاهی كورش
هخامنشی است ،چنین نقل شده:
«كورش برای ساكنان بابل وضعیت صلح برقرار كرد .او گله بزرگی را با تبر ذبح
كرد و گوسفندان نر جوان آسلو 11زیادی را سر برید»(ارفعی 1389 ،؛.)24
هرودوت در بند  126از كتاب یکم به شیوه كشتار حیوانات كه سر بریدن بوده ،اشاره
میكند:

aslu
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« كورش برای آماده ساختن سپاه خویش برای حمله به مادها برای ایشان گاو و
گوسفند سر برید»1389(12؛ب .)212 /1
همچنین كتزیاس به انجام قربانی در دوره هخامنشی اشاره كرده است:
«كمبوجیه نذر قربانی به جای آورد و از حیواناتی كه قربانی كرده بود ،خونی جاری
نشد»(لولین -جونز و رابسون 1389 ،؛ .)215
دو نگاره تاریخی نیز همراه با تصویر حیوان قربانی و روحانی مجری مراسم ،سند گویایی
است كه به نظر میرسد از شیوه كشتن قربانی سخن میگویند.
در نگارهای از ناحیه بایزید 13دو روحانی با جانوری برای قربانی به تصویر كشیده شدهاند.
یکی از روحانیان چوبی گرد در دست دارد كه برای كوبیدن به سر حیوان و بیهوش كردن او
پیش از قربانی به كار می رفته است(رجبی332،؛ .)1391در نگاره داسکیلیون14نیز دو روحانی
با لباس مادی در برابر محراب به همراه سر یک گاو و قوچ قربانی شده تصویر
شدهاند(رزمجو331،؛ .)1392به استناد مهری كه از تختجمشید به دست آمده مجری مراسم
قوچ كوهی را با دست راست و خنجری را با دست چپ گرفته است .این تضاد در بر دارنده
این نکته است كه شیوه اجرای آیینها در تمام مناطق شاهنشاهی الزاماً یکسان نبوده است(بریان،
1381؛  .)378-377 /1این آداب و رسوم در سرزمینهای تحت حاكمیت فرمانروایان ایرانی
مانند كاپادوكیه نیز قابل ردیابی است .استرابو به آیینها و مراسم قربانی در این سرزمین همراه
با شیوه كشتن قربانی كه به چشم خود دیده چنین اشاره میكند:

 12در ترجمه هادی هدایتی روش سربریدن آمده اما در ترجمه ثاقبفر تنها به كشتار اشاره شده
است(هرودوت :1389،ب ، 160 /1 ،ترجمه ثاقبفر) 2
 13ناحیه مرزی ایران و تركیه
14مركز ساتراپی فریگیه در شمال غربی آسیای صغیر ،محوطه باستانی در استان بالیکسیرتركیه امروزی
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« در كاپادوكیه فرقه بزرگی از مُغان وجود دارند كه پیریتی 15خوانده میشوند،
در آنجا معابد فراوانی برای ایزدان پارسی برپاست ،حیوان نذری را مردم با شمشیر
نمیكشند ،بلکه او را با چماقی هالک میكنند»(1396؛ .)223
با توجه به گزارشهای مورخان یونانی ،متون باروی تختجمشید ،نقوش مهرهای استوانهای
و نگارهها و سالنامه موجود ،استنباط میشود كه در دوره مادها و هخامنشیان آیینهای مذهبی و
دینی و مراسم مختلف همراه با قربانی كردن حیوانات مرسوم بوده؛ كه با توجه به وسعت قلمرو
هخامنشی ،اختالط و آمیزش فرهنگها و ادیان مختلف به روشهای متفاوتی انجام میگرفته
است .شیوههای انجام قربانی در این دوره سر بریدن با شمشیر ،ضربه زدن با چماق بر سر حیوان
و بیهوش كردن آن بوده است .همچنین از تبر برای جدا كردن سر حیوان استفاده میشده است.

د -قربانی در دوره ساسانی
در شاهنشاهی ساسانی اختالطی از اقوام با فرهنگها و ادیان و باورها با آداب و رسوم خاص
خود میزیستند .آیینها و مراسم قربانی كه در ایران باستان سابقهای كهن داشت در این دوره به
اوج رسید .خاندان ساسانی آیینهای مذهبی خود را بر اساس آموزههای زردشتی به جای
میآوردند و در مقابل محرابِ آتش برای پیروزیهایشان و پادشاهان گذشته قربانی
میكردند(بروسیوس 1392،؛ .)242متن كتیبه شاپور یکم در كعبه زردشت سند مهمی از دادههای
تاریخی است كه به وضوح به مقدار و نوع ،همچنین هدف از انجام قربانیها اشاره كرده است.
بر این اساس شاپور به یُمن پیروزیهایش آتشکدههایی احداث كرد و هزار گوسفند یک ساله
از محل اضافه درآمد به این آتشکدهها اختصاص داد و مقرر كرد روزانه گوسفندی برای روان
هر یک از پادشاهان گذشته و پادشاه حاضر و خانواده او و دیگر فرمانروایان حکومتی قربانی
شود(بندهای  ،17-29تحریر پارتی ،عریان1382 ،؛  .)73-72از دیگر آثار بر جای مانده كه به

15

آتش فروزان

16

مطالعات ایران كهن – شماره دوم ،سال اول ،پاییز و زمستان (1400شاپا )2783-4247

تداوم سنت قربانی اشاره دارد به بنای یادبودی میتوان اشاره كرد كه تركیبی از دو محراب آتش
 /آتشدان و پیکرهای از شاپور اول و دو ستون سنگی است كه در مركز شهر بیشاپور ساخته
شده بود(گیرشمن1379 ،؛  .)33-22 /1برای توصیف بخشی از این بنای یادمانی گیرشمن واژه
 Lautel du feuرا به كار برده است(1971؛ .)17این واژه را به فارسی میتوان محراب یا
قربانگاه آتش معنا كرد .همچنین مشکور در معرفی این بخش از بنا واژه قربانی آتش را به كار
برده است و سرافراز این بنا را جایگاه نذورات نیز نامیده است(حسنی1399 ،؛ 590؛
مشکور1367،؛ 197/1؛ سرافراز ،چایچی امیرخیز و سعیدی1393 ،؛ .)213
مجری آیینهای دینی نیز همانند گذشته روحانیون زردشتی بودند .با توجه به رابطه نزدیک
و درهم تنیده دین و حکومت در دوره ساسانی به ویژه پس از روی كارآمدن كرتیر موبد ،انجام
آیینهای دینی به شکل فزایندهای گسترش یافت؛ به گونهای كه كرتیر در كتیبه خود دركعبه
زردشت(بندهای  )1-9اشاره میكند به پاس خدماتش نسبت به ایزدان و شاپور شاهان شاه ،از
سوی وی برای خدمتگزاری به ایزدان در همه كشور مأموریت یافته است(عریان1382 ،؛ -191
 .)192بر این اساس روحانیت زردشتی دارای ساختاری قدرتمند شد و از امتیازات فراوانی نیز
بهره مند گردید .كرتیر در بندهای 15تا  18این كتیبه آگاهی میدهد ،در مدت یک سال تعداد
 6798جشن برای ایزدان برگزار كرده و با دارایی خویش در مکانهای بسیاری آتش بهرام نشانده
و اشاره به انجام وقفنامه ،كتاب و سند یا هر نامه دیگری دارد كه انجام همه آنها را به خود
نسبت داده است(همان؛ Sprengling,1953؛ .)394به نظر میرسد به دلیل سیاست اتحاد دین
و دولت در دوره ساسانی ،این روحانی نفوذ و قدرت سیاسی و مذهبی فراوانی در نزد شاهان
ساسانی داشته و همچنین مجری مراسم جشنها و آیینهای مذهبی بوده است و به یقین آیینها
و مراسم قربانی كردن برای ایزدان در جشنها و مناسبتهای مختلف بخش جداییناپذیر این
مراسم بوده است.
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مراسم قربانی توسط مغان و با آالت و ادوات انجام میشد .مغان مأمور اجرای مراسم قربانی،
چوب دستی در دست داشتند كه اوروَر 16نامیده میشد و با این چوب دستیها آنقدر به سر گاو
مورد قربانی میكوفتند تا گاو میمرد(رضی 1376،؛ .)613/2حیوانی كه در دوره ساسانیان به
تعداد زیاد قربانی میشد ،گوسفند بود .چنانکه در كرده 6و  7آبان یشت به تعداد صد اسب ،هزار
گاو و ده هزار گوسفند اشاره شده است(موالیی1398 ،؛  .)62-61همانگونه كه اشاره شد كتیبه
كعبه زردشت نیز به قربانی كردن گوسفند اشاره كرده است .با توجه به تنوع متون زردشتی كه
در دوره ساسانی به ویژه در اواخر دوره یا پس از آن طی قرون  7تا  11میالدی نگاشته شده
است ،نظریات مختلفی در مورد عمل قربانی و نحوه انجام قربانی به چشم میخورد كه در ادامه
به برخی از آنها اشاره میشود.

ویژگیها و آداب مراسم قربانی بر اساس متون زردشتی
قربانی كردن بخشی از مراسم و آیینهای دینی را تشکیل میداده ،چنانکه در یسنا به چگونگی
برگزاری مراسم اشاره شده است .همچنین در دستورهای دینی مکتوب مانند شایست ناشایست،
قربانی كردن گوسفند برای خدایان و ایزدان ،فرشتگان ،برخی از مردم ،موجودات و ارواح
بزرگان زردشتی در مراسم دعا و نیایش از جمله اعمال شایسته و نیک دانسته شده است(فصل
 ،11بند  .)4در هفتیسنا(هات  ،39بند)2-1آمده كه موبد هنگام سر بریدن حیوان سرودهایی
مخصوص ذبح حیوان قربانی تالوت میكند .بنا بر روایات داراب هرمزد یار ،جهت ذبح
چهارپایان برای میزد گهنبار و زَور آتش ورهرام ،باید هیربدی پاک و شایسته و برشنوم 17كرده
و پَنام 18بسته پس از خواندن چند نیایش و خشنودی خواستن از بهمن امشاسپند ،با استفاده از

-urvara
 Barŝnūm17پاک كردن تن و جامه آلوده به مردار
 Panâm18دهان بندی كه زردشتیان به جهت نیالودن آتش بر دهان میبندند
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كاردی تیز هرچه زودتر حیوان را سر ببرد و سپس دست و كارد را
بشوید(مانکچی1922،؛.)261/1
همچنین در این متن به انجام قربانی برای روان درگذشتگان ،چنین اشاره شده است .در
بامداد روز چهارم سر گوسفندی را می برند و چربی او را برآتش بهرام میگذارند ،این فدیه
برای آن است كه آتش فرنبغ 19در سر پل چینود حاضر شود ،كار آن روان و آسان گذرد(قلی
زاده1387 ،؛  .)40-39در متن نیرنگستان آمده است:
« چون گوسفند نذركردند زوت چون عرق كند و چون صحبت كند و چون
به طبیعت پاسخ دهد اگر گوسفند كشته نشده است نباید آن را كشت و چون اگر
كشته شود زوهر تقدیم نگردد»(علیشاهی174،؛.)1385
گوسفندی كه در مراسم یشت كشته میشود اندامهای آن به ایزدان تعلق میگرفت:
« پس گوشودای(اندام) آن را باید چنین بخش كرد :آرواره ،زبان و چشم
چپ از آن ایزد هوم ،گردن از آن ایزد اردیبهشت ،سر از آنِ ایزد وایو ،بازوی
راست از آن ایزد بانو اردویسور آناهیتا ،بازوی چپ از آن فروهر گشتاسب ،پشت
از آن رثوبرزد ،پهلو از آن مینوهای ماده فروهر پرهیزكاران مردمان ساده ،شکم از
آن سپندارمذ ،شُش از آن فروهر ارتشتاران ،جگر از آن شهریور ،سپرز از آن مانسر
سپندر ،چرب روده از آن فروهر پرهیزكاران ،دنبالچه از آن فروهر سپتیمان
زردشت است؛ هرچه از ایشان باقی مانده از آن دیگر امشاسپندان است»(مزداپور،
 1390؛  .)146این مطلب در فصل  6دینکرد هشتم نیز آمده است.
هوشیاری ،سالمتی ،بالغ بودن و بینقص بودن از مشخصات بارز حیوان نامزد قربانی شدن
برای ایزد ذكر شده است .در متن پهلوی نیرنگستان تأكید شده كه حیوان بایستی هنگام ذبح
سرزنده و هوشیار باشد(نوادری1398 ،؛ .)140

ādur farrnbāg
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بر اساس متون ،یکی دیگر از ویژگیهای حیوانی كه باید قربانی شود این است كه باید بالغ
باشد .كشتن بچه حیوان عملی ناشایست است(آفرینگان گاهنبار ،بند  .)3طبق اوستا حیوان نامزد
قربانی شدن برای ایزد ،باید كامل و بینقص باشد(یشت ،8بند  ،58و یشت  ،14بند  .)50در
بهرام یشت ،شرایط خاصی برای آیین پیشکش بردن نزد ایزد بهرام ذكرشده است .در بند 50
وصف گوسفند سزاوار پیشکش بردن را می خوانیم:
«آنگاه اهورهمزدا گفت :مردان سرزمینهای آریایی باید او را گوسفندی یک
رنگ ،سپید یا سیاه یا رنگی دیگر اما یک رنگ بریان كنند».
در بند  51از كسانی كه روا نیست در آیین پیشکش بردن برای ایزد بهرام پای گذارند،
سخن به میان آمده است.
در دادستان دینکرد نیز(فصل  )6/88به چهار گوسفند اصیل كه برای پیشکش كردن مناسب
هستند ،اشاره شده است .اولین نامه منوچهر(فصل )6/8از گوشت خر و خوک كه در جشن
گاهنبار قربانی میشده است و كمیتهای الزم برای پیشکش كردن به آتش سخن میگوید(دوشن
گیمن1375 ،؛  .)143در آبانیشت پنجمین و یکی از كهنترین یشتهای اوستا نیز اشاراتی به
نوع حیوان قربانی و تعداد آن شده است .در كرده  6و 7آبانیشت از مردان آریایی و اوستایی
مانند هوشنگ ،جمشید ،ضحاک ،فریدون ،نریمان ،افراسیاب و كیکاووس كه هریک در راه آناهیتا
صد اسب ،هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی كردهاند ،سخن رفته است .تقدیم فدیه و قربانی
كه در آن خون جانور ریخته میشود ،در ایران باستان به تعداد ده هزار و صدهزار رواج داشته
است(دوستخواه1392،؛  .)304-301 /1در(هوم یشت،كرده هفتم) از قربانیهایی كه به ایزد هوم20

نثار گردیده ،یاد شده است .باید توجه داشت كه پهلوانان مورد بحث یشتها كه به تعداد صدها
و هزاران قربانی انجام میدادند ،پیش از زردشت زندگی كرده و این قربانیها مربوط به آن زمان
است .به مرور زمان آیین قربانی مورد اصالح قرار گرفته و تعدیل و تخفیف بسیاری یافت.
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سنت یا رسم قربانی كردن و حتی نوع حیوان انتخاب شده جهت قربانی تا دوران اسالمی
نیز تداوم یافته است .چنانکه تاریخ بخارا نقل میكند در بخارا هر سال برای سوگ سیاوش بر
دروازه غوریان هر مرد خروسی را قربانی میكند(نرشخی1363 ،؛  .)33-32آنچه الزم به یادآوری
است اینکه رسم قربانی تا به امروز در میان زردشتیان معمول است و در جشن مهرگان چون
مسلمانان در عید قربان ،قربانی میكنند.

شیوههای قربانی کردن در دوره ساسانی
به نظر میرسد شیوه كشتن قربانی همیشه یکسان نبوده است .سر بریدن حیوان با كارد تیز،
ضربه زدن با چوب بر سر و گردن حیوان قربانی در نتیجه بیهوش كردن آن از شیوههای مرسوم
در دوره ساسانی نیز بوده است .اما برخی از متون زردشتی عمل سر بریدن حیوان را به دالیلی
نهی كردهاند :از جمله به استناد روایتی در پرسش  23از فصل  23دینکرد پنجم(قرن9و10م) به
نظر میرسد قبل از سر بریدن حیوان ،موبدان ،حیوان را با چوبی میزدند .در این روایت بٌخت
ماری از آذرباد فرخزادان میپرسد:
«گوسفند را در هنگام كشتن و پیش از كارد چرا باید چوب
زد؟(آموزگار،تفضلی78،؛ .)1386موبد آذرباد فرخ زادان در پاسخ میگوید :دلیل چوب
زدن به گوسفند پیش از به كار بردن كارد ،همراه با دیگر كارهایی كه در این مورد باید
انجام داد ،این است كه این كار به جز فایده آیینی كه در پاک كردن چند دروج در
بردارد ،خصوصاً برای آن است كه ترس بسیار و بدمزگی پیدا نشود و آن دعاها باعث
میشود كه آن را بر خالف قانون و بیهوده كمتر بکشند و دیگر بخشایش بر گوسفند
است و از این طریق ،از اینکه به او كارد نزنند ،كمتر میترسد»(همان ،فصل،24
پاسخ.)23
گزارشی دیگر از آموزههای زردشتی در مورد شیوه قربانی كردن به كشتن قربانی
با ضربات چوب و بیهوش كردن حیوان اشاره دارد .بنا بر گواهی ماربَرهَدشَبّا ،اسقف
هَلوَن ،زردشت آموزش میداده است كه نباید گردن جانوران را برید ،زیرا هرمزد در
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آنجاست بلکه باید آنها را با ضربه زدن به كنارگردنشان با یک چوب بیهوش كرد؛ تا
در زمان كشته شدن احساس درد نکنند(دوشن گیمن143،142،؛ .)1375بنا بر
گزارشهای منابع ،انجام قربانی رایج بوده و این عمل به شیوههای مختلفی انجام
میشده ،اما دیدگاه زردشت نسبت به این موضوع از مسائل قابل بحث در میان
پژوهشگران حوزه دین زردشتی است.

دیدگاه متون دینی زردشتی در نهی قربانی کردن
با وجود مرسوم بودن قربانی جانوران در ایران باستان ،در متون دینی اوستایی و متون بر
جای مانده پهلوی ساسانی و دیگر منابع ،گزارشهای متفاوتی در خصوص رسم قربانی ذكرشده
است .همانگونه كه اشاره شد در گاتاها قربانیهای خونین نکوهش شده؛ اما در یشتها به ویژه
در آبانیشت به انجام آن تأكید شده است.
بندهای  54تا  56بهرام یشت نیز به قربانیهای بیرحمانه و شیوههای آن(كشتن حیوانات با
زجر ،شکستن استخوان حیوانات و در آوردن چشم آنان به صورت زنده) كه از جانب دیویسنان
انجام میشده ،اشاره دارد(دوستخواه1392،؛ .)442 /1
كتاب تعالیم دینی صد در بندهش بر منع قربانی برخی از حیوانات اشاره دارد:
« و چون چیزی بکشند میباید كه سر آن چیزی بیزند و اگر نایشته
بخورند هوم ایزد نفرین میكنند كه درین خانه فرزند مباد پیوسته اندرین خانه
رنج و دشخواری باد و فرزندان مباد كه خانه به دست ایشان بیران
شود»(دابار95،؛ )4(« .)1909چه اندر دین گوید كه بباید پرهیختن از چهارپایان
كشتن ،خاصه بره و بزغاله و اسب و گاو ورزا (گاونر) و خروس( )5چه اگر از
این جمله یکی را بکشد ،گناه باشد((» )6همان.)152،
دینکرد نهم(فرگرد  ، 17بند  )2به عواقب قربانیهایی كه بر خالف شرع انجام
میدهند ،چنین اشاره كرده است:
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« كسانی كه گوسفند و ستور را بر خالف شرع میكشند ،زندگی و فرفرّشان كاسته
می شود»(تفضلی 1397،؛.)88
در فصل 30ارداویرافنامه در عقوبت این افراد در دوزخ آمده است:
« دیدم روان مردی كه اندام او را میشکستند و یکی را از دیگری
جدا میكردند ،پرسیدم این تن چه گناه كرد .سروش اهلو و آذر ایزد گفتند
این روان آن مرد دروند است كه در گیتی خالف قانون دینی گاوان و
گوسفندان و دیگر چهارپایان را كشت»(ژینیو 1398،؛.)69
همچنین در فصل  85این متن به روان انسانهایی كه خالف شرع قربانی انجام میدهند،
اشاره میشود .در حالی كه از پا آویزان هستند و در شکم شان كاردی فرو رفته است(همان.)74،
روایت پهلوی سند مکتوب دیگری بر منع ظالمانه كشتن حیوانات قربانی ارائه میدهد.
در(فصل  ، 46بند  )15این متن درباره دشواریهای گوسفندان و كشتن آنان با بیدادی سخن
رفته(میرفخرایی 1390،؛ )306و آمده كه كشتن ستور مگر برای مراسم یشت جایز نیست(فصل
 ،58بند 76؛ همان  .)347،بر اساس متون دینی كشتن بیش از اندازه گوسفندان گناه بزرگی بود
به همین خاطر در توبه نامه زردشتی پَتِت خود یا وِدُردِگان از ناروا كشتن گوسفندان توبه و اظهار
پشیمانی شده است(رضی539 ،؛.)540-1391

قربانی در جشنهای زردشتیان
در ایران باستان به مناسبتهای مختلف همانند وقایع نجومی ،تغییر فصلها ،بزرگداشت
ایزدان و امشاسپندان و مناسبتهایی چون نوروز و مهرگان جشنهایی برگزار میشده است كه
قربانی كردن بخشی ثابت از این مراسم را به خود اختصاص داده است .از مهمترین جشنهای
ایران باستان جشن مهرگان است كه همچنان در میان زردشتیان ایران برگزار میشود.
جشن مهرگان یک جشن پاییزی وشکرگزاری برای سالم ماندن محصوالت بوده كه در آن
قربانی انجام میگرفته است .این قربانی به قصد بارورتر كردن كشتزارها با مایه حیات و نیروی
زندگی بخش خون بوده تا اطمینان یابند كه در سال آینده محصوالت دوباره سبز و به بار
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خواهند نشست .به نظر میرسد این نذر و قربانی پیوند خاصی با ایزد مهر دارد و تمام مراسم
و آیینهای مذهبی این جشن به او ارتباط می یابد .مهرگان به عنوان یک جشن پاییزی نماد
رستاخیز و پایان جهان بوده چون در مهرگان است كه هر چیز به كمال رشد خود
می رسد و مواد رشد از آن منقطع می شود (بویس1393 ،؛ب  .)178- 179دیرینگی رسم
قربانی كردن در آیین زردشت به نوعی با قربانی مهر پیوند میخورد ،زایش مهر رویداد كیهانی
است و نشانههایی همچون پرتوهای نور آن را همراهی میكنند .كالغ كه پیک سُل خدای
خورشید است ،سر می رسد و فرمان كشتن گاو را به مهر می دهد .مهر با گاو كه در علفزار
می چرد در می آویزد و او را در بند می كند .آنگاه مهر او را بر دوش میگیرد ،با تالش بسیار
به غار میبرد و در آنجا گاو را با خنجر میكشد .از دم گاو خوشه گندم پدید میآید و از خون
او شراب .گاو نماد آفرینش و هستی است و مهر با قربانی كردن آن ،آفرینش جهان را
تکرارمیكند و به آن معنا می بخشد(بهرامی1393،؛  .)277 /4قربانی گاو نماد ویژهای تلقی می
شود ،بنا به اسطوره ای بسیار كهن زندگانی همه جانداران روی زمین ،به جز خود انسان ،از
مخلوقی اولیه و اصلی ،یعنی از« گاو یکتا آفریده » سرچشمه گرفته است .پس چون چنین است
هر جانور« سودمندی»عمالً از لحاظ آیینی معرف گاو است و بنا براین گاو كشی نه می تواند
مجاز باشد و نه مراسم و اهمیت خاص داشته باشد ،گو اینکه در گذشته قربانی كردن گاو به
علت گران و مهم بودن این حیوان گاه انجام میشده است .در یشت دهم یا مهر یشت بند
119گفته شده است كه:
« مهر را بستای و مزدا پرستان را بیاموز كه گاوهای كوچک و بزرگ و پرندگان
را ...نزد او پیشکش برند».
در اینجا منظور از«گاو كوچک» گوسفند و بز و منظور از«گاو بزرگ» گاو نر ،اسب و غیره
است .اكنون در ایران ،معیارحیوان نذری برای قربانی كردن ،در جشن مهرگان یک گوسفند یا
بز است(بویس ،ب 1393،؛.)170
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آیین قربانی كردن گوسفند برای ایزد مهر هنوز پایدار است ،چنانکه بویس در بازدید میدانی
كه از یکی از روستاهای زردشتینشین یزد داشته ،شیوه قربانی را توصیف میكند (همان .)174،
نحوه قربانی كردن حیوانات در میان زردشتیان ایران امروزه دچار تغییر شده است .بر اساس
گزارش های میدانی مری بویس كه در سال  1964میالدی در چندین مراسم قربانی زردشتیان
یزد و روستاهای اطراف آن شركت داشته است ،رسم بیهوش كردن حیوان در میان زردشتیان
منسوخ شده و آنان نیز مانند مسلمانان گلوی حیوان را میبرند ،اما سعی دارند با پرستاری از
حیوان قبل از ذبح ،درد و ناراحتی را به حداقل برسانند(نوادری1398،؛ .)139

نتیجه
در این پژوهش به ارائه شیوه قربانی در آیین زردشتی دوره ساسانی پرداخته شد و نتایج زیر
به دست آمد.
در اكثر تمدن های باستان ،خدایان متعدد مورد پرستش قرارمیگرفتند و مردم در مناسبتهای
مختلف برای رضایتمندی و ترس از خشم خدایان و طلب بخشش ،قربانیهای خونین را به
عنوان نذر و هدیه نثار خدایان میكردند .این مراسم در ایران باستان با تأثیرپذیری از اقوام ساكن
در بینالنهرین و رسوم رایج در بین آنها با شیوههای گوناگون به شکل گستردهای متداول بود.
با توجه به رابطه نزدیک و درهم تنیده دین و حکومت در دوره ساسانی ،انجام آیینهای دینی
به شکل فزایندهای گسترش یافت .وجود اقوام با فرهنگ ها و مذاهب مختلف و برداشتهای
متفاوت از آموزههای زردشت ،باعث تفاوت در شیوههای اجرای مراسم قربانی بود .با استناد به
كتیبه كعبه زردشت ،متون فارسی میانه و اوستا ،نظریات مختلفی در مورد شیوههای قربانی ارائه
شده است .در برخی منابع سر بریدن حیوان با كارد تیز نهی شده ،زیرا گردن جانور را جایگاه
اورمزد می دانستند .همچنین قربانی كردن به وسیله كوبیدن چوب بر سر حیوان و بیهوش كردن
آن جهت جلوگیری از ترس و بد مزگی گوشت انجام میشد.
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در گاتاهای زردشت قربانی به نوعی نهی شده و از آداب دروغ پرستان شمرده شده است.
پژوهشگران امروزی با رد شواهد گاهانی ممنوعیت كلی قربانی را نپذیرفتهاند .در یشتها ،قربانی
حیوانات با تعداد زیاد برای ایزدان انجام میگرفته است كه زردشت با این حجم قربانی مخالف
بوده است .برخالف مخالفت زردشت با قربانی حیوانات ،در زمانهای بعدی نیز قربانی بهكلی
برافکنده و عملش متروک نشد ،اما تعدیل یافت .امروزه نیز قربانی كردن همچنان در میان
زردشتیان معمول است و در جشن مهرگان همچون مسلمانان در عید قربان ،به شیوه ذبح اسالمی
قربانی میكنند .باور نگارنده بر این است كه بیهوش كردن حیوان پیش از ذبح ،مهربانی در حق
حیوان است زیرا سبب می شود درد كمتری احساس كند و رنج و سختی كشته شدنش كاهش
یابد .همچنانکه در زمان كنونی گروههای طرفدار محیط زیست در كشورهای غربی فعال هستند
و درباره حقوق حیوانات حساسیت فراوان دارند ،بر بیهوش كردن حیوانات پیش از ذبح پافشاری
میكنند و این روش در اغلب كشورهای جهان رایج شده است.
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محمود افشار1396 ،

•
•
•
•

باقری ،مهری ،دینهای ایران باستان ،چاپ ششم ،تهران ،قطره1392 ،
بریان ،پییر ،امپراتوری هخامنشی ،ترجمه ناهید فروغان ،جلد ،1تهران ،فرزان روز1381 ،
بروسیوس ،ماریا ،شاهنشاهی هخامنشی ،ترجمه هایده مشایخ ،چاپ  ،2تهران ،ماهی1392 ،
بویس ،مری(،الف) تاریخ كیش زرتشت ،ترجمه همایون صنعتیزاده ،جلد  ،1چاپ ،1
تهران ،گستره1393 ،

•

 ،-------جشنهای ایرانیان ،ترجمه همایون صنعتی زاده ،در :سروش پیر مغان(یادنامهجمشید سروشیان) ،به كوشش كتایون مزداپور ،چاپ  ،1تهران ،ثریا1381 ،

• ( ،------ب)«،دین مهر در جهان باستان»  ،مجموعه گزارشهای اولین كنگره مهر شناسی
•
•

در منچستر ،ترجمه مرتضی ثاقب فر ،تهران ،توس1393 ،
بهار ،مهرداد ،از اسطوره تا تاریخ  ،تهران ،چشمه1390 ،
بهرامی ،عسکر «،مهر و مهرپرستی» ،تاریخ جامع ایران ،جلد  ،4تهران  ،مركز دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی1393 ،

•
•
•
•

بهزادی ،رقیه ،قوم های كهن (در آسیای مركزی و فالت ایران) ،تهران ،طهوری1391 ،
پورداوود ،ابراهیم ،یادداشتهای گاتاها ،1394 ،چاپ ،2تهران ،اساطیر1394 ،
پیرنیا ،حسن ،ایران باستان ،1390،جلد  ،1تهران ،مهتاب1390 ،
تاج بخش ،حسن ،تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران ،جلد ،1چاپ  ،4تهران ،دانشگاه تهران،
1393

•

تفضلی ،احمد ،تصحیح و ترجمه سوتکر نسک و ورشت مانسر نسک از دینکرد  ،9به
كوشش ژاله آموزگار ،چاپ  ،1تهران ،مركز دایره المعارف بزرگ اسالمی1397 ،

•

حسنی ،میرزا محمد «،مجسمه شاپور اول درشهر بیشاپور(كازرون-فارس) » ،بخارا ،سال
 ،25شماره  ،611-589 ،141بهمن و اسفند 1399
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آموزههای زردشتی درباره شیوه قربانی کردن حیوانات در دوره ساسانی
•

دابار ،صد در بندهش ، ،بمبئی1909 ،

•

دوشنگیمن ،ژاک ،دین ایران باستان ،ترجمه رویا منجم ،چاپ  ،1نشر علم1375 ،

•

رجبی ،پرویز ،تاریخ ایران(ایالمیها و آریاییها تا پایان دوره هخامنشی) ،چاپ  ،5تهران،
دانشگاه پیام نور1391 ،

• رزمجو ،شاهرخ «،دین و آیین های خاكسپاری» ،امپراتوری فراموش شده ،فرهنگ و تمدن
هخامنشیان ،ترجمه خشایار بهاری ،گرد آورندگان جان كرتیس و نایجل تالیس ،چاپ ،1
تهران ،فرزان روز1392 ،

•

رضی ،هاشم ،آیین مهر میترائیسم  ،تهران ،فروهر1359 ،

•

 ، ---------ترجمه و شرح وندیداد ،جلد ،2تهران ،سوره 1376 ،

•

ژینیو ،فیلیپ ،ارداویرافنامه ،ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار ،چاپ  ،6تهران ،معین1398 ،

•

سرافراز  ،علی اكبر و چایچی امیرخیز ،احمد و سعیدی  ،محمدرضا ،شهر باستانی بیشاپور،
چاپ  ،1تهران ،سمت1393 ،

•
•
•

شایست ناشایست(متنی به زبان فارسی میانه ،پهلوی ساسانی) ،آوا نویسی و ترجمه كتایون
مزداپور ،چاپ  ،2پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1390 ،
عریان ،سعید ،راهنمای كتیبههای ایرانی میانه پهلوی  -پارتی ،چاپ ، 1تهران ،علمی1382 ،
علیشاهی ،سارا «،بررسی فرگرد اول نیرنگستان» پایان نامه كارشناسی ارشد  ،استاد راهنما
چنگیز موالیی ،دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز ،نسخه الکتریکی
برگرفته از ایرانداک1385 ،

•
•
•
•

قلیزاده ،خسرو ،دانشنامه اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته ،چاپ اول ،تهران،
كتاب پارسه1392 ،
 ، ---------فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایه متون پهلوی ،تهران ،كتاب پارسه1387 ،كورت ،آملی ،هخامنشیان ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،چاپ  ،8تهران ،ققنوس1396 ،
كخ ،هاید ماری ،از زبان داریوش ،ترجمه پرویز رجبی ،چاپ  ،14تهران ،كارنگ1389 ،
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•
•
•
•

گاتها (سرودهای زردشت) ،فیروز آذرگشنسب ،چاپ  ،1تهران ،فروهر1391 ،
گزنفون ،كورش نامه ،ترجمه رضا مشایخی ،چاپ  ،8تهران ،علمی و فرهنگی1392 ،
گزیدههای سرودهای ریگ ودا ،تحقیق و ترجمه محمدرضا جاللی نایینی ،چاپ  ،3تهران،
نقره1372 ،
گواهی ،عبدالکریم ،فرهنگ توصیفی ادیان ،چاپ  ،1تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی1390 ،

•

گیرشمن ،رومن ،بیشاپور ،ترجمه اصغر كریمی ،جلد ،1تهران ،سازمان میراث فرهنگی
كشور(پژوهشگاه)1379 ،

•

لسان ،حسین «،قربانی از روزگاركهن تا امروز» ،مجله هنر و مردم ،شماره ،60-70 ،167
1394

• لِوِلین جونز ،لوید و رابسُون ،جیمز ،پرسیکا داستانهای مشرق زمین تاریخ شاهنشاهی
پارس به روایت كتزیاس ،ترجمه فریدون مجلسی ،تهران ،انتشارات تهران1389 ،
•

لولین جونز ،لوید  ،شاه و دربار در ایران باستان(  559تا  331پ.م) ،ترجمه فریدون
مجلسی ،تهران  ،نیلوفر1394 ،

•
•

مانکچی ،اون واال ،روایات داراب هرمزدیار ،جلد  ،1بمبِئی 1922 ،
مجیدزاده ،یوسف ،تاریخ و تمدن بین النهرین(تاریخ فرهنگی -اجتماعی) ،جلد  ،2چاپ،2
تهران ،مركز نشر دانشگاهی1392 ،

•
•
•
•

مصاحب ،غالمحسین ،دایره المعارف فارسی  ،جلد ،2چاپ  ،2تهران ،امیركبیر1380 ،
مکنزی ،دیوید نیل ،فرهنگ كوچک زبان پهلوی ،ترجمه مهشید میر فخرایی ،چاپ ،2
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1379 ،
معین ،محمد ،فرهنگ نامه فارسی معین ،تهران ،فرهنگ نما با همکاری نشر آراد 1387 ،
میرفخرایی ،مهشید ،روایت پهلوی ،چاپ ، 1تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی1390 ،

29

آموزههای زردشتی درباره شیوه قربانی کردن حیوانات در دوره ساسانی
•

موالیی ،چنگیز «،زرتشت و دین او»  ،تاریخ جامع ایران ،جلد ،4چاپ  ،1تهران ،مركز
دایره المعارف بزرگ اسالمی1393 ،

•
•
•
•
•
•

مشکور ،محمدجواد ،تاریخ سیاسی ساسانیان ،جلد  ،1چاپ  ،2تهران ،دنیای كتاب1367 ،
نرشخی ،محمد بن جعفر ،تاریخ بخارا ،ترجمه ابو نصر احمد بن نصرالقباوی ،تلخیص
محمدبن زفر بن عمر ،تصحیح و تحشیه مدرس رضوی ،تهران ،توس1363 ،
نوادری ،غالمرضا ،قربانی در آیین زردشت ،تهران  ،عاصم 1398 ،
ولی ،وهاب  ،بصیری ،میترا ،ادیان جهان باستان ،چاپ  ،3تهران ،سمت1379 ،
هرودوت ،تاریخ هرودوت( ،الف) ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،جلد ،1چاپ  ،1تهران ،اساطیر،
1389
 ،-------تاریخ هرودوت( ،ب) ،ترجمه هادی هدایتی ،جلد  ،1چاپ  ،2تهران ،دانشگاهتهران1389 ،

•

یاحقی ،محمد جعفر ،فرهنگ اساطیر و داستانوارهها در ادبیات فارسی ،چاپ  ،5تهران،
فرهنگ معاصر1394 ،
Other refrenses:

,Librairie

Ghirshman, R, Fouilles de chapur,Bichapour
Orientalist Paul - Geuthner,Paris, vol.1, 1971.

Sprengling, M, Third Century IRAN Sapor and Kartir, prepared
and distributed at the oriental institute university of Chicago,
1953.

•
•
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پژوهش آلمانیها درمورد خاور نزدیک باستان و ارتباط آن با منافع سیاسی
اقتصادی ،از امپراتوری آلمان تا جنگ جهانی دوم

1

استفان هوزر
ترجمه :مریم كاشف نیا

2

تاریخ دریافت  – 1400/04/07تاریخ قبول 1400/05/30
دوفصلنامه مطالعات ایران كهن – شماره دوم ،سال اول ،پاییز و زمستان (1400شاپا )2783-4247

چکیده
اهمیت تاریخ باستان و باستان شناسی به منظور ایجاد هویت ملی در سالهای اخیر بارها
مورد تأكید قرار گرفته است .این مقاله به اهمیت مطالعات خاور نزدیک در آلمان از سال 1870
تا  1945میپردازد .این پژوهش به منافع سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی رایج در آلمان زمان ویلهلم
می پردازد .پس ازجنگ جهانی اول ،به دالیل ایدئولوژیکی و سیاسی مختلف ،این دغدغه ،مسیر
جدیدی را در مطالعات یونان باستان باز كرد ،در مدتی كه رژیم نازی روی كار بود ،رویکرد
مطالعه خاور نزدیک دوباره تغییر كرد ،كه با تنزل مقام افراد سامی و ستودن آریاییها همراه بود.
در هر حال ،با هرگونه موضوع ایدئولوژیکی نسبت به خاور نزدیک ،پژوهش در مورد این
موضوع در روابط بین الملل نقش مهمی داشته و عاملی برای نفوذ آلمان در منطقه بوده است.
واژگان کلیدی :ایران ،آلمان ،تاریخ ،باستان شناسی ،سیاست و دین

1

این مقاله ترجمه ای است از؛

German Research on the Ancient,Near East and Its Relation to Political and Economic
Interests from Kaiserreich to World War II,Stefan R. Hauser. Originally Published
book:2004,Germany.pp.155-179.
https://doi.org/10.31819/9783964565259-toc
2دانشجوی دکترای تاریخ ایران قبل از اسالم ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی maryamkashefnia@gmail.com
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مقدمه
پژوهش در تاریخ ،به طور كلی پرسشهایی را بازتاب میدهد كه در حال حاضر مطرح
میشوند .اغلب تأثیر ایدئولوژیهای كنونی و اهمیت آن كه به حوزه های مشخص پژوهش
ارتباط دارد ،تنها در نگاهی به گذشته روشن میشود .یک مثال ساده برای همبستگی منافع سیاسی
و اقتصادی ،جست و جوی دستوركارهای فرهنگی مناسب برای شرایط خاص وعالقه به عهد
باستان ،مطالعه خاور نزدیک باستان در آلمان است .مقاله حاضر ،به این سؤال پاسخ میدهد :چه
ارتباطی میان دستوركارهای سیاسی و پژوهش تاریخی از كایزرایش 3تا رایش 4سوم وجود دارد؟
اهداف كلی پژوهش تاریخی ،حتی حوزه های تاریخی یا عالیق باستانشناسی در تمدنهای
باستان ،در ارتباط با پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی تغییر كردهاند.

امپراتوری آلمان و پیدایش مطالعات خاور نزدیک باستان
تأسیس امپراتوری آلمان در سال  1871را میتوان یک گام منطقی در پیشرفت اقتصادی و
سیاستهای پروسیها 5برای تسلط دانست .صنعتیسازی و شهرسازی ،به همراه رشد چشمگیر
جمعیت و افزایش عدم توازن اجتماعی ،از ویژگیهای دورهای است كه آن را كایزرایش مینامیم.
در طول حکومت كایزر ویلهلم دوم ( ،)1918-1888آلمان به یکی از كشورهای صنعتی پیشرو
در جهان تبدیل شد .گسترش صادرات صنعتی آلمان ،به ویژه در آغاز قرن بیستم ،موجب ایجاد
بحثهایی پیرامون جایگاه جدید آلمان در امور بینالملل شد .عموماً این باور وجود داشت كه
نقش آلمان ،به عنوان یکی از قدرتهای قاره اروپا ،فقط تا زمانی میتواند ادامه داشته باشد كه
این كشور قدرت خود را فراتر از مرزهای اروپا و در سطح جهان نیز به كار گیرد .آلمان كه در
مسابقه استعمارگری ،به خصوص در مقایسه با بریتانیا و فرانسه عقب مانده بود ،این كشور منافع

3

Kaiserreich
Rcich
5
Prussian
4
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مهمی در منطقه خاور نزدیک ،پس از كنارهگیری بیسمارک 6در سال  ،1890برای خود قائل شد.
آلمان به دالیل گوناگونی ،روی امپراتوری تضعیف شده عثمانی تمركز كرد .از جمله این عوامل
مهم می توان به استقالل نسبی این امپراتوری و موقعیت استراتژیک سیاسی جغرافیایی آن اشاره
كرد كه میان روسیه ،ایران و مصر تحت سطله بریتانیا ،واقع شده بود .امپراتوری عثمانی نه تنها
از لحاظ همه انواع مواد خام ،به خصوص نفت و فلزات ،غنی بود ،بلکه میتوانست بازار
نویدبخشی برای مصرف محصوالت صنعتی باشد .برخی كارشناسان این كار را فرصتی برای
احیای محصوالت كشاورزی ،پنبه ،تنباكو و غالت از ناحیه بینالنهرین ،پس از ایجاد مجدد
ساختار شیوه تولید میدانستند.
در دل این محاسبات آلمان ،برنامه ساخت شبکههای راهآهن در امپراتوری عثمانی ،به ویژه
راه آهن بغداد ،قرار داشت كه قسطنطنیه و خلیج فارس را از طریق بغداد ،به یکدیگر متصل
میكرد .تأسیس این راهآهن برای ا طمینان حاصل كردن از انتقال سریع كاالها از اروپا به خلیج
فارس و حتی االمکان ،هند ،در كوتاهترین مسیر ممکن بود .در نتیجه ،راهآهن بغداد ،رقیب سریع
كانال سوئز كه تحت كنترل بریتانیا بود ،به حساب میآمد .پیش از آن در سال  ،1888دویچه
بانک 7بنابر تشویق جدی كایزر ویلهلم دوم و برخالف توصیه صدر اعظم بیسمارک 30 ،میلیون
مارک اعتبار به امپراتوری عثمانی برای ساخت 1000كیلومتر نخست راهآهن آنتالیا وام داد «.این
كار ،آغاز جایگاه مهم آلمان در امور اقتصادی و مالی تركیه بود ».این تأثیر روزافزون آلمان با
خود فعالیت گسترده و منحصربهفرد این كشور در زمینه باستانشناسی در امپراتوری عثمانی را
به همراه آورد .در نیمه دوم قرن نوزدهم ،در ارتباط با استعمارگری سایر بخشهای جهان توسط
اروپا ،كاوشگران میبایست ازدورترین نقاط دنیا دست به اكتشاف میزدند .اروپاییان پیشتازان

 Bismarck 6بیسمارک (صدراعظم امپراتوری آلمان ،معروف به صدر اعظم آهنین -مترجم)
Deutsche Bank 7به معنی بانک آلمانی ،شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمانی و چندملیتی است ،که شعبه
مرکزی آن در شهر فرانکفورت قرار دارد( .مترجم)
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كسب منافع جدید در مناطق و فرهنگهای خارجی شدند .در این مورد ،آنچه اهمیت دارد ،آن
است كه صنایع دستی و هنری اواخر قرن نوزدهم ،به عنوان منابع بیشتر یا جایگزین برای (فهم)
متون موجود در كتیبههای فرهنگی ،پذیرفته شدند .این اهمیت اشیا (و به طور كلی باستانشناسی
آگاهانه از آنها) به كاوشگری فرهنگهای غیردخیل در متون كتاب مقدس ،متون یونانی و رومی،
امکان گشودن پنجرههای جدیدی در گذشته را داد .این گذشته نه تنها برای دوران ما قبل تاریخ،
كه باعث شد آلمان به عنوان كمکكننده ای معروف در باستانشناسی و مطالعه تاریخ بومی شود،
صدق میكند ،بلکه برای مطالعه قومیتشناسی و باستانشناسی در سراسر جهان نیز به كار میرود.
این امر ،همزمان با رغبت شدیدی برای (شناخت فرهنگ) بیگانه وغیربومی به همراه منافع
اقتصادی رخ داد .در نتیجه ،حدود سال  1900چندین موزه فرهنگهای غیركالسیک در برلین،
برمن ،هامبورگ و مونیخ تأسیس شد .به ویژه ،موزههای سلطنتی پروسیها در برلین طی اندک
سالیانی پدید آمدند .این موزهها ،بخشهای هنر آفریقایی ،اقیانوسیهای ،هندی و همچنین ،هنر
خاور دور ،خاور نزدیک باستان ،اسالمی و روم شرقی داشتهاند .این جهتگیری مجدد فرهنگی،
به معنای جدایی كامل آلمان از هواداریاش از یونان 8نبود ،زیرا {اعتقاد به یونان} بخش
تعیینكنندهای از هویت فرهنگ آلمان را از اواخر قرن هجدهم تشکیل میداد .باوجود این ،این
امر ،خود انحراف مهمی از هواداری از فرهنگ یونان و درهم شکستن یک سلطه(فرهنگی) بود.
در حالی كه در اواخر قرن نوزدهم ،تصویری ایدهآل و آرمانی از یونان ایجاد شده بود و یک
ارتباط درونی میان یونان باستان و مدرن پدید آمده بود .هرچه مطالعات درباره دوران باستان
تخصصیتر شدند ،آزمایشهای پژوهشی نیز واقعگراتر شد .در همین زمان ،با حمایت قیصر
ویلهلم دوم ،9اصالحاتی كلی در سیستم آموزشی ،باعث ارتقای درجه دبیرستان و دانشکده فنی
شد تا با گومنازیوم( 10انسانشناسی) و دانشگاه در یک مرتبه قرار بگیرند .آموزش كالسیک  ،با
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ویژگی مفهومی رمانتیک از رابطهای نزدیک میان یونان باستان 11و آلمان ،بهطور روز افزون در
سازگاری با مطالبات آن دوره ،بیربط و غیرضروری قلمداد میشد .برتری یونان در مسائل
زیباییشناسی هنوز هم در سطح وسیعی پذیرفته میشد و بر خالف عالقه قیصر به نوگرایی،
باستانشناسان (بهطور مثال ،باستانشناسان كالسیک) ،جایگاه ثابتی را در دادگاهها و همچنین در
سرتاسر جامعه آلمان به خود اختصاص داده بودند .مطالعات كالسیک همچنان در زیست فرهنگی
نخبگان تحصیلکرده رواج داشت اما برتری آن دیگر محرز و بیتردید پذیرفته نمیشد .تأكید
دوباره بر میهنپرستی ،سبک ملیگرایی آلمانی نوینی مستقل از یونان كالسیک و جاذبهای شدید
همراه با دلبستگیهای كمنظیر معطوفشده به فرهنگ بیگانه را پرورش داد .در این شرایط ،خاور
نزدیک باستان اهمیت خاصی پیدا كرد.

کشف خاور نزدیک 12باستان
تا اواسط قرن نوزدهم ،آگاهی از تاریخ شرق باستان در اروپا بهطور عمده ،از منابع نوشتههای
كالسیک و انجیل برگرفته شده بود .با اینحال در دهه  ،1840ابتدا پاول امیلی بوتا ،13كنسولگری
فرانسه در موصل و پس از آن ،آستین هنری الیارد 14انگلیسی شروع به حفاری تعداد زیادی از
نقشبرجستههایی كردند كه در نیمه اول هزاره اول قبل از میالد ،قصرهای پادشاهان

آشوری15

را آراسته بود .كاوشگران كه ابتدا به عنوان عملیات مخفی كار را شروع كرده بودند ،توجهات
بسیار زیادی را برانگیختند ،بهویژه پس از اینكه برخی از نقوش برجسته به پاریس و لندن آورده
شده و به جمعیت عظیمی از استقبالكنندگان مردمی نمایش داده شد .عالوه بر نقوش برجسته،
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دهها هزار لوح گلی حاوی دستنوشته در نوشتههای خط میخی آكدی 16اخیراً كشفشده ،پیدا
شد .رقابت شدیدی بین فرانسویها و انگلیسیها بر سر كاوش و حفاری مکانهای باستانی،
بهوجود آمد .در سال  ،1895فرانسویها حتی موفق شدند انحصار اكتشافات باستانی در سرتاسر
سرزمین ایران (پرشیا) را به دست آورند .اگرچه كه وسعت پژوهشهای باستانی و زبانشناختی
محدود بود اما جریانی مداوم از فرهنگهای تازهكشفشده را فراهم كرد .این زمینه و نیز آثار
هنری بینالنهرینی 17كه از میانههای قرن نوزدهم به موزه لوور و موزههای بریتانیا سرازیر شدند،
توجه آلمان و بهویژه اذهان عمومی پروسیها را به خود جلب كرد .این عالقه وقتی بیشتر شد
كه باوری عمومی بر این مبنا شکل گرفت كه نوشتهها و آثار هنری بینالنهرینی پیشینه و زمینه
انجیل را شکل می دهد .اهمیت این مسأله در آن بود كه انجیل و جهان فکری یونان بهعنوان
اساس و سنگبناهای اولیه فرهنگ غربی به شمار میرفتند .در واقع ،عالقه عمومی به انجیل و
كشف عجیب یک لوح خط میخی حاوی روایتی بینالنهرینی از داستان سیل بزرگ18بودند كه
در شکلگیری اولین درجات تخصص در خط میخی آشوری در آلمان از سال  1875به بعد مؤثر
بودند .عالوه بر تمایل خالصانه تاریخی و باستانشناختی ،این مسأله مورد قبول عموم بود كه
وضعیت سیاسی و اقتصادی جدید آلمان باید در نقطه مقابل وضعیت فرانسه و بریتانیا تلقی شود.
برتری شناختهشده آلمان در تحلیل پژوهشگرایانه جهان باستان نیز باید در نمایش عمومی آثار
هنری مادی عنوان شود .در سال  ،1878موزههای برلین اولین پروژههای خود در امپراتوری
عثمانی 19را با حفاری محراب پرگامون ،20شروع كردند .خالی از لطف نیست كه بدانیم كارل
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هومان 21كاوشگر در حین انجام وظیفه بهعنوان مهندس راهآهن در غرب تركیه 22در سال 1871
با این ویرانهها آشنا شد .بین سالهای  1895و  ،1899كاوشگرانی با قراردادهای بلندمدت شروع
به كار در غرب تركیه ،در پریهنه ،23ملط 24و دیدیما 25كردند و بهخاطر مقیاس كار ،رویکرد و
روشهای پیشرفته حفاری ،سندسازی و تجزیه و تحلیل خود  ،مشهور شدند .با اینحال این
پژوهش همچنان عهد یونان باستان را مورد توجه قرار داده است و توسط نهادهای رسمی دولتی،
موزههای برلین و نهادهای باستانشناسی آلمان انجام گرفته است .پژوهشها در بینالنهرین،
مسیری متفاوت را پیمود .بهجای دولت ،این كارگروه شرقی خصوصی ،تأسیسشده در سال
 ،1887بود كه از اولین كارزارهای كوچک در بینالنهرین شمالی و جنوبی حمایت كرد .اگرچه
كه این كارزارهای كوچکمقیاس ،در نهایت منجر به توجه دولت به این قضیه شد .در فوریه
 1897هیأتی از فرهنگستان علوم پروس با یک سخن وزیر فرهنگ به كار خود سرعت بخشید.
او بهطور رسمی اذعان داشت كه پژوهش در بینالنهرین «یکی از مهمترین وظایف در حال
حاضر» است .درجه اهمیت آن شاید با اهمیت فرهنگی رایش در آلمان ،در یک سطح قرار
می گیرد .اگر آلمان در «احیا كردن دنیایی گمشده در حافظه بشر و در بازیابی هزاران سال از
تاریخ بشر از طریق آثار هنری و كتیبهها» مشاركت كند .بهویژه از زمانیكه كاوشهای فرانسویها
و انگلیسیها «آگاهی ما از ریشه فرهنگمان» را متحول و دگرگون كرده است .تنها پس از گذشت
سه ماه ،فرهنگستان علوم پروس 26برای تحقیق و پژوهش در ناحیه دجله و فرات ،یک كمیسیون
رسمی تشکیل داد (كمیسیون بررسی سرزمینهای دجله و فرات) كه پژوهشگرانی را باهدف

Carl Humann
Western Turkey
 Priene; 23یک منطقه مسکونی در تركیه است كه در دوران یونان باستان ساخته شده است.
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 Miletos;24میلت ،یا میلتوس شهر مشهور ایونیای باستان ،در غرب آناتولی بر ساحل دریای اژه.
 Didyma; 25یک محوطه باستانی مذهبی در تركیه است كه در شهر دیدیم واقع شدهاست.
Prussian Academy of Science
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یافتن مکانهای مناسب و مطلوبی برای حفاری ،اعزام كرد .پس از مباحثه و مذاكرههای بسیار،
آنان بر انتخاب بابل دوران باستان به توافق رسیدند اما پروژه حفاری و خاکبرداری به انجمن
آلمانی پژوهشهای خاورزمین (بهاختصار  DOGكه ازاینپس این نام در متن آورده میشود)
واگذار شد .این انجمن در سال  1898پایهگذاری شد و كمیسیون مشرق زمین پیشین را یکپارچه
و متحد كرد .از فهرست اسامی مؤسسان و هیأت اجرایی میتوان حدس زد كه این انجمن
منحصراً بر پایه زمینههای بشردوستانه بنا نشده است .در میان آنان ما به ردههای باالتری از
بانکداران آلمانی كه با امپراتوری عثمانی ارتباطی دارند ،ازجمله فون زیمنس ،27روچیلد28و
دلبروک ،29پی میبریم و همچنین با صنعتگرانی همچون كروپ ،30راتنو 31و بورسیگ32آشنا
میشویم .عالوه بر این سیاستمداران و پژوهشگران برجسته مشرق زمین را شناسایی میكنیم.
انجمن از حمایت پرشور و اشتیاق امپراتور لذت میبرد .وی در دومین دیدار خود از بیتالمقدس
و دمشق در سال  ،1900حمایت دوستانهاش را از سرزمینهای اسالمی علناً اظهار كرد .در سال
بعدی ،او حامی و پشتیبان  DOGشد و با توجه به زندگینامه وی ،در تمام سخنرانیهای عمومی
انجمن حضور پیدا كرد؛ بنابراین زمانی كه  DOGدر تعدادی از سرزمینهای بینالنهرین از قبیل
بابل یا آشور ،حفاری و خاکبرداریهایی در سال  1899و  1903راهاندازی كرد ،از جانب
امپراتور مورد استقبال و حمایت فراوان قرار گرفت .این حفاریها ،در روشها و شیوههای
باستانشناسی موجود در منطقه انقالبی ایجاد كردند و دانش كلی درباره بینالنهرین را تا حد
زیادی گسترش دادند .هرچند از همان ابتدا ،این تعهدات و اقدامات ،با تهیه و فراهم كردن اشیایی
برای موزه برلین بهعنوان موزه ملی ،در مقایسه با موزه بریتانیا و لوور ،جاهطلبیهای ناسیونالیستی
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در نظر گرفته شدهاند .در كنار حفاریهای انجامشده در غرب تركیه ،آنان موجب ایجاد اعتبار و
نفوذ آلمان ،پیرامون زمینه باستانشناسی ،نزد حاكم عالیمقام امپراتوری عثمانی شدند.عموم مردم
آلمان بهراحتی به مطالعات خاور نزدیک دست یافتند؛ مجذوب این جریان همیشگی اكتشافات
جدیدی شدند كه مستقیماً اشاره دارند به عالقه مفرط آنان به ماجراجویی و فرهنگهای
خارقالعاده غیربومی و همچنین به عالقه و رابطه آنها با اصل و ریشههای كتاب مقدس .چندین
طرح برای جزیره موزه در برلین ،وسعت و فضای رو به رشد و افزایشی را برای خاور نزدیک
باستان دربرمی گرفتند .اگرچه بینالنهرین نیز در دیگر كشورها معروف و شناخته شده بود،
همانطور كه بهعنوان یک نمونه در طرحهای مربوط به موزه دانشگاهی در فیالدلفیا در سال
 1896به آن اشاره شده بود ،اما شدت حمایت و پشتیبانی سیاسی مطالعات مربوط به خاور
نزدیک باستان ،برای آلمان منحصربهفرد و بینظیر بود .مطالعات و تحقیقات پیرامون موضوع
خاور نزدیک باستان كه به دلیل محبوبیت فراوان پشتیبانی شدهاند ،بهواسطه عالیق و روابط
سیاسی و اقتصادی برانگیختهشده و تحت حمایت امپراتور ویلهلم دوم قرارگرفتهاند كه از منظر
سرمایهگذاری امروزی و مدرن در حوزه فرهنگ توسط دولت بهصورت خیرخواهانه ،تبدیل به
یک زمینه عالی برای منطق غیر كالسیک شدهاند.

بازگشت آلمان به خاور نزدیک پس از جنگ جهانی اول
جنگ جهانی اول جاهطلبی های آلمان را در راستای ایفای نقشی برجسته و پیشرو در توافق
قدرتهای امپریالیست ،از بین برد .آلمان مستعمرههای خود را از دست داد و تأثیر و نفوذش در
منطقه خاور نزدیک متوقف شد .تعجبی ندارد كه باستانشناسی در خاور نزدیک كه یکی از
پرچمداران ایدئولوژیکی امپریالیسم فرهنگی آلمان است ،بهشدت دستخوش تغییر شد .تورم
بیشازحد و نقش كشور آلمان بهعنوان دولت مطرود درصحنه بینالمللی ،سالهای زیادی از
هرگونه امیدواری برای نوسازی حفاریها در منطقه خاور نزدیک جلوگیری كرد .عالوه بر
محدودیتهای بینالمللی سیاسی كه به آلمان تحمیلشده بود ،پژوهشگران آلمانی پی بردند كه
به دلیل نقش و وظیفه آنان در طول جنگ جهانی ،از انجمنهای بینالمللی منع و محروم شدهاند.
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سه پیشنیاز اساسی كه آلمانها برای بازیافتن جایگاه خود در تحقیقات باستانشناسی با آنها
مواجه خواهند شد :اولازهمه حلوفصل كردن بحران اقتصادی آلمان؛ دوم برقراری مجدد روابط
سیاسی با دولتهای جدید كشورهای تحقیقاتی و در آخر آرامسازی تنشهای بینالمللی .در
اینجا ،عهدنامه راپالو 33در سال  1922و پیمان لوكارنو 34در سال  1925و پذیرش آلمان در جامعه
ملل و شورای دائمی آن در سال  ،1926مسیر را برای تحقیقات آلمان در ایران ،تركیه و عراق
هموارساختهاند.

ایران
اولین پژوهشگر آلمانی كه به منطقه خاور نزدیک بازگشت ،ارنست هرتسفلد بود كه در سال
 1923از ایران شروع به كاركرد .هرتسفلد در تحقیقات خاور نزدیک ،از بسیاری جهات ،نقش
ویژهای را ایفا كرده است .یکی از مهمترین دستاوردهای وی رشد عالیق و اهمیت باستانشناسی
در ایران بوده است و به دولت آن كشور كمک كرده تا امتیاز انحصاری فرانسه در تحقیقات
باستانشناسی را كه از سال  1895صاحب آن بود ،از بین ببرند .عالوه بر این ،شرایط سیاسی
حاكم در ایران بهعنوان بخش مهمی در رشد نقش هرتسفلد بهعنوان پژوهشگر برتر منطقه،

 33عهدنامه راپالو ( )Treaty of Rapalloاصطالحی است در مورد عهدنامه مودت آلمان و شوروی كه در سال
 1922در شهر راپالو در ایتالیا و در حاشیه كنفرانس جنوا منعقد شد .مطابق این توافق طرفین ادعاهای مربوط به
قلمرو اقتصادی معاهده برست-لیتوفسک و معاهدات جنگ جهانی اول را نادیده گرفته و به همکاری نظامی و
اقتصادی با یکدیگر پرداختند.
 34پیمان لوكارنو ( )Locarno Treatiesنام مجموعهای از عهدنامهها بود كه پس از جنگ جهانی اول میان متفقین
و آلمان در تاریخ  3دسامبر  1925در لندن به امضا رسید .به موجب این پیمان آلمان به خانواده دولتهای اروپایی
پیوست و مرزهای غربی خو د با فرانسه و بلژیک را به رسمیت شناخت و از اراضی خود كه به لهستان داده شده
بود صرفنظر كرد .در ماده دوم قرارداد ذكرشده بود كه اگر آلمان به منطقه غیرنظامی حمله كند باید بهطور یکپارچه
در برابرش ایستاد.
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دخالت دارد .اگرچه ظاهراً بهصورت مستقل ،ایران پس از جنگ جهانی اول بیش از پیش ،قویاً
تحت تأثیر بریتانیا قرار گرفت .این امر باعث قرار گرفتن روابط اقتصادی آلمان و ایران در بدترین
حالت شد .با وجود این تمایل ایرانیان و همچنین روسها نسبت به كاهش تأثیرات بریتانیاییها،
مطلوب و دلخواه فعالیتهای آلمان در كشور ایران واقع شد .بنابراین ،ورود هرتسفلد 35به ایران،
در ظاهر با روابط دوستانه دوباره ایران و آلمان در ارتباط بود .با اینحال ماندن او در ایران كه
همراه با وقفههایی كوتاه ،تا سال  1934ادامه یافت ،بهطور رسمی به پشتوانه دولت آلمان نبود.
در طول سالهای اولیه حضورش در ایران ،تنها حمایتی كه از او شد ،پرداخت كامل حقوق
ترخیص از استادی دانشگاه بود كه وی از سال  1919در برلین به آن مشغول بود .در سال ،1926
هرتسفلد به مقام مشاور رئیس در امر آمادهسازی قانون آثار باستانی جدید منصوب شد كه این
قانون به انحصار فرانسه پایان میداد .هدف او تبدیل شدن به اولین مدیر آثار باستانی در ایران
بود ،هرچند كه با توجه و پشتیبانی رسمی بسیار محدود از پژوهشهای وی در آلمان ،این كار
بینتیجه ماند .هرتسفلد تنها عضو غیرایرانی انجمن آثار ملی 36بود ولی بهدلیل فشار دیپلماتیک
فرانسه ،به جای او ،آندره گودار 37معمار فرانسوی به اولین سردبیر اداره آثار باستانی و موزه ملی
در دست طراحی ،تبدیل شد .با اینحال ،هرتسفلد در تهران ماند و به كار برجسته و پیشگامانه
خود (كار روی پایتختهای هخامنشی ،پاساگارد و پرسپولیس) ادامه داد .از دهه  ،1920وزیر
امور خارجه آلمان به نفوذ فرهنگی در ایران دیگر توجهی نشان نمیداد .بهعالوه ،با وجود ابراز
عالقه ایران به روابط نزدیک اقتصادی با آلمان ،روابط تجاری میان دو كشور در سطح پایینی
باقی ماند .این امر با شکست هرتسفلد در بهدست آوردن پشتیبانی مالی برای كاوشها و بنیان
نهادن شعبهای از سازمان آثار باستانی آلمان در ایران ،همزمان شده بود .او كه از سالها درخواست
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و خواهش بی ثمر از دولت و بنیادهای پژوهشی آلمان صبرش لبریز شده بود ،باالخره تصمیم
گرفت كاوش و حفاری در پرسپولیس را با پشتیبانی مالی از سوی مؤسسه خاورشناسی
شیکاگو ،38آغاز كند.

ترکیه
همانطور كه در باال شرح داده شد ،آلمان و امپراتوری عثمانی ،39تا قبل از جنگ جهانی اول،40
روابط سیاسی ،تجاری و باستانشناختی عمیقی با یکدیگر داشتند .ولی مشکالت در از سرگیری
امور بعد از جنگ ،تنها ناشی از وضعیت اقتصادی و سیاسی آلمان نبود و به تغییرات رخداده در
خاک امپراتوری فروپاشیده عثمانی نیز مربوط میشد .دولتهای جدیدی برپا شده بودند كه
مهمترین آنها تركیه و عراق بود و روابط دیپلماتیک ،سیاسی و اقتصادی جدیدی باید برقرار
میشد .تنها بعد از اینکه مصطفی كمال (آتاترک) 41خالفت را عزل كرده و نظام ریاستجمهوری
را جایگزین آن كرد ،روابط دیپلماتیک میان تركیه و آلمان در سال  1924از سر گرفته شد .در
ادامه شعبهای از دویچه بانک( 42بانک آلمانی) در استانبول افتتاح شد و قراردادهایی میان تركیه
و نجیبزادگان آلمانی ،صاحبان كارخانههای هواپیمایی آلمان ،بهمنظور تأسیس كارخانه
تسلیحات ،امضا شد.
با در نظر گرفتن وضعیت سیاسی در تركیه ،جای تعجب ندارد كه پژوهشهای باستانشناختی
آلمان تا سال  1927متوقف شده بود .با وجود این ،با توجه به وضعیت اقتصادی جمهوری
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وایمار ،43شروع دوباره كاوشها و حفاریهای آلمانیها در تركیه نشاندهنده این بود كه در
اولویت قرار داشتن باستانشناسی همچنان در آلمان مورد استقبال قرار میگیرد و در سیاست
خارجی آلمان دارای اهمیت زیادی است .خیلی زود و پس از اینكه سفارت آلمان در استانبول
باز شد ،مؤسسه باستانشناسی آلمان در خصوص افتتاح شعبهای از مؤسسه در تركیه پرس و جو
كرده و درخواست پشتیبانی از آن كرد .گرچه مذاكرات پیچیده و دشوار ،افتتاح مؤسسه را تا سال
 1929به عقب انداخت ،اما وقتی بیشتر فعالیتهای باستانشناختی آلمانیها در دوران قبل از
جنگ در این زمینه از سر گرفته شد ،در اوایل دهه  ،1930تمركز آنها بر میراث كالسیک یونانی
بود .كامالً مستقل از این مذاكرات ،اكهارد اونگر 44كه پایاننامه درجه شایستگی 45خود را در
رشته باستانشناسی خاور نزدیک در سال  1924برلین چاپ كرد ،به مدت یکسال بین سالهای
 1924و  1925و بار دوم بین سالهای  1932تا  ،1935ریاست موزه باستانشناسی در استانبول
را بر عهده داشت .از سرگیری پژوهشهای باستانشناختی آلمان ،تشدید روابط تجاری بین دو
كشور را در پی داشت .با اینحال ،آلمان هرگز نفوذ خود در سیاست خارجی تركیه را دوباره به
دست نیاورد زیرا همواره این نفوذ را داشت.

عراق
درحالیكه ایران هرگز توجه تاریخی و باستانشناختی زیادی را به خود جلب نکرد و همچنین
باستانشناسی آلمانیها در تركیه تنها محدود به دورههای كالسیک بود ،قلب مطالعات خاور
نزدیک و صحنه كاوشها و حفاریهای وسیع و بسیار محبوب در دوران قبل از جنگ جهانی
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اول ،منطقه بینالنهرین 46بود .بعد از جنگ ،این منطقه به عراق تحت قیمومت انگلیس 47تبدیل
شده بود .از نظر باستانشناسان آلمانی ،این وضعیت ناامیدكننده بود .آلمان با دولت جدید روابط
رسمی یا اقتصادی نداشت .پشتیبانی عظیم ناتگمینشافت ( ) Notgemeinschaftحمایت آن
مؤسسه از مطالعات خاور نزدیک نشان میدهد كه تا چه حد فضای فکری در روزگار جدید
دستخوش دگرگونی شده است .این مطالعات اكنون به عنوان یک رشته دانشگاهی پذیرفته شده
است و نه تنها توسط بنیادهای خصوصی بلکه با بودجه دولتی پشتیبانی می شود .در حالی كه
هیچگونه ارتباط رسمی سیاسی و نیز اندک عالقه محدود به ارتباطات تجاری با عراق از سوی
آلمان وجود نداشت ،باستانشناسی یکبار دیگر اسباب نفوذ آلمان در عراق را فراهم آورد.

بازخوردها به خاور نزدیک باستان در دوران آلمان وایمار
حمایتكردن اعضای حمایتگر  DOGبه طور قابل مشاهده ای كاهش یافته بود .مشکالت مالی
در داخل كشور و نیز اوضاع سیاسی جدید هرگونه امید نسبت به احیای تحقیقات در بینالنهرین
را در نطفه خفه كرده بود .عالوه بر این ،به جز محمولههای پیشین كه شامل آجرهای لعابدار
دروازه معروف ایشتار از بابل بود ،یافتههای باستانشناسی در بابل و آشور كه مربوط به دوران
پیش از جنگ جهانی اول بود ،نیز همچنان به برلین ارسال نشده بود .در چنین
شرایطی( Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaftاتحادیه اضطراری بورس
تحصیلی آلمان) ،از به یادرفتن قضیه كاوش در بینالنهرین جلوگیری كرد .در حلقه داخلی این
نهاد ،میتوان چندین طرفدار بسیار قدرتمند مطالعات خاور نزدیک را یافت؛ خصوصاً مورخانی
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مانند ادوارد مایر 48و تئودور ویگاند 49و نیز رئیس این اتحادیه ،فردریش اشمیت اوت 50كه از
ابتدا در عضویت هیأت مدیره  DOGبوده است .تعداد بسیاری از باستانشناسان ،برای انتشار
یافتههای كاوشهای  DOGو نیز پژوهش روی اشیای موزه جدید خاور نزدیک كه در برلین
تدارک آن دیده شد ،كمکهزینه دریافت كردند .پس از سال  ،1926حتی برای راهاندازی مجدد
كاوشها نیز حمایتهای مالی افزایش یافت .مطالعات باستان شناسی به طور عام و مطالعات
شرقشناسی به طور خاص ،دو حوزهای بودند كه منابع مالی بسیاری به خود جذب میكردند و
این مسأله در حالی رخ میداد كه زیست شناسی ،زراعت ،علوم انسانی ،مابقی علوم اجتماعی و
مهندسی چنین وضعی نداشتند .در نتیجه ،همان گونه كه تصور میشد ،در این سالها مطالعات
بینالنهرین ،حمایت ومساعدت های بسیاری برای پژوهش و كاوش دریافت كرد .در سال 1926
كه آلمان وایمار به عضویت جامعه ملل درآمد ،یافتههای كاوش در آشور ،كه طی دوران جنگ
در پورتو پرتغال نگهداری می شد ،انتشار یافتند و پس از این به برلین منتقل شدند .اندكی بعد،
والترآندره ،51كه در این زمان سرپرست موزه خاور نزدیک برلین بود ،اجازه ارسال اشیا از بغداد
به برلین را دریافت كرد (ارسال بیش از نیمی از یافتهها از بابل به برلین) .نیز زمانی كه در بغداد
به سر می برد ،وی به این ترغیب شد كه تحقیقات میدانی را انجام دهد كه به راهاندازی مجدد
كاوشها منجر شد .در سال  ،1928در دو مکان بسیار معتبر یعنی اوروک و نیز در تیسفون،
پایتخت امپراتوری ساسانیان ،كاوشها آغاز شد .هر دو كاوشها توسط ادوارد مایر اداره و
ساماندهی میشد؛ فردی كه به عنوان چهرهای برجسته در زمینههای تاریخ باستان و مطالعات
خاور نزدیک و نیز شخصیتی تأثیر گذار در مؤسسات مطالعات آلمانی ،به ویژه در ناتگمینشافت
شناخته میشد .توجه به این نکته شایان توجه است كه در دوره آلمان وایمار ،هیچگونه كششی
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در آلمان برای ارتباطات اقتصادی با عراق وجود نداشته است .اولین مأمور سیاسی آلمان به عراق،
فریتز گروبا در سال  1932به این كشور اعزام شد .شرایط مذكور قاعدتاً كمکحال كاوشهای
باستانشناختی نبوده است .با این حال ،روابط شخصی و دوستانه با همکاران بینالمللی برقرار
بوده است .در حالی كه بودجه مطالعات خاور نزدیک در دوران آلمان وایمار افزایش مییافت،
در سوی دیگر توجه عمومی به این رشته كاهش یافته و شخصیتهای آكادمیک سایر رشتهها
نیز به این مطالعات با افت روبهرو میشد .ادوارد مایر در سال  1908بیشتر همکاران خود را به
سبب عدم «انعطاف فکری» ایشان مورد سرزنش قرار داد تا آنان با تغییراتی كه در درک تاریخی
كه به سبب كشفیات متون آشوری به وجود آمده ،كنار بیایند .اما دانش رو به رشد شتابان این
حوزه و نیز انواع زبانهایی كه یک متخصص در این بخش بایستی آنان را فرا بگیرد ،یک مشکل
جدی محسوب میشد .به آن سبب كه پژوهشهای بیشتری در خصوص خاور نزدیک باستان
صورت گرفته و یافتههای بیشتری در این زمینه به دست آمده بود ،دانشمندان حوزههای خاصی
از دانش عمیق را به وجود آورده بودند .این گرایش به سمت تخصصیشدن دانش ،به موازات
توسعه در بخش صنعت صورت میگرفت .همزمان با این شرایط ،پیگیری مباحث از سوی غیر
متخصصان رفته رفته دشوارتر میشد .بدین سبب ،اكثر آنان تصمیمی كم و بیش آگاهانه مبنی بر
تمركز مجدد بر تاریخ یونان و رم باستان میگرفتند .بنابراین ،خاور نزدیک باستان از سوی افراد
غیر متخصص مورد اغفال واقع شد .در طول دهههای  1920و  ،1930تنها «یوزف وگت» در
میان مورخان آلمانی بود كه همیشه دورهای را در تاریخ فرهنگی خاور نزدیک باستان تدریس
میكرد .به طور كلی ،تاریخ و باستانشناسی ،جایی در دانشگاهها نداشت .هرتسفلد ،تنها استادی
كه از او انتظار میرفت دست به تدریس باستانشناسی خاور نزدیک بزند ،از سال  1923در
مرخصی دائمی به سر میبرد .آشورشناسان ،به نوبه خود در تعیین جایگاهشان به عنوان مورخ،
از خود تعلل نشان دادند .اكدی و سومری همچنان به عنوان زبان و تنها در بخش زبانهای شرقی
تدریس میشدند .خاور نزدیک از مشکالت عدیدهای نسبت به افکار عمومی و گرایشهای آن
رنج میبرد ،در حالی كه پیش از جنگ جهانی اول ،از جنجالهای كتاب مقدس و نیز فعالیتهای
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میدانی با شور و اشتیاق استقبال میشد .با نگاه اول بهنظر میرسد ،این ابداع ،یا درمورد نامگذاری
دوباره برلین ،درمورد دو صدارت برای باستان شناسی خاور نزدیک به عالقه زیاد به شرق باستان
اشاره دارد ،اما بررسی دقیق تری آشکار كرد كه هر دو منتخبانِ جدید حامیان قدرتمند این رژیم
بودند .بهعالوه ،شعبههای تحقیقاتی آنها برطبق اصول عقاید جدید به دنبال «هند و اروپایی»
تغییر كرد ،یعنی آریایی ها در تمدن خاور نزدیک نقش دارند .هیتیها و هورییها 52شهرت
تازه ای به دست آوردند و درمورد زبان هند و اروپایی و محصوالت عمده آنها تحقیق كردند
كه (این تحقیق) آخر دهه  1920و اوایل دهه 1930شروع شد و مورد توجه قرار گرفت (ضمناً
باید توجه شود كه به علت سوءاستفاده نازی ها از این واژه ،نژاد در كشور آلمان به جز در
طبقهبندی حیوانات ارزشی دیگر نداشت) .برای بیشتر آلمانیهای نسلهای بعد از جنگ (این
واژه) به طرز فکر نازیها مرتبط است( .این واژه) در سالهای اخیر به ادعاهای خالی از تبعیض
رسید .برخالف محققانی كه در دهههای  1920و  1930همچون فاشیستها مینوشتند.
درحقیقت ،این وضعیت درتاریخ ذكر نشده است .استفاده از «نژاد» طی این دوره با كاربرد« نژاد»
در انگلیسی امریکاییِ فعلی قابل قیاس است .این نوشتههای اولیه ممکن است معانی نژادپرستی
یا فاشیستی داشته باشد ،اما لزوماً چنین نیست .این روند جدید همچنین در روند سخنرانی
فوقالذكرِ جوزف وگت( 53عضوی از  NSdAPپس از  )1937مشخص شد .او عنوانِ دوره
خود را برمبنای تاریخ فرهنگی خاور نزدیک به امپراتوران خاور نزدیک باستانی و هند و آلمانی
تغییر داد .هند و اروپاییها ،آریاییها ،اینها موضوعات تحقیقهایی بودند كه مطالعات خاور
نزدیک باستان را زنده نگه داشتند .حتی اهنربه 54یک سازمان خاور نزدیک را تأسیس كرد كه
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هدفش اثبات تأثیرات آریایی هند و اروپایی بر پیشرفت تمدنهای خاور نزدیک بود .برنامه جدید
درنهایت كانون توجه را از بینالنهرین به ایران تغییر داد .درحالیكه هرتسفلد تأمین وجه از منابع
رسمی را غیرممکن می دانست كه باز هم بیشتر با كاوشهایی در بین النهرین مورد توجه بود،
او«خاستگاه تمدن» ،تاریخ پارسی را بهعنوان آریایی مورد مالحظه قرارداد و نشر بیسابقهای را
دریافت كرد .همچنان كه مورخان به اصل و نسب آریاییهایِ ایران باستان اهمیت میدادند،
ایرانیان جدید صریحاً از قوانین نورنبرگ همانند (نژاد اصیل) مستثنی شدند.
عالقه آلمان به تاریخ آریایی با عالقه رضاشاه به طرز فکری كه رژیمش را حمایت میكرد در
سال  1934برنامهای را برای ایرانی كردن سرزمین پارس آغاز كرد .وحدت ملی ( فعالیتهای
اتحاد ملی) پاالیش زبان فارسی ،ایجاد آگاهی ملی ازطریق انبوه نشریهها و استفاده آگاهانه از
گذشته باشکوه ایران را درپی داشت .ظاهراً به پیشنهاد سیاستمدارانی (كه) به برلین اعالم كردند
رضا شاه دستور داد بهجای سرزمین پارس ،كشور ایران نامیده شود .نزدیکی فکری بین ایران و
آلمان در بعضی جهات زمینه را برای امضای مبادله گسترده و معاهدههای دیگر توسط دو
حکومت آماده كرد .در آخر دهه  ،1930ایران بهطور فزایندهای برای امکانات و تشکیالت
همچنین بازرگانی و مبادله بهطوركلی به آلمان وابسته بود .در  47، 1940-41درصد همه واردات
به ایران از آلمان میآید ،درحالیكه  42/9درصد از صادرات ایرانیان به آلمان فرستاده میشد .در
حالتی از معاوضه و امانت و ودیعه افزاینده ،ویلهلم

آیلرس55

در سال 1938به اصفهان فرستاده

شده بود تا یک مؤسسه آلمانی تأسیس كند كه شامل تحقیقات باستان شناسی درمیان فعالیتهای
آن بود .اما فعالیتها به تحقیقات واژه شناسی تاریخی و زبانشناسی بعد از سال 1939محدود
شد .درسال  1941این مؤسسه تعطیل شد و آیلرس به استرالیا تبعید شد .با وجود تأثیر اقتصادی
آلمان و توافقهای قوی برای آلمان در ایران ،این كشور تنظیم كرد تا در سالهای اول جنگ

55

ایران شناس اهل آلمان/نویسنده تاریخ ایران كمبریج

مطالعات ایران كهن – شماره دوم ،سال اول ،پاییز و زمستان (1400شاپا )2783-4247

48

جهانی دوم بیطرف باقی بماند .در مرداد سال  ،1941در حملهای پیشگیرانه در برابر نقشههای
آلمان برای استفاده از ایران بهعنوان دروازه پایگاه عملیاتی هندوستان ،یک یورش انگلیسی-
شوروی  ،شاه را مجبور كرد تا همه شهروندان آلمانی را بیرون كند پیش از اینکه خودش مجبور
به استعفا شود .این حركت توسط اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس تنها محل امن آلمان را در
خاور نزدیک از بین برد .این خسارت میتوانست درنهایت حکومت آلمان را ترغیب كند تا
توجهش را به تحقیقات خاور نزدیک برگرداند .در پاییز  1942حکومت نازی درخواستهایی
برای كنفرانسِ محققان و باستانشناسان خاور نزدیک آلمانی فرستاد ،همچون بخشی از
مجموعهای كه پاول ریتربوش 56طرح ریزی كرد .این را والتر ویلست سازماندهی كرده بود.
(متصدی اهنربه و رئیس دانشگاه مونیخ) .در این موقعیت او نقش مهمی را در پیگرد قانونی و
توقیف اعضای گروه دانشجویی ضد نازی در سال  1943ایفا كرد.
اگر هدف حکومت این بود كه از خاورشناسان دعوت شده  ،برای حمایت آرمانی و سیاسی

كمک بگیرد این كنفرانس یک ناكامی بزرگ بود .مطابق با (نظر) هاسمن ،57دركل

ریتربوش58

انجمن نازیِ استادان دانشگاه را بشدت انتقاد كردند ،زیرا او برای كنفرانسهای خود محققان را
بدون توجه به توافقهای آنها نسبت به روش فکری حزب نازی دعوت كرد .امکان ندارد این
خاورشناسان خیلی غیرمتعارف بوده باشند ،اما جای تعجب است كه سخنرانیهای منتشر شده
در بیشتر موارد حاوی هیچ یا كنایات سطحی نسبت به طرز فکر آن زمانه بود .برخی محققان به
سادگی پیشرفتهای اولیه را در حوزههای مربوطه به حساب آوردند تا موقعیت حوزه كاریشان
برای افزایش حمایتها درمورد فعالیتهایشان در آینده ،یا درمورد باستانشناسان برای شروع
دوباره كارشان بهبود یابد .بهاین ترتیب حتی در سال  ،1942تحقیقهای آسیایی برای هر دو
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تالشهای جنگی و تبلیغات نازی بی اهمیت فرض شد .فقط لحن عالی آخرین سخنان والتر
ویلست به بیشتر تاریخدانان باستانی موفق تحت رژیم نازی اشاره داشت ،مخصوصاً به برو.59
(سخنانی) در مقدمهای بر این موضوع ،60یک اثر دوجلدی كه او در سال  1942ویرایش كرد.
برو همبستگی جدیدی را بین آلمان نازی و یونان و رومیان قدیم توصیف كرد .درحالیكه سخنان
او درمورد این مصالحه بین جسم و روح گاهی یادآور هدف سومین انسانگرایی جِیگر

61

یا

مبارزات طبقاتی بِکر ،62برای برو این آرمان در آلمان نازی تبدیل به واقعیت شد( .موافقت،
همبستگی) با یونانیان و رومیان باستان ،او عمیقاً احساس میكرد بهعلت تمایالت نژادی دوباره
احیا شده آلمانیهای امروزی میتوانند بیدرنگ ارتباط با گذشته باشکوه شان را بهرسمیت
بشناسند .درحالیكه برو موفقیتش را درمورد نظم بازگردانده شده به جهان باستان جشن گرفت،
ریتربوش قربانیان برو را حمایت میكرد .اما همچنانكه میدانیم كوششهای حکومت نازی
نسبت به طلب كمک از مابقی محققان خاور نزدیک برای سرانجام جنگ قاطعانه نبود.

نتیجهگیری
اهمیت پیوستن به روزگار باستان دركل و خاور نزدیک باستان بهویژه پدیدهای آلمانی بود .ارتباط
نزدیک بین سیاست ،فرهنگ و روزگار باستان ،همان طوركه شرح داده شد خاستگاههای خود را
در اوایل قرن نوزدهم در آلمان دارد .در امپراتوری قیصر آلمان تحقیق در خاور نزدیک باستان با
طرح های استعمارطلبی اقتصادی و سیاسی آلمان در امپراتوری عثمانی همراه شده بود .در
جمهوری (شهر) وایمار ،تحقیقات خاور نزدیک باستان كه درمورد این ارتباط پیشرفت كرده بود
و از شهرت همگانی بزرگ بهرهمند بود ،دوباره از حکم آگاهی جمعی مستثنی شد .این حوزه
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كاری فقط بهعلت حمایت اقتصادی نجات یافت كه حمایتگران بانفوذ باستانی در جامعه
اضطراری علم و دانش آلمان فراهم كردند .هنوز هم ،باستانشناسانی كه در خاور نزدیک كار
میكنند كمک بزرگی به پیشرفت روابط دو جانبه میكنند .نقطه كانونی تحقیق و اهمیت دادن به
تحقیقات خاور نزدیک دوباره طی دوره نازی تغییر كرد .اكنون تحقیقات خاور نزدیک باستانی
در حمایت از ادعاهای آریایی ،برتری هند و اروپایی در سراسر تاریخ به كار برده می شود .اعتبار
و استداللهایی كه از این تحقیقات توسط نازیها بیرون كشیده شد آخرین جنبشهای نقش
آرمانی قدرتمند این تحق یقات بودند .استفاده نادرست از روزگار باستان و مقررات مختلف
تحقیقات باستانی قطعاً در انحطاط آنها در نظر جامعه پس از جنگ جهانی دوم نقش داشت.
امروزه ،استادان تحقیقات خاور نزدیک باستان ،مطالعه تمدن و زبان باستان یا باستانشناسی در
سیزده دانشگاه آلمانی یافت میشوند .شیوهها تغییركردهاند؛ بعضی محققان به حوزه كاریشان
به عنوان آگاهی فرهنگی ،تاریخی یا اجتماعی نگریسته و اثرشان را همچون احیا و نوسازی
روشهای اسکان باستانی و محیطهای بومشناختیشان یا چگونگی روابط جمعیتهای یکجا
نشین و كوچنشین مالحظه كردهاند .رویکرد استعمارطلبی فرهنگی ،شعور مأموریت (مفهوم
هیأت نمایندگی) و امپراتوری قیصر آلمان كه ازبین رفت .همچنین ارتباط مستقیم با منافع
اقتصادی یا سیاسی،كه در دوره شکلگیری این تحقیقات پیش از جنگ جهانی اول خیلی زیاد
بود ،كمتر مشاهده میشود .ما شاهد تحمیلهای آرمانی و عقیدتی نیستیم همانند اجبار (تحقیقات
آریایی) تحت نظر نازیها .تحقیقات خاور نزدیک باستان ،مطالعه تمدن و زبان باستان یا
باستانشناسی جایگاهش را در جهان علم و آگاهی پایین اما درحوزههای معتبر پیدا كرد .با این
حال ،هنر و تاریخ خاور نزدیک باستان موضوعاتی نیستند كه در تاریخ هنر یا بخشهای تاریخی
آموخته شوند و دركتابهای درسی مدارس آلمان خاور نزدیک باستان كامالً غایب است.
براساس جزوات بِرو و بنگستان (كه) در دوره نازی نوشته یا پیش نویس شده ،قدرتهای خاور
نزدیک باستان همچنان نسبت به جایگاه دشمن آسیایی درمورد استقالل یونان خیلی تقلیل یافتند،
كه گمان میشد ریشه در تمدن اروپایی دارد .با وجود این ،در یک جو روابط خیلی دوستانه با
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، برعکس. تعمیمهای رفتار آسیایی باستانی كمیاب است،ایالتهای جدید در این منطقه
 بهوضوح اشاره میكند كه فقط بخش كوچکی از جامعه آلمان را،رویدادهای سیاسی اخیر
سوءاستفاده نازیها از تاریخ بیاعتباركرده و هنوز پذیرای چنین تسهیالتی است همچون درگیری
. اما هماكنون همچون نمونهای در ایاالت متحده است.تمدنها یا طبقهبندی جهان به خیر و شر
 یک، خواه قدیم یا جدید،ارتباط فعال در بحثهایی درباره گوناگونی رویکردها نسبت به جهان
.اجبار برای محققان خاور نزدیک را باقی میگذارد

Abstract:
The importance of ancient history and archaeology for the construction
of national identities has repeatedly been stressed in recent years. This
essay addresses the question of the importance of Ancient Near Eastern
studies in Germany from 1870 to 1945. It is argued that this
seemingly apolitical research developed hand in hand with the
economic and political as well as cultural interests prevalent in
Wilhelmian Germany. After World War I, this concern, for various
ideological and political reasons, gave way to a reorientation toward
ancient Greece. During the Nazi regime, the auspices for the study of
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the Ancient Near East changed again. Here it was put to use for the
devaluation of the Semitic people and glorification of Aryan history.
But whatever ideological stance was taken toward the Ancient Near
East, its research remained a very important vehicle in international
relations and a factor for German influence in the region.
Key words: Iran, German, History, Archeology, Relation, Political

Notes
The present article is the extended and annotated version of a paper
presented at the German Studies Association meeting in Washington,
D.C., on October 2, 2001. I would like to thank Dr. Hans-Ulrich Seidt
for his invitation to participate in the panel on Germany and the Middle
East. I am very grateful to Prof. Dr. Elspeth Dusinberre, who went
through the paper with great care to correct my non-native speaker's
English. All opinions and mistakes remain my responsibility.
The following abbreviations are used:
•

Bast 2001 = Oliver Bast, "Germany I: German-Persian
diplomatic relations,” in Ency clopedia Iranica X, 2001, 506–
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•
•

•

•

•

•

•

•

19. Gunter and Hauser (in press) = Ann C. Gunter, and
Stefan R.
Hauser, eds., Ernst Herzfeld and the Development of Near
Eastern Studies, 1900–1950 (Leiden, in press).
Hauser 2001 = Stefan R. Hauser, "Not out of Babylon? The
Development of Ancient Near Eastern Studies and Its Current
Significance," in Historiography in the Cuneiform World, Part
I, Proceedings of the XLVe Rencontre Assyriologique Interna
tional, ed. Zvi Abush et al (Bethesda, Maryland, 2001), 211-37.
Hauser (in press) = Stefan R. Hauser, "Ernst Herzfeld and
Eduard Meyer: Near Easter Studies, Orientalism and Universal
History," in Gunter and Hauser (in press).
Hirschfeld 1980 = Yair Hirschfeld, Deutschland und Iran im
Spielfeld der Mächte: in ternationale Beziehungen unter Reza
Schah 1921-1941 (Düsseldorf, 1980).
Marchand 1996 = Suzanne L. Marchand, Down from Olympus:
Archaeology and Phil hellenism in Germany, 1750–1970
(Princeton, N.J., 1996).
Mousavi (in press) = Ali Mousavi, "Ernst Herzfeld, Politics, and
Antiquities Legislation in Iran," in Gunter and Hauser (in
press).
Renger 1979 = Johannes Renger, "Die Geschichte der
Altorientalistik und der vordera siatischen Archäologie in
Berlin von 1875 bis 1945," in Berlin und die Antike, ed.
Willmuth Arenhövel and Christa Schreiber (Berlin, 1979), 15192.
Rezun 1982 = Miron Rezun, The Iranian Crisis of 1941: The
Actors Britain, Germany and the Soviet Union (Cologne, 1982).
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1. Cf. "Deutsche Politik im Zeitalter des Imperialismus: Ein
Teufelskreis?," in Flucht in den Krieg? Die Außenpolitik des
kaiserlichen Deutschland, ed. Gregor Schollgen (Darmstadt,
1991), 170-86; Immanuel Geiss, “Weltpolitik': Die deutsche
Version des Imperialismus," in ibid., 148-69.
2. It is often forgotten that besides the most successful powers,
France and Britain, Russia, Spain, Portugal, Belgium, and the
Netherlands were also active as colonial powers. At least in
Germany, the scale and success of imperial activities by Japan
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چکیده
آگاهیهای به دست آمده از زنان هخامنشی مبتنی بر آثار نویسندگان یونانی ،الواح خزانه و باروی
تختجمشید ،برخی آثار برجای مانده مانند مُهرها و تندیسها است كه عالوه بر اینکه اندک شمارند،
اكثریت آنها محدود به موقعیت ملکهها و زنان درباری است .در این میان زنان غیر درباری به عنوان
بخش قابل توجهی از جامعه هخامنشی كمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .پژوهش حاضر با هدف بررسی
مشاركت اقتصادی زنان در عصر هخامنشی و به استناد الواح خزانه و باروی تخت جمشید ،در صدد
پاسخ به این پرسش اساسی است كه زنان غیردرباری در جامعه هخامنشی چه مشاغلی را بر عهده
داشتهاند؟ در این پژوهش از مجموع  161لوح بررسی شده ،تعداد  49لوح كه مربوط به اطالعات شغلی
و دستمزدی بانوان بود در جدولهای شماره  1و  2به تفکیک آورده شده است .با گردآوری اطالعات به
صورت كتابخانهای و بهرهگیری از نظریه كاركردگرایی و استفاده از روش توصیفی – تحلیلی نتایجی
حاصل شد .با در نظر گرفتن دو مؤلفه داشتن شغل و دریافت دستمزد ،یافتههای پژوهش بیانگر آن است
كه زنان در مشاغل متنوع و ردههای شغلی مختلف بر اساس تخصص و توانمندی خود مشاركت داشتهاند
و در قبال انجام هر شغلی میزان مشخصی جیره كه شامل جو و شراب و در مواقع محدود گوشت بود،
دریافت میكردهاند و در مواردی نیز پرداخت دستمزد به صورت نقره بوده است.

واژگان کلیدی :هخامنشیان ،زنان غیر درباری ،اقتصاد ،شغل ،دستمزد
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مقدمه
هخامنشیان ( 330-550ق.م) در بسیاری جهات از قدرتمندترین حکومتهای جهان باستان به
شمار میآمدند .گستردگی قلمرو هخامنشیان از یک سو و وجود نیروی كار فراوان متشکل از
اقوام مختلف سبب شد مشاغل متعددی متناسب با نیاز جامعه و خواست شاهان هخامنشی شکل
گیرد .همین امر به شکوفایی اقتصادی این دوره كمک كرد .به ویژه با روی كار آمدن داریوش
یکم( 522-486ق.م) ،تغییرات بزرگی در سیستم اداره كشور به وجود آمد .پدید آمدن سیستمهای
اداری ،مالی ،ساخت و سازهای فراوان و امور مربوط به راه سازی و  ...مستلزم نیروی كار فراوان
بود از طرفی با توجه به سیاست توسعه طلبانه هخامنشیان ،مردان در سپاه هخامنشی به خدمت
گرفته میشدند .از این رو زنان بخشی از نیروی كار را تشکیل میدادند و عالوه بر كار و
مسئولیتهایی كه در خانواده عهده دار بودند در اقتصاد هخامنشی نیز نقش آفرینی میكردند.
به استناد متون الواح بارو و خزانه تخت جمشید ،الواح بابلی جدید مربوط به خزانه موراشو،
مُهرها ،منابع یونانی شامل آثار مورخانی چون هرودوت ،گزنفون ،كتزیاس ،آریان ،پلوتارک،
سخنان بزرگانی مانند افالطون و برخی آثار ادبی یونانی میتوان به موقعیت زنان در جامعه
هخامنشی دست یافت .اما بیشتر این منابع به موقعیت ملکهها ،همسران و سایر زنان درباری
پرداختهاند .در این میان سهم زنان غیر درباری به عنوان بخش بزرگی از جمعیت نادیده انگاشته
شده است .از میان منابع یاد شده الواح بارو و خزانه تخت جمشید اطالعات بیشتری از موقعیت
زنان در جامعه هخامنشی ارائه میكنند .این الواح فعالیتهای اقتصادی ملکهها ،زنان درباری،
كارگران مرد و زن و كودكان و همچنین میزان و شیوه پرداخت دستمزدها را ثبت كردهاند.
متون باروی تخت جمشید شامل بیش از  30هزارلوح و تکه لوح گلی است كه در سال 1933م
توسط اعضای مؤسسه شرقشناسی شیکاگو كشف شده است .این اسناد متعلق به بایگانی مالی
تخت جمشید و مربوط به انتقال و عرضه مواد خوراكی ،اشخاص ،دامها و گروههای كارگران
است(بروسیوس1392 ،ب .)28 :زبان متنها ایالمی ،آمیخته با وام واژههای بسیاری از زبان
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فارسی باستان است .متونی نیز به خط و زبان آرامی نوشته شدهاند(ارفعی .)19 :1387 ،تاریخ
نخستین نوشتههای الواح بارو(استحکامات) از سال هشتم سلطنت داریوش یکم( 514ق.م) است.
الواح خزانه كه در سال 1936م توسط اشمیت یافت شده حدود  750لوح و شامل متون مالی
مربوط به حقوق كارگران است .این لوحها به خط ایالمی و تاریخ آن بین سالهای  492تا 458
ق.م است(بروسیوس1392 ،ب .)28 :از مهمترین كارهای انجام شده در حوزه هخامنشی به آثار
پییر بریان ،هاید ماری كخ ،والتر هینتس ،دیاكونوف ،داندامایف و ماریا بروسیوس بایستی اشاره
كرد .از میان پژوهشهای مرتبط با موضوع این مقاله به كتاب «زنان هخامنشی» ماریا بروسیوس
كه در سال 1996م انتشار یافته ،میتوان اشاره كرد .این كتاب همانگونه كه از نامش پیداست به
طور اختصاصی به زنان هخامنشی و مقام و موقعیت آنها در دربار پرداخته است .همچنین
مقالهای با عنوان « جایگاه زنان در دوره هخامنشی بر اساس گلنبشتهها و الواح ایالمی
تختجمشید» توسط الیاس صفاران و سلماز خیوهگی در سال 1396ش نوشته شده است و نیز
مقاله ای با عنوان «زنان هخامنشی و فرضیه شاه گزینی» توسط عطیه باقری چاروک در سال
1399ش منتشر شده است كه به زنان دربار هخامنشی و نقش آنها در ساختار قدرت تمركز
دارد .اما در پژوهشهای یاد شده ،زنان غیر درباری مركز توجه قرار نگرفتهاند .از این رو انجام
این پژوهش ضروری به نظر میرسد.
هدف پژوهش پیش رو بررسی مشاركت زنان غیر درباری در فعالیتهای اقتصادی است از این
رو ،دو مؤلفه داشتن شغل و گرفتن دستمزد به عنوان مؤلفههای مشاركت اقتصادی زنان در نظر
گرفته شده است .با توجه به موضوع پژوهش ،نظریه كاركردگرایی مورد استفاده قرار گرفته است.
با توجه به نیازها و كاركردی كه مشاغل زنان غیردرباری برای جامعه هخامنشی داشته است،
میتوان اطالعات را در این چهارچوب بررسی كرد و به نتیجه رسید .الزم به ذكر است تعاریف
متعددی از كاركردگرایی ارائه شده است و هر نظریه پردازی از دیدگاه خود به تبیین كاركردگرایی
پرداخته است .از جمله برخی معتقدند « :بنیان كاركردگرایی بر این واقعیت استوار است كه همه
سنن و مناسبات و نهادهای اجتماعی دوام و بقایشان به كار یا وظیفهای بستگی دارد كه در نظام
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اجتماعی یعنی كل بر عهده دارند .آنچه مطرح است ،فایده و سودمندی آنها در كل نظام است،
زیرا مبادله را تسهیل می كنند تا همه گروههای درگیر از آن بهره جویند و حتی نهادهای موجود
اگر از لحاظ اقتصادی هم سودمند نباشند ،از جهات غیر اقتصادی سودمندند ،یعنی در كل نظام
دارای كار و وظیفهاند»(توسلی .) 212 :1379 ،از طرفی هر پدیده اجتماعی كاركرد معینی به
عهده دارد كه به نحوی در دوام و اداره جامعه مؤثراست (ادیبی و انصاری .)78:1383 ،یکی از
مباحث مهم در نظریه كاركردگرایی ،مسأله تعادل و نظم اجتماعی است .در واقع منظور این
است ،اعمالی دارای كاركرد مناسب برای جامعه هستند كه به تعادل اجتماعی كمک كنند « .در
این نظریه جامعه به عنوان شبکه سازمان یافتهای از گروههای در حال همکاری و تعاون تلقی
میشود كه به شیوهای تقریباً منظم و منطبق بر مجموعهای از قوانین و ارزشها كه بیشتر اعضا
در آن شریکند ،اطالق میشود و به جامعه به عنوان سیستمی ثابت و در عین حال متمایل به
سمت تعادل نگریسته میشود ،سیستمی كه به شکل متوازن و هماهنگ عمل می كند(».آزاد
ارمکی .)21:1381 ،

زنان هخامنشی در منابع
آگاهیهای به دست آمده از هخامنشیان بر اساس آثار نویسندگان یونانی ،دادههای باستان شناختی
و آ ثار هنری بر جای مانده است .ذكر این نکته ضروری است كه زنان هخامنشی در مقایسه با
دیگر دورههای پیش از اسالم ،كمتر به تصویر كشیده شدهاند.
در هیچ یک از نگارههای تختجمشید ،شوش و پاسارگاد هیچ زنی نقش نشده است(كخ:1389،
 .)278دركتیبههای پادشاهان هخامنشی نیز نامی از زنان درباری نیامده است(بروسیوس:1393،
 .)22شاید به این دلیل كه تمام توجهات در هنر و شمایلنگاری این دوره متمركز بر نظامیگری
و تصاویر مردانه بود ،از این رو میتوان رابطه آن را با قدرت تشخیص داد .با این حال نمایش
و شمایلنگاری زنان مشروع بود( دیمز )79 :1388،و روی پیکرکها ،سردیسها و نیمتنهها،
صفحهها و حلقههای طالیی و منسوجات و مُهر ،نقوش زنان هخامنشی را هر چند معدود میتوان
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مشاهده كرد(همان .)83 -79 ،در نقوش فرش پازیریک نیز كه در موزه آرمیتاژ نگهداری میشود،
زنانی دیده میشوند كه لباس و كفشهایشان مانند مردان پارسی است(حجازی.)117 :1370 ،
در قطعهای دیگر از این فرش نقش ملکهها و بانوان درباری دیده میشود ،كه درون هر مربع
چهار زن رو به روی آتشدان مقدسی كه كامالً همانند آتشدانهای سنگ نگارههای تخت جمشید
است ،مشغول انجام مراسم دینی هستند(پور بهمن .)75 :1386 ،با وجود اندک بودن تصاویر بر
جای مانده از زنان هخامنشی ،آنها همواره در حال صلح و آرامش نقش
شدهاند( ) Safaee,2016:127؛ از جمله زنان با جام ،كوزه و گل نیلوفر در دست یا در حال
پرورش گل تصویرشدهاند.گل نیلوفر شاخصه موقعیت اجتماعی زنان بوده است( Bakker,
 .)2007: 215با این حال نبود تصویر یا نام زنان در كتیبهها و معدود بودن نگارهها دلیلی برای
عدم مشاركت ایشان در جامعه نبوده است .به ویژه در مورد زنان درباری مدارک زیادی از
مشاركت اقتصادی و مداخله آنها در امور سیاسی دیده میشود.
چنانکه ازمتون تخت جمشید پیداست تمام زنان دربار سلطنتی ،افرادی فعال ،متهور ،كارآمد و
مصمم بودند .در جشنها و ضیافتهای سلطنتی شركت میكردند یا خود میهمانی میدادند ،به
سراسر كشور مسافرت كرده و دستور صادر میكردند(ویسهوفر .)112 :1390 ،نام های زیادی
از زنان قدرتمند درباری چون آرتیستونه ،3ایردبمه 4و آپاوكیش 5در منابع وجود دارد كه دارای
امالک فراوان و كارگران زیاد و حتی صاحب مُهر بودهاند(كخ .)277 :1389 ،به عنوان مثال بانو
ایردبمه كه از ثروتمندترین افراد در زمان داریوش یکم بود به سفرهای تجاری زیادی میرفت و
شخصاً بر تولید و داد و ستدهای منطقه امروزی شیراز و همچنین سرزمینهای ماد ،بابل ،مصر
و سوریه نظارت داشت(. ) Mark,2020:4
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یکی از مباحث مهم در مورد زنان هخامنشی دیدگاه نویسندگان یونانی نسبت به آنها است كه
در منابع مختلف از نفوذ و قدرت و مداخله این زنان در امور سیاسی یاد شده است .چنانکه در
بعضی از منابع همسران شاهان هخامنشی به صورت زنانی ستمگر و سرشار از میل به انتقامجویی
تصویر شدهاند( بروسیوس .)141-140 :1393 ،به عنوان مثال هرودوت آتوسا را صاحب نفوذ
در داستان برآورده ساختن خواسته دموكدس(پزشک مخصوص داریوش) در بازگشت به یونان
(كتاب سوم ،بند  )133معرفی میكند( ،)418/ 1 : 1389همچنین آتوسا را قدرت مطلق(كتاب
هفتم بند  )4،3و آمستریس را ( كتاب نهم ،بند  ) 110زنی انتقامجو میداند(-752 /2 :1389
 .) 1031نفوذ زیاد آتوسا بر همسرش(داریوش) را میتوان به نقش مهم او در دربار به عنوان
مادر اولین پسر« پادشاه زاد»(درمقابل اولین پسری كه قبل از به سلطنت رسیدن داریوش به دنیا
آمده بود ) دانست( بروسیوس .)144 :1393 ،پلوتارک دركتاب حیات مردان نامی،
پروساتیس(پروشات) همسر داریوش دوم را زنی ترش روی و كینه جوی معرفی كرده كه كینه
استاتیرا (همسر اردشیر دوم) را به دل گرفت و او را به قتل رسانید(پلوتارک.)486 / 4 :1379،
گزنفون از دهکدهای نام میبرد كه به پروساتیس تعلق داشته و پادشاه به عنوان حلقه بها به او
اهدا كرده بود(گزنفون  .)52 :1389 ،امالک پروشات مرحمتی پادشاه و رسمی ایرانی بوده كه
شهریار به ملکه یا افراد محبوب كشور ملک و زمین اعطا میكرده است(همان .)51:وی ملکهای
مقتدر و فوق العاده متنفذ بود و مدت  20سال سلطنت شوهر را تحت اراده خود اداره
كرد(انصافپور.)91-90 :1348 ،
با وجود توصیفهایی كه منابع یونانی از ملکهها و زنان متنفذ درباری داشتهاند ،همواره از زنان
پارسی با احترام یاد شده است .در نمایشنامهای با عنوان «پارسیان» اثر آیسخولوس كه بر اساس
ماجرایی تاریخی نوشته شده است آتوسا مادر خشیارشا و شهبانوی پارس از جایگاه بلند مرتبهای
برخوردار است و از او به عنوان مادر خدا ،بانو خدا و نژادهترین زنان آسیا در میان پارسیان یاد
شده است(آیسخولوس .)380 :1397 ،آریان (كتاب دوم) در شرح لشکركشی اسکندر كه در
نهایت فتح قرارگاه داریوش سوم را به دنبال داشت از برخورد شفقتآمیز اسکندر با مادر شاه كه
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به همراه همسر(خواهر) ،پسر كوچک و دو تن از دختران داریوش و نیز تعدادی از زنان
نجیبزاده پارسی كه از مالزمان ایشان بودند و به اسارت اسکندر افتادند ،یاد كرده
است(آریان .)92 -91 :1388،پلوتارک نیز از حرمت نگهداری زنان پارسی توسط اسکندر و
تالش وی جهت با شکوه برگزار شدن خاكسپاری همسر داریوش كه به هنگام بچهزادن از دنیا
رفت ،یاد كرده است(پلوتارک .)290 :1390 ،موارد مختصر یاد شده محدود به مقام و موقعیت
ملکهها ،مادر ،همسران و زنان دربار هخامنشی است كه از موضوع این بحث خارج است.

مشاغل زنان غیر درباری
با توجه به كاستی منابع نوشتاری بر جای مانده از دوره هخامنشی ،اطالعات محدودی از زنان
عادی هخامنشی در دسترس است .به كمک الواح خزانه و باروی تخت جمشید كه در نیمه اول
قرن بیستم رمزگشایی شدهاند ،آگاهیهایی در مورد مشاركت و حضور زنان در فعالیتهای
اقتصادی دربار و منطقه پارس به دست آمده است .در این الواح از تعداد زیادی كارگر زن ،مرد،
پسر و دختر یاد شده كه در مشاغل مختلف فعالیت داشتند و در ازای كار انجام شده دستمزد
دریافت كردهاند .در مورد اینکه كارگران مذكور از چه اقوامی بودند و به چه دلیل در این منطقه
اسکان داده شده بودند اختالف نظراتی میان پژوهشگران مطرح است .از جمله بریان معتقد است
پادشاه و اعضای خاندان سلطنتی در تمام كشور كارگرانی داشتند كه به اصطالح «كورتش »6یا
«گردا »7نامیده میشدند و تقریباً از همه اقوام و مردم شاهنشاهی ،از جمله پارسها بودند(بریان،
 .)720/1 :1379در فارسی باستان

اصطالح«مانیا »8به معنی برده(های) خانگی آمده

است(كنت .)656 :1395،دیاكونوف از نشانهگذاری گرداها یاد كرده و این افراد را عموماً از
اسرای جنگی میداند كه در امور ساختمانی و كشاورزی و صنعت از نیروی آنها استفاده

6
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میكردند(دیاكونوف .)123 :1390 ،گروهی از پژوهشگران كورتشها را دسته ای از اقوام غیر
ایرانی میدانند كه از نیروی آنها در ساخت و ساز تختجمشید ،كشاورزی و دامپروری در
منطقه پارس استفاده میشد .این كارگران استخدام شده كه از مناطق مختلف آورده شده بودند
به صورت دائم یا موقت به كار گماشته شده بودند(شروو و دیگران .)22 : 1381 ،گروهی دیگر
نیز از كورتشها با عنوان برده یاد كردهاند ،در حالی كه بیگانگانی كه در جنگها به اسارت
درآمده بودند هرگز موقعیت بردگان دیگر جوامع را نداشتند و در ازای كار برای دربار یا ارباب
دستمزد دریافت میكردند( بهرامی .)329 :1399 ،در اكثر موارد كورتشها در گروههای چند صد
نفری به كار مشغول بودند و به تقسیمات فرعی تجزیه میشدند كه هر كدام سرپرستی جداگانه
داشت(داندامایف .)188 :1397،الزم به ذكر است بحث تکمیلی پیرامون چگونگی شکل برده-
داری در عصر هخامنشی ،پژوهشی جدا طلب میكند و در موضوع مقاله حاضر نمیگنجد.
تعداد قابل توجهی از كاركنان زن در گروه كورتش ها جای میگیرند .شغل آنها مشخص نیست
و فقط تحت عنوان عمومی كارگران در نقاط مختلف معرفی شدهاند كه شامل كشاورزان ،كارگران
ساختمان ،خدمه ملکهها ،بافندگان و خیاطان ،آشپزها و دایهها و بسیاری از مشاغل دیگر بوده
است( ارفعی .)44 :1387 ،طبق الواح ترجمه شده آمار زنان كارگر در دستگاه سلطنتی حدود 40
تا  60درصد و با احتساب دختران تا  70درصد هم بوده است .مردان بیشتر در ارتش خدمت
میكردند و بخش بزرگی از كارهای صنعتی و ساختمانی به دست زنان بوده
است(كوهستانی .)137 :11386،زنان عالوه بر انجام امور خانه و مراقبت از فرزندان در
فعالیتهای اقتصادی مشاركت داشتهاند .در این الواح به شغل ،منطقه محل خدمت ،جنسیت
كارگران ،میزان جیره و دستمزدها اشاره شده است ،كه از این میان تعداد  49لوح مرتبط با
موضوع این مقاله و بر اساس جدول شماره 1و 2تنظیم شده است .از مجموع الواح بررسی شده
مربوط به این كارگران كه تعداد آنها به  3659نفر میرسیده است؛ دستمزدهایی از یک تا سه
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بار غله و همچنین یک تا سه مریش 9شراب از هم متمایز شدهاند .تفاوت دستمزدها بیانگر تفاوت
در نوع خدمتی است كه آنها انجام میدادهاند.
برخی از این كارگران در خدمت بانوان درباری بودند .به عنوان مثال لوح شماره  3569باروی
تخت جمشید( ارفعی )149 :1387 ،به تعداد  434كارگری كه برای بانو ایردبمه كار میكردند
اشاره دارد كه تعداد  206نفرآنها زن و  79نفر دختر است .میزان دستمزد دریافتی این زنان دو
 ،سه بارغله و دختران  1 -1/5-2 -2/5و  ./5بار غله است .البته نوع شغل زنان و دخترانی كه
در كارگاههای این بانوی درباری كار میكردهاند ،مشخص نیست .مشاغلی كه زنان غیر درباری
در آن فعالیت داشتند ،عبارتند از:

کارمندان خزانه
بر طبق الواح ( ) 67 -45 -40 -39خزانه تخت جمشید ،زنان و دختران تعداد زیادی از كارمندان
خزانه را تشکیل دادهاند(مصطفوی )1138-1200/2 :1383 ،از مجموع  2056كارمند خزانه تعداد
 900زن و  237دختر مشغول به كار بودهاند .این كارمندان در كارگاههای خزانه مشغول كارهای
متعددی بودند كه بیشتر در زمینه هنری بود .برخی از این زنان حتی سرپرست این كارگاهها
بودهاند كه از میزان دستمزدشان مشخص میشود .دستمزد دریافتی آنها باالتر از 6

شکل10

بوده

است؛ ولی در همان حوزههایی كه ایشان این مبلغ را دریافت كردهاند مردانی باالی  7شکل گرفته
اند .البته این برتری دستمزدی مردان را نشان نمیدهد چون نوع شغل ایشان مشخص نشده
است .درلوح  67از  4كارمند زن نام برده شده كه دو نفر از آنها دستمزدی باالتر از مردان (5
شکل)داشتهاند .لوح شماره  40نیز از دستمزد یک مرد با  8شکل نام برده كه باالترین دستمزد
است .احتمال دارد این شخص مسئول كارمندان یا خزانه دار بوده است .همچنین در این لوح از

 9ماریش مساوی  10کوارت و هر کوارت معادل  ./971لیتر بود
10یک شکل) (shekelبرابر  1/60مینا وهرمینا معادل  60شکل و مساوی  500گرم نقره
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سه زن با دستمزد  6و  1/4شکل نام برده شده است .این دو لوح نشان دهنده تأثیر میزان تخصص
در دریافت دستمزد است و جنسیت تأثیری در میزان دستمزدها نداشته است .در این چهار لوح
دستمزد دریافتی دختران از  1/16تا 1و  2/3شکل در نوسان بوده است.

پیشهوران
در این شغل نیز زنان و دختران زیادی مشغول به كار بودهاند .در الواح  69و  ( 70مصطفوی،
 )1201-1203 /2 :1383از تعداد  1186پیشهور نام برده شده كه  278زن و  137نفر دختر
بودهاند كه در هر دو لوح تمام این زنان دستمزد مساوی و به میزان  1و 1/ 9شِکل و دختران
میزان كمتر دستمزد دریافت میكردهاند .این دو لوح نکته جالبی را میرساند و اینکه در نقاط
مختلف تعرفه ثابتی برای پرداخت دستمزد وجود داشته است .بریان معتقد است كه اصطالح
ایالمی «مریپ» 11به معنی پیشهور به احتمال زیاد همان اصطالح پارسی «كرنووک» 12است و
منظور از آن «پیشهور همه حرفه» یا «كارگر همه كاره» است (بریان .)895 /1 :1379 ،از این بیان
بریان مشخص میشودكه چرا تعداد این پیشهوران زیاد بوده است.

چوپان
شغل چوپانی یکی از مشاغلی است كه زنان در آن پر تعداد ظاهر شدهاند .در الواح شماره 50
و  61خزانه( مصطفوی )1191-1197/2 :1383 ،از 501شبان یاد شده است كه تعداد  126نفر
چوپان زن و  100نفر چوپان دختر بودهاند .زنان میزان 2 - 2/5و  2/9شکل و دختران1 -1/2و
1 -1/9و1- 7/8و  5/8-1/4شکل دستمزد دریافت میكردند كه نسبتاً دستمزد خوبی بوده است.
میزان دام زیاد در عصر هخامنشی با توجه به مالیاتهای جنسی و پرداخت دستمزد به صورت

marrip

11

karnuvaka

12
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جنس كه احشام بخشی از این دو مورد را تشکیل میدادهاند ،لزوم نیاز به تعداد زیاد چوپان را
مشخص میكند .بریان این افراد را با عنوان شبان شاهی 13معرفی میكند(بریان)971 /1 :1379،
كه برای گلههای شاهی كار میكردهاند.

شراب ساز
در الواح  8864و  2562و  pf-tehباروی تخت جمشید( ارفعی  )143-129 :1387 ،و لوح
 36خزانه( مصطفوی )1180/2 :1383 ،از تعداد  200نفر كه در كارگاههای هخامنشی به عنوان
فراهم كننده شراب مشغول به كار بودهاند ،یاد شده است .از این تعداد  112نفر زن و  13نفر
دختر بودهاند .زنان به میزان یک وسه مریش شراب و گاهی یک شکل نقره و دختران 2/3شکل
و گاهی زن و دختر میزان دو بار غله دستمزد دریافت كردهاند .مسلماً در سراسر دوره هخامنشی
این شغل متداول بوده است و به طور حتم تعداد زیادتری كارگر در این حرفه فعالیت داشتهاند؛
به سبب اینکه بخش عمده دستمزدها را شراب تشکیل میداده است.

آبجوساز
لوح 46خزانه( مصطفوی )1188/2 :1383 ،از تعداد 43كارگر آبجو ساز نام برده است كه 9
نفرآنها زن و  10نفردختر بودهاند .زنان  1/9- 2/5شکل و دختران  1و  0/59- 1/2- 1/9شکل
دستمزد دریافت میكردهاند .تعداد كارگران آبجو ساز در مقایسه با كارگرانی كه در تهیه شراب
فعالیت داشتند كمتر است علت آن شاید مصرف كمتر آبجو نسبت به شراب است ولی آبجو نیز
جزو جیرههای پرداختی بوده است.

13
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تهیه کنندگان غذا
لوح شماره  ( 5206ارفعی )145 :1387 ،از اوشتن پسر ارمن(كركیش) ،به عنوان فراهم كننده
شراب ،مسئول 49كارگر گنجینهها ( تپرها)( ،زنان پشپ ، )14شبانان یا تهیه كنندگان غذا نام برده
است .بریان پشپ(ها) را در گروه بافندگانی قرار داده كه در كار پشم ریسی و تهیه البسه نقش
داشتهاند (بریان .)897 /1 :1379 ،بروسیوس معتقد است پشپ اشاره به حرفه خاصی نبوده
بلکه اصطالح فنی بوده كه برای توصیف نوع خاصی نیروی كار استفاده میشده است و
میتوانسته شامل حرفههای گوناگون باشد .به نظر میرسد ،آراشرّا

پشابینه15

به معنی مدیریت

مؤنث در رأس پشپ ها قرار داشته است( بروسیوس.)219 :1393 ،
از میان  49نفر كل كارگران این گروه به تعداد  18زن تهیه كننده غذا اشاره شده است ،ولی
مشخص نیست كه منظور آشپز یا مسئول تداركات سفره شاهانه یا هردوی آنها بوده است .این
نیروی كار مربوط به شیراز بوده و با توجه به اینکه هینتس به  11آشپز كه جزو كارمندان خزانه
به حساب میآمدند اشاره كرده شاید آنها بیشتر در كار آماده سازی سفره شاهانه دخیل بودهاند.
در این لوح از جیره ماهانه یک وسه مریش شراب برای ایشان نام برده شده است .البته با نگاهی
به سفره شاهانه هخامنشی میتوان به اهمیت تهیه كنندگان غذا اعم از نانوا ،خمیرگیر،
خوانساالران ،پیشخدمتان سر سفره ،آشپز ،ساقی ،ظرفشوی ،میزچین و ...پی برد(گزنفون:1392 ،
275؛ سیمپسون.)232 :1392،

-pa-Šap
-AraŠara paŠabena
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فراهم کننده گزل16و ترمو

17

بر طبق لوح شماره  6580بارو( ارفعی )147 :1387 ،تعداد  21زن در كار تهیه گزل( احتماالً
نوعی غله ،سبزی یا میوه) فعالیت داشتهاند(همان .)274 :به نظر میرسد این زنان در زمینهای
كشاورزی با محصول گزل كار میكردهاند .دستمزد دریافتی این گروه در ماه یک بار غله قید
شده است .همچنین لوح شماره  5231به فراهم كننده ترمو ( نوعی غله شاید گندم یا جو) و
مقسم مواجب كارگران اشاره دارد( همان .)287 :از تعداد  89كارگر یاد شده در لوح  40نفر
آنها زن و  19نفر دختر بودهاند .دستمزد دریافتی زنان  3-2بار غله و دختران  0/5 -1/5بار بوده
است.

زنان کوشنده
در دو لوح 8960و  1639بارو( ارفعی 177 :1387 ،و  )261به تعدادی نامشخص از زنان تحت
عنوان «زنان كوشنده» و «زنان كوشنده مقسم مواجب كارگران هرینوی» اشاره شده است كه به
نظر پژوهشگران این مقاله ،دقیقاً مشخص نیست هرینوی نیروی كار بوده یا نام محل جغرافیایی
و زنان كوشنده به چه كاری مشغول بودهاند .هرینوپ ها 18احتماالً گروه كاری در ردیف پشپ
بودند كه عموماً با شناسه مؤنث بیان شدهاند .جیره پشپ ها از هرینوپ ها باالتر بوده و شاید به
میزان ارتباط شان با خاندان شاهی مربوط میشده است( بروسیوس  .)220 -219 :1393 ،در
الواح یاد شده میزان 30مریش آبجو و دو مریش شراب به عنوان دستمزد برای این گروه مشخص
شده كه چون تعداد را نمیدانیم میزان دقیق این دستمزد مشخص نیست.

16
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همچنین لوح  5897به فراهم كننده غله ،دستور دهنده  86زن كارگر هرنیویی اشاره دارد كه از
این تعداد  42زن و  15دختر هستند .دستمزد زنان  3بار غله و دختران  1 -1/5بار غله بوده
است .البته مردان هم به تعداد محدود در این گروهها دیده شدهاند ( بروسیوس -219 :1393 ،
.)220

زنان مسئول اسب
به نظر میرسد مسئول اسبان زنان درباری (مهتران) را زنان تشکیل میدادهاند و در مشاغلی كه
مستقیماً با این بانوان ارتباط داشته است ،مردان جایی نداشتهاند .در یکی از الواح به تعدادی از
زنان مسئول اسبان بانو آپاكیش (كه بر اساس یافتههای پژوهشگران این مقاله ،همان ایردبمه از
اعضای خاندان سلطنتی به گفته بروسیوس 19و همسر داریوش یکم به گواه هینتس 20شناسایی
شد) اشاره شده است .البته مسئول ایشان فردی به نام «اپیشیاتیش» بوده است كه احتماالً نامی
مردانه است .میزان دستمزد پرداختی به این شخص مبلغ  165كارشا نقره است .ولی مشخص
نیست این میزان به چه كسی تعلق یافته است .به نظر می رسد این میزان جیرهای بوده كه از
خزانه دربار به خود بانو آپاكیش تعلق داشته كه طبق متن لوح  ( 6مصطفوی)1183/2 :1383 ،
بین یک نفر مدیر و یک نفر مسئول زنان مهتر و تعدادی نامشخص از زنان در سال  30سلطنت
داریوش تقسیم شده است .البته دلیل دیگر نگارنده این است كه خود داریوش شاه دستور دادن
این وجه را داده است.

 19روسیوس210 :1393،
 20هینتس199 :1392،

82

مطالعات ایران كهن – شماره دوم ،سال اول ،پاییز و زمستان (1400شاپا )2783-4247

کارمند مالیات
بر طبق نظام مالیاتی هخامنشیان همه افراد شاغل باید مالیات میپرداختند .پرداخت مالیات برای
افراد عادی به صورت جنسی بوده است .در لوح  41خزانه(مصطفوی )1183/2 :1383 ،از 3
كارمند مالیات نام برده شده كه یک نفرشان زن است .این زن میزان  2/5شکل نقره در ماه
دریافت میكرده كه از دو مرد دیگر كمتر بوده است كه باز هم شاید تفاوت دستمزد نشان دهنده
سلسله مراتب شغلی باشد .احتماالً كار او رسیدگی به دفاتر مالیاتی در« هركدوشی »21بوده است
و در واقع شغل دفتری داشته است.
علی سامی به سندی مالیاتی در خزانه تخت جمشید اشاره میكند كه مربوط به بانویی به نام
ایندوكا(مادر شخصی به نام توتو رئیس بازرگانان) بوده است .این سند مربوط به پرداخت باقی
مانده مالیات این بانو و به شرح زیر است:
 14مینا و  5/6مینا نقره سفید كه معادل  14مینا و  18شکل محاسبه شده است.
 9مینا و  53شکل نقره درجه دوم.
 5مینا و  3شکل نقره درجه سوم(سامی  .)73 /2 : 1389،به نظر میرسد این بانو جزو زنان
ثروتمند بوده كه قسمتی از مالیاتش این مقدار بوده و از طرفی به صورت نقدی پرداخت شده
است.

21به محلی اطالق می شده است كه دو مرد و یک زن مسئول مالیات آنجا را اداره می كردند(مصطفوی:1383،
)1183/2
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زرگر
در لوح  37الواح خزانه به تعداد  72زرگر اشاره شده كه  27زن و  13دختر در میان ایشان
وجود دارد .زنان 1و  2/3شکل و دختران 1و  5/12 -5/6 – 1/4شکل دستمزد در ماه دریافت
كردهاند .با توجه اینکه حرفه زرگری در ردیف مشاغل ظریف به شمار میآمده است؛ به نظر
میرسد زنان در طراحی و ساخت آن نقش مهمی داشتهاند .از طرفی بخش قابل توجهی از
زیورآالت متعلق به زنان بوده است .یکی از سختترین كارهایی كه در كارگاههای زرگری انجام
میشد ساخت دس تبند بوده است .جان كرتیس معتقد است دستبند بازتاب دهنده دانش فنی و
ابتکار هنری باالی هنرمندان هخامنشی است(كرتیس .)294 :1392 ،گزنفون در آناباسیس(كتاب
اول ،بند  ) 2-27نیز دستبند را از جمله هدایای بسیار با ارزش در بین پارسیان
میداند(گزنفون.)84 :1375،

مسگر
الواح  49و ( 54مصطفوی )1190-4/2 :1383 ،از  61مسگر نام میبرند كه از این تعداد  11زن
و  9دختر مسگر در كارگاهی مشغول به كار مسگری بودهاند .زنان 2و  2/9شکل و دختران 1و
1- 2/3و 1-7/8و  1/2 -1/4دستمزد ماهانه دریافت كردهاند .البته لوح ( 55همان )1194:به
تعداد نامشخصی كارگر مسگر اشاره میكند كه فقط سه مرد و یک زن مشخص هستند و بقیه
لوح مخدوش شده است .اینکه دقیقاً با مس چه چیزی میساختهاند مشخص نیست ولی احتماالً
ظروف و زیورآالت برای سطوح پایینتر جامعه بوده است .به نظر میرسد زیورآالت افراد
درباری از جنس طال بوده است (كرتیس .)288 :1392 ،هرودوت(كتاب هفتم ،بند  ) 83در
توصیف لباس و سالح لشکر گارد جاویدان ،از طالی فراوان برای تزئین نام می برد( :1389
.)791 /2
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زره ساز
استفاده از نیروی كار زن در كارگاه زره سازی جای شگفتی دارد زیرا عموماً این شغل ،حرفهای
مردانه است ،ولی شاید زنان در بخش تزئین زرهها مشغول به كار بودهاند .بر طبق لوح شماره
 (52مصطفوی 55 )1192/2 :1383،كارگر زره ساز معرفی میشوند كه تعداد  14زن و  11دختر
در بین آنها وجود دارند .زنان زره ساز ماهانه مبلغ  2/5شکل نقره و دختران یک و  7/8شکل
دستمزد دریافت میكردهاند كه میزان دستمزد زنان از مردان كمتر است؛ ولی دستمزد دختران و
گروهی از پسران برابر بوده است.

ماما
با توجه به اهمیتی كه هخامنشیان به زنان باردار و زائو در دادن مرخصی و پرداخت هدیه و
جیره اضافی میدادند ،شغل مامایی یکی از مشاغل مهمی بوده كه مختص زنان بوده است .در
لوحهای گلی چندین بار سخن از ماماهایی شده كه در اختیار زنان كارگر باردار گذاشتهاند .این
ماماها حتی به هنگام زایمان زنان باردار برای تخفیف درد به آنها شراب میدادهاند(رجبی:1383،
 .)323پرداخت جیره مخصوص زنانی كه زایمان كردهاند شامل شراب ،آبجو و آرد و بر اساس
جنسیت نوزاد انجام میشده است .در صورت پسر بودن نوزاد جیرهای كه به مادر تعلق میگرفت
دو برابر مادری بود كه فرزند دختر به دنیا آورده است .ارفعی معتقد است دریافت جیره بیشتر
مادران پسرزا نشانگر نیازمندی دستگاه اداری هخامنشی به نیروی كار قوی و نیرومندتر
است(ارفعی .)47 :1387 ،همچنین بریان از جیره بسیار عالی«كاماكاش» 22نام میبرد كه به برخی
از زنان مادر شده تعلق گرفته و به عنوان نوعی پاداش محسوب میشده است .البته مشخص
نیست این پاداش به چه زنانی تعلق گرفته است .پرداخت این جیره اضافی به مادران این امکان
را میداد سالمتر و زودتر از بستر زایمان برخیزند(بریان .)907-908 /1 :1379،الواح8960 ،2561

KamakaŠ
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 ( pf- teh ،دو لوح) به دریافت 51مریش شراب اشاره دارد كه به  34زن پسرزا و  33زن دختر
زا پرداخت شده است .بروسیوس نیز به این جیره به عنوان جیره مادران اشاره میكند ولی آن را
امتیازی برای یک حرفه خاص نمیداند(بروسیوس.)219 :1393 ،
مشاغل زنان غیر درباری در دیگر منابع

نان پز
هرودوت در (كتاب هفتم بند  )187از زنانی كه نان میپزند نام برده است.

شراب صاف کن
ویسهوفر نیز از  70شراب صافكن كه در خدمت داریوش سوم بودهاند ،یاد كرده است
(ویسهوفر .)62 :1390،اگرچه به جنسیت این افراد اشاره نشده است ولی با توجه به تصاویر و
الواح میتوان چنین برداشت كرد كه زنان نیز در بین ایشان بودهاند.

خنیاگری
از دیگر بخشهای سفره شاهی میتوان به حضور خنیاگران اشاره كرد .بر اساس نوشتههای
مورخان یونانی ،هنگامی كه پادشاهان ایرانی غذا میخوردند ،گروهی از كنیزان به خنیاگری،
رامشگری و رقص میپرداختند .نوازندگان و خنیاگران از سرزمینهای مصر و بابل و هند در
دربار هخامنشی بودند (سامی .)205 /2 :1389 ،احتماالً خنیاگری مختص زنان بوده است كه
موجبات سرگرمی شاه را فراهم میكردند .البته به سرگرم كردن كارگران خسته از كار روزانه نیز
توسط خنیاگران اشاره شده است(اختری .)96 :1379 ،زنان خنیاگر در شکار نیز برای سرگرم
كردن درباریان حضور داشتند(بروسیوس 1392،الف .)72 :زنان نوازنده ،رقصنده و هنرمند
جزءجدایی ناپذیر ضیافتها بودهاند .هراكلئیدس در توصیف شام شاهانه تصریح میكند« :در
تمام طول شام ،صیغههای سلطنتی آواز میخواندند و چنگ مینواختند؛ یکی از آنها تک خوان
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بود و بقیه مانند دسته همسرایان او را همراهی میكردند»(بریان .)485/1 :1379 ،حضور زنان
هنرمند عالوه بر سفره شاهی و ضیافتها در سفرهای جنگی نیز گزارش شده است .به استناد
منابع در جنگ ایسوس پس از شکست داریوش سوم از اسکندر 320 ،زن نوازنده همراه اسرا به
دست پارمنیون سردار اسکندر افتادند (همان.)484:

بافندگی و خیاطی
نساجی ایران در دوره هخامنشی به ویژه در زمینه بافت پارچههای ابریشمی و پشمی نرم و
لطیف مشهور بود .بنا به روایتی ایرانیان در این عصر ،تولید پارچه را به خوبی میدانستهاند و در
فصول سرد از خز و پوست حیوانات برای لبه دوزی و آستر استفاده میكردهاند .هنر زری بافی
نیز به درجه كمال رسیده بود و نساجان مواد گران بهایی از قبیل ابریشم و مفتول سیم و زر در
پارچه به كار میبردند( فیوضات .)4 :1364،به گفته هرودوت(كتاب نهم ،بند )109آمیستریس
همسر خشیارشا ،ردای خوش نقش و نگار و چند رنگی كه به راستی ستودنی بود ،به دست خود
برای شاه بافته و تقدیم شاه كرد ( .)1030 ، /2 :1389نمونههایی از پارچههای این دوره در
شوش و تخت جمشید كشف شده كه برخی از آنها شبیه به پارچههای ابر یشمی است و مبین
آن است كه كالفهای ابریشم به احتمال قوی از چین وارد میشده است و در كارخانههای ایران
(همدان ،شوش و غیره) به پارچه تبدیل میشده است(غیبی .) 143 :1385 ،همانگونه كه اشاره
شد بریان از گروه بافندگانی با عنوان پشپ( سرپرست) نام برده كه در كار پشم ریسی و تهیه
البسه نقش داشتهاند.
شغل خیاطی نیز از جمله مشاغلی است كه زنان هخامنشی در آن فعالیت داشتهاند .زنهایی
كه در كارگاه خیاطی شاهی در خزانهها كار میكردند حقوق خود را بر اساس نوع لباسی كه
میدوختند و شامل لباسهای ساده ،ظریف و بسیار ظریف بود دریافت میكردهاند .در میان
افرادی كه باالترین حقوق را دریافت میكردند به چند مرد خیاط هم بر میخوریم .تعداد مردها
به مراتب كمتر از زنهاست .ظاهراً كار این گروه دوخت لباس شاه و لباسهایی كه شاه خلعت
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میداده ،بوده است .سطح حقوق این خیاطان برابر با حقوق بانوان سازنده اشیای هنری است
یعنی ماهانه  40لیتر جو و  10لیتر شراب .این میزان دو برابر حداقل جیره زنها است ،كه میزان
جیره شراب شان هم منظم نبوده است( كخ .)244 :1389،رئیس خیاطها مَثیشتَکا 23نامیده میشد
كه ازحیث لفظ به معنی زن ارشد است .زنان ارشد در ماه تا  50لیتر جو یعنی دو و نیم برابر
جیره حداقل دریافت میكردند .بر اساس الواح ایالمی این زنان متخصص بدون استثنا همچون
مردان متخصص حقوق میگرفتند كه این برابری دستمزدها بین زن و مرد یکی از نقاط قوت در
زمینه حقوق افراد در عصر هخامنشی است .آنها همچنین ماهانه سه كوزه شراب دریافت
میكردند و از همه مهمتر این كه اینکه جیره گوشت داشتند؛ یعنی هر سه ماه یک گوسفند
دریافت میكردند .نکته قابل توجه اینکه كارگران زن زیر دست ایشان به هیچ وجه جیره گوشت
دریافت نمیكردند(هینتس.)354 :1392،

نتیجه
الواح خزانه و باروی تختجمشید دادههای فراوانی از جمله در زمینه مدیریت اقتصادی
هخامنشیان شامل ،مالیاتها ،مشاغل و دستمزدها در اختیار میگذارند كه پردازش آنها حاكی
از یک سیستم منظم اقتصادی با مدیریت قوی شاه و تشکیالت مشخصی برای اداره امور شغلی
است .بررسی موقعیت زنان غیر درباری كه بر اساس دو مؤلفه شغل و دستمزد انجام شده بیانگر
آن است كه زنان در بسیاری از مشاغل ورود پیدا كردند؛ البته با توجه به این نکته كه مردان،
بیشتر در سپاه هخامنشی حضور داشتند .بررسیها بیانگر آن است كه در موارد زیادی تخصص
افراد مالک دریافت دستمزد بیشتر بوده است نه جنسیت و حتی در برخی مشاغل زنان و مردان
به طور مشترک فعالیت داشتهاند .البته در به دست آوردن موقعیتهای شغلی تفاوتهایی بین
زن و مرد وجود داشته است به عنوان نمونه زنان در مشاغل نظامی یا مشاغلی كه احتیاج به سفر
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داشت ،جایگاهی نداشتند ولی مثالً در ساخت ادوات جنگی مانند زره ،فعالیت داشتندكه شاید
خود دلیلی بر تساوی زن و مرد بر اساس كاركرد متفاوت شان در جامعه باشد .پرداخت جیره
تشویقی به مادرانی كه فرزند پسر به دنیا میآوردند نشان دهنده تفاوتی آشکار بین كودک پسر
و دختر است .علت این امر را در دو مورد می توان بیان كرد .از طرفی ایران سرزمینی با معیشت
غالب كشاورزی بوده است و پسران هر خانواده به عنوان نیروی كار و آبادانی زمینها به شمار
میآمدند و از سوی دیگر فرزند پسر در حکم سربازی برای شاهنشاهی به شمار میآمده است.
مسأله دیگر اینکه با استناد به جدول شماره 1و ،2دختران دستمزد كمتری نسبت به زنان دریافت
میكردهاند پس سن افراد در میزان دستمزد مؤثر بوده است .چون موضوع مورد مطالعه پژوهش،
زنان غیر درباری هستند به نظر می رسد سلسله مراتب اجتماعی تأثیری در شغل و دستمزد
ندارد .از طرفی بر اساس نظریه كاركردگرایی ،زنان به عنوان بخشی از كلیت جامعه ،مشاغلی را
عهدهدار بودندكه در نظم و ثبات جامعه و پیشرفت كل جامعه مؤثر بود .بر طبق تعریف كاركرد،
مشاغل زنان ،در واقع اعمالی هستند كه برای رفع بخشی از نیازهای جامعه كاربرد دارند .از
طرفی ،مفید و سودمند بودن مشاغل زنان برای اداره و دوام جامعه ،بخشی دیگر از تحلیل
كاركردی است .نکته مهم بعدی كه در چهارچوب نظریه كاركردی مطرح است رابطه این مشاغل
با هم از یک سو و رابطه آنها با كل جامعه از سوی دیگر است ،تمام این مشاغل در جهت حفظ
موجودیت كل شاهنشاهی به وجود آمده بودند و به صورت پیوسته و وابسته به هم وجود داشتند.
در واقع ضروری بودن این مشاغل برای جامعه نیز از مواردی است كه در همین چهارچوب
میگنجد و در نهایت نمونه موردی مشاغل زنان غیر درباری بر مشاغل كل جامعه هخامنشی
قابلیت تعمیم دارد كه این هم از دیگر اصول نظریه كاركردی است.
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 ، 106-93 ،18اردیبهشت و خرداد 1379
ادیبی ،حسین و عبدالمعبود انصاری ،نظریههای جامعه شناسی ،چاپ دوم ،تهران،
دانژه1383 ،

•

ارفعی ،عبدالمجید ،گلنبشتههای باروی تختجمشید ،تهران ،مركز دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی1387 ،

•
•

انصافپور ،غالمرضا ،حقوق و مقام زن از آغاز تا اسالم در ایران ،تهران ،میهن،
1348
بروسیوس ،ماریا ،ایران باستان(هخامنشیان ،اشکانیان ،ساسانیان) ،ترجمه عیسی
عبدی ،چاپ دوم ،تهران ،ماهی(1392 ،الف)

•

بروسیوس ،ماریا ،زنان هخامنشی ،ترجمه هایده مشایخ ،چاپ پنجم ،تهران،
هرمس1393 ،

•

بروسیوس ،ماریا ،شاهنشاهی هخامنشی از كورش بزرگ تا اردشیر اول ،ترجمه
هایده مشایخ ،چاپ دوم ،تهران ،ماهی(1392 ،ب)

•

بریان ،پییر ،تاریخ امپراتوری هخامنشیان ،ترجمه مهدی سمسار ،جلد  ،1چاپ
سوم ،تهران ،زریاب1379 ،

• بهرامی ،عسکر ،ایران زمین روزگار باستان ،تهران ،فرهنگ معاصر1399 ،
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•

پلوتارک ،ایرانیان و یونانیان ،ترجمه احمد كسروی ،چاپ دوم ،تهران ،امیركبیر،
1390

•
•
•
•

 ،-----حیات مردان نامی ،ترجمه رضا مشایخی ،جلد  ،4تهران ،ققنوس1379 ،پور بهمن ،فریدون ،پوشاک در ایران باستان ،تهران ،امیركبیر1386 ،
توسلی ،غالمعباس ،نظریههای جامعه شناسی ،چاپ هفتم ،تهران ،سمت1379 ،
حجازی ،بنفشه ،زن به ظن تاریخ ،تهران ،شهرآب1370 ،

• داندامایف ،محمد.ع ،نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری
•

هخامنشی ،ترجمه حسن شایگان ،چاپ دوم ،تهران ،نشر تاریخ ایران1397 ،
دیاكونوف ،میخائیل میخائیلوویچ ،تاریخ ایران باستان ،ترجمه روحی ارباب ،چاپ
ششم ،تهران ،علمی و فرهنگی1390 ،

•

دیمز ،اورلی ،تندیسگری و شمایل نگاری در ایران پیش از اسالم ،ترجمه علیاكبر
وحدتی ،تهران ،ماهی1388 ،

•

رجبی ،پرویز ،تاریخ ایران ،ایالمیها و آریاییها تا پایان دوره هخامنشی ،تهران،
دانشگاه پیام نور1383 ،

•

سامی ،علی ،تمدن هخامنشی ،جلد  ،2چاپ دوم ،تهران ،پازینه1389 ،

• سیمپسون ،جان سنت« ،سفره شاهانه» ،امپراتوری فراموش شده (فرهنگ ،هنر و
تمدن هخامنشی) ،ترجمه خشایار بهاری ،گردآوردندگان جان كرتیس و نایجل
•

تالیس ،تهران ،فرزان روز1392 ،
شروو ،پرودنس.ا ،پییر بریان و منصور شکی « ،طبقات اجتماعی در ایران باستان»،
نامه پارسی ،ترجمه منیژه اذكایی ،س،7ش  ،3ص ،42-18پاییز1381

•

غیبی ،مهرآسا ،هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی ،تهران ،هیرمند1385 ،

•

فیوضات ،ابراهیم« ،پیدایش و زوال كارگاههای پیشهوری» ،حسابدار ،شماره ، 12
 ،51-34آبان 1364
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•

كخ ،هاید ماری ،از زبان داریوش ،ترجمه پرویز رجبی ،چاپ چهاردهم ،تهران،
كارنگ1389 ،

• كرتیس ،جان« ،جواهرات و زیورآالت شخصی» ،امپراتوری فراموش شده
(فرهنگ ،هنر و تمدن هخامنشی) ،ترجمه خشایار بهاری ،گرد آورندگان جان
كرتیس و نایجل تالیس ،تهران ،فرزان روز1392 ،
•
•

كنت ،روالند .گ ،فارسی باستان ،دستور زبان ،متون ،واژه نامه ،ترجمه سعید
عریان ،چاپ دوم ،تهران ،علمی1395 ،
كوهستانی ،امین رضا« ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بشر در دوران
هخامنشی» ،اطالعات سیاسی و اقتصادی ،ش  241و  ،128-145 ،242مهر و
آبان 1386

•
•

گزنفون ،آناباسیس ،ترجمه احمد بیرشک ،تهران ،كتابسرا1375 ،
گزنفون ،كورشنامه ،ترجمه رضا مشایخی ،چاپ هشتم ،تهران ،علمی و فرهنگی،
1392

•
•

گزنفون ،لشکر كشی كورش ،ترجمه وحید مازندرانی ،چاپ چهارم ،تهران ،دنیای
كتاب1389 ،
مصطفوی كاشانی ،محمد تقی ،مجموعه مقاالت در زمینه باستانشناسی ،گردآوری
مهدی صدری ،جلد دوم ،تهران ،نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی1383،

•

ویسهوفر ،یوزف ،ایران باستان ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،چاپ یازدهم ،تهران،
ققنوس1390 ،

•
•

هرودوت ،تاریخ هرودوت ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،جلد 1و ، 2تهران ،اساطیر،
1389
هینتس ،والتر ،داریوش و ایرانیان ،كتاب اول و دوم ،ترجمه پرویز رجبی ،چاپ
چهارم ،تهران ،ماهی1392 ،
Others Sourses

•

)2783-4247 (شاپا1400  پاییز و زمستان، سال اول،مطالعات ایران كهن – شماره دوم

•

Bakker, Janine, The lady and the lotus: representaitions of
women in the Achemenid empire, Iranica Antiqua vol.
XLII, 2007, 207-220.

•

Safaee, Yazdan, Achemenid women: putting the Greek
image to the test, talanta, vol. XLVIII-XLIX, 2016-2016,
101-132.
Mark, Joshua. J., Women in Ancient Persia, World history
Encyclopedia, 30 Jan 2020.

•
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جدول شماره  1مشاغل زنان غیر درباری به استناد الواح باروی تخت جمشید( ارفعی) 1جدول

شماره لوح و صفحه

محل کار

تاریخ

تعداد کل

زنان

دختران

دستمزد

رپی

ماه  8سال 12

7

4

-

زن 2بار غله

-----------

كورسموش

ماه 1و  5سال 21

42

6

6

-----------

شل كونتركوریزن

ماه  2و 3سال 215

146

36

29

- 7109ص123

میرمن شودیئود

--------

اوتشکمپن

ماه  9سال 22

23

11

2

 -6413ص125

دک كركیش

------------

یش شتش

ماه 1و  2سال 22

36

20

1

- 7108ص127

زمنوم شودیئود

----------

اورندوش داریان

ماه  7سال 22

193

116

27

کتاب

نام

 -5900ص115

میشپرم اومن

-3670ص117

ووک اونپ

 -9409ص120

توكریزی
شودیئود

شغل
فراهم كننده غالت و
تقسیم كننده مواجب

زن  1بار
دختر  1و  ./5بار
زن 3و  2بار
دختر  1/5 ،1 ،2و  1بار
غله
زن و دختر  2بار غله
زن 1بار
دختر  0/5بار
زن  2و  3بار
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دختر  2و  0/5بار
 -5901ص129

----------

---

----------

كور

ماه  12سال 22

- 3127ص135

مرشوک

-----------

تور میریایی

ماه  5سال 23

32

- 1708ص137

ایرتوپیی ایرشن

----------

لیدوم

ماه  6سال 23

93

47

- 6636ص139

میشپرم ایرشن

------

رپی

ماه  5سال 23

161

88

24

اوشتن آتییک

------------

هونر

ماه  3سال 28

157

81

29

ایردبد

فراهم كننده غله و

پیشا

مقسم

409

162

68

 -708ص131

-7465ص141

-3666ص153

منیک شیمود اپ

ماه  7و  12سال

ایشتی منک
ایرشن

-----

22

ماه10
سال 23

27

10

-

72

32

11

16

9

زن  3بار
زن 3،2 ،4 ،5بار
دختر 1 ، 1/5 ،2بار
زن  2بارم
زن 2 ،3 ،3/5 ،4 ،5بار
دختر1 ،1/5 ،2بار
------زن  2 ،3 ،4 ،5بار
دختر 1 ،2بار
زن 3بار
دختر3و2و 1/5بار
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فراهم كننده غله مقسم
- 3569ص149

كونتوک رشد

– 9408ص151

میشومند

مواجب كارگران بانو

شیراز

ماه  8و  9سال 23

434

206

79

ایردبمه
فراهم كننده غله 141

از متزیش به تمدكن

كارگر تورمیریایی

در سفر

ماه  9سال 23

141

80

-

زن  2 ،3بار
دختر  0/5 ،1بار

زن  2بار

فراهم كننده غله
- 5897ص157

كرم

دستوردهنده دریافت

ایرتوپیی كتوک

كننده زن كارگر

زیشویش شوتکر
– 1016ص 247

شکیش كمر
هیتتمرک

----

ماه  5و  6ایالمی
سال 22

86

42

15

هرینویی

زن  3بار
دختر 1 ،1/5بار

دستوردهنده مسئول
غله  167كارگر مقسم

پاسارگاد

مواجب پیغام آور

كبپوكش

كاتب

ماه  2و 3سال 24

167

102

30

زن  2بار
دختر  0/5 -1 – 1/5بار

فراهم كننده غله
-2562ص 133

تورپیش

كارگران سکوی دریایی
و  71شراب ساز

كورتیش تیش نکتیش

ماه 1سال 23

71

42

2

زن و دختر  2بار
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 Pf-theص 143

بمکشید

فراهم كننده شراب

جمشید(كركیش)

مسئول  15كارگر

اوشتن پسر

فراهم كننده شراب

ارمن( كركیش)

مسئول كارگران گنجینه
ها(تپرها) ،زنان پشپ(

-5206ص145

اورندوش داریان

شیراز

ماه  4و  5سال 18

مواجب  1ماه

15

49

2

18

-

-

زن  3مریش

زن  3 ،1مریش

شبانان یا تهیه كنندگان
غذا)
– 6580ص147

میشبس

- 8960ص261

دوكورک

– 1639ص 177

اومن دكرین

فراهم كننده گرل
دریافت كننده مواجب
زنان كوشنده

دژ شیراز

ماه  2سال 24

21

21

-

زن  1بار

------

------

--

--

--

 2مریش شراب

فراهم كننده آبجوی
زنان كوشنده مقسم

كوردوشوم

سال 27

--

--

---

 30مریش شراب

مواجب زنان هزنیویی
 Pf-theص 181

فراهم كننده شراب
هیپرتی بکپوكش

دریافت كننده دریافت
كننده

----

ماه 7سال 18

--

--

-

 8زن پسر زا  1مریش
 10زن دختر زا  0/5مریش
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 Pf-theص 183

هپیرتی بکپوكش

---------

– 2561ص 183

هشین لبوشپیش

--------

– 8960ص261

ایردومرتیی

دریافت كننده شراب

– 5231ص153

ببک تییم

فراهم كننده ترمو مقسم
مواجب 89كارگر

ماه  6سال 19

-

-

-

-----

سال 23

-

-

-

-------

-----

-

-

-

------

ماه  6 -1سال 25

89

40

19

 22زن پسرزا  1مریش
 18زن دختر زا  0/5مریش
3زن پسرزا  1مریش
3زن دخترزا  0/5مریش
 1زن پسرزا 1مریش
 2زن دختر زا  0/5مریش
زن  2بار
دختر  0/5 – 1 1/5بار

دریافت كننده آرد دریافت
– 6781ص 185

زرپ پوكتوک

 5بار آرد مواجب ویژه مادران

كننده آرد برای زنان
كارگر درتملکش

2471

1182

351

جدول شماره  2مشاغل زنان غیر درباری به استناد الواح خزانه تخت جمشید (مصطفوی )

شماره لوح و صفحه کتاب

نام

شغل

محل کار

تاریخ

تعداد کل

زنان

دختران

دستمزد
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ماه  10سال 19
وهوش
- 67 ، 45 ،40 ،39
ص ،1187 ،1138 ،1182
1200

----

خشیارشا،

زن از  6و  1/4شکل تا1/6

وهوش

خزانه دار

كامنی

ماه  11 ،10و 12

متغیر

اوراتندا

ومسئول كارگران

پارسه

همان

اورتندا

كارمند خزانه،

و كارمندان

پارسه

2121

900

237

دختر 1و 1 ، 2/3و ، 1/4
 1/16شکل

سال ،ماه  3سال
20

-36

مگاداتس وهوش

ص1180

اتانس( اوانس)

69و – 70

پاتی ناشا اوراتیندا
و فارناداتا

ص 1203 -1201

اوراتیندا

– 61 ،50

اورتیندا

ص 1197 ،1191

اورتیندا

پیغام آور خزانه
 55كارگر شراب

انکوراكا( انگورستان)

ساز

پیشه ور ،مسئول ،
فرستنده پیشه ور

ماه  9سال 19
خشیارشا

ده روز از ماه 4
-----

سال 20

1186

278

137

خشایارشا

شبان گوسفند،

رامیندا

ماه  1و  2سال 20

ماكاالک

پارسه

خشیارشا

چوپانان اهل

55

13

11

501

126

100

زن 1شکل
دختر  2/3شکل

زن 1و 1/9شکل
دختر  1/2و ؟

زن  2و  2/5 ،2/9شکل
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دختر ،1 ،2و مقادیر كمنر
شکل
پیغام آور خزانه

– 46

آرتاتخما وهوش

ص1188

پلپاكا

– 53

آرتاتخما راتی

دار  150كارگر

ص1193

نیندا

سركارگر صد

– 42
ص1184

مسئول كارگران

خشیارشا

43

9

10

دختر1و 1/9و 1/2و 5/9
شکل

پیغام آور خزانه
خفر( كبر پیش) فسا

ماه  2سال 20
خشیارشا

150

67

23

نفری
آرتاتحما وهوش
باكوراوا
مگابیزوس

–6
ص1160

كارگر تهیه آبجو

پارسه

ماه  12سال19

زن  2/5و  1/9شکل

زن  2/5شکل
دختر1و1/16 -1/4

پیغام آوذ رخزانه
دار 190كارگر
سركارگر صد

شیراز(تیرازیش)

ماه  11سال 19
خشیارشا

190

78

50

زن  2/5شکل دختر1و
 -3/32او  1/16 -1/4شکل

نفری
دستور دهنده

داریئش شاه(

بانوی درباری

اباكیش)

مدیر زنان مسئول
اسبهای اباكیش،

-----

احتماال سال 30
داریوش

--

--

--

 165كارشا نقره
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مسئول زنان
كاتب لوح
پیغام آور خزانه

– 41

آرتاتخما وهوش

دار  3كارمند

ص1183

اوشاكیا-

مالیات مسئول

مگابیزوس

– 37
ص 1181

هركدوشی

كارمندان رسید

خشیارشا

دهنده
پیغام آور خزانه و

آرتاتخما وهوش

ماه  11سال 19

3

1

--

مسئول 72زرگر

----

اهل كاری

ماه  9سال 19
خشیارشا

زن 1و 2/3شکل
72

27

13

– 49

آرتاتخما راتی

ص1090

تیندا

كارگر مسگر(مس

پرنتاش ویسپاشیاتیش

ماه  1سال 20
خشیارشا

زن 2و  2/9شکل
29

11

7

ص1194

آرتاتخماراتی نیندا

پیغام آورخزانه

پارسه

خشیارشا

دختر 1و  1/2 – 2/3و
 0/5/9شکل

كار)
ماه  2سال 20

دختر 1و 5/12 -5/6- 6/4
شکل

پیغام آور خزانه
دار مسئول 29

-54

زن  2/5شکل

32

--

2

دختر 1و 1 -7/8و 1/4
شکل
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هیستانس

 32كارگر

مگابیزوس

مسكارمتصدی
خراج

– 55

آرتاتخما راتی

ص 1194

نینذا

– 52
ص 1192

آرتاتخما راتی
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چکیده
در ایران پیدایش آتش در بطن روایات اساطیری نهفته و آبشخور آن به زمانهای دور و تکوین
عالم هستی بازمیگردد .در كنار حضور آتش در زندگی مکانی برای محافظت و مردمانی برای
پریستاری از آتش كه آنرا پسر ،نور و جوهر اهورایی میدانستند در نظر گرفته شد .گذر اعصار
بر اقتدار و استقامت این مکان افزود تا جایی كه تشخص و مقام خادمان و بانیان آن فزونی یافت
و آتشکدههایی متناسب با طبقههای اجتماعی پدیدار شد .در این پژوهش توصیفی-تحلیلی كه
بر پایه روش كتابخانهای انجام یافته ،برآنیم تا دریابیم پیدایش ،پویایی و پیوستگی این مکانهای
ساخته شده توسط افراد نامدار ،و نیز سبب تقدسشان بر اساس قدمت و اقلیم ،چه بوده است.
آنچه از ماحصل این پژوهش حاصل میشود مؤید این واقعیت است كه آتشکده در نزد ایرنیان
ساكن در پهنه ایرانشهر شاخصه اعتقاد به الوهیتی است كه با تدبیر در مقام آفریننده ،نگاهبان و
روزیرسان ،بهترین و ماناترین ودیعه آفرینش را به مردمانش ارزانی كرد تا نیایش و سپاسگزاری
را سرلوحه زندگی خویش سازند .تشابهات و تفاوت های پیرامون ساخت این مکانها ،حکایت
از بنمایهای برخاسته از كهن الگوهای اساطیری و مذهبی بر پایه طبقات اجتماعی آن روزگاران
دارد.
واژگان کلیدی :ایران ،آتشکده ،بُرزینمهر ،فَرنبغ ،گُشنسپ

 - 1کارشناس ارشد ایران شناسی گرایش تاریخ ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
khajehtayebeh@gmail.com
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مقدمه
آت شککدههای ایران را باید نمادی از ابتکار مردمانش دان سکت .مردمانی كه آ شکنایی شکان با حکمت
و دانشهکا ،بکه آنکان این امککان را داد تکا بنکایی احکداث كننکد كکه قرار گرفتن آتش و برپکایی آن در
كنار چشکمه سکاران حس پویایی ،طراوت و زندگی را در انسکان برانگیزد .قداسکت آتش آنچنان در
سککرلوحه امور قرار گرفت كه ایرانیان برای حفظ و برقراری آن پی شککینه و تاریخچهای ماورایی
اندی شکیدند(او سکتا )116/1 :1385،و آتش را وا سکطه و از جوهر اهورامزدا دان سکتند(.بویس:1381،
 )171پس برای محافظت این ودیعه ایزدی باید مکانی با شککرایط و ضککوابط خاص اندی شککیده
می شککد تا ر سککالت پری سکتاری به بهترین نحو انجام گیرد .هدف از طرح این پژوهش بازبینی و
شکناخت كهن الگوی م شکترک ا سکاطیری در نحوه ت شککیل آت شککدهها سکت .هدف و سکمت و سکوی
پژوهش بر آن ا سکت تا كنکا شکی دا شکته با شکد به چگونگی نحوه پیدایش آتش ،آت شککده و سکه
آتشکده باستانی و اینكه در نحوه ساخت ،پرداخت و اقلیم روایات ،چه تشابهات و تفاوتهایی
را در برمیگیرند.
در اع صکار گذ شکته ،سکه آت شککده نامدار برگرفته از كُنش و رفتار پی شکینیان و شکرایط زی سکتی و
اعتقادی ،بنا بر روایات متداوله شککهریاران دا سککتانی دوران كهن و برگرفته از طبقات اجتماعی
ادوار تاریخی ،بنا نهاده شکد كه عبارتند از« :فرنبغ» آتش طبقه روحانى؛ «گُ شککن سککپ» آتش طبقه
جنگیان یا آتش پادشکاه و «بُرزینمهر» آتش طبقه كشاورزان؛ كه به دست سه شخصیت اساطیری
«جم شکید»« ،كیخ سکرو» و «گ شکتا سکب» در سکه اقلیم «كاریان» « ،شکیز» و «ریوند» بنا نهاده شکد .آنچه
بر اهمیت این آت شکککدهها میافزاید این ا سککت كه بنیاد و ا سککا سک شککان از یک آتش ا سککت.
(بندهش )92 :1395،این سکه آت شککده در سکه منطقه مجزای شکرق ،غرب و جنوب ،با جغرافیای
تاریخی منح صکربهفرد و برخوردار از سکابقه اقلیمی -ا سکاطیری و تاریخی خاص بنا شکدهاند .اما
جلوه و تبلور معنوی آت شکککدههای واقع در این نقکاط با پیوند اعتقکادی و ملی رقم میخورد كه
خود دلیلی ا سکت بر ا شکتراک كهن الگوهای مانده از اندی شکه گذ شکتگان در ثبت و ضکبط وقایع.
اخگر فروزان آتش نماد مردمانی ا سککت كه چونان هُرم آتش را سککخ و پابرجا نامالیمات را در
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كوره شککیبایی و اراده خویش ذوب كردند و آت شککده را نمادی از زاد و بوم خویش قرار دادند
تا همواره نگاهبان و نگاهدار یکدیگر با شکد .آت شکی كه از شکرق تا غرب ایران شکهر شکعله ك شکید؛
هرچند با عبور از مرحله ا سکاطیری و پا نهادن در جاده تاریخ ،رفتهرفته كاربری و نوع نگرش به
آت شککده ،بر ا سکاس اعتقاد دینی به ماهیت این بناها تغییر و با دگرگونی همراه شکد .بر این ا سکاس
ابهامات و سؤاالت پژوهش بدین شرح است:
انگیزه ساخت آتشکده و تقدس آن چه بوده است؟معیارهای سکاخت آت شککده بر ا سکاس ت شکابهات و تفاوتهای ا سکاطیری چه مواردی را دربرمیگرفت؟
 شخصیتهای اساطیری در پیدایش آتش و تأسیس آتشکده چه جایگاه و نقشی داشتند؟ احداث بنای آتشکده در منطقه و اقلیمی خاص ،منوط به چه بود؟ضاً با سکتان شکنا سکی ،یافتهها مؤید این
با بهرهگیری از منابع با سکتانی ،ا سکاطیری ،تاریخی و بع ک
ا سکت كه پیدایش رازگونه آتش و تقدس آن زیربنا و م شکوق سکاخت آت شککده بود .آت شککده كه با
برخورداری از مراتب و امکانات خاص و تو سکط نامدارانی چون جم شکید ،كیخ سکرو و گ شکتا سکب
در طی زمان پدیدار گ شکت ،جایگاهی خاص و معنوی را از آن خود كرد .ذكر نام اقلیم آت شککده
نیز در مکتوبکات مزدی سکنکایی ،بر قکدا سککت این مککان و تلفیق آن بکا روایکات ملی انتقکال یکافتکه از
پی شکینیان ،مهر تأیید و تأكید زد .با علم به اینکه آت شککده نهادی فرهنگی ،اجتماعی و اقت صکادی
مح سکوب می شکد برخا سکته از امور اعتقادی؛ از این رو سکاخت این بنا و تعیین جایگاه و مرتبه
برای بانیان ،خادمان و مؤمنان آیین مزدی سکنا ،از جمله اهدافی بود كه سکرلوحه قراردادهای آیینی
و اعتقادی در كنار باورهای فرهنگی برخاسته از روایات اساطیری و تاریخی ،قرار گرفت .تبلور
و ظهور شککخ صککیتهای ا سککاطیری محبوب و صککاحبنام ،مردمان هر دوره را بر آن دا شککت تا با
اعتقادی نستوه و مانا ،انتقال دهنده میراث باارزش معنوی پیشینیان باشند.
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پیشینه پژوهش
پیرامون و ضکعیت آت شککدههای ایران تا كنون به عناوین و مو ضکوعات خاص كه جنبه تاریخی با
بنمایه ا شککتراكات و تفاوتهای ا سککاطیری و اقلیمی را شککامل شککود در قالب یک مبحث
برنخوردهایم .بی شکتر مقاالت بر ا سکاس نگرش با سکتان شکنا سکانه درمورد یک شکهر ا سکت كه در كنار
آن گذرا به آت شککده موجود در آن شکهر نیز ا شکاره شکده ا سکت یا نوع معماری آت شککده مبنای كار
قرار گرفته ا سکت مانند مقاله شککاری نیری و ضکیافر«آذرگُ شکن سکپ ( شکهر شکیز) مجموعهای با
عملکرد علمی و دینی» .در متون تاریخی چون «ایران در زمان سکا سکانیان» كری سکتن سکن« ،تاریخ
مردم ایران» زرینكوب« ،تکاریخ ا سککاطیری ایران»آموز گکار ،نیز در خالل رویکداد هکا بنکا بکه لزوم
روایات تاریخی و ا سککاطیری ،از این آت شکککدهها سککخن به میان آمده ا سککت Boyce .نیز در
مقاالت خود« » ĀDURو « » ĀDUR FARNBĀGپژوهش خویش را بر پایه منابع متقدم
و متأخر ایران با سککتان پیش برده ا سککت .جمعآوری و د سککتهبندی مفاهیم و عناوین در قالب
ا شککتراكات و تفاوتهای مؤثر در نحوه چرایی بنای آت شکککدهها نکتهای ا سککت كه نوآوری این
پژوهش مح سکوب می شکود و آن را از كارهای پی شکین متمایز می سکازد .تکیه بر ا صکالت و سکیر
صاً پیرامون سکه
روایی از زمان پیدایش آتش و آت شککده ،بر ا سکاس روایات ملی و تاریخی ،خ صکو ک
آت شککده فرنبغ ،گُ شکن سکپ و بُرزینمهر و ت شکابهات و تفاوتهای سکاختاری در نحوه ایجاد ،انگیزه
و سبب احداث این بناها ،هدف و منظور راستین این پژوهش است.

-1معیارهای ساخت آتشکده
-1-1بر مبنای پیدایش و تقدس آتش
سکخن در باب پیدایش آتش ،این بزرگ پیامد تاریخ ب شکریت ا سکت .تفاوت در نقل روایات مبین
نیاز ،اهمیت و جاذبه این عن صککر بوده تا بدانجا كه در برخی مذاهب و عقاید به نیایش آن روی
آوردند .آتش ( )ādar) ،)ĀDURكلمه فار سکی میانه به معنای «آتش» ( شککل او سکتایی ،) ātar
و شکککل متأخر در فار سککی جدید به عنوان « »āẕarعربی شککده ا سککت .شکککل میانی فار سککی

مطالعات ایران كهن – شماره دوم ،سال اول ،پاییز و زمستان (1400شاپا )2783-4247

106

)(ātašن شکان دهنده نام قدیمی ا سکت .در زبان ایرانی میانه ،ا شککانی« ،»ādarو فار سکی میانه
« »štaxšبود .هر دو شککل آن در زبان مختلط كتابهای پهلوی آمده و نام نهمین ماه زرت شکتی
و نهمین روز ماه است)Boyc,2014: 471-472( .
نیایش آتش كه از سکایر عنا صکر مقدستر بود ،به خاطر ارتباط آن با نور كه جوهر اهورایی
دا شککت؛ وا سککطهای میان آفریننده و آفریده و از جنس خدایان نورانی بدان گونه كه آتش پ سککر
اهورامزدا بود و سککزاوار سککتایش(او سککتا )116/1 :1385،و برای آن نثاری مركب از سککه جزء
فراهم میكردند كه شککامل هیزم خ شکک پاكیزه ،بوی(برگ گیاهان) و پارهای كوچک از چربی
جانوری بود(.بویس26 :1381،؛ كایبار )81 :1386،در متون مذهبی مزدی سکنایی پیدایش آتش را
به اهورامزدا ن سککبت میدهند كه در هفتمین مرحله آفرینش آتش را آفرید( .بندهش)39: 1395،
آذر در گاتها و سکایر جزوات او سکتا «آتُر» آمده و به پنج ق سکم ذكر شکده ا سکت -1 :بَرزی سکَوه،
(خود در گرود مکان آفر یکده

شککد)  -2وَهوفَر یکان ،آتش بکدن ان سککانی و حرارت غریزی-3

اوروازی شکته ،آت شکی كه در چوب(گیاهان) بیداد میكند -4وازی شکته(،در ابر به پذیره ا سکپنجروش
به نبرد ای سکتد) آتشِ برق -5سکپنی شکته( ،كه به بركت بخ شکنده معنا شکود آن ا سکت كه به گیتی به
كکار دا شک تکه

شککود و آتش بهرام)آت شککی جکاودان كکه در م قکابکل اهورامزدا فروزان ا سککت.

(بندهش90 :1395،؛بَغانی سکن84-85 :1382،؛ او سکتا )168-167/ 1 :1385،اهورامزدا آتش را در
همه آفرینش بپراكند و بدو چنین خوی شکککاری داد؛ «در دوران اهریمنی پری سککتاری مردم كردن،
خورش سککاختن و از میان بردن درد»(بندهش )48 : 1395،و نیز «نابود سککاختن و از میان بردن
دروغ( ».او سککتا ،33-32/1 :1385،ی سککنا ،هات  )34پس از تعیین این خوی شکککاری ،اهریمن در
هفتمین مرحله نبرد با گیتی به م صککاف آتش رفت و آت شککان مقدس به یاری هم به پا سککداری و
حفظ جکان و نظم ج هکان و آفریکد گکان پرداختنکد( .بنکدهش )66 : 1395،متون پهلوی متکأخر ه مکه
آتشها را جنگجویانی میدان سکتند كه نه فقط در سکطح گیتی در مقابله با تاریکی و سکرما ،بلکه
بکه

صککورت مینُوی و م قکاب لکه بکا نیرو هکای

میجنگند(.بویس)93 :1381،

شککر و ج هکل ،بکه

سککود آفرینش فزونی بخش
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بر اسکاس روایات ملی ،پیدایش آتش توسکط هوشکنگِ پیشکدادی انجام گرفت كه با دیدن یک
سککنگی بکه

مکار

سککوی او پر تکاب میك نکد و از ت مکاس دو

سک نکگ بر هم آتش پکد یکد آ مکد.

(فردو سکی )15 :1389 ،از «جم شکید» نیز به عنوان پدیدآورنده آتش یاد شکده ا سکت(.قمی:1385،
 )250این آتشها در آغاز آزادانه میگ شککتند و هرجا نیاز بود ،یاری میر سککاندند تا به روزگار
«تهمورث» و هجرت مردمان و سکرنگونی این سکه آتش بر اثر طوفان در دریا و سکپس بازگ شکت
شکان فروزانتر از قبل به آت شکدانها (بندهش91-90 :1395،؛ بویس .)117 :1381،معتبرترین آتش
نزد ایرانیان ،آتش «بهرام» ا سکت كه با ت شکریفات طوالنی از شکانزده منبع آتش فراهم می شکود و
این جریکان یک سککال بکه درازا میك شککد (آموزگکار :1395،پینو شککت .)30این آتش بزرگترین و
مقدسترین آتش و آت شکککده و یکی از هفت آت شکککده ایرانیان(در زمان سککا سککانیان) به شککمار
میرفته (اوسکتا )894/2 :1385،و شکاه پیروزمند آتشهاسکت این آتش شکخصکیتی اسکاطیری داردكه
همچون

شککاهی بر ت خکت مین شککینکد و بکا دیوان مینُوی نبرد میكنکد (آموز گکار )36 :1395،و

شکخ صکیتهای ا سکاطیری چون «فریدون»« ،زابتهما سکب» و «افرا سکیاب» در ن شکاندن این آتش
نقش دارند (بندهش.)92 :1395،
آتش پس از پیدایش میبایست از گناه و پلشتی دور ماند .گناه كردن نسبت به آتش پادافره
دا شکت؛ چون «گر شکا کسبِ» یل كه با فریب خوردن از «پری خناثَئیتی» به آتش بیاحترامی میكند
و جکزء گک نککاهک کککاران

شک مکرده مکی شککود و بککا تکیکر «نکوهکیکن» تکورانکی بککه خکوابکی عک مکیکق فکرو

میرود(.آموزگار )69 :1395،قدا سکت آتش بدان اندازه بود كه زن دَ شکتان نبای سکت به آن نزدیک
شککود چراكه این عمل برای فرد زرد شککتی گناه مرگارزان را به همراه میدا شککت (بویس:1381،
.)170

-2-1جایگاه نیایش
به منظور پا سکداری از آتش مکانی تعبیه شکد و پری سکتاری آن بر عهده افرادی قرار گرفت تا بر
پایه اعمال قوانین و د سککتوراتی ،قدا سککت و پاكی آن بیش از پیش حفظ شککود .زمانی ایرانیان بر
بلنکدای كوه اع مکال عبکادی و مکذهبی خویش را بکه جکا میآوردنکد و برای ت قکدس خکدایکانی كکه از
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جنس انسکان نمیدانسکتند محراب و معبد نمیساختند(».هرودت104 :1362؛ بویس)199 :1377،
اما در پی مراوده با تمدن میانرودان سکاخت نیای شکگاه از روی معابد آنان آغاز شکد .واژه فار سکی
«برَزمَدانَه» به معنای مکانی برای آیینهای عبادی مهم بوده ا سکت .واژه «آیَزَن» یا«پر سکت شکگاه» با
واژه فار سکی با سکتان «آیَدَنَه» همری شکه ا سکت(.بویس )119 :1381،نخ سکتین آت شککده من سکوب به
«فریدون» ا سکت (م سکعودی )603/1 :1374،اما تاریخ كامل« ،قابیل» را مؤ سکس نخ سکتین آت شککده
معرفی كرده ا سککت (ابناثیر )223/1 : 1371،و منابع تاریخی متأخر قدمت آت شکککده را به دوران
ایالم بازمیگردانند(.بویس )119 :1381،از میان آتشها سکه آتش معتبرترند؛ گویند هر سکه آتش
را اهورامزدا «برای پکا سکبکانی ج هکان فراز آفریکد(».بنکدهش )90 :1395،این

سککه آتش م قکدسكکه

اورمزد در آغاز آفرینش همه زمین را برای پا سککبانی آن گمارد و همواره سککعی در نگاهدا شککت
آ نککان دا شک تککه ع بککارت نککد از«:آذرفرنبغ»ور جککاو نککد« ،آذرگ شککن

سککپ»ت کککاور و «آذربُرزین-

مهر»پُرسود(».زادسپرم)16 :1366،
آنچه در وهله اول مهم مینمود این بود كه ریمنی و پلشتی از این مکان مقدس بایست دور
می شکد .بر همین ا سکاس «آت شککدهها با تقدس خا صکی پو شکیده و در پاكی آنان اهتمام می شکد و از
طریق د عکا هکای ب سک یکاری كکه در برابر آن هکا خوا نکده می شککد آن هکا را پیو سک تکه پکاک ن گکاه
میدا شککتنکد(».بویس )92 :1381،آن جکا را محو طکهای قکابکل مالح ظکه میدان سککتنکد كکه در میکانکه آن
آتشدانهایی است كه در هر یک مقادیر زیادی خاكستر وجود دارد و مُغی آتش را افروزان نگاه
میدارد و مقابل آتش «ورد» میخوانند(.ا سکترابو )324 :1382،آت شککده پر از بو كُندر و سکایر
مواد معطره بود .یکک رو حکانى برا این ککه از نفس خود آتش را نیکاالیکد ،د هکانبنکد  ،كکه بکه زبکان
او سککتایى «بىتىدان»(پنام) گویند ب سککته و آتش را با قطعات چوبى ،كه با مرا سککم مذهبى تطهیر
شکده بود ،م شکتعل نگاه مىدا شکت این چوب غالباً از نباتى مو سکوم به «هذا ا پتا» بود .روحانى
دم به دم بهو سککیله د سککته چوبى ،كه «بَر سکُم» مىخواندند و مطابق آداب خاص بریده و تهیه
مى شککد ،آتش را بهم مىزد و م شککتعل مىكرد و ادعیه معینى را زمزمه مىكرد .در آت شکککدهها
روحانیون ادعیه مقرر پنجگانه روز و تمام اعمال مذهبى را به جا مىآوردند ،خ صککو صکاً هنگام
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اعیاد شک شکگانه سکال ،كه «گاهانبار» نامیده مى شکد و در ف صکول معین انجام مىگردید ،ج شکن جنبه
با شکککوهى مىگرفت .مردم معتقد بودند ،كه هركس در روز سککه بار به آت شکککده برود و دعا
آتش نیایش را بخواند ،صککاحب ثروت و ف ضککیلت مى شککود(.كری سککتن سککن)237-238: 1368،
برگرفتن آتش از آت شککده گناهی نابخ شکودنی مح سکوب می شکد جز آنکه به فرمان شکاه انجام شکود
درجهت محو تاریخی كه مورد تأیید نبوده و آن آتشها كه بی اذن شککاه نهاده شککده با شککند،
«بدعت محض» مح سکوب می شکدند (.نامه تن سکر )47 :1354،پیرامون سکاخت آت شککده رعایت
برخی قوانین و لزوم پایبندی به عقاید باید اعمال می شکد -1:هر خانواده آت شکی دا شکت و رئیس
خانواده میبای سکت از آن مراقبت كند تا خاموش ن شکود -2.هر دهی نیز آت شکی دا شکت مو سکوم به
«آذران» -3هر بلوكی نیز دارای آتشکی بود كه «بهرام» مینامیدند -4.سکه آتشککده را در تمام ایران
قدیم احترام و تقدس میكردند(پیرنیا ،ودیگران)261 :1390،
بعد از برپایی آت شککده افرادی برای پری سکتاری از آتش گما شکته می شکدند چراكه بنا بر عقیده
ایرنیکان «پر سککتش آتش ای شککان را بکه آفریکد گکار نزدیکک میكنکد .چرا كکه آتش نیرومنکدترین و
بزرگترین اركان عنا صکر ا سکت( ».مقد سکی ) 168 /1 :1374،خوی شککاری نگاهبانی و ر سکیدگی به
امور مذهبی ،بر عهده شخصی به نام آتُربان( :اوستاآثرَوَن ،پهلوی ،آسرون) بود ،به معنی نگاهبان
آتش ،كکه عنوان پی شککوایکان دینی یکا موبکدان بود .در فکار سککی این واژه را آذربکان نو شکتکهانکد.
(او سککتا )894/2 :135،روایت ا سککت نخ سککتین ك سککی كه پی شکه پری سککتاری از آتش را بنا نهاد
«گ شکتا سکب» بود كه آت شککدهها بنا نمود و هیربدان را بر آن گما شکت( .مقد سکی)508 /1 :1374،
خ سکروپرویز نیز دوازده هزار روحانی را برای پری سکتاری از آت شککدههای سکرا سکر قلمرو خویش
منسوب كرد(.بویس)17 :1381،
تقدس آتش با مرا سکم ،آداب و سکازمانهای روحانی مرتبط بود .این مرا سکم و سکازمانها نیز
در پیرامون آتشگاه متمركز بودند كه از عهد موبد كرتیر و در واقع از همان اوایل عهد ساسانیان
تو سکعه و تقویت آنها هدف عمده موبدان زرت شکتی مح سکوب شکد .در بین آت شکگاههای بزرگ این
دوره آتش رو حکانیکان كکه «آذرفرنبغ» خوانکده می شککد در كکاریکان فکارس ،آتش پکاد شککا هکان كکه
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«آذرگُ شکن سکپ» نام دا شکت در گنزگ( شکیز،آذربایجان) و آتش ك شکاورزان كه «آذربُرزینمهر» نامیده
می شکد در ریوند نی شکابور ،زیارتگاههای عمده بودند و زینت و ثروت فراوان هم در آنجا وجود
داشت( .زرینكوب)489/1 :1392،
مرتبکه و جکای گکاه رو حکانیون از این قرار بود :پکایینتر از ه مکه مُ غکان و بکاالتر از آنکان موبکدان یکا
رؤ سکای مُغها و هیربَدان یا رؤ سکای آت شککدهها و باالتر از همه آنها موبدانِموبد و هیربدانِهیربد
بودند كه اینان نفوذ زیادی در امور مملکتی دا شکتند و دارای امالک زیاد در ایران و به خ صکوص
آذربایجان بودند و مردم ع شکریه و هدیه به آنها اهدا میكردند .موبدانموبد در ری اقامت دا شکت
و حکومت این مملکت با او بود و مورخان ا سکالمی لقب او را «مَ صکمَغان» نو شکتهاند( .پیرنیا؛ و
دیگران)261 :1390،

 -2سه آتشکده بهنام
-1-2تشابهات
-1-1-2بنای آتشکدهها توسط شخصیتهای اساطیری
ح ضککور ا سککطوره در تاریخ آنجا جلوه مینماید كه از ا سککطوره ،آیین تکوین یافت بدین سککبب
اسکت كه ،اسکطورهها شیواتر از آیینها هستند .پیدایش این سه آتش مقدس نیز به زمان اساطیری
بکازمیگردد .زمکانی كکه مردمکان بکه رهبری «تهمورث» در م هکاجرت از «خونیرس» بکه ك شککور هکای
دیگر ،بر پ شکت گاو ا سکاطیری « کَسرَ سکوَک» مین شکینند ،در میانه دریا باد بر آت شکدانهای پر آتش
میكوبد و آنها را به درون دریا میاندازد .این سککه آتش چون سککه جان دوباره بر پ شککت گاو
برمیگردند و همه جا را رو شککن میكنند .این سککه آتش نمادی از سککه آتش مهم ا سککاطیری:
آذرفرنبغ(آتش موبدان) ،آذرگُ شکنَ سکپ (آتش ارت شکتاران) و آذربُرزینمهر(آتش ك شکاورزان) تلقی
شکده ،به د سکت سکه قهرمان زمینی یعنی جم شکید ،كیخ سکرو و كیگ شکتا سکب تأ سکیس شکدهاند.
(بندهش91 :1395،؛ آموزگار35 :1395،و )58و سککزاوار نیایش و تقدس؛«آذران شککهریار پیروز:
آذرگُ شککن سککپ ،آذرفرنبغ و آذر ُبرزینمهر و دیگر آذران را بزرگی و فَرّ بیفزاید( ».او سککتا:1385،
)607/2
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-1-1-1-2بُرزینمهر

2

به معنی«آذر مهرِ بلندپایگاه» ،نام یکی از سکه آت شککده بزرگ سکا سکانیان دركوه ریوند خرا سکان و
آتش برزیگران بود(.اوسکتا )944 /2 :1385،آتشککده آذربُرزینمهر به «گشکتاسب» نسبت داده شده
ا سککت .زمانیكه وی دین زرد شککت اختیار كرد این آت شکککده را برای یاوری ك شککاورزان بنا نهاد.
(آموزگار )69 :1395،این آتش ،تا زمان پاد شککاهی گ شککتا سککب شککاه ،همی شککه به همان شککیوه در
جهان ،پا سکبانی میكرد .و چون زرت شکت دین آورد« ،برای رواج بخ شکیدن دین و بیگمان كردن
گ شکتا سکب و فرزندان(وی،تا) به دین ایزدان ای سکتند ،بس چیز به آ شککارگی نمود؛ گ شکتا سکب این
آتش را به كوه ریوند ،)( 3كه آن را پشته گشتاسبان ( )pusht-i Vishtaspanخوانند به دادگاه
ن شکانید( ».بندهش91 :1395،؛ )Avesta.orgبنابراین «پ شکت وی شکتا سکپان» كه به معنی پ شکت و
پناه گشتاسپ است اسم دیگری از برای كوه ریوند است( .یشت ها)330/2 :1377،
زرت شکتیان برآنند كه زرت شکت بر پاد شکاه روزگار خود ،از سکقف ایوان او ،فرود آمد در حالى
كه یک پاره آتش در د سکت دا شکت و با آن باز مىكرد و آتش د سکتش را نمى سکوزاند .هر كس
دیگر هم كه آن آتش را از د سکت او مىگرفت ،د سکتش نمى سکوخت .آن پاد شکاه كه چنین دید
پیرو او شکد و به آیین او گروید و در شکهرها ك شکور خویش آت شککدههایى سکاخت و از آت شکى
كکه در در د سککت زرد شککت بود ،آن آت شک ککدههکا را برافروخکت .زرد شککتیکان مىپنکدارنکد آتش
پر سکت شکگاهها ای شکان از همان آتش برافروخته شکده كه تا امروز همچنان رو شکن ا سکت و هرگز
خاموش نشده است( .ابن اثیر)107/3 : 1371،

2

- Burzēn-Mihr
- Revand
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-2-1-1-2فرنبغ

4

به معنی «فَرّه ایزدی» یا «فَرّه خدایی» ،نام یکی از سه آتشکده بزرگ ساسانیان در كاریان فارس،
به موبدان و اشراف اختصاص داشت« .آذر فرنبغ= فَرّو بَغ= فروباک= فرا= خُرّا= خُرداد= خُورا=
خُوره(خُرّه)= خُرّین؛ آتش ایزدی یا آتش خدایی(».او سکتا )1022/2 :1385،وجود آتش در «فَرّ»
یا «خُرّه» كه فروغ مخصکوص پادشکاه اسکت ظاهر می شکود و همان فَرّكیانی اسکت .آتش «آذرخُرّه»،
آتش جم شکید ا سکت ،و اولین آتشها سکت( .قمی )250 :1385،ن شکان «فَرّه» را كه به ان سکانهایی
خاص از جانب اهورامزدا اهدا میشود باید نشانهای بر ارتباط این افراد با امورماورایی و قدرت
اعجازآمیز دان سکت .یکی از افرادی كه «فَرهه» در وجود او نهاده شکد «جم شکید» ا سکت كه او را بانی
نخ سککتین آتش و آت شکککده دانند .در باب جم و ا سککطوره وی به عنوان یکی از منجیان بزرگ
بشری ،در منابع ادبی ،دینی و غیردینی سخنها بسیار گفته شده و سرگذشت او به عنوان درسی
آموزنده و عبرتانگیز یاد شکده ا سکت .در منابع دینی او شکخ صکیتی نیمه خدایی دارد و در منابع
ا سکاطیری ،پاد شکاه و جان شکین اجداد خویش ا سکت .كه بر گیتی(عوالم سکبعه) فرمانروا بوده ا سکت.
در زمکان جم و بکا درایکت او مردمکان و گیتی از بالیکا و م صککایکب در امکان بودنکد (.كکاویکانیپویکا؛
خواجه )97 :1398،به سکند او سکتا و در فرگرد دوم وندیداد ،ابتدا برای پیامبری برگزیده شکد و
پس از رد خوا سککته اهورمزدا مبنی بر دین آگاهی و دین بُرداری؛ از اهورمزدا خوا سککت تا فراخ
كردن جهان و نگاهداری و سکاالری مردمان را بدو بخشکد(.اوسکتا665/2 :1385،؛ فرهوشکی:1381،
)297
از آنجا كه اول بار اورمزد دین بهی 5را به جم شککید پی شککنهاد كرد وی نپذیرفت اما او در
سکِمَت فرمانروایی(ق سکمی روحانی) جهانیان به اورمزد قول میدهد تا جهان او را ر شکد دهد و
از آن پا سککداری كند .شککعلههای سککرخ آتش در زمان او همه جا را فرا میگیرد پس تأ سککیس

- Farnbāg
- 5آیین مزدیسنا

4

 113آتشکدهها؛ با رویکرد بر سه آتشکده ایران :بُرزینمهر ،فَرنبَغ وگُشنَسپ
آتشکده «فرنبغ» كه مختص روحانیون است به «جمشید» تعلق دارد .چراكه جمشید در پادشاهی
خویش ه مکه كکار هکا را بکه یکاری این

سککه آتش ا جکام میداد« .او «آذرخُره» را بکه داد گکاه ،بکه

فرهمندكوه  ،به خوارزم ن شککانید .هنگامیكه جم را ببُریدند ،فَرّة «جم» را از د سککت « ضککحاک»،
«آذرخُره» ،رهایی بخ شککید .تازمان گ شککتا سکب این آتش در خوارزم بود تا اینکه در زمان وی از
خوارزم به كوه رو شکن در سکرزمین كاریان منتقل شکد(».بندهش )91 :1395،در زمان گ شکتا سکب،
زرد

شکت پ یککامبر طلوع كرد و آتش را تعظیم ن هککاد بککه پر سککت یککدن و قب لککه

سککاختن

(مجملالتواریخوالق صکص )72 :1378 ،و به وی شکتا سکپ فرمود كه آت شکی را كه جم شکاه احترام
میكرده بیابد و چون آن را یافتند در خوارزم بود وی شککتا سککب آن را به دارابگرد فارس آورد و
اطراف آن را والیتی سکاخت و آتش تا سکال 332ه.ق آزر-جوی 6بود و انو شکیروان این آتش را
به كاریان برد(.مسعودی)604 /1 :1374،

-3-1-1-2گُشنسپ

7

آتش ا سکبِ نر -ویژه ارت شکتاران  -جای آن در كوه «اَ سکنوَند» 8در آذربایجان بوده ا سکت .سکبب
نامیدنش آن ا سککت كه بنا به ا سککاطیر ایران« ،كیخ سککرو» هنگام گ شککودن «بهندژ» در نیمروز به
تاریکی شکبانه كه دیوان پدید آورده بودند ،روبه رو شکد آنگاه آت شکی بر یال ا سکب وی فرود آمد
و جهان را دیگرباره رو شکن و تابان كرد و كیخ سکرو پس از پیروزی و گ شکودن بهمندژ ،به پاس
یاوری اهورایی ،آتش فرود آمده را در آنجا بن شکاند(.او سکتا )1046 /2 :1385،كیخ سکرو 9فرزند
سکیاوش یکی از نامداران سکل سکله كیانی ا سکت .بنا به روایتها در «گنگدژ» به دنیا میآید و در
پایان جهان بازخواهدگشکت .او بتکده كنار دریاچه «چیچسکت» را در هم كوبید و «آذرگُشکنسکپ»،

 - 6آتش نهر
- Gušnasp
- Asnavand
 - 9به معنی خوشنامی
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آتش ارتشکتاران را بنیاد نهاد(.آموزگار )79 :1395،این آتش تا زمان پادشکاهی كیخسرو ،به طور
مکداوم م حکاف ظکت از ج هکان را ان جکام میداد )Avesta.org(.تکاریخ قم پیرامون این واق عکه ا شککاره
دارد به اینکه آن آتش از آن كیخ سکرو ا سکت ،به مو ضکع «برزه» آذربایجان و انو شکروان آن را به
«شکیز» منتقل كرد ،زیرا كه این آتش نزد ایشکان ،به غایت عظیم و محترم بوده از اینرو كه بر این
آتش فرشتهای موكّل است( .قمی)253-251 :1385،

-2-2تفاوت ها
-1-2-2باورها واعتقادات عامه
از آنجا كه در ازمنه گذ شککته پی شکه مردمان دامداری و ك شککاورزی بود به پی شککه و حرفه خویش
اهمیکت می دادنکد .از همین رو آنکان برای قوای طبی عکت كکه یکاریگر و بع ضکاً مخرب زنکدگی
مح سککوب می شککدند ،احترام و جایگاه خا صککی قائل شککده ،برای بركت و مراقبت ،ایزدی را
برگزیده ،به سککتایش و نیایش به درگاه او روی آوردند و از برای ت سککریع در برآورده شککدن
خوا سککتههای خویش برای ای شککان قربانی به جا آورده و برای جذب مهربانی و حمایت ایزدان،
رفته رفته باور به سکاخت زیارتگاه برای تقدس نام و یاد شکان ،شککل گرفت« .زیارتگاه ایزدان را
به پارتی «بَغین» یعنی جای ایزدان مینامیدند( ».بویس)114 :1381،
«آذر» ایزدی بود كه به منظور نیای شکش آت شککدهها برپا شکد اما نه تنها برای این ایزد ،ایزدان
دیگری نیز صاحب مکان نیایش و تقدس شدند .چونان ایزد «مهر»؛ كه به عنوان دادگر و محافظ
و د شکمن نیرومند و سکر سکخت اهریمن ،از برای او آت شککدهای ا سکت كه «دارمهر» (بارگاهمهر)
نکامنکد( .بویس )148 :1386 ،در

سکتکایش این ایزد گوینکد «:مهر فراخ چرا گکاه،زآن هزار گوشِ

ده هکزار چ شککم،زآن ایکزدِ نککا مکبکردار را مکی سک تککایکیکم ،رام بکخ شک نککده چکرا گککاه خکوب را
می سککتاییم(».او سککتا 610/2 :1385،؛ Cumont ,1956 :3-2؛ ) Zaehner,1975:101و نیز
آتشکده كنگاور در مادعلیا كه برای ایزدبانو آناهیتا برپا شده بود( .بویس)119 :1381،
در منظومه ویس و رامین كه بازمانده عصکر پارتی اسکت ،بارها به وجود آتشکده «بُرزینمهر»
به منظور آداب قربانی( ،ا سککعدگرگانی )201 :1349،عزلتگاه شکاه و آرامگاهی از برای

شککاه
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ومل ککه پکارتی ا شککاره

شککده ا سککت( .ه مکان 530 :و  )531پکارت یکان مکدعی بودنکد كکه آتش

محبوب شکان(برزینمهر) نق شکی را پی شکتر انجام داده بود كه در دا سکتان گِروش وی شکتا سکپ ،فقط به
ایزد آذر داده بودنکد( .دینکردهفتم )78-75 :1389،این اف سککانکه مؤمنکانکه

سککاختکه و پرداختکه

روحانیان ،زائران ب سکیاری را در دوره پارتی به زیارت آذربُرزینمهر ك شکاند( .بویس)117 :1381،
آتش(فرنبغ) نیز در آخرالز مکان مؤم نکانش را همراهی میك نکد؛ «بکه چینود پکل ،هن گکامی كکه روان
پرهیزگاران بگذرند(او) آنجای بر سککد و تاریکی را نابود سککازد و رو شککن كند( ».بندهش:1395،
 )112در آثارالباقیه بیرونی آن را «آذرخورا »مینامد؛ كه پیروز شکاه ،برای رفع خ شکک سکالی به این
آتشکده روی آورد و نماز گزارد (بیرونی )229-228 :1363،وی دستور داد همگان از زن و مرد
و كودک جمع شکدند و از پی شکگاه خداوند تقا ضکا باران كرد و خداوند دعا ای شکان را برآورد
و آ سکمان برا آنان باران فروریخت( .دینوری )87 :1371 ،آتشِ گُ شکن سکپ حافظ جنگجویان و
نماد وحدت ك شککور بوده و شککاهان نیز هوادار این آت شکککده بودند به گونهای كه پیش از جنگ
اخگرهایی از این آتش مقدس را به عنوان ضککامن و محافظ همراه میبردند (بویس)17 :1381،
و این زیکارت گکاه و آت شک ککده در ج شککن

سککده و نوروز میزبکان

شککا هکان ،نجبکا و بزر گکان بود.

(فردوسی)399 :1389،

-2-2-2اقلیم
همراه با گ سککترش و شکککوفایی كیش زرت شککتی و قدرت روزافزون روحانیون ،طی همین دوره
بود كکه برای رقکابکت بکا آتش بکا شکککوه « بُرزینمهر» ،بکه دو آتش م قکدس در پکارس و مکاد اهمیکت
دادند« .این آتش پارتی با پیوند نام زرت شکت و وی شکتا سکپ مقدستر از آن شکده بود كه روحانیان
غربی از احترام به آن سککرباز زنند؛ ولی اینک آن را در مرتبهای پایینتر از آتشهای خود جای
داده و اظهار داشکتند كه آتش فَرنبغ كه در فارس می سکوخت و آتش روحانیان و آذرگُشکن سکپ در
مکاد ،آتش جنگجویکان ا سککت ،درحکالی كکه آتش بُرزینمهر متعلق بکه پ سککت ترین طب قکات یعنی
گلهداران و ك شکاورزان ا سکت( ».بویس )154 :1381،اما او سکتا تفاوتی میان شکان قائل نی سکت« :هر
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اندازه كه این كوهها زمین را فرا گرفته ا سککت ،به همان اندازه ،آفریدگار ،آتُربانان ،ارت شککتاران و
برزیگران ستورپرور را از آنان بهره بخشید( ».اوستا)486/1 :1385،
اطال عکات تکاریخی و بکا سکتکانی اقلیم «ریونکد» كکه در

شککرق ایران قرار گرفتکه و آت شک ککده

«برزینمهر» را در خود جای داده از این قرار ا سکت« :رَئونَت» ، 10نام كوهی ا سکت كه در فار سکی
«ریوند» نام شککده و جای آت شکککده معروف «آذربرزینمهر» در آن بوده ا سککت( .او سککتا:1385،
 )990/2در زامیادی شکت او سکتا و بند شک شکم از این كوه نام برده شکده ا سکت( .او سکتا)486/1 :1385،
این كلمه صکفت ا سکت به معنی با شککوه ب سکا در او سکتا صکفت ایزدان یا مردمان آمده ا سکت و غالباً
با صککفت فرهمند و خرهمند یکجا ا سککتعمال شککده كه آن را در پهلوی «رایومند» گویند .ا سککم
«ریوند» به معنی «رایومند» ( شکککوهنده) میبا شککد( .ی شککتها )330/2 :1377،این نام در درازنای
تاریخ ،بر كالبد كوه ،منطقه ،شککهر و دریاچه در گ سککتره جغرافیایی نی شککابور پدیدار و به عنوان
یکی از نواحی نیشابور تا به امروز پایدار است .در بندهش جای این آتشکده یکبار كوه «ریوند»
كه به خرا سککان ا سککت و یکبار كوه «گناوه» 11خوانده شککده ا سککت« .گنابد كوه به همان پ شککته
گ شکتا سکپیان ،ا سکت آنجا به ریوند كه خانه آذر برزینمهر ا سکت( ».بندهش )72 :1395،ریوند در
یک منزلی باختر نی شکابور قرار دارد و نی شکابور ،از كلمه فار سکی قدیم«نیو شکاهپور» 12گرفته شکده و
من سکوب به شکاپور پاد شکاه دوم سکا سکانی ا سکت كه در قرن چهارم.م به تجدید بنای آن شکهر همت
گما شکت .بانی اول نی شکابور ،شکاپور اول پ سکر ارد شکیر بابکان ،مؤ سکس سکل سکله سکا سکانی ا سکت.
(ل سککترنج409 :1377،و )413مؤلف سککفرنامه خرا سککان و كرمان دامنه همین قریه را محل جنگ
رستم و سهراب میداند( .افضلالملک ،بیتا)41 :

- Raēvant
 - 11گناباد
 - 12به معنی چیز یا كار خوب یا جای خوب شاه
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پیرامون آتش «فرنبغ» كکه در خ طکه جنوب و كکاریکان فکارس واقع

شککده بکایکد گ فکت :ظکاهراّ

همچون دو آتش دیگر در ا صککل «آتش بکهنکام» و متعلق بکه فرنبغی نکا شکنکاختکه بود كکه نکامش بکه
معنای«دارنده بهر /كامیاب از فَرنَه ا سککت .روحانیان پری سککتار این آتش برای باال بردن مقام آن،
این جزء را در نامش آوردند و تا آنجا پیش رفتند كه گاه آتششان را با خودِ خورنه الهی همسان
میگرفتند( .بویس154 :1381،؛ )Boyce ،2014 :475-473احتماالً اولین بار در عصر ساسانیان
بود كکه كکاه نکان ایرانی آذرفرنبغ را آتش دارایی كکاه نکان اعالم كرد نکد،2014 :475-473 (.
 )Boyceبکدین

سککان یزدگرد اول بکه عنوان

سککوگنکد خورنکده «فَرنبغ» و «بُرزینمهر» معرفی

می شککود( .بویس )154 :1381،هنگامی كه اعراب ایران را فتح كردند ،موبدان آتش جم شککید را
به دو ق سککمت تق سککیم كردند  ،یک آتش را در «كران» نگه دا شککته ،و دیگری را به فارس حمل
كردند ) Boyce,2014 :475-473(.اح سککنالتقا سککیم در باب اهمیت این مکان گوید« :كاریان
رو سکتایی كوچک و آباد ا سکت كه در آن آت شککدهای ا سکت كه ب سکیار گرامی اش دارند و آتش آن
را به همه سو برند(».مقدسی)637/2 :1361 ،
آذر«گُ شکن سکپ» یا آتش مادی نزدیک مرزهای غربی ایران ،بدین سکبب كه هم به شکاهان هم
به رده جنگاوران تعلق دا شکت ،روحانیان آن میتوان سکتند این آتش را به عنوان آت شکی سکلطنتی
ترفیع دهند( .بویس )155 :1381،این آت شکککده مادر آتش ب سککیار از آت شکککدهها بوده و به بر
افروخته بودن همیشگى آن تأكید میشد( ».قمی )15 :1385،آذربایجان در دوره ساسانی به دلیل
خا سکتگاه زرد شکت و محل آت شککده آذرگ شکن سکپ اهمیت دا شکت و معبد آتشپر سکتان در این شکهر
واقع بوده ا سکت .این شکهر روی تپهای در حوالی مراغه قرار دا شکت و پاد شکاهان سکا سکانی بعد از
جلوس بر تخت سککلطنت از مدائن برای زیارت به این شککهر میآمدهاند( .بیکمحمدی:1386،
 )177در قرن دهم میالد  ،م سککعود بکا عبکارات ذیکل ویرانکه هکا آن معبکد را و صککف مىكنکد:
«امروز در آن شکهر ( شکیز) آثار عجیبى از ابنیه و نقوش گوناگون ه سکت ،كه كرات سکماو و ماه
و سکتارگان و عوالم بر و بحر و ارا ضکى م سککون و نباتات و حیوانات و سکایر عجایب را ن شکان
مىدهد .شکاهن شکاهان آت شککده در این شکهر دا شکتند ،كه در عهد همه سکل سکلهها ایران مقدس و
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محترم بود .این آت شک ککده را «آذرخوش» 13مىگفت نکد .آذر بزبکان عجم «آتش» و خوش «نیکو»
اسکت( ».مسکعودی )95 :1365،در عصکر حاضکر این آتشککده روی صکفه تخت سکلیمان اسکت و به
عنوان مهمترین معبد ایرانیان زردشتی در زمان ساسانیان ،نقش تعیین كنندهای در حیات سیاسی
و اجتماعی ع صککر مذكور دا شککت .آتش جاویدان آن به مدت  7قرن نماد اقتدار آیین زرد شککت
مح سکوب می شکده ا سکت .این آتش در ا صکل محلش در «گنزگ» بوده و به عنوان « شکیز» معروفیت
داشته است .آتشِ گُشنسپ موقعیت جنگجویان را حفظ میكرده و به عنوان نماد وحدت كشور
از احترام باالیی برخوردار بوده ا سکت ( .شککارینیری؛ ضکیافر )173 :1388،آنچنان كه بهرام شکاه
پس از پیروزی بر تركکان ،تکاج خکاقکان مغلوب شککان را وقف آت شکککده

سککاخکت و خکاتون خکاقکان

وكنیزانش را بکه خکدمکت آت شک ککده گ مکارد( ».طبری650/1 :1378،؛ ابنم سکککویکه73/1 :1376،؛
نولدكه )133-135 :1378،خود نیز از این زیارتگاه و آت شکککده در ج شککن سککده و نوروز دیدار
دارد (فردو سکی )399 :1389،و احتماالّ همین پاد شکاه مؤمن پر شکور بود كه نخ سکتین بار ارتباط
خاندان سکلطنت با این آتش مقدس را به طور كامل پذیرفت( .بویس )155 :1381،خ سکروپرویز
نیز هوادار این آت شککده بود و پیش از جنگ اخگرهایی از این آتش مقدس را به عنوان ضکامن
و محافظ همراه میبرد( .همان )17 :اما بعدها در ل شککر ك شکی هرقل به ایران و جنگی ویرانگر،
این آت شککده ت صکرف و غارت شکد .روحانیان آتش را به جای دیگر منتقل كردند اما آت شککده از
بین رفت .گرچه بعدها باز سکازی و تدابیر امنیتی و تدافعی برای آن لحاظ شکد( .همان )173 :این
آت شککده ت شککیل شکده بود از یک چهار طاقی با ف ضکایی سکرپو شکیده اتاق«یز شکنگاه» حیاط ،باغ،
انبار و سکونتگاه موبدان و اتاقهای خزانه جایگاه مقدس(گنجینه بایگانی اسناد)( .شکارینیری؛
ضیافر)177 :1388،

 - 13آذرگشنسپ
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نتیجهگیری
از دوران با سکتان عوامل مختلفی بر معتقدات مردمان ایران شکهر تأثیر نهاد .با برر سکی این عوامل به
چرایی تأ سکیس آت شککده از دوران كهن تا این روزگار ،دو م سکأله حائز اهمیت ا سکت :یکی باور
به تنها یک قدرت ماورایی و دیگری پا سکدا شکت ماترک اعتقادی و مذهبی روزگاران گذ شکته بر
پایه گرامیداشکت روایات اسکاطیری و ملی این سکرزمین كه نشکانه یگانگی و امتداد سیر مفهوم و
ماهیت اعتقادی ا سککت .معماری خاص و نوع نگرش به این مکان و چگونگی برپایی آت شکککده،
مردمان اع صککار كهن را بر آن دا شککت تا در سککایه نکودا شککت ا صککالت ملی و قدا سککت معنوی و
اقلیمی-این عوامل مؤثر بر بنیاد آت شککدهها -از نقش بارز بانیان و پیشآهنگان ر سکته یکتاپر سکتی
غافل ن شککوند ،میراثی كه از اع صککار دور بر جای ماند ،در سککایه طبقات جنگاوران ،روحانیان و
ك شکاورزان ،قدا سکت آتش و پویایی آت شککده را مانا و بایا جلوهگر سکاخت .از آنجا كه شکرق از
نبردها و ك شکورگ شکاییها تا حدودی فا صکله دا شکت به همین سکبب بی شکتر هم و غم مردمان این
مناطق بر امرار معاش و آبادانی معطوف شککد و آت شکککده برزینمهر برای محافظت از این طبقه
شکککل گرفت .در دیگر سککو تهاجمات هم سکایگان جنوبی و غربی كه در كنار ویرانی و غارت،
هجوم تفکرات و عقاید را به همراه دا شکت میطلبید تا آت شککده فرنبغ بر پایه اعتقادات مذهبی و
آت شککده گ شکن سکپ بر ا سکاس امور سکیا سکی شککلگیرد تا هر یک حافظ طبقه خویش كه روحانیون
و جنگاوران را شامل میشد ،باشند.
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Abstract
In Iran, the emergence of fier lies in the heart of mythological
narratives and its source dates back to distant times and the
evolution of the universe. In addition to the presence of fire in life,
there was a place for protection and people for nursing fire, who
knew it as the son, light and essence of Ahura. The passing of the
ages increased the authority and endurance of this place to the extent
that the identity and status of its servants and founders increased
and fire temples suitable for social classes appeared. In this
descriptive-analytical research based on the library method, we try
to find out the origin, dynamics and continuity of these places made
by famous people, and also the reason for their sa
nctity based on antiquity and climate.The result of this research
confirms the fact that the fire temple is an indicator of belief in a
deity among the Iranians living in Iranshahr, who, as a creator,
guardian and breadwinner, bestowed the best and most meaningful
promise of creation on his people. To make prayer and gratitude the
top priority of their lives. The similarities and differences around
the construction of these places indicate the basis of the
mythological and religious archetypes based on the social classes of
that time.
Keywords: Iran, fire temple, Burzinmehr, Farnbagh, Goshens
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چکیده
كیانیان از مهینترین ستونهای سازنده فرهنگ ایران باستان هستند .بررسی سخنان اوستای كهن
و جوان روشن میكند كه كیانیان شاهانه بودهاند .وانگهی ،افسانههای كاووس در میان كیانیان
ویژگیهایی دارد كه به گذشته پیشهند و ایرانی میرسد .با واكاوی سخنان اوستایی و نوشتههای
پارسی میانه در پی آن ها میكوشیم تا افسانههای كاووس را از درون خاندان كیانی بیرون كشیم.
نیز به كنکاش این پنداشت میپردازیم كه خاندان كی گشتاسپ چونان شاخهای كهین از خاندان
كیانی بوده و از پی ایشان میآید .با این كنکاش و با نگاه به دو گونه زبانی اوستای كهن و اوستای
جوان ،این گمان را پیش میبریم كه در برابر خاندان كی گشتاسپ كه به دوران اوستای كهن
برمیگردد ،خاندان كیانی را باید از دوران اوستای جوان بدانیم .بررسی ویژگیهای شاهانه خاندان
كیانی در اوستا بویژه كی خسرو جایگاه محوری ایشان را در پیدایش میهن ایرانی برجسته میكند.
نگاه به زمانه نگاری نموده در سخنان اوستایی و جایگاه خاندان كیانی بویژه كی خسرو ما را به
این گمان رهنمون میكند كه پیدایش پیرنگ زمانهنگاری اوستایی با ویژگیهای
اندیشهپردازانهاش را باید برآمده از زمان ایشان بدانیم .به دیگر سخن ،فراهم شدن سرزمینهای
ایرانی در فرمان كی خسرو و پیروزی بر توران نقطه واپسین رویارویی خوبی و بدی در گذر
زمان به مانند افسانه پیروزی فریدون بر اژدهاک دیده شده است .در دوران پسا-اوستایی ،كاووس
كه شاید چونان نامدهنده افسانهای خاندان كیانی بوده در یاد ایرانیان به درون این خاندان فرورفته
است .همچنین خاندان كی گشتاسپ را چونان شاخهای كهین در پی خاندان كیانی چونان شاهان
ایران پنداشتهاند .بدین سان ،پنداشت كیانیان چونان یک خاندان به هم پیوسته چنانکه در
نوشتههای دوران اسالمی میبینیم برآمده از فرگشت پیوند زبانی ایرانیان است.
واژگان کلیدی :كیانیان ،كی خسرو ،اوستا ،تاریخنگاری باستانی ،تاریخ ملی ایران
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سرآغاز
خاندان كیانی یا فراگیرتر از ایشان ،كیان یعنی كسانی كه با فرنام كی (در اوستایی كَوی kauui-
) خوانده میشوند در آنچه كه از نیاكان باستانی بهدست ما رسیده جایگاه سترگی دارند .در اینجا
به پیروی از نوشتههای پارسی میانه ،آنچه را گذشتگان به ما رسانده و دادهاند پیوند (در جای
سنت یا تراداد) می نامم .در ایران باستان دو پیوند میهنی و مزدایی دوشادوش یکدیگر رواج
داشتهاند (Christensen, 1931: 35 ff.; Boyce, 1954; Yarshater, 1983: 395-
 .)397پیوند مزدایی را سخنان اوستایی و نوشتههای مزدایی پارسی میانه و نوین برمیسازند .از
سوی دیگر ،پیوند میهنی ایران نوشتههایی به پارسی میانه ،نوین و تازی از آغازههای دوران
اسالمی را دربرمیگیرد كه از گذشته پیش از اسالم ایران سخن میگویند ( Hämeen-Anttila
 .)2018: 9كیان كه در پا رسی نوین به گونه جمعِ جمع یعنی كیانیان از آنها یاد شده ،هم در
پیوند مزدیسنا و هم در پیوند میهنی ایران جایگاهی محوری دارند .در دوران شهریاری خاندان
كیانی دشمنان تورانی شکسته میشوند و ایرانی بودن برجستگی مییابد .فرمانروایی كاووس
روزگاری است پر فراز و نشیب كه داستانهای فراوانی از پهلوانان در خود دارد .برخی از این
پهلوانان چون توس دیرینگی اوستایی دارند و برخی دیگر نیز چون خاندان گودرز و رستم در
پیوند میهنی ایران از دوران اشکانی ریشه دارند ( Christensen, 1931; Yarshater,
 .)1983فرافکندن داستانهای پهلوانی از دوران اشکانی به دوران كیانی روشن میكند كه
سرگذشت ایران در ذهن ایرانیان را خاندان كیانی ساختهاند .افزون بر این ،پیدایش زردشت و
جنگ دینی با خیونیان كه در نوشته ایادگار زریران به پارسی میانه و نیز شاهنامه پیدا آمده بر
محور فرمانروایی گشتاسپ میچرخد كه نیز كی خوانده میشود .از سوی دیگر ،خاندان كی
گشتاسپ در پیوند مزدایی و میهنی ایران به شاهان بزرگ هخامنشی پیوند خورده و شاهان
واپسین هخامنشی نیز به نام شاهان كیانی در ذهن ایرانیان بر جای ماندهاند (.)Yarshater, 1971
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پس سخن از نخستین كیانیان كه در اوستا از ایشان یاد رفته جانمایه پیوند مزدایی و میهنی ایران
باستان را برمیسازد.
پژوهشهای كریستنسن ( ،)Christensen, 1931كلنز ( )Kellens, 1976و شروو ( Skjærvø,
 )2013درباره كیانیان نکتههای برجستهای درباره ایشان را به ما نمایانده است .كریستنسن با
پژوهشی فراگیر و با دیدی زمانهنگارانه ،كیانیان را خاندانی راستین از روزگار پیشهخامنشی در
فراسوی خراسان بزرگ (كه از آن به نام خوراسان یاد خواهم كرد) دانسته است ( Christensen,
 .)1931: 27-35وانگهی ،پژوهش دومزیل ( )Dumézil, 1986كاووس كیانی را همرده كاویه
اُشنس 2هندی برشمرده و او را پیکری افسانهای از دوران پیشهندواروپایی دانسته است .به
پیروی از دومزیل ،كلنز و شروو راستین بودن خاندانی به نام كیانی را وازده و به پیامد آن،
پشتوانهای برای وازدن راستین بودن زردشت نیز یافتهاند .به تازگی افکنده ()Afkande, 2019
یادآور شده كه آنچه از كایاُس 3در پارسی میانه و كاووس در پارسی نوین سخن آمده با نگاه
به سخنان اوستایی درباره او باید از آن دو كس جداگانه دانست .یکی پیکری است افسانهای و
یادگار دوران پیشهندوایرانی و چه بسا پیشهندواروپایی و دیگری عضوی از خاندان كیانی
است .ایراننژاد ( )Irannejad, 2020نیز این دوگانگی در پیکر كاووس را با نگاه به پیوندهای هندی
و ایرانی پژوهیده و به این فرجام رسیده كه پیکر افسانهای پیشهندواروپایی به چهر كاوه در
پیوند زبانی ایران برجای مانده و نیز این پیکر افسانهای شاید چونان نامدهنده خاندان كیانی در
دید اوستایی به شمار میرفته است.

Kāvya Uśánas
Kay Us / Kāy Us
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در این پژوهش ما به نمود خاندانی كیانیان در پیوند مزدایی و میهنی ایران با تکیه بر
اوستا و نوشتههای مزدایی پارسی میانه میپردازیم .روشی كه در این پژوهش دنبال میشود
سنجش سخنان گوناگون اوستایی ،پارسی میانه و نوین با یکدیگر در پیوند با كیانیان با در
نظرگرفتن جدایی زمانی میان آنها است .این سنجش ما را توانا میسازد تا سخنان اوستایی را در
درونمایه خود در نظر بگیریم .نیز به بررسی نوشتههای پارسی میانه درباره كیانیان و زمانهنگاری
نموده در آنها میپردازیم كه از یک سو با سخنان اوستایی پیوند دارند و از سوی دیگر فرگشت
دید ایرانیان در گذر زمان از دوران اوستایی تا پایان دوران ساسانی را مینمایانند .سرانجام سنجش
با نوشتههای پارسی نوین و تازی در نخستین سدههای اسالمی میتواند ما را به سخنان كهنی
رهنمون شود كه جدا از پیوند مزدایی ایران به گونه زبانی و سینه به سینه به دوران اسالمی رسیده
است .در آغاز به كاربرد كی به گونه كوی در سخنان اوستایی مینگریم و سپس از كسانی سخن
میگوییم كه در پیوند مزدیسنا و نیز پیوند میهنی ایران در نوشته های پارسی میانه و نوین با كی
نامبردار هستند .سپس به ناپیوستگی خاندانی در این پیوندها مینگریم تا كیانیان اوستایی را
آنچنانکه در دوران اوستایی و سپس در دوران پسا-اوستایی نمودار شدهاند از هم بازشناسیم.

پنداره کوی در اوستا
برخی ایرانشناسان چون كلنز و شروو پنداشتهاند كه كوی اوستایی به مانند نمونه هندیاش
ردهای از پریستاران را مینمایاند .وانگهی ،چنانکه شوارتز ( )Schwartz, 2013گفته ،اوستا هیچ
گواهی از كاربرد پریستارانه برای كویان را نشان نمیدهد .برپایه پیوند ایرانی پسا-اوستایی كی
پیشوند تنی چند از فرمانروایان است .با نگاه به ویژگی فرمانروایانه كی در سخنان ایرانی پسا-
اوستایی ،پنداشت پریستارانه برای كی در جهان ایرانی آنچنانکه كلنز انگاشته نهادین نمینماید.
كلنز فرگشت ناهنجار پنداشت كوی چونان پریستار به فرمانروا را در بازآرایش رزمی افسانههای
كهن ایرانی میبیند .در این بازآرایش به گمان كلنز ،افسانههای كهن به كارنامهای خاندانی بسان
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یک زمانهنگاره درآمده است ( .)Kellens, 1976البته این سخن كلنز انگاشتی بیش نیست و پشتوانه
روشنی ندارد .البته جدایش نمایان میان پیوند هندی كه در آن كوی كسی چونان پریستار را
مینمایاند با كوی در اوستا نیاز به روشنگری دارد .فرنام كوی با اینکه در سخنان ایرانی و هندی
كاربردهای واگرایی یافته ،باید از ریشه یکسانی سرچشمه گرفته باشد .ایران نژاد ( Irannejad,
 )2020با واكاوی سخنان ودایی و رزمی هند در سنجش با سخنان اوستایی و رزمی ایرانی نشان
داده است كه پنداره كوی در دوران پیشهندوایرانی هنروری دانا را مینمایانده كه كاركردی
مهین در افسانه اژدها اوژنی یا شکست دادن بیگانگان داشته است .این كاركرد ،ساختن جنگ
افزار یا همان گرز با دانشی ویژه بوده كه به آن نیروی جادویی بربسته است .با گردش یکی از
ویرایشهای افسانه اژدها اوژنی ،كوی بنیادین در هند با داشتن نیروهای جادویی ،ویژگی
سرودین به خود گرفته است .از سوی دیگر ،كاركرد فلزگری در سخنان رزمی سینه به سینه
ایرانی زنده مانده و نیروی جادویی وی را سرایندگان اوستایی برشمردهاند كه شاید از دیدگاه
مزدایی وازده شده باشد .از راه پیوند با جنگافزار مفرغی ،پنداشت كوی ویژگی رزمی ،پهلوانی
و به پیامد آن شاهانه گرفته است .با این روشنگری به كاربرد كوی در سخنان اوستایی مینگریم.
از كیان در اوستای كهن گروهی و نیز به گونه تکین یاد شده است .در گاهان كویان
بیشتر با پریستارانی چون كَرَپَن همراه هستند« :دسته و گروه كرپنها و كویها ».4این جفتچینی
اندركنش نیروهای دینی و شهریاری را مینمایاند« :با داشتن فرمان ،كرپنها و كویها به یوغ
میكشند ».5با در نظرگرفتن این جفتچینی ،در گزاره «كرپنها و شهریاران بد سرزمینها»،6
كویها را باید همین شهریاران بد بدانیم .پیوند كویان با پریستارانی چون كرپن و اُسیج به دورِ

4

karapōtā̊scā kəuuītā̊scā, Y. 32.15
xšaθrāiš yūjə̄n karapanō kāuuaiiscā, Y. 46.11

5

karapanō ... yācā ... dušǝxšθrā dax́iiunąm ,Y. 48.10
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میزدِ (قربانیِ) جانور و پتیارگی با بینش مزدایی میشود كه میتواند نمودی باشد از جایگاه
فرمانروایی كویان .هنگامی كه گاهان از كوی به گونه تکی سخن میگوید ،درونمایه سرپرستی
و پشتیبانی را میرساند .پیوند میان كوی ویشتاسپَ (كی گشتاسپ) و زرتشت همتراز است با
پیوندی كه كویان و كرپنها را با هم جفت میكند .افزون بر این ،گمان بر این است كه واژه
ن 7شاهزادهای را مینمایاند كه زردشت نتوانست نگاه او را به خود دركشد .این پنداشت،
كوی َ
كی گشتاسپ را كه زردشت سپاسگزار وی است در برابر این شاهزاده مینهد .بدینسان ،كویان
در گاهان ساالرانی را مینمایانند كه بر گستره كوچکی فرمان میراندند.
كاربرد كوی در اوستای جوان نیز همراستا با كاربردهای گاهانی .در برخی گزارهها،
كویان به همراه كرپنها گروهی یاد شدهاند كه پیگیری جفت بودن ایشان در سخنان گاهانی را
نشان میدهد .گزاره «دیوان،كویان و كرپنها» 8گفتاری مزدایی است كه به زردشت بربسته شده
و باید در دوران گذر از اوستای كهن به جوان بلورین شده باشد .این دو واژه به همراه جادوگران،
پریان ،بدآموزگاران و اهریمنان دیگر به گونه گروهی آمدهاند .وانگهی معنای نخستین ایشان
شاید دیگر دانسته نبوده است .پس میتوان دید كه نمود گروهی كویان در اوستای جوان گنگ
و برجامانده از سخنان اوستای كهن است .گونه تکی كوی در اوستای جوان جدا از گشتاسپ
كه به گذشته گاهانی برمیگردد به گونه پیشوند برای یک دسته از كسانی آمده كه از آنها به نیکی
یاد شده است .در نگر داشتن فرگشت كوی/كاو/كی در زبانهای باستانی و میانه ایرانی ما را به
این گمان میكشاند كه این نام برای گروهی بوده با ویژگیهای رزمی و پهلوانی كه در میان

kəuuīna Y. 51.12, 16
daēuuanąm mašiiānąmca, yāθβąm pairikanąmca, sāθrąm kaoiiąm karafnąmca, Y. 9.18
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ایشان یک خاندان شاهی برآمده است ( .)Schwartz, 2013در ادامه این پژوهش ما به این كسان
میپردازیم كه از آنها با فرنام كیانیان یاد میكنیم.

کاووس :شاهی کیانی یا پیکری پیشهندوایرانی
در اوستا از دو نام كوی اُسن 9و كوی اُسدن 10در جاهایی جدا از هم یاد رفته است .بازشناسی
میان دو نام اوستایی ،یکی اُسَن و دیگری اُسَدَن نکتهای مهین است كه در بیشتر پژوهشهای
ایران شناختی فروگذاشته شده است .اسدن كه در جای دیگری جدا از خاندان كیانی در اوستا
آمده (فروردین یشت ،)121 ،نامی است ایرانی بدون داشتن همارزی هندوآریایی  .آمدن نام
اسدن در جای دیگر نشان میدهد كه هر دو نامهای اسن و اسدن درست بوده و برای كسانی
جدا از هم به كار رفته است .براستی ،ناسازگاریهایی در ویژگیهای كایاُس /كیاُس  /كاووس
در نوشتههای پارسی میانه و نوین دیده میشود :با اینکه وی به نام یک شاه بزرگ با نیروهای
درمانگری و ورجاوند ستوده شده ،نیز بداندیش ،بزدل و بدگمان هم نموده شده كه با نادانی
خود وضع را بدتر میكند .نمونهای در این باره ،انجام كاووس در نورد آسمانیاش است .برپایه
سودگر نسک (برگرفته از دینکرد نهم ،بخش  ،22بندهای  ،)12-5دیو خشم به سراغ كاووس
آمده ،مرگ او را روا داشته ،او را در ذهنش درباره بزرگی شهریاری خود بر هفت كشور غره
كرده ،وی را به فرمان گرفتن آسمان وامیدارد .بدینسان ،كاووس درگیر زیانبخشی و رویارویی
با آفریدگان سپند میشود .با لشکری از دیوان و بدكاران ،كاووس خود را از چکاد كوهستان
هربرز (البرز) به سوی واپسین مرز میان تاریکی و روشنی آسمانی پرتاب میكند .هنگامی كه
نیروسنگ كه پیشبرنده جهان است خواهان كوبیدن وی بود ،خسروی نازاده كه نواده كاووس

 Usa-), Yt. 5.43; Yt. 14.39; Az. 2نامگونه تکین ( Usan-
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) Yt. 19.71رایی تکین ( ) Yt. 13.132; Usaδanəm-ای تکینافزونه( Usaδan-
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باید باشد ،از نیروسنگ میخواهد تا این كار را نکند؛ چرا كه با پیوند او و فرزندان اوست كه
من زاده خواهم شد .با این سخنان ،كاووس فروتن شد و خرد به وی بازگشت .كریستنسن
( )Christensen 1931: 123-4فرجام گرفته كه ناسازگاری سخنان پسین (پارسی میانه و نوین)
فرآورده دو دیدگاه است :دید میهنی بزدلی و آز وی را برجسته كرده و دید مزدایی وی را چونان
پشتیبان دین مزدایی گرامی داشته است .وانگهی ،آنسان كه پیداست ،دو تن جدا از هم ،یکی
گرامی و دیگری نکوهیده ،در تراداد پسا-اوستایی ایران به هم گره خورده و از هم بازشناخته
نشدهاند.
كوی اسن را باید نامدهنده افسانهای خاندان كیانی میشناختهاند .افسانه نورد آسمانی
وی ،ویژگی نامدهندگی او را برجسته میكند .اگر كوی اسن را نامدهنده افسانهای خاندان كیانی
بدانیم ،آنگاه میتوان دریافت كه چرا نام وی در بندهای  45تا  50از آبان یشت پیش از كیخسرو
آمده و كیخسرو نیز شاید به گونهای نمادین ،همان خواستی را دارد كه نامدهنده درخواست
میكند .ابرشهریاری داشتن كوی اسن شاید برآمده از جایگاه نامدهندگی وی برای خاندان كیانی
بوده باشد و شاید نیز چون وی برای گروهی از مردم اوستایی شاهی بنیادین چونان هوشنگ،
تهمورپ و جم دانسته میشده است .وانگهی ،دید مزدایی كوی اسن را نپسندیده است چرا كه
با ویژگیهای جادوییاش به دیدگاه پیش از زردشت برمیگردد .فرنام مزدایی

اشوان11

كه به

معنای همراستا با سامان كیهانی است برای خاندان كیانی در فروردین یشت در بند  132به كار
رفته است .این فرنام به همراه ستایش از این خاندان كه كوی اسدن را در برمیگیرد ،كوی اسن
/كیاس /كایاس را از خاندان كیانی جدا میكند كه با ویژگیهای جادوییاش گناهکار است و

ašauuan
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تنها از آنرو برتافته شده كه نامدهنده این خاندان بوده است .با این همه ،نوشتههای مزدایی
پارسی میانه كوی اسدن و كوی اسن را با هم درآمیخته و ایشان را یک كس پنداشتهاند.
این گمان بسیار باال است كه پارههایی از رزمنگاری كهنتر درباره كوی اسن با كسی از
خاندان كیانی درهم آمیخته شده باشد .بدینسان ،شاید الیه نوینی در فرگشت پیوند میهنی ایران
پدید آمده باشد كه در آن داستان كوی اسدن از روی داستان كوی اسن افسانهای برداشت شده
باشد .بدینسان ،داستانهای تودهپسند درباره كاووس در چهارچوب خاندان كیانی به دینکرد،
روایت پهلوی و سپس شاهنامه راه یافتهاند .داستانهای خاندان كیانی چنانکه در شاهنامه آمده،
چنانکه دیویدسن ( )Davidson, 2006نشان داده از رزمنگاری پیشهندواروپایی بهره جسته كه
میتوان برخی از ریزگان آنرا بازشناخت .با این همه ،چنانکه دومزیل ()Dumézil, 1986: 94-95
گفته ،این داستانها میتواند در زمانی پسین چون دوران اشکانی به گِرده داستانهای كیانی
افزوده شده باشد .جداسازی كوی اسن و كوی اسدن ما را توانا میسازد تا خاندان كیانی و
خاندان كی گشتاسپ را جدا از افسانههای پیش هندوایرانی و در سپهر فرهنگی ایران بنگریم.

ناپیوستگی در میان کیانیان
پیوند مزدایی و میهنی ایران لهراسپ و پسرش كی گشتاسپ را كه به زمانه گاهانی برمیگردند
چونان نوادگان خاندان كیانی دانسته و پس از درنگی ایشان را جانشینان كیخسرو نمایانده است
(بندهشن بخش  ،35بندهای  34و 35؛  .)Agostini & Thrope, 2020: 187این نگاشت نه تنها در
نوشتههای پارسی میانه از دوران پسین ساسانی و سپس در شاهنامه فردوسی و دیگر نوشتههای
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پارسی و عربی اسالمی نمودار است ،كه در آغاز زمانه ساسانی نیز دیده

میشود12.

وانگهی،

چمگویایی (منطق) درونی سخنان اوستایی و بازماندههای آنها در نوشتههای پارسی میانه با این
زمانسنجی ناسازگار است .تا زمان برآمدن شاهنشاهی ساسانی ،زمانه زردشت در دید هزارهای
ایرانیان به زمان جایگاهی محوری یافته بود .گاهشماری دینی برپایه سال كیهانی افسانهواری بود
از دوازده هزاره .آنسان كه پیداست ،دید هزارهای در دین مزدایی با پایان سروری هخامنشی و
ناامیدی برآمده از ویرانی اسکندر پرورده شده است .زمانه چهارم از سال كیهانی با آغاز هزاره
دهم و گروش گشتاسپ به دین زردشت آغاز شده و با دورانی از آشفتگی پیش از آمدن نخستین
بوختار و رهاننده به پایان میرسد ( .)Kreyenbroek, 2002از اینرو ،دستگاه ساسانی برای پرهیز
از دشواریهای چشم به راه بودن رخدادهای هزارهای ،زمان زردشت را باید جابهجا كرده باشد.
گاهشمار هزارهای با رخدادهای زمانی برپایه زمانه سلوكی همنوا گشت كه در سال  312پیش از
مسیح آغاز میشد ( .)Shahbazi, 1977تاختن اسکندر و چیرگی هلنی به پیامد آن شکستی در یاد
ایرانیان پدید آورده بود كه میتوانست مایه افسانهسازی و در هم آمیختن رخدادهای پیش از آن
باشد .گاه شماری هایی برپایه زمانه خاندان كیانی به گواهی ابوریحان بیرونی در خوراسان زنده
مانده بود ( .)Sachau, 1879: 40-41پس ،میتوان پنداشت كه نیاز بود تا زمان زردشت را پساكیانی
نیز بیفکنند تا آن را با بیوسش (انتظار) هزارهای همساز كنند .یا آنکه ،یکی دانستن گشتاسپ
هخامنشی با همنام گاهانیاش این پس انداختن را بایسته كرد .شاید هم پس انداختن كی
گشتاسپ در سنجش با خاندان كیانی به رخدادهای دوران هخامنشی برگردد كه به بر تخت
نشستن داریوش بزرگ پسر گشتاسپ انجامید .چنین گمانی را میتوان از همانند سازی

 12برای بازتاب رزمنگاری ایرانی و زماننگاری همانندی در آغاز شاهنشاهی ساسانی كه در كفالیای چستر بیتی
دیده میشود بنگرید به.BeDuhn, 2015 :
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داستانهای كورش بزرگ با داستانهای كیخسرو ( )Yarshater, 1983: 388-9و دیدگاه انبوهگرایانه
وی به كیشهای ایرانی (و انیرانی) و گزینش بینش گاهان از سوی داریوش ()Skjærvø, 2005
دریافت .میتوانیم به مانند شهبازی ( )Shahbazi, 2002فرجام بگیریم كه درونمایهای كه در آن
زمان زردشت در دین مزدایی رخ مینماید چون و چرا داشته و نمیتوان به آن استوار بود.
گواهیهایی درونی در سخنان اوستایی و پیوند دیرتر ایران باستان در دست است كه ما
را به این باور رهبری میكند كه زمان زردشت ،كیگشتاسپ و گِرده یاران وی بسی كهنتر از
خاندان كیانی بوده است .در فروردین یشت ،ستایش فروشیهای اشوان پس از نخستین مرد كه
گیومرد باشد به زردشت و یاران او و در آن زمره پشتیبان وی كیگشتاسپ میرسد .بخش میهنی
ایران در فروردین یشت بخش كوچکی است كه در میان تنه یشت فرو رفته است .از سوی دیگر،
روشن است كه بربستن خاندان گشتاسپ به خاندان كیانی در سخنان دیرتر ایرانی ساده نبوده
است .در شاهنامه (خالقی-مطلق 358 :4 ،به بعد) و مینوی خرد (بخش  ،26بند  ،)62آمدن
لهراسپ به جای خاندان كیانی با چون و چرا و ستیزه میان پهلوانان و بزرگان دربار كیانی همراه
است .این نگاشت یادآور دربارهای اشکانی و ساسانی بوده و میتواند به دستکاری در پیوند
ایران در آغاز دوران ساسانی اشاره داشته باشد.به راستی ،آمدن لهراسپ یک ناپیوستگی خاندانی
را پدیدار میكند كه بنمایه داستان شاهنامه را دگرگون میكند ( .)Wikander, 1950: 327رخداد
برجستهای از دوران لهراسپ گزارش نشده كه نشان دارد از اینکه هیچ آگاهی از او در دسترس
نبوده است .افزون بر این ،در سخن اوستا از كوششهای افراسیاب برای دستیابی به فره ،بر این
نکته انگشت گذاشته شده كه فره از آنِ مردمان ایرانی ،چه زاده و چه نزاده ،و نیز از آن زردشت
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است.

13

پس ،افراسیاب باید زردشت را میشناخته است .از آنروكه در دید اوستایی افراسیاب

با خاندان كیانی و بویژه با كیخسرو همزمان است ،میتوان گمان كرد كه زمان زردشت پیش از
خاندان كیانی بوده باشد .در دینکرد نهم (بخش  ،16بند  ،)19گفته شده كه كیخسرو پیشاپیش،
دین مزداپرستی زردشت را برمیگزارده و درباره آن میدانسته است .برگزاری دین مزدیسنا به
دست كیخسرو در برابر گاه شماری كشوری ساسانی به دیده میآید كه برپایه آن ،كیخسرو
پیش از زردشت زیسته است.
گذشته از فروردین یشت ،بیشتر یشتهای داستانی از زردشت ،كیگشتاسپ و گرده وی
در پایان فهرست بلندی از پیکرهای میهنی یاد میكنند (آبان یشت ،گوش یشت ،رام یشت و ارد
یشت) .این چیدمان را میتوان نمودی از افزودن زردشت و یارانش در این سخنان اوستایی و
گواهی از زردشتیسازی آنها پنداشت ( .)Skjærvø, 1994وانگهی ،اردیشت نمونهای است
چشمگیر ،چرا كه ایزد ستوده در آن از دوران پیش از زردشت برجای مانده ،ولی همزمان در
گاهان نیز جایگاه مهینی داشته و باید بسیار رنگ زردشتی به خود گرفته باشد (.)Skjærvø, 1986
در این یشت ،زردشت در آغاز فهرست و نیز در پایان آن به همراه پشتیبانش كیگشتاسپ پیدا
میآید.بدینسان ،همگی تركیببندی یشتهای داستانی نشان میدهد كه زردشت ،كیگشتاسپ
و گرده وی در برنامه گاهشمارانه شاهان میهنی ایران و پهلوانانش كه یشتها مینگارد جای
نمیگیرند .گواهی دیگر در این زمینه از چهرداد نسک گمشده اوستا به دست میآید كه گزیدهای
از آنچه در آن آمده را میتوان در دینکرد هشتم (بخش  )13یافت .پس از پایان گرفتن زمانهنگاری
میهنی ایران كه خاندان كیانی را نیز در برمیگیرد ،چهرداد نسک داستان لهراسپ و كیگشتاسپ

13

xᵛarənō isō yat̊asti airiianąm dax́iiunąm zātanąm azātanąmca yat̊ca ašaonō zaraθuštrahe
Yt. 19.56
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را كه دهبد نامیده در گزارش جداگانهای از مردمان ایران ،توران و سرمان بیان كرده است .چنانکه
گزارهای گاهانی آشکار میكند ،كیگشتاسپ به سردهای تورانی وابسته بوده است 14.شاید در
یک هنگام ،گُزیر (تصمیم) بر آن شده باشد كه پشتیبان زردشت را چون یک شاه میهنی ایران
بنمایانند و بدینسان خاندان وی كه نیز فرنام كی داشته چون یک پشتبند كهین از خاندان كیانی
نموده شده است.
گواهیهای فرهنگی و هازمانی (اجتماعی) ،زمانه كویان در گاهان را از خاندان كیانی
جدا میكند .هازمانِ (جامعه) گاهانی آغازین و

دامپرورانه15،

ولی هازمان اوستایی جوان

كشاورزانه است (وندیداد ،فرگرد  ،3بندهای  4و  . )31-23بیشتر سخنان گاهان فرهنگی از
زمانه سنگی را بازمیتاباند .البته گریز به گردونههای اسبران

16

روشن میكند كه سخن از

مردمی جدا افتاده از زمانه مفرغ است .در برابر هازمان گاهانی ،رستههای هازمان اوستای جوان
نشان دارد از هازمانی كه كاركردهای گوناگون در آن پدیدار شده است ( .)Skjærvø, 1992سرایش
آغازین یشتهای اوستای جوان شاید به زمان خاندان كیانی و بویژه كیخسرو برگردد .سخن از
زندگی دراز و فرزندان نیکو برای وی میتواند نشانی باشد از همزمانی سرایش ستایش از او (به
پایین بنگرید) .در زمان كیخسرو ،سرزمینهای ایرانی فراهم آمده بودند .وانگهی ،در هازمان
گاهانی ،نیرویی فراتر از ساالران محلی به چشم نمیخورد .پس ،درنگی كه درازای آن نادانسته
است از زمانه زردشت و كیگشتاسپ تا زمانه خاندان كیانی گذشته بوده است.

naptiiaēšū nafšucā tūrahiiā uzjə̄n friiānahiiā aojiiaēšū Y. 46.12

14

 15لینلکن ( )Lincoln, 1981در این باره بحث بلندی دارد.
Av. raiθī-, Y. 50.6-7

16
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خاندان كی گشتاسپ به زمانه اوستای كهن برمیگردد و سخنان اوستای جوان درباره او
و یارانش را نیز باید در كنار سخنان اوستای كهن درباره ایشان سنجید .زمانه اوستای كهن برای
مردم اوستایی (مردمی كه در میان ایشان سخنان اوستای جوان سروده شده) زمانهای باستانی و
دور بوده است .از سوی دیگر ،چندین نشانه ما را به این نکته رهنمون میشود كه دوران خاندان
كیانی و بویژه كی خسرو ،زمان سرایش نخستین سخنان اوستای جوان باید باشد .سخنان اوستایی
و بازماندههای آنها در نوشتههای پارسی میانه این نگاشت را به دست میدهند كه كی گشتاسپ
فرمانروایی كوچک در سرزمین اوستای كهن بوده و این فرمانروایی در رده فرمانروایی بر ایران،
یعنی سرزمینهای ایرانی جای نمیگیرد .وانگهی ،خاندان كیانی و بویژه كی خسرو برسازنده
زمانهنگاری ایران در اوستا به دیده میآیند .در بخشهای پیش رو به این نکتهها میپردازیم.

خاندان کیانی در زمانهنگاری اوستایی
خاندان كیانی برجستهترین جایگاه را پس از شاهان بنیادین در زمانهنگاری اوستایی دارند .در
فروردین یشت و زمیاد یشت به سبکی خاندانی ،نام گروهی از كیان آمده است :كیكواد ،كیاپیوه،
كی اُسدن ،كیارش ،كیپیسنه ،كیبیارش ،كیسیاوش و كیخسرو (از این پس ایشان را خاندان
كیانی مینامیم) .بندهای  133تا  135از فروردین یشت به ستایش ایشان در پی میآید :
133 amaheca paiti hutāštahe vərəθraγnaheca paiti ahuraδātahe vanaiṇtiiāsca

•

paiti uparatātō saŋᵛhasca paiti husastaiiā̊ saŋᵛhasca paiti amuiiamnaiiā̊ saŋᵛhasca
paiti auuanəmnaiiā̊haθrauuataheca paiti hamərəθanąm
134 druuaheca paiti aojaŋoō xvarənaŋhasca paiti mazdaδātahe tanuiiāsca paiti

•

druuatātōt āsnaiiā̊sca paiti vaŋhuiiā̊ frazaṇtōiš daŋraiiā̊ viiāxanaiiā̊ xšōiθniiō
spitidōiθraiiā̊ ązō.būjō huuīraiiā̊ huzaṇtə̄uš paiti aparaiia viiarəθiiaiia vahištahe
aŋhə̄uš
135 xšaθraheca paiti bānumatō darəγaiiāsca paiti darəγo.jītōiš vīspanąmca paiti
aiiaptanąm vīspanąmca paiti baēšazanąm paitištātə̄e yāθβąm pairikanąmca
sāθrąm kaoiiąm karafnąmca paitištātə̄e sāstō.karštahe t̊baēšaŋhō.

•
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برای تندی و نیروی خوبساخته و برای پیروزی اهوراداده و برای اَبَر بودنِ چیرهگر و برای
سخن خوشگفتار و برای سخن استوار و برای سخنی كه در برابرش پایداری نتوان كرد و برای
بیدرنگ شکستن دشمنان.
و برای نیروی درستی و برای فره اهوراداده و برای تندرست و برای فرزندان نژاده ،خوب،
ورزیده ،خوشسخن ،با فر و شکوه و روشن بین و رها از سختی و دشواری ،دلیر و آشنا با
بهترین آینده.
برای شهریاری درخشان و برای زندگی دراز و برای همه آیفتها و درمانها ،برای پایداری در
برابر جادوگران ،پریان( ،بد)آموزگاران ،كویان و كرپنها ،برای پایداری در برابر دشمنی بدست
(بد)آموزگاران.
زمیاد یشت (بندهای  72تا 76؛  )Humbach & Ichaporia, 1998: 51-53خاندان را از كیكواد تا
كیسیاوش فراهم نهاده ،ولی كیخسرو را در بخش جداگانهای ستوده است .در آغاز ،برای
خاندان تا كیسیاوش میشنویم:
72 yat bāun vīspe auruua vīspe taxma vīspe θamnaŋhuṇta vīspe

•

varəčaŋhuṇta vīspe yaoxštiuuaṇta vīspe darši.kaire kauue

تا آنکه همه ایشان دلیر ،همه استوار ،همه هشیار ،همه ورجاوند ،همه درمانگر ،همه كویان دلیركار
شدند.
سپس تنها برای كیخسرو گزارههایی به مانند فروردین یشت در پی میآید:
}74 yat upaŋhačat kauuaēm haosrauuaŋhəm {=Yt. 13.133

•

{75}=Yt.13.134
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76 }=Yt.13.135 xšaθraheca paiti bānumatō darəγaiiāsca paiti darəγo.jītōiš

•

}vīspanąmca paiti aiiaptanąm vīspanąmca paiti baēšazanąm

با سنجش بندهای همانند در فروردین یشت و زمیاد یشت آشکار میشود كه ستایش
بیشتر برای كیخسرو آمده تا دیگر كسان خاندان كیانی .سخن از نیرومندی ،پیروزی ،اَبَر بودن،
شکستن دشمنان و شهریاری درخشانِ وی به ما میفهماند كه با یک شاه روبه رو هستیم .افزون
بر این ،فروردین یشت گفتار مزدایی را كه در باال یاد شد نیز به كیخسرو برمیبندند .روشن
است كه فروردین یشت به دودمان پریستاران مزدایی برمیگردد؛ بدین سان ،بربستن این گفتار
مزدایی را میتوان بربستن نیروی دینی به شاه به مانند شاهان بنیادین افسانهای دانست (بسنجید
با آبان یشت ،بند .)50
دیگر سخنان اوستای جوان پیدایش هویتی ایرانی را آشکار میكنند كه نه تنها دینی كه
مردمی و میهنی نیز هست .كیخسرو كسی است كه به مردمان ایرانی شهریاری بخشیده است.
 17به دیگر سخن ،كار برجسته كیخسرو برای ایرانیان كه نخستین و شاید تنها رخداد راستین
جدا از افسانه بوده باشد كه سخنان اوستایی به آنها اشاره دارند ،برنهادن نیروی شهریاری است.
چنانکه كلنز ( )Kellens, 2005: 240یاد كرده ،با كیخسرو است كه ایران برای بزرگترین گروه
هازمانی ،مردمان به حالت جمع ،به كار رفته است .این گرد هم بودن نشان میدهد كه یک میهن
با همبودگی سرزمینهایی پدید آمده است ( .)Irannejad, 2020: 268-269فره خاندان كیانی و
پیوندش با ایرانیان نیز گواه دیگری است برای این پنداشت.
در زمیاد یشت ،خاندان كیانی دارنده فره كیانی هستند كه به ایشان چندین كیفیت با
ارزش چون هشیاری ،ورجاوندی و تندرستی روا میدارد .كویانِ خاندان كیانی در فروردین

xšaθrāi haṇkərəmō, Yt. 5.49, 15.32
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یشت و زمیاد یشت چیدمانی بسامان داشته و با هم در پیوند استواری هستند؛ بویژه كینخواهی
كیخسرو برای پدرش كیسیاوش در زمیاد یشت یاد شده است 18 .چیدمان بسامان نامهای این
هشت كوی گواهی دارد از یک خاندان كه در نوشتههای پارسی میانه مزدایی و نیز رزمی در
پارسی نوین به گستردگی از آن سخن آمده است .چنانکه افکنده ( )Afkande 2019: 406یادآور
شده ،این سخن كه این كویان جز كیخسرو تکتک شناسانده نشده و تنها با هم ستوده شدهاند
نشان دارد از اینکه خاندان بودن ایشان در اینجا گرامی داشته شده است.
اكنون باید دید كه خاندان كیانی چگونه در زمانهنگاری اوستایی جای میگیرند .اوستا و
سپس پیوندهای مزدایی و میهنی ایران یک زمانهنگاری داستانی برای ایران مینگارند كه با
پیکرهای افسانهای بنیادین آغاز میشود .فروردین یشت شاید یکی از ویرایشهای آغازین این
زمانهنگاری را در بخش ویژهای در خود داشته باشد .البته چنانکه گذشت ،فروردین یشت بیش
از همه ،به سخن از برجستگان دین زردشت و بویژه گرده یاران او و یاورش كی گشتاسپ و نیز
نخستین پریستاران و پیامرسانان دین پرداخته است .وانگهی در بخشی كوچک (بندهای  130تا
137؛  )Malandra, 1971: 101-103; 145-147نیز گذری دارد بر آنچه كه میتوانیم به یاری
نوشتههای پسین آن را سرگذشتی افسانهای و داستانی از ایران بدانیم .در این بخش ،جم
پیشالگوی شاهی است و در پی وی فریدون اژدها اوژن میآید .در كنار فریدون ،شماری از
پیکرهای افسانهای بنیادین نام برده شدهاند :اُشنر پُردانش  ،زاب پسر تهماسپ ،اغریرث دلیر و
سرانجام منوچهر پسر ایرج .سپس سخن از خاندان كیانی میآید .پس از خاندان كیانی سخن از
تنی چند از پهلوانان میآید .گرشاسپ از خاندان سام برای ایستادن در برابر راهزنان و نیز آخرور
( )Axruraپسر خسرو برای ایستادگی در برابر ناپرهیزگاری كه دوستان را میفریبد ستوده شدهاند.

puθrō.kaēna Yt. 19.77
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از هوشنگ دلیر یاد شده كه در برابر دیوان مازنی و دروغوندان ورنایی ایستادگی كرده است.
آخرور كه در كنار گرشاسپ از او یاد و پسر خسرو دانسته شده به گمان بسیار فرزند كی خسرو
نباید باشد .فرور دین یشت فهرست بلندی دارد از كسانی كه برخی از ایشان همنام كسانی از
خاندان كیانی هستند مانند اوسدن .برای آخرور ما از روایت پهلوی

(Pahlavi Rivayat 18f,11-

 )12; Williams, 1990, I: 104, 105, II:40میدانیم كه وی دوست گرشاسپ و یاریگرش در رزم
با اژدهای آبی یا گَندَرو بوده است .دوست پهلوان آنچنانکه در اینجا نموده شده است پیشینهای
هندواروپایی دارد (سركاراتی .)30 :1376 ،هنگامی كه همگی این بخش را در نظر میگیریم،
پیرنگی زمانهنگارانه را میتوان از آن دریافت كه از شاهان بنیادین آغاز شده ،تنی چند از
بزرگمردان ایرانساز در پی آمده تا به خاندان كیانی رسیده و سپس به پهلوانان میپردازد .در این
پیرنگ ،تنها خاندان كیانی هستند كه نمودی خاندانی و نظاممند دارند.
پیرنگ زمانه نگارانه فروردین یشت سپس در گامی دوم از دوران اوستایی درباره شاهان
نخستین اندكی دگرگون میشود .چنانکه در زمیاد یشت میبینیم ،هوشنگ به چهر شاهی بنیادین
درآمده ،همراه با تهمور در كنار جم به نام شاهان بنیادین نمود مییابند .وانگهی همگی پیرنگ
زمانه نگارانهای كه در فروردین یشت دیده میشود همچنان در دیدگاه اوستایی پابرجاست.
همگی سخنان اوستایی ما را رهنمون میشوند كه این پیرنگ در سه هزاره رخ مینماید .هزاره
نخست ،نیک و از آنِ جم (و سپس به همراهی هوشنگ و تهمور) است (گوش یشت ،بند 10؛
اردیشت ،بند  .)30هزاره دوم با چیرگی اژدهاک اهریمنی است و هزاره سوم كه با برانداختن
اژدهاک به دست فریدون آغاز میشود دوران گُمیزش یا آمیزش خوبی و بدی است .در آغاز
این هزاره سوم ،شاهان افسانهای و داستانی چون منوچهر پسر ایرج و زاب پسر تهماسپ جای
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دارند كه همراه هستند با داستانهایی پراكنده از بزرگمردانی چون اُشنر و اغریرث .در پایان این
هزاره خاندان كیانی آورده

شدهاند19.

پایان هزاره گمیزش را پیروزی ایرانیان به فرمان كی خسرو بر تورانیان برمیسازد .میتوان
دریافت كه این پیرنگ كی خسرو را همنوا با فریدون نمایانده است .چنانکه برافتادن اژدهاک به
دست فریدون نماد پیروزی نیکی بر بدی است ،شکست تورانیان و كشتن افراسیاب نیز چیره
شدن نیکی بر بدی را مینمایاند.بدینسان ،تورانیان اهریمنی پنداشته شده و پیروزی بر افراسیاب
چونان پیروزی فریدون بر اژدهاک دیده شده است (سركاراتی .)42 ،20 :1357 ،افراسیاب شاید
به معنی كسی باشد كه به هراس میاندازد ( .)Justi, 1895: 103این نام نشانه ای است از بربستن
ویژگیهای سهمناک بر او و راه یافتن وی به سرای افسانه كه در آن افراسیاب دیوی میشود
همتا با اژدهاک (دینکرد سوم ،بخش 93؛ بندهشن بزرگ بخش  ،33بند6؛ Agostini & Thrope,
 .)2020: 172پس باید این پیرنگ از گذر زمان را نمودی زمانهنگارانه از دوگانهبینی ایرانی و
اندیشه پردازانه دانست .با این همه ،نمود خاندان كیانی در پایان این پیرنگ برجسته شده است.
نیز این گمان را می توان داشت كه ابرمرد خاندان كیانی یعنی كی خسرو ،فرمانرواییاش بر
سرزمینهای ایرانی و پیروزی بر تورانیان را دستمایه نگارشی زمانهنگارانه از دوگانهبینی ایرانی
كرده باشد .بدینسان ،هزاره گمیزش كه با برافتادن اژدهاک به دست فریدون آغاز شده ،با
برانداختن افراسیاب و پیروزی بر تورانیان به دست كی خسرو به پایان میرسد.
هنگامی كه به تنهایی رخدادهای دوران كی خسرو و برخورد پدرش با تورانیان را بنگریم،
با همه داستانواری آنها ،این گمان را میتوان برد كه این برخورد رخدادی راستین بوده باشد .اگر

 19سركاراتی ( )1357این پیرنگ را به خوبی واكاویده است.
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بپذیریم كه رخدادهای خاندان كیانی درباره سیاوش و كی خسرو در برخوردشان با تورانیان
میتواند راستین و نه افسانهای باشند ،باید پرسید كه سازههای پیرنگ زمانهنگارانه اوستایی چگونه
فراهم آمدهاند .این پرسش را باید با نگاه به ویژگیهای پیوند زبانی پاسخ داد .سخنان اوستایی
در سنجش با سخنان ودایی برماند (میراث) از دوران پیشهندوایرانی را نشان میدهند .این برماند
نمود پیوندی است كه ساختارهای سخنورانه را سینه به سینه پاس داشته است .ساختار روایی
یک پیوند زبانی با سه دریافت از گذشته سروكار دارد .بنیاد سازنده یک پیوند زبانی را داستانهای
بسیاری درباره آفرینش ،آغاز گیتی و ابرمردان برسازنده فرهنگ میسازد .از گذشته نزدیک نیز
آگاهی بسیاری در سخنان سینه به سینه هست .وانگهی ،شکاف میان این دو درنگی است كه در
آن تنها چند نام با تردید به ذهن میآید ( .)Vansina, 1985: 23-4زمانهنگاری اوستایی نیز چنین
ساختاری دارد .هزاره نخست سرشار از داستانهای شگفت از هوشنگ ،تهمورپ ،جمشید و
سپس اژدهاک و فریدون است .از سوی دیگر،نام بردن از تکتک خاندان كیانی تا كی خسرو و
سخن از زمان او گذشتهای نزدیک به زمان سرایش سخنان اوستایی را نشان میدهد .در شکاف
میان این دو ،چندین نام پراكنده نیز هست كه چینش زمانی ایشان و پیوندشان با شاهان بنیادین
از یک سو و شاهان كیانی از سوی دیگر نادانسته مینماید .این واكاوی نیز میتواند گواهی باشد
برای همزمانی نخستین سرایش سخنان اوستای جوان با دوران كی خسرو.

کیانیان اوستایی در زمانهنگاری پسا اوستایی ایران
برای دریافت فرگشت جایگاه كیانیان در زمانهنگاری پسا-اوستایی ایران باید به گامهای زمانی
سخنان اوستایی روی كرد .سخنان اوستایی آنگونه كه به ما رسیده دو گام را نشان میدهند .یکی
گام نخستین كه باید همزمان كی خسرو باشد .دیگری زمانی دیرتر و بویژه با نگاهی به پایین
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دست كوهستان هندوكش كه از آن به نام هربرز و نیز پارسین یاد شده

است20.

در این دو گام،

زبان اوستاییِ جوان پویا و زایا بوده است .وانگهی ،برخی سخنان اوستایی از دید زبانی نشان
دارند از آنکه در زمان سرایش آنها دوران شکوفایی زبان اوستایی جوان به سر آمده بود .این
دوران را كه اوستایی پسین مینامیم تا آغازههای دوران هخامنشی باید ادامه داشته باشد .در
دوران پسا-اوستایی این گامها بلورینه شده و به جای ماندهاند ،ولی زند كه گزارش سخنان
اوستایی باشد پیوسته زنده بوده و مایه پویایی پیوند مزدایی و چه بسا پیوند میهنی ایران شده
است (.)Skjærvø, 2012
از خاندان كیانی تنها میتوان سخن از دوران سیاوش و كی خسرو تا ناپیدایی وی را دارای
پیشینهی اوستایی دانست .البته داستانهای كاووس نیز پیشینهای كهن دارند؛ وانگهی ،این
داستانها سخنانی را مینمایانند از افسانههای كهن پیشهندوایرانی كه با یکی از شاهان كیانی
یعنی اوسدن آمیخته شده است .چنین آمیختگی را باید برآمده از ویژگی زبانی پیوند ایران باستان
دانست .با آنکه اشارههایی از كیانیان در یشتها به گونهای بلورین و دور از دگرگونی پاس داشته
میشد ،داستانهایی كه در پیوند با این خاندان ولی فرای سخنان دینی و شاید در همیستاری با
دیدگاه اوستایی نیز بوده در داستانهای زبانی بر جای مانده است .سپس با دور شدن از دوران
خاندان كیانی ،داستانهای نامدهنده این خاندان یعنی كاووس به درون این خاندان راهیافته است.
به گمان نگارنده ،داستانهای كاووس در پیوندهای مزدایی و میهنی ایران باستان را باید از این
دیدگاه در نظرگرفت.

20زمیاد یشت و وندیداد را باید بویژه در این گام دید .درباره دید زمین نگارانه این سخنان اوستایی نیز
بنگرید به  .Grenet, 2005درباره گواهیهای اوستایی در این باره بنگرید به .Hoffmann, 1979
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درآمدن خاندان كی گشتاسپ به چهر نوادگان خاندان كیانی چونان شاهان ایران ،یعنی
سرزمینهای ایرانی فرایندی است كه نیاز به روشنگری دارد .حتی در گام دوم در اوستای جوان
كه باید زمانی در نیمه نخست هزاره یکم پیش از مسیح باشد نمودی از پیوند كی گشتاسپ با
خاندان كیانی نمیبینیم .این فرایند در روزگار پسین اوستایی یا پسا-اوستایی باید چهر گرفته
باشد .وانگهی ،چراهای این فرایند پژوهشی جداگانه را میطلبد .آنچه در این چینش زمانی
برجسته مینماید ،فرگشت اندیشهپردازی هزارهای است .در دوران پساهخامنشی ،گذر زمان در
دید ایرانیان از سه هزاره به دوازده هزاره چونان دوازده برج اخترین سال میگردد .در آغاز ،سه
هزار سال آفرینش مینوی و سپس سه هزار سال آفرینش گیتیایی میآیند .سپس به سه هزار سال
اوستایی میرسیم .وانگهی ،سه هزار سال واپسین با آمدن دین در زمان كی گشتاسپ آغاز
میشود .پایان هزاره زرتشت با چیرگی بیگانگان خشم تخم نگاشته شده كه دوران پساهخامنشی
را به ذهن میآورد (.)Eddy, 1961: 10ff

برآمد
كیانیان برترین جایگاه را در پیوندهای میهنی و مزدایی ایران باستان داشتهاند .كی نام گروه ویژهای
از فرمانروایان بومی در نخستین سرزمینهای اوستایی بوده كه از میان ایشان كی گشتاسپ یاور
زرتشت در دوران اوستای كهن شناخته شده است .جدا از كیگشتاسپ ،نام چند نفر در اوستا
فراهم با پیشوند كی آمده كه خاندان كیانی را برمیسازند .آن سان كه پیداست ،داستانهای
افسانهای كاووس دیرینگی بسیار داشته و به روزگار پیشهندوایرانی برمیگردد .وانگهی،
باریکبینی در سخنان اوستایی و بازماندههای آنها در نوشتههای پارسی میانه ما را رهنمون میكند
تا كاووس را چونان نامدهندهای افسانهای برای كیانیان بدانیم .مانستگی نام كاووس با یکی از
كسان خاندان كیانی یعنی كوی اُسدن مایه یکی دانستن این دو نفر در پیوندهای مزدایی و میهنی
ایران شده كه در نوشتههای پارسی میانه ،نوین و تازی از آغازین دوران اسالمی دیده میشود.
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از سوی دیگر ،واكاوی سخنان اوستایی روشن میكند كه كیگشتاسپ و خاندان وی كه چونان
شاخهای كهین در پی خاندان كیانی نموده شدهاند باید بسیار دیرینهتر از خاندان كیانی باشند.
ویژه آنکه نخستین گام سرایش سخنان اوستای جوان را میتوان همزمان با خاندان كیانی و
كیخسرو دانست .با این پنداشت ،جایگاه خاندان كیانی در زمانهنگاری اوستایی را میتوان بهتر
دریافت .میتوان پنداشت كه پیروزی كیخسرو بر تورانیان و پیدایش یک شهریاری در نخستین
سرزمینهای ایرانی ،مایه پیدایش یک زمانهنگاری اندیشهپردازانه از سرگذشت ایرانیان شده باشد.
نمودهای این زمانهنگاری در یشتهای اوستا از پیوندی زبانی نشان دارد كه در آن خاندان كیانی
باید همزمان با نگاشتن آن باشد .در دوران پسا-اوستایی ،جایگاه سترگ خاندان كیانی مایه
درآمیزش داستانها و افسانههای گوناگون درباره ایشان شده است .این درآمیزی یکی از
ویژگیهای پیوند زبانی است كه در آن داستانها برپایه دید هر نسل از گذشته میتوانسته به روز
شود .آنگونه كه پیداست ،در دوران پسا-اوستایی افسانههای نامدهنده كیانیان یعنی كاووس با
داستانهای خاندان كیانی درهم آمیخته ،آمدن دین در زمان زردشت را به پس از خاندان كیانی
افکنده و خاندان كیگشتاسپ را نیز در پی ایشان چون شهریار ایران نمایاندهاند.
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Abstract:
Kavis/Kayanids are amongst the most important building-blocks of the
ancient Iranian culture. The Avestan texts reveal the royal character of
Kavis. However, myths of Kauui-Usan/KayUs reveal a Proto-IndoIranian inheritance. It is argued that the Avestan texts hint to
distinguishing legends of Kauui-Usan/KayUs not to be an integral part
of the proper Kayanid dynasty. Also, it is argued that the house of Kauui
Vištāspa of the Old Avestan period antedate considerably the proper
Kayanid dynasty, which is to be placed in the Young Avestan period.
The enumerated traits of the Kayanid dynasty in particular Kauui
Haosrauuah in Avestan texts lead to an appreciation of their role in the
genesis of Iranian nationality. The historiography evident in the
Avestan texts and the place of the Kayanid dynasty in it make it
probable that this ideological historiography originated from the
Kayanids. In other words, unification of Iranian countries under Kauui
Haosrauuah and victory over Turiias were seen as the ultimate
encounter of dualism of good and evil mirroring the slaying of Aži
Dahāka by Θraētaona. In post-Avestan period, KayUs who was
probably the eponym of the Kayanids was diffused into the dynasty.
Likewise, the house of kauui Vištāspa was thought of a minor branch
of Kayanid dynasty, post-dating the main dynasty and similarly as
national Iranian kings. As such, representation of Kavis as a continuous
dynasty evident in the Middle Persian and the Perso-Arabic literature is
an outcome of evolution of the oral tradition amongst Iranians.
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بررسی تجارت در دوره ساسانی
زهرا

شکریان1

تاریخ دریافت  – 1400/09/17تاریخ قبول 1400/10/20
دوفصلنامه مطالعات ایران كهن – شماره دوم ،سال اول ،پاییز و زمستان (1400شاپا )2783-4247

چکیده
حکومت ساسانیان(  651-224م) كه براساس تمركزگرایی سیاسی و وحدت دینی بنیان شده
بود ،نه تنها درگسترش قلمرو و سركوب دشمنان خارجی موفقیتهایی كسب كرد ،بلکه در
شکوفایی و رشد اقتصادی ،بازرگانی و تجارت خارجی و داخلی نیز تحوالت چشمگیری دراین
دوره پدید آمد .ساسانیان كه در تجارت وارث اشکانیان بودند با ایجاد تغییراتی بهتوسعه آن
همت گماشتند ،بهگونهای كه گستره تجارت بینالمللی ساسانیان تا افریقا نیز رسیدهاست .اقتصاد
داخلی ساسانی نیز در این دوره دچار تحوالتی شد و از قوانین مدونی پیروی میكرد .این پژوهش
بهدنبال شناسایی عوامل مؤثر در رونق تجارت ساسانی است .سکهها ،مُهرها ،ظروف برجای
مانده ،متون فارسیمیانه و آثار مورخان اسالمی اطالعاتی در زمینه تجارت ساسانی ارائه میدهند.
در این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانهای به بررسی موضوع
پرداخته شدهاست .بررسیها بیانگر آن است كه در این دوره رشد اقتصادی تا حد زیادی مرهون
افزایش تجارت شرق و غرب بوده كه از شاهراه تجاری خلیج فارس و جاده ابریشم صورت
میگرفت .رقابت دو قدرت بزرگ منطقه (روم و ایران) بر سر تسلط بر بازارهای منطقه و سود
حاصل از آن در رونق اقتصاد تأثیرگذارده است .استفاده از متخصصان و نیروی كار اسرای جنگی
رومی واحداث شهرهای جدید نیز در توسعه تجارت نقش داشتهاند .در دوره ساسانی نقش
حکومت در فعالیتهای اقتصادی بهطور غیرمستقیم بود و از محل مالیات ،خراج و عوارض
گمركی سود قابل توجهی عاید حکومت میشد .در اواخر حکومت افزایش نرخ مالیات بازرگانان
را با مشکل مواجه نمود و رشد اقتصادی دچار ركود شد .با وجود این ،گسترش تجارت در
دوره اسالمی بهمقدار زیادی مرهون تجربیات ساسانیان است.
واژههای کلیدی :تجارت ،بازرگانی ،اقتصاد ،ساسانی ،ایران ،روم
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دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد شهرری
zsh1345@gmail.com
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 .1مقدمه
ساسانیان با اتخاذ سیاست تمركزگرایی و اتحادی كه بین دین و دولت ایجاد كردند در مدت
 426سال حاكمیت توانستند یکی از با ثباتترین دورههای حکومتی در ایران قبل از اسالم را
رهبری نمایند .دراین دوره ایران در زمینههای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی دچار تحوالتی
نوین شد ،بهگونهای كه آثار به جامانده از ساسانیان بهعنوان سرمشق در حکومتهای اسالمی
مورد استقبال قرار گرفت .بنابراین بررسی عواملی كه در شکلگیری نهادهای مختلف این دوره
نقش داشتهاند به شناخت كاملتری از مدیریت شاهان ساسانی میانجامد كه دراین میان تجارت
از مهمترین عواملی است كه بایستی به آن پرداخته شود .از مجموعه عواملی كه در شکلگیری
اقتصاد دولتها نقش دارند به دو عامل مهم طبیعی و انسانی بایستی اشاره كرد .عناصری چون
آب و هوا ،حاصلخیزی خاک ،منابع آبی در كنار فعالیت كشاورزان و زمینداران و مدیریت
كارآمد دولتها در رشد و توسعه اقتصاد داخلی و خارجی تأثیرگذار است.
این درحالی است كه ساسانیان در طول دوران زمامداری همواره با مشکالت داخلی و
خارجی متعددی مواجه بودند .مزاحمتهای اقوام بیابانگرد در مرزهای شرقی ،وجود امپراتوری
روم و دشمنی و رقابتی كه همواره میان این دوقدرت بزرگ منطقه وجود داشت ،مشکالت
داخلی نظیر اختالفات داخلی درون حکومت ،قدرتگیری روحانیت زردشتی و ظهور برخی
عقاید دینی ،خشکسالی ،قحطی و جنبشهای اجتماعی از جمله مسائلی است كه حاكمیت
ساسانی همواره با آن روبه رو بوده است .بنابراین شناخت راهکارهایی كه ساسانیان توانستند با
توسل به آنها بر مشکالت فائق آیند حائز اهمیت است.
از منابعی كه در مورد تجارت ساسانی اطالعات ارائه میدهند بهآثار نویسندگان رومی،
سریانی ،نویسندگان اسالمی ،متون زردشتی ،یافتههای باستانشناختی مانند سکهها ،مهرها،
اثرمهرها ،ظروف كتیبهدار میتوان اشاره كرد .تاكنون مطالعات متعددی در خصوص تجارت دوره
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ساسانی انجام شدهاست .از جمله كوانچی هاندا در مقاله« روابط سیاسی ایران و چین در دوره
ساسانی»( ،)1350به روابط ایران و چین پرداخته است .ریچارد نلسون فرای نیز مقاالتی با
عنوانهای « تجارت عصر ساسانی» و « مُهرها و مهر و مومها»( 1989م) منتشر كرده است .كتاب
« تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» نیز توسط فرانتس آلتهایم و استیل روت تألیف و توسط هوشنگ
صادقی(  ) 1382به فارسی ترجمه شدهاست .همچنین مقاله« تجارت خلیج فارس در اواخر دوره
باستان» توسط تورج دریایی( 2003م) منتشر شدهاست .مقالهای نیز با عنوان «تجارت ایران در
دوره ساسانیان (با تکیه بر مستندات باستان شناسی)» توسط حسین نادری قره بابا و میرصمد
موسوی و اسماعیل دلیر در سال  1388توسط دانشگاه تربیت معلم چاپ شدهاست .كتابهای
شاهنشاهی ساسانی و ناگفتههای امپراتوری ساسانیان نوشته تورج دریایی در سال  1392ترجمه
و چاپ شدهاست .با وجود این شناخت عوامل مؤثر در رشد تجارت ساسانی حائز اهمیت است.
در تحقیق پیش رو به بررسی این عوامل و نقش تجارت در اقتصاد ساسانی پرداخته میشود.
دراین راستا به بررسی راههای تجاری ،شهرها و بنادر احداث شده ،نیروی كار و كشورهایی كه
با ساسانیان مبادالت تجاری داشتند ،پرداخته شده است.

 .2راههای بازرگانی
ساسانیان تجارت را از اشکانیان به ارث بردند .دستاوردهای هخامنشیان در تجارت داخلی و
تجارت اشکانیان در دو بعد داخلی و خارجی میراثی بود كه در رونق بخشیدن بهتجارت ساسانی
تأثیر داشت .حاكمیت یکپارچه هخامنشیان بربخش وسیعی از آسیا و قسمتهایی از اروپا و
آفریقا ،تجارت داخلی را برجستهتر كرد .در این دوره حقوق گمركی دریافت نمیشد ،در حالیكه
در زمان اشکانیان در مرزهای خارجی و داخلی بین حکومتهای ملوکالطوایفی حقوق گمر
كی دریافت میشد .انعقاد قرارداد بازرگانی بین مهرداد دوم(حک 76-124 :ق.م) و خاقان چین
به مبادالت در مسیر جاده ابریشم رسمیت بخشید( نادری قره بابا و دیگران .)11 -9 :1388 ،در

155

بررسی تجارت در دوره ساسانی

دوره ساسانی ،تجارت و امور بازرگانی ازطریق راه زمین و دریا انجام میگرفت .تجارت خشکی
از راههای كاروانرو صورت میگرفت .شاهراه اصلی از تیسفون در كنار دجله شروع و از حلوان
و كنگاور به همدان میرسید و از آنجا به جادههای مختلف منشعب میشد؛ یکی به سمت جنوب
از فارس و خوزستان گذشته به خلیج فارس میرسید و دیگری از راه خشکی ،از كوههای گیالن
و البرز گذشته ،به دریای خزر میرسید یا از راه خراسان و دره كابل به هندوستان اتصال مییافت.
همچنین ،از تركستان وحوضه رود تاریم 2نیز راهی به چین میپیوست( كریستنسن:1372 ،
 .)189جابجایی كاالها از این دو مسیر متفاوت و سرعت آن نیز به زمان مورد نظر وابسته بود و
روند تجارت هیچگاه در دو مسیر ثابت نبوده است( دریایی 1392 ،د .)151 :راه زمینی بسیار
معروف كه از آن برای تجارت استفاده میشد جاده ابریشم بود.

 .1-2جاده ابریشم
سابقه جاده ابریشم و نقش مهم آن در تبادالت تجاری به پیش از ساسانیان بازمیگردد .این جاده
مشرق زمین را به غرب پیوند میداد و ایران منطقه میانی این جاده بینالمللی محسوب میشد.
مالیات و عوارض گوناگونی كه دولت از محمولههای در حال حركت از شرق به غرب اخذ
میكرد سود فراوانی برای خزانه سلطنتی داشت .ایران نیز در برابر اخذ عوارض راهداری ،به
حراست و نگهداری از جادهها و ساخت ایستگاهها و كاروانسرا و آب انبارها میپرداخت
(گیرشمن .)409 :1372 ،در دوره سلطنت خسرو انوشیروان (حک579-531 :م) این جاده كه
بهعنوان شاهراه مهم اقتصادی برای عبور ابریشم چینی و دیگر كاالها به روم و مصرتبدیل شده

-Tarim
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بود مورد توجه خاص قرار گرفت .ساسانیان و سلسله چینی تانگ 3جاده تجاری ابریشم را از
طریق چند عهدنامه رسمیت بخشیده و بهسازی كردند .معروفترین این توافقنامهها در مورد
ابریشمی بود كه چینیها به ایران صادر میكردند .بافندگان منسوجات در پارس پارچههای بافته
شده را به چین باز میگرداندند و این پارچهها بهویژه مورد استقبال ثروتمندان چینی بود .عالوهبر
ابریشم ،عطریات ،ادویه ،گیاهان دارویی ،ابزار ،سالح وكاالهای هنری از طریق جاده ابریشم
جابجا میشد( فرخ .)439 :1390 ،در این میان به نقش واسطهگرانی كه در این فعالیتها نقش
داشتند بایستی اشاره كرد.
از سوداگران مهم جاده ابریشم اهالی سُغد بودند كه به « تجار ابریشم » شهرت داشتند و
بازرگانی آسیای میانه زیر سلطه آنها بود ( دریایی 1392 ،ج .)108 :بازرگانان سغدی انتقال
كاالهای چینی به بازارهای غربی را از طریق راههای زمینی برعهده داشتند .منافع سغدیان ،كه
نقش واسطه كلیدی در تجارت بین چین و جهان غرب را ایفا میكردند ،با منافع دولت ساسانی
در تضاد بود .از اینرو پس از تسلط تركان بر ماورالنهر ،سُغدیان سعی در استفاده از موقعیت
جدید نمودند تا از تسلط ساسانیان بر راههای تجاری غرب خاتمه دهند .اگر چه دولت ساسانی
در مقابل درخواستهای مکرر تجار سغدی و سروران ترک تبارشان ایستادگی كرد ،اما بهدلیل
تحركات تجار سغدی ،ساسانیان مجبور شدند تغییراتی در سیاست خارجی داده كه منجر به
ایجاد اتحادیههای سیاسی در سراسر گستره حد فاصل چین تا بیزانس گردید(رضا:1388 ،
.)255-256/17

از دودمانهای پادشاهی چین بین سالهای  618تا -Tang 907
میالدی
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 .2-2تجارت دریایی
بازرگانی بین ال مللی از سمت جنوب و از طریق خلیج فارس و دریای عمان ،یک عامل مهم
پرسود در محدوده اقتصادی ساسانی بوده است .تحوالت منطقهای و جهانی و توجه خاص
شاهان ساسانی به این منطقه موجبات پیشرفت و توسعه آن را به وجود آورد ،بهطوری كه طی
قرن سوم تا هفتم میالدی ،در سایه اعمال سیاستهای اقتصادی ساسانیان ،خلیج فارس برتری
خود را بر دریای مدیترانه و دریای سرخ دوباره بهدست آورد و این منطقه تبدیل به كانون
تبادالت دریایی شد( وثوقی .)59:1384،ساسانیان در رقابت با رومیها به اقیانوسها راه یافتند و
پایگاههای بازرگانی و مناطق تجاری در این منطقه دایركردند .با توجه بهكاهش تردد در جاده
ابریشم كه براثر جنگهای دائمی ایران و روم پدید آمده بود این تغییر سیاست از سوی ساسانیان
ضروری بهنظر میرسید و خلیج فارس جانشین خوبی برای جادههای زمینی شد (دریایی1392 ،
د  .)172 :بهدنبال تغییر سیاست فرمانروایان ساسانی و رونق رفت و آمد بنادر جدیدی با توجه
به نیاز بنا شد .اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانی ،بنادری چون رواردشیر در فارس و ارمزد اردشیر
در ناحیه اهواز را احداث كرد( توفیقیان .)28 :1393 ،همچنین بُخت اردشیر (بوشهر كنونی) با
جادهای به كازرون و شیراز متصل و بهعلت نزدیکی با مركز استان فارس (شیراز) به بندر مهمی
تبدیل شده بود ( دریایی 1392 ،ج  .)102 :فارس نیز مركز مهمی در تجارت راه دور محسوب
میشد ،چون قالی و مروارید از آنجا به چین و نواحی دیگر صادر میشد ،همچنین راههای مهم
تجارت زمینی و دریایی از آن میگذشت .ضرب سکه نیز بهطور دائم و ثابت در آنجا انجام
میشد( دریایی 1392 ،ب  .)45 :بندر مهرویان از توابع بندر دیلم تا سدههای نخستین اسالمی
نیز پر رونق بود و كاالهایی نظیرعود ،كافور ،عاج ،آبنوس ،فلفل ،صندل ،عطریات ،دارو ،انبه و
ادویه هندی از آن طریق به فارس وارد میشد (توفیقیان .) 38 :1393 ،منابع از صید مروارید و
صدور آن از خلیج فارس گزارش كردهاند (اصطخری .)132 :1340 ،مروارید در بازار داخلی نیز
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بسیار خواهان داشت ،زیرا نجبای ساسانی برای تزئینات لباس و پوشش پرنقش و نگار از آن
استفاده میكردند (بروسیوس .)235 :1392،نقش برجستهها ،سکهها و مهرهای برجای مانده از
این دوره به استفاده از مروارید بهصورت گردنبند ،گوشواره در تزئینات مو و لباس شاهان،
ملکهها ،اشراف ،نجبا و حتی روحانیون زردشتی گواهی میدهند.
از دیگر كاالهایی كه از این منطقه به سیالن صادر میشد میتوان به اسبهای ایرانی اشاره
كرد( دریایی 1392 ،ج  .)102 :در تجارت بین خلیج فارس و بنادر آسیایی و آفریقایی یکی از
مهمترین كاالهایی كه از ایران صادر میشد و در سراسر شبه قاره هند ،شرق آفریقا و جنوب
خلیج فارس خریداران زیادی داشت میتوان به شراب تولید شده از فارس اشاره كرد (توفیقیان،
.)115 : 1393
بندر مهم دیگر سیراف بود كه با جادهای به فیروز آباد و شیراز میپیوست .بقایای سیراف
اهمیت تجاری آن را نشان میدهد .از این شهر هزاران قطعه ظروف چینی به همراه سکههای
اسپانیایی ،روسی ،سوری و قدیمیترین سکههای اسالمیِ خوانای تاریخدار ،شیشه ،سنگ الجورد
و تعدادی ظروف ساسانی  -اسالمی بهدست آمده است (دریایی 1392،د  .)175 :در مقدمه
ابنخلدون از سیراف نام برده شده و آمده كه این منطقه دارای خاک سرخی بوده كه جهت مهر
و موم مورد استفاده قرار میگرفته است( ابن خلدون .)509 /1 :1352 ،همچنین چوب ساج از
هندوستان و زنگبار به این بندر وارد میشد و اهالی این بندر به سفرهای دریایی معروف بوده و
از راه تجارت دریایی امرار معاش میكردند .در مسالک الممالک نیز به سیراف اشاره شده است:
« مردمان سیراف را از بازرگانی دریا روزی تمام هست ( ».اصطخری .)121 :1340 ،خانههای
ساخته شده در سیراف نمایانگر صادرات و واردات به آسیا و آفریقای شرقی بوده است.
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 .3عوامل تأثیرگذار در رشد تجارت
ساسانیان با بهرهبرداری از عوامل طبیعی مانند آب و خاک حاصلخیز به احداث و توسعه شهرها
و بنادرجدید همت گمارده و با بهكارگیری افراد متخصص و ماهر و تمركز صنایع جدید در
جهت رونق بخشیدن به تجارت و بازرگانی گامهای مؤثری برداشتند.

 .1 -3کشاورزی
كشاورزی در اقتصاد ساسانی مهمترین عامل محسوب میشد و ایران بهعلت داشتن نواحی
كشاورزی متعدد بیشترین مالیات را از كشاورزی بهدست میآورد .آلتهایم براساس اطالعات
طبری محاسبه كرده است كه در دوره خسرو دوم( حک 628 -590 :م) مالیات كشاورزی

3
4

8

برابر مالیات شه ری بوده است .طبق گفته طبری گندم ،جو ،برنج ،انگور ،یونجه ،نخل و درخت
زیتون مشمول مالیات میشد؛ در عوض سبزی ،كنجد ،خیار ،پنبه و نخلستانهای منفرد و تک
افتاده از پرداخت مالیات معاف بودند (شیپمان .)96-95 :1384،خوزستان یکی از مهمترین مناطق
كشاورزی در ایران دوره ساسانی بود .بهرهگیری از شبکههای وسیع آبیاری ،موجب شده بود
خوزستان به سرزمینی حاصلخیز و سرسبز تبدیل شود .عالقهمندی ساسانیان نسبت به توسعه
كشاورزی و زمینهای گسترده و قابل كشت منطقه عراق و خوزستان موجب شده بود محصوالت
مختلفی نظیر حبوبات ،علوفه ،الیاف برای ریسندگی ،میوههایی نظیر انگور ،زردآلو ،انجیر ،پسته،
بادام ،زیتون و انواع سبزیها در این منطقه كشت شود( التهایم .) 24 :1382 ،نیشکر نیز یکی از
محصوالت عمده خوزستان بود و شکر و قند پارسی مشهور بود( یاقوت حموی/2 :1383 ،
.)328

 .2 -3شهرسازی
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حکومت ساسانی از ابتدای شکلگیری در كنار ترویج كشاورزی و ساخت و تقویت شبکه
آبرسانی به ایجاد شهرهای سلطنتی پرداخت .ساخت سکونتگاهها توسط ساسانیان فقط منجر به
ایجاد شهرهای جدید و پرجمعیتتر كردن منطقه محدود نمیشد ،بلکه باعث انتقال جمعیت
مناطق دور افتاده به كنار جادهها و بهكار گماردن آنها در امور بازرگانی میشد (دریایی1392 ،
ج  .) 106 :متن پهلوی شهرستانهای ایران از شهرهایی كه در دوره ساسانی احداث شده نام
بردهاست .به عنوان مثال شهرهای شوش و شوشتر ،خوارزم ،مرو رود ،گوراردشیر ،همدان ،كرمان
از جمله این شهرها هستند( جاماسب آسانا .)51 -50 :1391 ،در این متن از عواملی كه موجب
پدیدآمدن این شهرها گردیده و بنیانگذاران آنها یاد شده است .اگرچه برخی از این شهرها
توسط كسانی كه در این متن از آنها نام برده شده بنیاد نشدهاند و تاریخ بنای این شهرها به
دورههای قبلی بازمیگردد ،ولی در دوره ساسانی بسط و توسعه یافتهاند(پیگولوسکایا،1387،
.)161
بنابر كتیبه شاپور یکم بر كعبه زردشت ،شاپور یکم( حک )272 /270 -240 /239 :پس از
پیروزی بر رومیان ،اسرای رومی را به داخل ایران منتقل كرد و در آسورستان ،پارس ،خوزستان
و پارت اسکان داد(عریان .)71 :1382 ،منابع اشاره میكنند شاپور یکم بهدالیل اقتصادی و
جمعیت شناختی این افراد را در شهرهای كم جمعیت ولی حاصلخیز اسکان داد و از آنان
دركارهای ساختمانی و صنعتی استفاده كرد(ویسهوفر .)249 :1390 ،عدهای از رومیان اسیر،
همراه امپراتور والرین به جندی شاپور انتقال یافتند .این شهر كه به ظاهر برای اسکان اسیران
رومی به وسیله شاپوریکم ساخته شد ،از همان موقع یکی از مهمترین و برجستهترین شهرها و
مراكز فرهنگی ایران ساسانی شد (امام شوشتری .)77 :1331 ،سربازان اسیر رومی در خوزستان
و در شهرهایی كه خود آنان طبق طرح اردوگاههای رومی بنا كردند استقرار یافته و به عنوان
متخصص ،معمار ،مهندس و اهل فن در تحقق بخشیدن به كارهای عامالمنفعه بهویژه بنای پلها،
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سدها ،و راهها به ایرانیان یاری رساندند و حکومت از خدمات آنان سود بسیاری برد(
مشکور .)189/1 :1389،در این دوره برخالف دوره پارتها بهدلیل وجود اسرای جنگی تنوع
زیادی در حرفهها دیده میشود و بعضی حرفهها بسیار تخصصی شده بود(شیپمان.)96 :1384 ،
البته بعضی شهرها در دوره پارتها یا پیش از آن تأسیس شده بود ،4اما پدید آمدن صنایع جدید
منجر به شکوفایی بازرگانی این شهرها در این دوره شد ،چراكه در اواخر دوره اشکانی بازرگانی
با دولتهای مجاور متوقف شده بود( همان.)97 :
خوزستان از مناطق مهم دوره ساسانی بود .این منطقه عالوه براین كه قطب كشاورزی بود
مركز تجمع گروههای مختلف دینی و نژادی نیز به شمار میآمد و در سالهای اولیه پس از اسالم
نیز مسلمانان عرب از عربستان و عراق به شوشتر ،شوش و دیگرشهرهای خوزستان مهاجرت
كردند .زردشتیان این منطقه نیز در كنار یهودیان و مسیحیان به تجارت وكشاورزی میپرداختند.
گروهی از زردشتیان كه مدت طوالنی در خوزستان اقامت داشتند به دلیل مقاصد تجاری به
زبانهای فارسی میانه ،آرامی وكمی عربی آشنا بودند و بومیان برای برقراری روابط اداری-
تجاری با تازه واردان از این مهارت بهره میبردند( گرشاسب چوكسی.)47 :1391 ،

 .3 -3صنعت بافندگی
صنایع دستی از جمله بافت پارچه و حریربافی در خوزستان رواج داشت وگسترش طرح و رنگ
و تنوع جنس پارچهها در دوره ساسانی مشهود است .در نقوش دیواری شوش متعلق به سده
چهارم میالدی و نقش برجسته طاق بستان جامههای رنگارنگ با نقوش هندسی دیده میشود.

-1مانند استخر كه توسط اردوان پارتی بنا نهاده شد( جاماسب آسانا.)51 :1391 ،
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تحول تدریجی طرح پارچهها در قطعات پراكنده پارچههایی كه به دوره ساسانی نسبت دادهاند
و امروزه در موزههای مختلف نگهداری میشوند قابل توجه است.
بافت پارچههای ابریشمی از آغار فرمانروایی ساسانی انجام میشد .شاپوریکم با استخدام
برخی ابریشمبافان سوری وتولید ابریشم خام در ایران گام مؤثری در گسترش این صنعت
برداشت( جعفری دهقی .)304 /3 :1393 ،در دوره شاپور دوم نیز صنعت نساجی گسترش یافت.
بنابر گزارش مروجالذهب شاپورپس از حمله به مناطقی از روم ساكنان آنجا را به ایران منتقل
كرد و در شوش و شوشتر و دیگر شهرهای خوزستان اقامت داد و از آن هنگام در شوشتر دیبای
شوشتری و انواع حریر ،در شوش خز و در نصیبین پرده و فرشبافی رونق گرفت(
مسعودی254 /1 :1382،؛ یاقوت حموی .)329 / 2 :1383 ،مقدسی نیز در كتاب احسن التقاسیم
فی معرفه االقالیم اشاره كرده است كه شهرهای شوشتر ،جندی شاپور و اهواز در تأمین منسوجات
ابریشمی مشهور بودهاند ( .)610 -603 :1361كارگاههای پارچه بافی سینیز و مهرویان نیز به
دلیل بافت پارچههای اعال كه برای عبا و لباس سالطین و بزرگان استفاده میشد شهرت داشتند(
حدود العالم .)132 :1340 ،البته در گذشته ،كتان از مصر وارد سینیز میشد و بعدها مردم این
شهر ،آن را كاشته و عالوه بر رفع نیاز خود این محصول را به مناطق دیگر صادر میكردند.
چنانکه در مورد مرغوبیت كتان و پارچههای كتانی در سفرنامه ابن حوقل چنین آمده است:
« پارچههای كتانی سینیزی معروف است و در این امر همه اتفاق نظر دارند و عطر آن
چنانکه به این پارچهها به سبب لطافتی كه دارند میچسبد ،بههیچ پارچهای چنین نمیچسبد»
(ابن حوقل.)39-38 :1336 ،
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 .4تجارت خارجی
تجارت یکی از اركان اساسی تعیین كننده سیاست دولت ساسانی در قبال كشورهای دیگر
محسوب میشد .روابط تجاری با دولتهای چین ،روم ،ارمنستان ،هند و عربستان كه از گذشته
نیز وجود داشت دراین دوره دچار تغییراتی شد ،بهگونهای كه بعضی مراكز تجاری رونق یافته و
برخی بنابه سیاستهای دولت ساسانی از صحنه رقابت كنار گذاشته شدند.

 .1 -4تجارت با چین
سابقه نخستین روابط مردم چین با ایران بین سالهای  87و  49ق .م است اما روابط رسمی
دربار چین و ایران از سال  519میالدی آغاز شده بود( نفیسی .)15 :1331،یافتههای فراوان
سکههای نقره ساسانی متعلق به سده پنجم وششم میالدی در چین ،نشانه رونق تجارت ساسانیان
با شرق و غرب است كه آن را « بازرگانی سیاسی» نامیدهاند( دریایی 1392 ،ج  )107 :دراثر
رونق تجارت بین آسیای شرقی و غربی بین دربار چین و دولت ایران روابط سیاسی نیز دایر
شد( هاندا .)2 :1350،تجارت با چین از دو طریق انجام میشد ،یکی جاده ابریشم و دیگری از
راه دریا .به دست آمدن سکههای ساسانی در سواحل چین بیانگر وجود روابط دریایی تجاری
بین این دو كشور است.
از جمله سه منطقه كوكوگنگ ،5یینگداک ،6سوییكای 7در جنوب شرقی چین از مناطقی
است كه سکههای ساسانی از آنجا به دست آمده و حاكی از آمدن كشتیها از خلیج فارس به
این مناطق است(دریایی 1392 ،ج .)106-105 :حضور ایران در این مناطق بهگونهای است كه
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حتی كاالهای غیر ایرانی كه از نواحی غربی وارد چین میشدند به نام كاالی ایرانی ،شهرت
داشتند( .) pulleyblank, 1991: 428از محصوالت صادراتی ایران به چین میتوان پسته،
زعفران ،حنا ،كتیرا ،برنج ،شکر ،زیره ،خرما ،كرچک ،زیتون ،مواد خوشبو كننده نظیر زاج ،كافور،
صبر زرد ،پارچههای زری ،فلزاتی مانند روی ،فوالد و سنگهایی چون زمرد ،فیروزه ،الماس،
الجورد ،كهربا و مرجان را نام برد( نفیسی .) 158 :1331،همچنین قالی ایران كه برای سلسله
«سویی » ارزشمند بود به چین صادر میشد و دارابگرد ،جهرم و فسا مهمترین مکانهای صنعت
قالی بودند(دریایی 1392 ،ب .)46 :چینیها از طریق راههای دریایی اقیانوس هند نیز كاالهای
خود را به بازارهای جهانی میرساندند .دولت ساسانی به كمک بازرگانان فعال ایرانی در این
مورد گوی سبقت را از رقیب دیرینه خود ( روم) ربوده و همه ابریشمی را كه از طریق دریا به
هند میرسید خریداری میكرد( جعفری.)258 /17 :1388 ،

 .2 -4تجارت با روم
با توجه به سابقه طوالنی دشمنی و رقابت میان رومیها و ایرانیها ساسانیان بهتدریج دریافتند
از راه تجارت میتوانند به این رقیب دیرین غلبه كنند .در جنگهای این دو دولت عامل كسب
منافع اقتصادی نقش اساسی داشت .با توجه به طوالنی بودن جنگهای ایران و روم درمییابیم
كه دو قدرت از لحاظ سیاسی -نظامی ،نیرویی نسبتاً برابر داشتند و تنها چیزی كه سرنوشت این
جنگها را تعیین میكرد تجارت بود .از اینرو ساسانیان با تغییر نگرش ،جنگ را به سمت
تجارت سوق دادند و موفقیتهای قابل توجهی نیز كسب كردند.
روابط تجاری میان ساسانیان و رومیان در مناسبات سیاسی و دیپلماسی دو حکومت تأثیر
مهمی داشت ،بهگونهای كه روم میكوشید از توان تجاری ساسانی بکاهد .دراین راستا رومیها
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تالش كردند حتی به ابریشم چین دسترسی مستقیم پیدا كنند تا به این وسیله دست واسطهگران
ایرانی را از آن كوتاه كنند.
ابریشم كاالی انحصاری چین بود و از طریق ایران به روم میرسید .رومیها ،چینیها را
«سرس» یعنی تولید كننده ابریشم مینامیدند .با ازدیاد تجارت شرق و غرب در دوره ساسانی فن
تربیت كرم ابریشم و فن بافتن پارچههای ابریشمی بهخصوص پارچههای نقشدار ابریشمی از
چین به ایران رسید و باعث ترقی بافندگی در دوره ساسانی گردید .دیبای ایرانی مورد پسند و
توجه رومیها قرارگرفت و جای دیبای چینی را گرفت و حتی به چین كه كانون پارچههای
ابریشمی بود نیز صادر میشد .ابریشم كاالی مورد نیاز رومیها بود كه ساسانیان تأكید ویژهای
بر كنترل بازرگانی آن داشتند ،از اینرو به طور مداوم رومیها در كار تجار ایرانی كارشکنی
میكردند تا آن را به بهایی ارزانتر بهدست آورند .اما ساسانیان با برپاكردن كارگاههایی در شوش،
جندی شاپور و شوشتر و در رقابت با همتاهای چینی و سوری – فنیقی ،ابریشم خام را وارد
كرده و طرحهایی را تولید كردند كه در مصر نیز از آن تقلید شد( دریایی 1392 ،الف.)152:
رقابت برای در اختیار گرفتن بازار ابریشم میان ایران و روم بهطور مداوم ادامه داشت؛ چنانکه
در زمان ژوستینین ،وی فرستادهای نزد حبشیان و حمیریان فرستاد .وی با یادآوری آنکه هر دو
از یک كیش هستند ضمن دعوت به اتحاد ،خاطر نشان كرد اگر ابریشم را از هند بخرند و به
رومیان بفروشند عالوه بر سود هنگفتی كه عایدشان میشود از رفتن پول رومیها به جیب دشمن
آنها كه ایرانیها هستند جلوگیری میشود .بازرگانان حبشی در ابتدا قول همکاری دادند ولی
در عمل موفق نشدند چرا كه ایرانیها بهدلیل نزدیکی به هندوستان همیشه به محض رسیدن
كشتیها در بنادر ،ابریشم را خریداری میكردند و مجالی برای حبشیان باقی نمیگذاردند(
پروكوپیوس .)99 :1391،دراین راستا رومیها در نیمه قرن  6م پیمانهایی از جمله با تركان
منعقد كردند و حتی با دزدیدن تخم كرم ابریشم ،صنعت ابریشم را به غرب وارد كرده و از
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راهبان هندی برای رشد وگسترش این صنعت بهره گرفتند(بروسیوس .)236 :1392،از این زمان
بین خاقان ترک و امپراتوری روم شرقی روابط و مناسبات سیاسی و تجاری دوستانهای برقرار
شد كه این مناسبات در جنگ ایران با بیزانس نتایج مهمی دربر داشت (دیاكونوف.)361:1390،
بعدها راه بازرگانی جدیدی كه از قفقاز میگذشت بین تركان و رومیان گشوده شد كه این
راه تازه دیگر از ایران نمیگذشت (لوكونین ،فرای .)142 /2-3 :1393 ،تجارت ابریشم از طریق
دریای خزر نیز سبب كاهش سلطه ساسانیان بر انحصار ابریشم شد(نولدكه .)43 :1387 ،در
تجارت این منطقه آبسکون نقش مهمی داشت .آبسکون جزیره و شهری بر ساحل دریای خزر
و ازمرزهایی بود كه در مقابل تركان و قبایل غُز قرار داشت و در قرن چهارم بازار بزرگی برای
داد و ستد ابریشم بود .از این بندرمهم تجاری كاال با گیالن مبادله میشد( حقیقت .)100 :1370 ،
چنین به نظر میرسد ایجاد راههای جدید باعث كاهش عبور كاروانهای تجاری از خاک ایران
شد كه پیامد آن كاستهشدن از درآمد گمركی ایران بود.

 .3 -4تجارت با ارمنستان
ارمنستان صحنه همیشگی رقابت سیاسی ایران وروم بود .در سال  384م ساسانیان و امپراتوری
روم شرقی ارمنستان را بین خود تقسیم كردند .بخش شرقی آن سهم ایران ساسانی و بخش
غربی كه كوچکتر بود ،قسمت امپراتوری روم گشت .كشمکش ها در باب ارمنستان از این پس
هم ،بارها پدید آمد اما این تقسیمبندی تا پایان عهد ساسانیان ،كم و بیش ،همچنان باقی ماند
(زرینكوب .)455/1 :1371 ،ارمنستان مركز بازرگانی ساسانیان و رومیان جهت داد و ستد
كاالهای هند و ایبری محسوب میشد .اما بهتدریج ارمنستان به سبب وجود مشکالت سیاسی
اهمیت خود را از دست داد و سپس بینالنهرین تبدیل به راه مهم تجاری شد .در طی
جنگهای اواخر قرن  6و اوایل قرن  7از اهمیت این راهها كاسته و به اهمیت راه عربستان
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افزوده شد كه پیامدهای مهمی برای توسعه اقتصاد ساسانیان و اسالم داشت (دریایی 1392 ،ج
.)109:

 .4 -4تجارت با عربستان
در اواخر دوره ساسانی منافعی كه ایران از عربستان كسب میكرد بیش از یک امر تجاری بوده
است .ساسانیان از راه زمین بازرگانان را به سمت داخلی خطوط تجاری خود جذب میكردند
و آنان را به خرید و فروش محصوالت محلی تشویق مینمودند .همچنین آنها در توسعه سیستم
آبیاری برای كشاورزی ،استخراج مس و نقره در عمان ،بهره برداری از معادن عربستان و صنعت
چرم و منسوجات یمن نقش داشتهاند .همچنین تصرف بحرین ،عمان و یمن در اواخر دوره
ساسانی بهدلیل اهداف اقتصادی و بهرهبرداری از منابع و گسترش تولیدات تجاری بوده است.
مهاجرت ایرانیان در پیشرفت و توسعه عربستان نقش داشت كه این رشد اقتصادی را میتوان
بهدلیل مستعمره بودن عربستان توسط ایرانیان دانست ( مورونی 90 :1385 ،و .)105
سیاست كلی و دیرینه دولت ایران در سرزمینهای عربنشین مانند حیره این بود كه
مرزبانان و فرمانروایان ایرانی در امور داخلی عربها دخالت نکنند و اداره امور آنها را بر روال
سنت ایشان همچنان بر عهده شیوخ قبایل كه معموالً از خاندانهای سرشناس عرب بودهاند
واگذار میكردند .حتی حفظ امنیت كاروانهای بازرگانی كه از وظایف اصلی كارگزاران ایرانی
بود ،در قلمرو هر یک از قبایل عربی در مقابل پرداخت حقالزحمهای بر عهده همان قبیله گذاشته
میشد .به این ترتیب رابطه بین آنها مبتنی بر جلب همکاری و اعتماد برپایه كمک و همراهی
استوار بوده و چهرهای مالیم داشتهاست ( محمدی مالیری .)279 /1 :1379،ساسانیان
میخواستند در حیره به وساطت دولت لخمی آن ،نه تنها از حواشی بیابانی حراست نموده و راه
را برای كاروانهای بازرگانی كه به حجاز و یمن میرفتند امن كنند؛ بلکه مایل بودند از این
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طریق نفوذ سیاسی خود را در غرب شبه جزیره عربستان نیز گسترش دهند.گارسویان معتقد
است ایران بهعنوان بخشی از مبارزهاش با بیزانس پیش از سده ششم میالدی میكوشید تا از
طریق شاهراه تجاری و فرهنگی شناخته شده حیره -مکه ،حتی در مکه و یثرب نیز نفوذ كند و
بدین طریق با نفوذ اعراب غسانی كه متحدین بیزانس به شمار میآمدند در حجاز مقابله كند
(گارسویان .)713/ 1 – 3 :1394،این همکاری دو طرفه بین دولت ایران و حکومت حیره مدتها
ادامه داشت تا آنکه در زمان خسرو پرویز این رابطه دوستانه جای خود را به دشمنی داد.
در اواخرقرن  6و اوایل قرن 7میالدی كه به دلیل مشکالت سیاسی از اهمیت بینالنهرین
و ارمنستان كاسته شده بود بر اهمیت راه عربستان بسیار افزوده شده كه پیامد مهمی برای توسعه
اقتصاد عربستان و اسالم داشت(دریایی 1392 ،ج .)109 :

 .5تجارت داخلی
تجارت داخلی نیز در دوره ساسانی دارای اهمیت بود .اگرچه در این دوره تجارت در دست
دولت قرار نداشت بلکه تحت اختیار انجمنها و شركتهایی بود كه توسط شركایی از افراد
عادی یا جماعات دینی كه سرمایههای خود را به اشتراک گذاشته و شركتی را تشکیل داده بودند
انجام میشد( دریایی 1392،ج  .)111 :در فارسی میانه برای شركتهای این چنینی واژه «
همبای» 8به معنای شریک وحریف آمدهاست ( مکنزی .)84 :1379 ،گیزلن معتقد است برخالف
دخالت غیر مستقیم دولت بر بازرگانی ،خاندان سلطنتی اقتصاد را غاصبانه به انحصار خود در
آورده بود ،اما بهنظر میرسد بیشتر تولیدات اقتصادی در دست مؤسسان شركتهای خصوصی
بود و دولت به جای شركت مستقیم در فعالیتهای اقتصادی ،بیشتر نگران گرفتن مالیاتها،
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خراجها و عوارض گمركی بود(گیزلن .)139 :1385 ،قوانین و مقررات ،معامالت داخلی را نیز
همانند تجارت بینالمللی نظم میبخشید .شركتها تأمین محصوالت مورد نیاز بازار را تقبل
میكردند كه خانواده ها یا تجار بزرگ در بازار محصوالت یا خدمات را به معرض فروش
میگذاشتند( فرای 1385 ،الف .)74 : :كاالهای اصلی شامل اجناسی چون مواد غذایی ،حبوبات،
شراب ،خشکبار ،روغن خوراكی و  ...بود كه كمتر جنبه تجملی داشت .همچنین پارچه ،لباس،
ظروف آشپزخانه و ظروف سفالی محلی و وارداتی در بازارهای مناطق مختلف شاهنشاهی
ساسانی و در آسیای مركزی یافت میشد .احتماالً در هر دو ناحیه محصوالت لبنی ،گوشت،
پشم و فرشهای بافته شده با وسایل و ظروف معاوضه میشد .مواد غذایی نیز توسط روستاییان
ساكن تهیه میشد( همان.)74 -73 :

 .1 -5تجارت و بازرگانی از دیدگاه متون زردشتی
حرفه بازرگانی جزو مشاغلی است كه برخی متون زردشتی با دیدگاه متفاوت از آن یاد كردهاند.
ساختار طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی به چهار طبقه روحانیون ،نظامیان ،كشاورزان ،تجار
و پیشهوران تقسیم میشد .سه طبقه اول اعتبار و جایگاه ویژه خود را داشتند .چنانکه از اختصاص
آتشکدههای خاص به آنها میتوان حدس زد كه این گروهها از اعتبار بیشتری برخوردار بودهاند.
اما طبقه پیشهوران و بازرگانان كه عده كثیری از افراد را نیز شامل میشد نه تنها آتشکدهای
نداشتند بلکه نگرشی تحقیرآمیز نسبت به آنان وجود داشت (امام شوشتری.)150 :1331،
براساس لحن و زبان متفاوتی كه در متون پهلوی درباره پیشهوران و تجار بهكار رفته
میتوان دریافت كه در دیانت زردشتی نسبت به این طبقه دیدی متفاوت از دیگر پیشهها وجود
داشته است .بهعنوان مثال در پرسش  30و  31مینویخرد كه به وظایف هریک از طبقات اجتماعی
پاسخ داده شده است در مورد پیشهوران و بازرگانان چنین آمدهاست:
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« وظیفه آنها این است كه كاری را كه ندانند بدان دست نبرند و آنچه دانند خوب و با
دقت انجام دهند و مزد عادالنه خواهند ،چه كسی كه كاری را نداند و بدان دست زند ممکن
است آن كار تباه شود یا ناكرده برجای ماند و حتی اگر مردی را كه كار ازآن اوست خشنود كند
با این همه آن گناه بر ذمه او باشد (».تفضلی)49 :1391،
تفضلی چنین استنباط میكند بازرگانی از پایینترین مشاغل در دوره ساسانی بوده ،كه باعث
فردگرایی و سودجویی بوده است(تفضلی .)49 :1385 ،این نگرش منفی و دید تند نسبت به
پیشهوران و تجار در حقیقت ناشی از این باور در دیانت زردشتی است كه احترام به چهار عنصر
آتش ،خاک ،آب و باد را واجب میدانستند .این درحالی بود كه هر صنعتگر و كارگری مجبور
بود در كار روزانه خود از سه عنصر آب ،خاک و آتش استفاده كند و از اینرو موبدان؛ صنعتگران
را مردمانی مردود و بد سیرت میدانستند و از اجتماع دینی خارج میكردند و به آنان در حکم
دشمنان اهورامزدا مینگریسته و به طریقی زشت با آنان رفتار میكردند (حقیقت.)145:1385،
تاجران گاه در معامالت خود سوگندهای دروغ یاد میكردند یا برای بهدست آوردن سود بیشتر
گاه با حیله و تزویر همنوع خود را فریب میدادند؛ به همین جهت از دیدگاه دیانت زردشتی
چندان جایگاه برجستهای نداشتند .دیدگاه منفی كه نسبت به تجار و پیشهوران وجود داشت
موجب شد تا حدی زردشتیان به اینگونه پیشهها كمتر روی بیاورند و ادیان غیر زردشتی یا
قومی چون سغدیان ،مسیحیان ،یهودیان یا اسیران جنگی بیشتر به پیشهوری و تجارت بپردازند.
در زمان شاپوریکم وی گروهی از یهودیان را كه در شهرهای ارمنستان ساكن و به تجارت و
صنعت مشغول بودند به اجبار به ایران منتقل كرد تا مبادالت بین آسیا و غرب به وسیله آنان در
داخل ایران تمرك ز یافته و بدین وسیله تحولی در صنعت و بازرگانی بهوجود
آورد(پاسدرماجیان .)126:1369،هر چند دولت ساسانی بهدلیل دید منفی دیانت زردشتی به حرفه
بازرگانی ،كمتر به صورت مستقیم وارد بازار داد و ستد میشد اما تالش میكرد با اعمال نظارت
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جدی خود بازار و بازرگانان را تحت نظر داشته باشد .در هیچ زمانی تجارت به این اندازه تحت
نظارت جدی دولت قرار نگرفته بود .اما این امر در طول زمان تأثیر منفی بر روی تجارت خارجی
بر جای گذاشت و باعث شد تا آزادی اقتصادی بسیار محدود شده و مبادله برخی كاالهای
سودآور نظیر ابریشم تنها در انحصار دولت قرار گیرد (گیرشمن .)409 :1372 ،انحصاری شدن
تجارت بعضی كاالها بهشدت تجار و بازرگانان را متضرر كرده و از عالقه و تمایل آنها به ادامه
فعالیت بشدت كاست و رشد تجارت را با سیر نزولی روبهرو كرد.
عالوه براین عوامل دیگری نیز تجارت را با مشکل مواجه میساخت .خطراتی چون غرق
شدن ،آتشسوزی ،مصادره اموال توسط دولت و یا دستبرد از سوی دشمنان و دزدان كه
كاروانهای تجاری و تجار را تهدید میكرد( لوكونین ،فرای .)141 / 2 -3 :1393 ،همچنین
اخذ عوارض گمركی در كنار مرزها و دروازه شهرها و اخذ مالیات و بهره باالی وامها توسط
دولت مركزی به نوبه خود میتوانست برای تجار محدودیتهایی را فراهم كند و آنها را از
ادامه فعالیت باز دارد و اقتصاد كشور را تضعیف كند.

 .2 -5قوانین تجارت
گرچه دولت ساسانی به ظاهر دخالت مستقیمی برتجارت نداشت ،این صنف باید از قوانین
تدوین شدهای تبعیت میكرد .چنانکه پیشهوران و تجار زیر نظر شخصی با عنوان« رئیس
صنعتگران» اداره میشدند .این شخص میتوانست غیر زردشتی نیز باشد( تفضلی .)50 :1385از
نکات حقوقی كتاب مادیان هزار دادستان فصل 29 -28 -27اینگونه استنباط میشود كه تجارت
ساسانیان تا حد زیادی در اختیار اتحادیهها و شركتها یا خانوادههای بازرگانی بوده كه در زمینه
قوانین و مقررات حاكم در خرید و فروش و تولیدات خبره بودند و مالکیت توسط اسناد رسمی
منتقل میشد .از قوانین تقسیم دارایی و ارث نیز بهنظر میرسد در این دوره مالکیت عمومی كاال،
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زمین و خانه شایع تر از مالکیت خصوصی بوده است .قوانین و مقررات ،معامالت داخلی را نیز
مانند تجارت بینالمللی نظم میبخشید (فرای 1385،الف .)74 :براین اساس میتوان گفت شاهان
ساسانی برای پیشرفت كشور و گسترش بازرگانی و تجارت تعصبات ملی و مذهبی خود را تا
حدودی كنار گذاشته و از تخصص افراد تبعیدی و مهاجر استفاده میكردند و عموماً بهترین
صنعتگران در استخدام كارگاههای شاهی قرار میگرفتند.
در این دوره جریان تجارت به جای داد و ستد كاال ،بر پایه نظام پولی استوار بود .براین
اساس در شهرها استفاده از سکه رواج داشت ولی در روستاها مزد كارگران و سربازان و
كارگزاران و حتی مالیات بهصورت جنس پرداخت میشده است (گیرشمن .)408 :1372 ،در
بخش تجارت خارجی سکههای نقره با عیار باال كه دولت ساسانی ضرب میكرد بهعنوان پول
تا واح د تورفان تركستان و نیز در تجارت با نواحی باالی رود ولگا در روسیه و دریای سیاه
دارای ارزش بود( فرای 1385 ،الف .)72 :رومیها از طال و ساسانیان از سکههای نقره ،مسی و
بهندرت از طال برای ضرب سکه استفاده میكردند .درهم نقره ارزش و بهایی داشت كه در
ممالکی چون هندوستان از سکههای ساسانی تقلید میكردند و این نشان از قدرت اقتصادی یا
حیثیت و اعتبار ساسانیان در نظر همسایگانش بود( دریایی 1392،ب .)116 :در این دوره استفاده
از برات متداول شد ،گرچه سابقه برات به هزاره دوم ق.م باز میگردد كه بانکداران یهودی بابل
دراین امر نقش داشتند .بانکهای شاهنشاهی كه زیر نظر ایرانیان یا یهودیان اداره میشدند
مبادالت پولی را با اسناد مکتوب انجام میدادند كلمه «چک»  9یا اصطالح تضمین سند 10از

-chěque
-Avaliser
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زبان پهلوی به زبان های اروپایی راه یافته و بازرگانان مسیحی سوری بعدها برات را از ایران
اقتباس و به غرب بردند( گیرشمن.)408 :1372 ،
همچنین ساسانیان در امور اداری و تجاری از مهر و موم در اسناد و كاالها استفاده
میكردند .در مورد اقتصاد داخلی از مُهرها ،گِلمُهر و مُهر و مومهایی كه اطالعاتی در مورد
مؤسسات و ادارات ساسانی در اختیار دارند آگاهیهایی میتوان بهدست آورد .با استناد به این
اطالعات مبدأ حركت كاالها پارس بوده است .پارس به منزله بندرگاه یا مرز ورودی به كشور
عمل میكرده یا رسم آن بوده كه كاالها از آنجا حركت كنند .الک و مهرهای بزرگ روی بستههایی
زده میشد كه با كاروان یا كشتی تجارتی حمل میشدند(دریایی 1392،ب  )110 :تعداد زیادی
مهرهای تاریخ دار نیز بهدست آمده كه مربوط به اواخر دوره ساسانی است .دورترین نقطهای كه
این مهرها را یافتهاند «،مانتای» در ساحل شرقی سریالنکا است (فرای 1385،ب .)155 :این
مهرها نشان دهنده گستردگی روابط تجاری ساسانیان با نقاط مختلف است.

نتیجه
ساسانیان با بهرهگیری از اقتصاد حکومتهای پیش از خود در جهت رشد و توسعه تجارت گام
برداشتند و با تدوین قوانین و نظارت بر آنها تحوالت جدیدی در زمینه تجارت داخلی وخارجی
به وجود آوردند .الزمه تجارت پرداخت مالیات و عوارض بود كه دولت ایران از محمولههای
در حال حركت از شرق به غرب درآمد كسب میكرد و در برابر آن امنیت و حراست جادهها را
تضمین میكرد .در تجارت ساسانی داد و ستد ،بر نظام پولی استوار بود .سکههای نقره با عیار
باال كه دولت ساسانی ضرب میكرد به عنوان پول تا تركستان و چین و روسیه مورد معامله قرار
گرفته است و بررسی سکههای یافت شده از این مناطق بیانگر گستردگی تجارت ساسانی است.
دراین دوره ایران با تسلط بر خلیج فارس و بنادر آن كه از مراكز مهم بازرگانی بهشمار میآمدند
و نظارت و تقویت جاده ابریشم و بهرهگیری از بنادر شمالی توانست در زمینه تجارت بینالمللی
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موفقیته ایی كسب كند .احداث بنادر و شهرهای جدید نیز بر رونق تجارت افزود .به استناد
متون زردشتی بازرگانی از حرفههای مورد توجه ساسانیان نبود كه همین امر موجب نقش غیر
مستقیم دولت در تجارت بوده است .با وجود این دولت معامالت داخلی را نیز همانند تجارت
بینالمللی نظم بخش ید و شاهان ساسانی برای پیشرفت كشور و گسترش بازرگانی و تجارت،
تعصبات ملی و مذهبی خود را تا حدودی كنار گذاشته و از تخصص افراد تبعیدی و مهاجر
استفاده كرده و عموماً بهترین صنعتگران در استخدام كارگاههای شاهی قرار داشتند.
گرچه در دوره ساسانی تجارت نیز همپای سایر امور گسترش یافت ،اما مالیات سنگین و
بهره باالی وامها باعث محدودیت فعالیت بازرگانان بوده است .بهطور كلی در دوره ساسانی در
تجارت بینالمللی ،بازرگانی یک عامل مهم پر سود در اقتصاد بوده است ،اگرچه افزایش عوارض
گمركی در اواخر این دوره موجب ركود روابط تجاری ایران با برخی كشورها شد .با وجود
این ،قوانین حاكم بر تجارت و نحوه مدیریت شاهان ساسانی بر آن ،الگوی حکومتهای شکل
گرفته پس از اسالم بوده است.
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چاپ دوم ،پارسه /1392 ،د.

•

دیاكونوف ،میخائیل میخائیلوویچ  ،تاریخ ایران باستان ،ترجمه روحی ارباب ،چاپ
ششم ،علمی و فرهنگی.1390 ،

•

راهنمای كتیبههای ایرانی میانه(پهلوی-پارتی) ،پژوهش سعید عریان ،تهران ،سازمان
میراث فرهنگی.1382 ،

• رضا ،عنایتاله « ،جاده ابریشم» ،زیر نظر كاظم موسوی بجنوردی ،دایره المعارف بزرگ
اسالمی ،جلد  ،17تهران ،مركز دایره المعارف بزرگ اسالمی.1388 ،
•

زرینكوب ،عبدالحسین ،تاریخ مردم ایران ،جلد اول ،چاپ سوم ،تهران ،امیركبیر،
.1371

•

شیپمان ،كالوس ،مبانی تاریخ ساسانیان ،ترجمه كیکاووس جهانداری ،تهران ،فرزان
روز.1384 ،
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•

فرای ،ریچارد نلسون « ،تجارت عصر ساسانی»  ،زیر نظر حسین كیان راد ،جامعه و
اقتصاد عصر ساسانی ،سخن /1385 ،الف.

•  « ،---------- ،---مهرها و مهر وموم ها»  ،زیر نظر حسین كیان راد ،جامعه و
اقتصاد عصر ساسانی ،سخن /1385 ،ب.
•

فرخ ،كاوه ،سایه های صحرا ( ایران باستان در جنگ) ،ترجمه شهربانو صارمی ،تهران،
ققنوس.1390 ،

•

كریستنسن ،آرتور ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی ،چاپ هشتم ،تهران،
دنیای كتاب.1372 ،

• گارسویان ،نینا  «،بیزانس و ساسانیان» ،تاریخ ایران كمبریج ،از سلوكیان تا فروپاشی
دولت ساسانیان ،ترجمه حسن انوشه ،جلد  ،3بخش  ،1چاپ هشتم ،امیركبیر.1394 ،
•

گرشاسب چوكسی ،جمشید ،ستیز و سازش (زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در
جامعه ایرانی نخستین سدههای اسالمی) ،ترجمه نادر میرسعیدی ،چاپ ششم ،تهران،
ققنوس.1391 ،

•

گیرشمن ،رومن ،ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمه محمد معین ،چاپ نهم ،تهران ،علمی
و فرهنگی.1372 ،

•

گیزلن ،ریکا « ،اقتصاد عصر ساسانی» ،زیر نظر حسین كیان راد ،جامعه و اقتصاد عصر
ساسانی ،سخن.1385 ،

• لوكونین ،والدیمیر و ریچارد فرای ،تاریخ ایران كمبریج ،از سلوكیان تا فروپاشی دولت
ساسانیان ،ترجمه حسن انوشه  ،جلد ،3 ،بخش  ،2چاپ ششم ،تهران ،امیركبیر.1393 ،
•

مادیان هزار دادستان ،گردآورنده فرخ مرد بهرامان ،پژوهش سعید عریان ،چاپ دوم،
تهران ،علمی.1393 ،
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• محمدی مالیری ،محمد ،تاریخ و فرهنگ ایران در دوره انتقال از عصر ساسانی به
عصر اسالمی ،جلد  ،1چاپ دوم ،تهران ،توس.1379 ،
•

مسعودی ،علی بن الحسین ،مروج الذهب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،جلد  ،1چاپ
هفتم ،تهران ،علمی فرهنگی.1382 ،

•

مشکور ،محمد جواد ،تاریخ سیاسی ساسانیان ،جلد  ،1چاپ سوم ،تهران ،دنیای كتاب،
.1389

•

مقدسی ،ابوعبداهلل محمدبن احمد ،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ترجمه علینقی
منزوی ،شركت مؤلفان و مترجمان ایران.1361 ،

•

مکنزی ،دیوید نیل ،فرهنگ كوچک زبان پهلوی ،ترجمه مهشید میر فخرایی ،چاپ
دوم ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1379 ،

•

مینوی خرد ،پژوهش احمد تفضلی ،به كوشش ژاله آموزگار ،چاپ پنجم ،تهران،
توس.1391 ،

•

مورونی ،مایکل « ،تأثیر اقتصاد اواخر دوره ساسانی بر شبه جزیره عربستان» ،زیر نظر
حسین كیان راد ،جامعه و اقتصاد عصر ساسانی ،سخن.1385 ،

•

نادری قره بابا ،حسین ،میر صمد موسوی و اسماعیل دلیر  ،تجارت ایران در دوره
ساسانیان ( با تکیه بر مستندات باستانشناسی) ،جهاد دانشگاهی تربیت معلم.1388 ،

•

نفیسی ،سعید ،تاریخ تمدن ایران ساسانی ،تهران ،دانشگاه تهران.1331 ،

•

نولدكه ،تئودور ،تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان ،ترجمه عباس زریاب ،چاپ
دوم  ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1387 ،

•

وثوقی ،محمد باقر ،تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار ،چاپ دوم ،تهران ،سمت،
.1384

بررسی تجارت در دوره ساسانی

 ترجمه،) پس از میالد650  پیش از میالد تا550  ایران باستان(از، یوزف،ویسهوفر

•

.1390 ، ققنوس، تهران،11 چ،مرتضی ثاقبفر
 سازمان میراث،2  جلد، ترجمه علینقی منزوی، معجم البلدان، بغدادی،یاقوت حموی

•

.1383 ،فرهنگی كشور
، بررسیهای تاریخی،»« روابط سیاسی ایران وچین از خالل منابع چینی، كوائچی، هاندا

•

.1350 ، سال ششم،شماره ویژه
•

Pulleyblank , Edwin. G , Chinese - Iranian relaitions i. in pre
- Islam, Encyclopaedia Iranica, editad by Ehsan Yarshater.
Vol. V, fasc.4, pp. 424 - 431, 1991.

Abstract
During the Sasanian Empire (224-651AD) -which was established based on
politic and union religious centralism- not only they achieved success in
developing their territory and suppressing the foreign enemies, but also there
were significant changes in the flourish of economy, commerce, international
and domestic business in this period. The Sasanians who inherited business
from the Parthians attempted to develop it by making some changes so that
the international business scope of the Sasanians has reached Africa, too.
Domestic economy of the Sasanians also went through some changes in this
period and followed compiled rules. This survey is going to identify effective
factors in the development of the Sasanian business. Coins, seals, remained
dishes, Middle-Persian texts and works of Islamic historians give information
on Sasanian business. In this survey, the subject is studied through descriptive-
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analytical method and based on library resources. The studies indicate that in
this period, the economic development was greatly indebted to the increase of
the business in the East and West which was done through trade routes of
Persian Gulf and Silk Road. The competition between two great sovereignties
of the area (Rome and Iran) to dominate the area’s market and the profit gained
from it effected the development of the economy. Also, using the experts and
the workforce of the Roman war prisoners and founding new cities played
roles in the economic development. During the Sasanian period, the role of
the government in economic activities was indirect, and significant profit was
granted to the government due to taxation, revenue, and tariff. In the late
period of the governance, the increase in the tax rate caused some problems
for the merchants and the economic development stagnated. However, the
business development in the Islamic era was indebted greatly to the Sasanians’
experiences.

Keywords: business, commerce, economy, Sasanian, Iran, Rome
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چکیده
سرزمین ای ران با توجه به موقعیت جغرافیایی و دالیل تاریخی از دیرباز جایگاهی برای پذیرش
اقوام ،ادیان و فرهنگهای مختلف بودهاست .در همین راستا پیروان ادیان یهودی و مسیحی در
برهههایی از زمان ایران را محلی امن برای سکونت قرار دادند .بهاستناد منابع با روی كار آمدن
ساسانیان و اعالم آیین زردشتی بهعنوان دین رسمی كشور محدودیتهایی برای پیروان مذاهب
ساكن در شاهنشاهی پدید آمد .اساس آگاهی ما از وضعیت یهودیان و مسیحیان ساسانی
بخشهایی از تلمود ،كتیبههای ساسانی ،آثار نویسندگان ارمنی ،سریانی و دوره اسالمی است كه
عالوه بر محدود بودن اطالعات ،حاوی گزارشهای یکطرفه و بعضاً خالف واقع در مورد
برخورد سختگیرانه ساسانیان با پیروان ادیان غیر زردشتی است .این پژوهش با استفاده از منابع
كتابخانهای و شیوه توصیفی – تحلیلی در نظر دارد پاسخی برای این پرسش بیابد كه وضعیت
یهودیان و مسیحیان در دوره ساسانی معلول چه عواملی بوده است و آیا می توان تنها عامل
مذهبی را مؤثر دانست؟ اعمال سیاست و گرایش های مذهبی برخی از شاهان ساسانی ،نفوذ
روحانیون زردشتی ،رسمیت یافتن مسیحیت در امپراتوری روم شرقی ،رقابت و دشمنی میان
پیروان ادیان مختلف در جهت نیل به قدرت ،علل مالی ،رقابت و دشمنی بین امپراتوری روم و
ایران از عوامل مهم و تأثیرگذار بر وضعیت اقلیتهای دینی ساكن در مرزهای ساسانی است .با
وجود این ،یهودیان و مسیحیان بهعنوان بخشی از منابع انسانی و اقتصادی حکومت نقش مهمی
در جامعه ساسانی داشتند و با وجود دید یکسویه برخی از منابع به جز موارد و برهههایی ،در
تعامل با دولت ساسانی بودهاند ،از اینرو خوانش مجدد و نقادانه و دور از تعصب منابع و
روایات موجود ضروری بهنظر میرسد.
واژگان كلیدی :یهودیان ،مسیحیان ،شاهان ساسانی ،روحانیون زردشتی.

 1دكترای تاریخ ایران قبل از اسالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مركز  -مسئول
jamalibehrokh@yahoo.com
 2دكترای تاریخ ایران بعد از اسالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مركز
Fereshteh.hosseini7@yahoo.com
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مقدمه
به استناد منابع با روی كار آمدن ساسانیان( 651 -224م) و اعالم آیین زردشتی بهعنوان دین
رسمی كشور ،تغییراتی در شیوه رفتار حکومت نسبت به پبروان سایر ادیان پدید آمده است .در
این دوره عالوه بر ادیان و آیینهای مِهری ،زروانی ،یهودی ،مسیحی ،بودایی و ...آیینهای
نوظهوری چون مانوی و مزدكی رواج یافت .در میان اقلیتهای دینی ساكن در شاهنشاهی
ساسانی وضعیت یهودیان و مسیحیان در این دوره دچار فراز و نشیبهایی شده است .البته
اینپژوهش به دنبال بررسی موفقیت ساسانیان در پیادهكردن ایدئولوژی مذهبیشان نیست ،بلکه
غرض بررسی علل افتوخیز رفتار با یهودیان و مسیحیان با توجه به مذهب رسمی ساسانیان
است .با توجه به محدود بودن منابع برجای مانده از دوره ساسانی آگاهیهای ما از این جوامع
براساس اطالعاتی از تلمود ،متون ارمنی ،سریانی ،كتیبه كردیر ،متون فارسی میانه و متون حقوقی
است .منابعی كه به شرح وضعیت مسیحیان پرداختهاند ،عموماً عامل سختگیری و شکنجه
مسیحیان را به تعصب روحانیان زردشتی و راستكیشی برخی از شاهان ساسانی نسبت میدهند.
منابع محدود یهودی نیز از دوستی یهودیان و ساسانیان گزارش میدهند .از منابع ساسانی تنها
در كتیبه كردیر به سركوبی پیروان ادیان غیرزردشتی از جمله یهودیان و مسیحیان یاد شده است
كه در مورد عملی شدن آن نیز امروزه تردیدهایی در میان پژوهشگران وجود دارد .از اینرو
بررسی عوامل تأثیرگذار بر روابط ساسانیان با یهودیان و مسیحیان پرسش این پژوهش است.

پیشینه پژوهش
تاكنون پژوهشهای متعددی در مورد مسیحیان و یهودیان ساكن در شاهنشاهی ساسانی انجام
شدهاست ،كه تعداد كمی از آنها به زبان فارسی ترجمه شدهاند .از جمله مقاله آمنون نتصر در
«مقاله شاهان ساسانی در تلمود» ( )1351به سیاست دینی شاپور یکم ،شاپور دوم و یزدگرد
پرداخته است .همچنین مقالهای با عنوان« سیاست دینی خسرو دوم» به قلم عنایتاهلل رضا
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( )1381به معرفی منابعی كه در مورد یهودیان و مسیحیان ساسانی اطالعات ارائه میدهند و
بررسی سیاستهای دینی خسرو پرویز متمركز شده است .مقالهای با عنوان« دربار ساسانیان و
مسیحیان :مدارا یا تعصب» (  )1388توسط علیمحمد ولوی و صفورا برومند به توصیف
مناسبات دربار ساسانی با مسیحیان در آثار مورخان و نویسندگان مسلمان پرداخته است.مقالهای
با عنوان « یهودیان در ایران» ( )1393به قلم جیکوب نیوسنر وضعیت یهودیان ساسانی را بررسی
كرده است .مقالههایی با عنوان« افسانه پیگردهای دینی بزرگ در روزگار شاپور دوم» و « وضعیت
و نقش سیاسی یهودیان در روزگار خسرو پرویز» توسط روزبه زرینكوب و جمشید قهرمانی
در سال  1397منتشر شده است كه در مقاله اول با نگاهی انتقادی روایات منابع مسیحی را مجدد
بررسی كرده است و در مقاله دوم به نقش یهودیان در فتح بیت المقدس در دوره خسرو پرویز
پرداخته است كه هر دو مقاله بر دوره یک پادشاه تمركز یافتهاند .مقالهای با عنوان « سیاستهای
مذهبی ساسانیان در قبال اقلیتهای مذهبی و عوامل آن» توسط زهرا قلیخانی و همکاران (
 ) 1398به بررسی اقلیتهای یهودی ،مسیحی ،بودایی ،مانوی و مزدكی پرداخته است .اما از
عوامل تأثیرگذار بر وضعیت آنها تنها به نقش روحانیون زردشتی و امپراتوری روم اشاره شده
است .مقالهای نیز با عنوان « مسیحیت از ورود به ایران تا انتقال به چین» توسط سهمالدین خزایی
و حسین محمدی(  )1398به مسأله مسیحت در ایران پرداخته است .هدف این مقاله برشمردن
عوامل تأثیرگذار بر وضعیت یهودیان و مسیحیان در دوره ساسانی است.

یهودیان ساسانی
اولین موج مهاجرت یهودیان به ایران براثر حمله شلمانسر سوم(  823 -858ق .م) صورت
گرفت .موج بعدی به  700ق.م و حمله سناخریب( 608 -705ق .م) به یهودیه بازمیگردد.
روایات مختلفی در ارتباط با رفتار مناسب شاهان هخامنشی نسبت به یهودیان وجود دارد .درست
است كه سیاست تساهل مذهبی هخامنشیان بستر مناسبی را برای پیروان ادیان دیگر بهوجود
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آورد ولی حداقل در مورد یهودیان ،وفاداری به شاه ،عدم نافرمانی و پرداخت مالیات از عوامل
مهم و تأثیرگذار بر روابط بوده است (رضی .)159 :1390 ،وضعیت یهودیان در دوره
اشکانی(247ق.م224-م) به سبب سیاست التقاط دینی و عوامل اقتصادی مطلوب بود .این دوستی
تا آنجا بود كه علیه دشمن مشترکشان یعنی رومیها ،متحد میشدند وحتی پادشاهان اشکانی
برای یاری یهودیان لشکر كمکی ارسال میكردند (ویدنگرن .)44 :1384 ،در مجموع یهودیان با
اشکانیان بهویژه پس از تصرف فلسطین ،پیوندی نیکو داشتند (فرای . )373 :1388 ،یهودیان،
شاهان اشکانی را مدافعان حقیقی خود میدانستند و معتقد بودند در برابر ظلم و ستم رومیها،
اشکانیان میتوانند آنها را از یوغ خارجی نجاتدهند (گیرشمن .)323 :1385 ،در دوره ساسانی
نیز یهودیان بخشی از جامعه را تشکیل میدادند .در تلمود از روابط نزدیک یهودیان و ساسانیان
یاد شده است و در بیشتر مواقع آنها در آرامش زندگی میكردهاند .از منابع غیر دینی پهلوی كه
در دوره ساسانی نوشته شدهاند نیز بهنظر میرسد ،شاهان ساسانی با یهودیان بهویژه رهبران
جامعه یهودی روابط نزدیکی داشتهاند .چندین پیوند ازدواج مؤید این مطلب است( Daryaee,
 .)2009:78ساسانیان در میان شهبانوان و كنیزكان خویش ،زنان بسیاری از یهودیان و مسیحیان
داشتند و البته جز در احکام تطهیر ،3در باقی موارد در انجام آداب دینی خود آزاد بودند (بویس،
 .)170 :1391متن پهلوی شهرستانهای ایران اشاره میكند كه یکی از شاهان ساسانی ثمره ازدواج
شاه با زنی یهودی بوده است؛ همچنین از احداث شهرهایی توسط آنها سخن گفته است:
«شهر خوارزم را نرسه یهودگان ساخت»(بند .)10در بند  47همین كتاب آمده است:
«شهرهای شوش و شوشتر را شیشیندُخت ،همسر یزدگرد ،پسر شاپور بنا كرد ،چون

 - 3جدا نگاه داشتن زنان در ایام عادت ماهانه و نگاه نکردن به آتش در این ایام.
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این زن دختر رشگالوت 4شاه یهودیان و نیز مادر بهرام گور بود( ».جاماسب آسانا:1391،
.)52 -50
تلمود همچنین از نزدیکی ارتباط یزدگرد یکم (399-421م ) با یهودیان و احترام وی به
خاخامها و همسر یهودی یزدگرد یکم گزارش میدهد( .)Daryaee, 2009:78دریایی عقیده
دارد شاید بخشی از این سخنان حاصل تاریخنگاری یهودیان بوده ،اما تأكید دارد به گواهی تاریخ،
تماسهای میان ساسانیان و یهودیان انکارناپذیر است ) .(ibidخاستگاه یهودیان ساسانی
بینالنهرین بود .دهکدههای یهودی بیشتر در منطقه بینالنهرین ،محل ادغام كلونیهای یهودی
با مرزهای سیاسی بابل ،قرارداشت .این منطقه آشورستان بود كه در زبان آرامی«بت

آرامایه»5

نامیده میشد .خارج از بینالنهرین ،یکی از مکانهای مهم برای زندگی یهودیان ،ساتراپ نشین«
آدیابن» 6بود (ویدن گرن .)43 :1384 ،بخشی از مهاجرتهای یهودیان به دنبال شکست روم از
شاپوریکم اتفاق افتاد .بهدنبال هرج و مرج ایجاد شده در مرزهای شرقی امپراتوری روم ،گسترش
مسیحیت ،شورشهای نظامی و هجوم اقوام بیگانه ،یهودیان به مناطق غربی ایران مهاجرت كردند
و بهتدریج غرب ایران تبدیل به مركز جهانی یهودیان شد( .جاللیمقدم 1393،ب.)716 /4 :
مسأله دیگر اینکه چون یهودیان ،تبلیغ دینی نداشتند ،برای زردشتیان دوره ساسانی تهدیدی
محسوب نمیشدند(یاوری )58 :1384 ،برخالف مسیحیت كه تبلیغ و فعالیت مبلغان از اصول
بنیادین آن است ( خزایی و محمدی .)84 :1398 ،شاید به همین دلیل یهودیان نسبت به مسیحیان،
كمتر خطرساز بودهاند.

 - 4رش گالوت( )Res Galutهمان رش گلوثه( )Resh Galuthaآرامی یا رأس جالوت به معنای پیشوای اسیران
بابلی است.
-Bet Aramay
-Adiabene

5
6

186

مطالعات ایران كهن – شماره دوم ،سال اول ،پاییز و زمستان (1400شاپا )2783-4247

مسیحیان ساسانی
جماعت مسیحی ایران كه در قرن دوم میالدی در زمان اشکانیان شکل گرفته بود در دوره ساسانی
طی قرنهای سوم تا هفتم میالدی گسترش یافت .تسامح دینی همان طور كه در دوران هخامنشی
وجود داشت ،در دوره اشکانی نیز سبب آزادی عمل مبلغان مسیحی در تبلیغ دین خود در ایران
شد (خزایی ،محمدی .)64 :1398،از عواملی كه در گسترش جمعیت مسیحیان در دوره ساسانی
نقش داشت ،عبارتند از:
 -1اسیران جنگی مانند اسیرانی كه به فرمان شاپور اول در خوزستان اقامت گزیدند وشهری برپا
كردند كه گندی شاپور یا بت الپات نامیده شد(ولوی و برومند .)135 :1388 ،بنابر كتیبه شاپور
یکم بر كعبه زردشت ،وی پس از پیروزی بر رومیان اسرای رومی را به داخل ایران منتقل كرد و
در آسورستان ،پارس ،خوزستان و پارت اسکان داد(كتیبه كعبه زردشت ،بند11و  16تحریر پارتی)
( Sprengling,1953:21؛ عریان .)71 :1382 ،او به دالیل اقتصادی و جمعیت شناختی این
افراد را در شهرهای كم جمعیت ولی حاصلخیز اسکان داد و از آنها در كارهای ساختمانی و
صنعتی استفاده كرد (ویسهوفر.)249 :1390 ،
 -2آزادی دینی روزگار شاپوریکم( 272 -270 /239-240م) كه ظهور مانی و حمایت شاه از
وی نمونهای آشکار از آن است ( .)payne,2015:24
 -3گروهی دیگر از جمعیت مسیحی از روحانیون و مقامات بلندپایه مذهبی بودند كه به سرزمین
ساسانیان مهاجرت كردند (وینتر و دیگناس.)14 :1398 ،
همانطور كه گفته شد تعداد قابل توجهی از اسیران كه در نواحی مختلف ایران اسکان داده شدند
مسیحی بودند .به روایتی برخی از بزرگان دینی مسیحی از جمله دمیتریانوس اسقف انطاكیه نیز
در بین اسیران به چشم میخوردند( ولوی ،برومند .)135 :1388 ،بدین ترتیب جمعیت مسیحی
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ایران افزوده میشد .اما جامعه مسیحی ایران ،اینک از دو گروه مسیحی بومی متأثراز فرهنگ
سریانی -آرامی و مسیحیان تازه وارد متأثر از فرهنگ یونانی تشکیل میشد كه از نظر زبان و
برخی عقاید دینی با یکدیگر تفاوت داشتند(همان) .اسیران رومی در ایرانشهر واقع در خوزستان
دوكلیسا داشتند كه در یکی مراسم دینی به زبان یونانی و دیگری به زبان سریانی انجام میشد(
خزایی ،محمدی.)66 :1398 ،
بر خالف منابع یهودی كه به سابقه دوستی میان یهودیان و شاهان ساسانی اشاره كردهاند،
منابع مسیحی از دشمنی و آزار مسیحیان توسط برخی شاهان ساسانی و روحانیون زردشتی
گزارش میدهند .بیش از  40اثر از روایات مذكور شرح میدهند كه مراجع دینی زردشتی در هر
فرصت ممکن مردان و زنان مسیحی را به علت هویت مذهبیشان بیرحمانه مورد آزار و اذیت
قرار می دادند .در سالهای اخیر تعدادی از پژوهشگران ،انتقاداتی به تحلیلهای سنتی از
شهادتنامههای سریانی وارد كردهاند .از جمله نوشته شدن این آثار با فاصله زمانی طوالنی نسبت
به دوره شاپور دوم (قرن 5م به بعد) یعنی زمانی كه كلیسای شرق تحت حمایت شاهنشاهی
ساسانی قرار گرفته بود .از طرفی عمده نویسندگان این منابع متعصبان مسیحی بودهاند كه نسبت
به دین زردشتی كه دین رسمی ساسانی بود رویکردی منفی داشتند و اغراق بخشی جداییناپذیر
از گزارشهای آنها بوده است (زرینكوب ،قهرمانی 1397،الف .)81-80 :بنابراین در مطالعات
و تحلیلها توجه به این نکته ضروری است كه شرح وضعیت مسیحیان در منابع ،توسط
نویسندگان رومی و برخی متعصبان مسیحی نوشته شده است.

عوامل مؤثر بر وضعیت یهودیان و مسیحیان
با توجه به موضوع پژوهش عوامل تأثیرگذار بر وضعیت یهودیان و مسیحیان ساسانی به صورت
ذیل دستهبندی شده است:
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الف -سیاستهای دینی شاهان ساسانی در قبال یهودیان و مسیحیان
به استناد منابع وضعیت پیروان ادیان غیر زردشتی در دوره ساسانی از ثبات برخوردار نبوده و
فراز و نشیبهایی را طی كرده است ،بهگونهای كه با روی كار آمدن هر یک از پادشاهان ساسانی
امنیت و آرامش آنها ممکن بود دستخوش تغییراتی شود .تذكره اربیل یا وقایع نامه آربال اشاره
میكند كه مسیحیان ایران در آغاز پادشاهی ساسانیان ،در امنیت و آرامش بودند و توانستند جانی
نو بگیرند و در هر كجا پراكنده شوند(فصل .)68 ،8اما به تدریج ساسانیان امیران محلی
سرزمینهای شرقی را عزل كردند و موبدان و مرزبانانی را برای حکومت گماشتند كه مطیع
فرمانشان باشند (همان .)71:در ابتدای روی كارآمدن ساسانیان ،اردشیریکم ( 242 -224م)
درصدد بود با ایجاد یک دیوانساالری دولتی و تقویت سیاست تمركزگرایی ،با گماردن نمایندگان
خود در ایاالت كشور ،در حوزه دینی هم یکپارچگی ایجاد كند .دراین راستا اردشیر سیاستهای
جدیدی را در پیش گرفت .او در برخورد با پیروان سایر ادیان حق خودمختاری یهودیان ایران
را كه از زمان اشکانیان از آن بهرهمند بودند ،لغو كرد و تالش كرد یهودیان را به آیین زردشتی
درآورد .همچنین برخی از امتیازات یهودیان از جمله حق داشتن محاكم یهودی و مجازات برطبق
شریعت یهود و اجازه دفن مردگان و برپایی آتش در آیینهای پرستش را محدود كرد و دستور
ویرانی كنیسهها را صادر كرد .اردشیر همچنین نفوذ یهودیان در دستگاه حکومت را محدود كرد
و برخالف اشکانیان كه در سیاست خارجی یهودیان را بهكار میگماشتند ،دراین دوره یهودیان
را كنارگذارد (نیوسنر 352 /3 :1393،؛ گلزار .)273 -272:1391،البته اردشیر در ابتدای سلطنت
با یک حکومت یکپارچه سروكار نداشت و هنوز بر بخشهایی از قلمرو اشکانی مانند كرمان،
ارمنستان وماد آتروپاتن ،امیران محلی حاكمیت داشتند(دیاكونوف .)291 :1390،از همین نکته
میتوان چنین دریافت برخالف گزارشهایی كه از بدرفتاری وی با پیروان سایر ادیان وجود
دارد ،اردشیر در عمل درگیر مشکالت داخلی بوده است و در همان بدو تشکیل حکومت فرصت
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رفتار سوء را نداشته است .بنابراین عواملی چون تعصب دینی ،عدم تجربه كافی در اداره یک
دولت نوپا و تمركز بر تحکیم پایههای قدرت بر رفتار وی با پیروان سایر ادیان تأثیرگذارده است.
روی كار آمدن شاپوریکم امنیت و آرامش را برای پیروان ادیان مختلف به همراه داشت.
وی آزادمنشانه به همه دینها مینگریست و هیچگونه فشاری را بر پیروان دینهای مختلف روا
نمیداشت (شهبازی .)330 :1398،منابع یهودی از پادشاهی شاپوریکم بهعنوان دوره آرامش و
رونق كار و استقالل برای جماعت یهودی و روابط دوستانه و احترام رؤسای دینی یهودی نسبت
به وی یاد كردهاند .این ارتباط تا حدی بود كه هر كجا اختالفی بین رسوم یهودیت و قانون
مملکتی پیش میآمد پیشوای یهودیان آن دوره (شموئیل )7دستور به پیروی از قوانین مملکت
میداد ،تا بدین ترتیب از اختالف و برخورد یهودیان با دولت مركزی بکاهد(نتصر.)13 :1351 ،
در مقابل شاپور نیز در رفتار خود با یهودیان انعطاف نشان میداد ،چنانکه براساس تفاهم او با
خاخامهای یهودی ،بهشرط تبعیت از حکومت ساسانی و پیروی از قوانین عمومی و پرداخت
مالیات آزادی رفت و آمد برای شهروندان یهودی تضمین میشود(ویسهوفر.)264 :1390 ،
در مورد سیاست دینی شاپور یکم نظرات مختلفی مطرح است .از جمله آمنون نتصر معتقد است
روابط حسنه شاپور یکم با یهودیان ناشی از سیاست التقاطی او در زمینه مذهب بود .شاپور درپی
این هدف بود كه اقوام ،قبایل و مذاهب مختلف شاهنشاهی وسیع خود را زیر یک پرچم متشکل
گرداند تا شاید از مجموع این عقاید دین واحدی پدید آورد .وی همچنین معتقد است دین مانی
مناسبترین دین برای تحقق یافتن این هدف بود( نتصر )15 :1351 ،برخی از پژوهشگران نیز
این رفتار را ناشی از تجربههایی میدانند كه وی از شکست در جنگهای سوریه و آسیای صغیر
بهدست آورد؛ زیرا در این جنگها به دلیل عدم رضایت ادیان غیر زردشتی از ساسانیان ،ساكنان
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این مناطق به رومیها ،دشمن سنتی ایرانیان روی آوردند و با دشمن شاپور هم پیمان
شدند(گلزار .) 174:1391،در دوره شاپور دوم( 379 -309م) و جنگهای ایران و روم یهودیان
بر خالف مسیحیان به شاپور دوم وفادار ماندند و فقط معدودی از یهودیان كه به ظهور منجی
معت قد بودند ،با مسیحیان همسو شدند .در همین راستا می توان به سركوب یهودیان در دوره
یزدگرد دوم(457 -438م) و پیروز( 484 -459م) اشاره كرد كه معلول اقدامات سیاسی همین
یهودیان منتظر منجی بود كه با چهارصدمین سال انهدام معبد آنها تالقی داشت .ویسهوفر معتقد
است سركوب یهودیان را نمیتوان نشانه عدم مدارای مذهبی شاهان ساسانی تلقی كرد چراكه
در منابع ایرانی نیز از حمالت یهودیان اصفهان به مغهای شهر یاد شدهاست (ویسهوفر:1390 ،
 .)264بهنظر میرسد سرشت منابع مکتوب در جهت روایات یکسویه است و در صحت آنها
تردید وجود دارد.
در زمان شاهان پس از شاپور دوم تا یزدگرد دوم ،یهودیان از آرامش برخوردار بودند،
چنانکه از بهرام پنجم(439 -421م) بهسبب خوشرفتاری با یهودیان به نیکی یاد میشود .در
عوض در زمان یزدگرد دوم كه بسیار متعصب بود ،تعقیب یهودیان در سراسر كشور به شدت
رواج پیدا كرد و در زمان پیروز وضع وخیمتر شد و تمام مدارس و تأسیسات دینی یهود در بابل
بسته شدند و كودكان یهودی به خدمت مغان گمارده شدند (رجبی) 463 -462 /5 :1387،و
در نتیجه این فشارها ،یهودیان به هند و عربستان مهاجرت كردند(ویدنگرن .)48 :1384 ،حتی
یزدگرد دوم در آخرین سالهای حکومت خود برپایی مراسم سبت 8را ممنوع كرد (همان.)46 :
در دوره خسرو دوم( 628 -590م) نیز گروهی از یهودیان از قیام بهرام چوبین( 591-590م) كه
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مراسم سبت یا شبات :شنبه ،روز تعطیلی مذهبی ،ترک كار ،استراحت و نیایش .این روز گرامیداشت آفرینش

جهان به دست خدا و نیازمندی كامل به اوست .این روز همچنین یادآور رهایی بنی اسرائیل از بندگی در مصر است
(هینلز.)410 :1385،
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مدعی تاج و تخت بود حمایت كردند كه به دستور شاه سركوب شدند .در آغاز قرن هفتم میالدی
یهودیان با امید و انتظار فراوان ناظر حمله ساسانیان علیه بیزانس بودند و شادمانه از فتح اورشلیم
استقبال كردند(ویسهوفر .)264 :1390 ،در مورد برخورد شاهان ساسانی با پیروان مسیحی ساكن
در شاهنشاهی ساسانی نیز منابع نظریات مختلفی ارائه كردهاند كه از جمله به برخورد قهرآمیز
یزدگرد یکم و بهرام چهارم ( 399 -388م) با مسیحیان یاد شده است.
در مورد رفتار یزدگرد یکم با مسیحیان اختالف نظرهایی میان نویسندگان اسالمی و پژوهشگران
خارجی وجود دارد .از جمله در تذكره اربیل از یزدگرد یکم و بهرام چهارم بهعنوان دو پادشاه
جنایتکار كه روزگار را بر مسیحیان سیاه كرده بودند یاد شده است(فصل  .)127 ،16مسعودی
یزدگرد را بدكار معرفی كرده است( .)94 :1349ابناثیر از یزدگرد یکم بهعنوان مردی سختگیر با
عیوب فراوان یاد كرده كه كارها را از روال خود خارج كرده بود( .)70 :1349در مقابل مورخان
خارجی یزدگرد یکم را شاهی جوانمرد میخوانند و علت اینکه منابع از وی با عنوان بزهکار یاد
كردهاند در ارتباط با روحانیان زردشتی میدانند؛ زیرا یزدگرد یکم در پی آن بود كه از نفوذ
موبدان و تعصبات آنها بکاهد(پیرنیا .)198-197 :1398،برخی منابع نیز از آزادی مسیحیان در
دوران یزدگرد اول نام میبرند و آنرا نشانه سیاست وی در برابر بیزانس برای برقراری صلح و
تحکیم اركان حکومت خود میدانند(ولوی و برومند.)142 :1388،
برخالف آنچه در منابع از تعقیب مسیحیان وجوددارد ،ساسانیان سیاست مدارای مذهبی
را نیز دنبال میكردند .مثالً در دوره خسرو انوشیروان كشیشان تراز اول اجازه ورود به دربار را
داشتند و میتوانستند درخواست خود را بیواسطه به عرض شاه برسانند .در اواخر دوره ساسانیان
نیز از آنها به عنوان نماینده برای شركت در مذاكرات با بیزانس(روم) و همچنین به عنوان سفیر
اعزامی ایران به آن كشور استفاده میشد .هزمز چهارم(590 -579م) نیز مسیحیان را تکیه گاه
تاج و تخت میدانست و اجالس اسقفها با مجوز وی تشکیل میشد و در مقدمه «
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صورتجلسه های شوراها» هرمز با عنوان « شاه شاهان» یا صفاتی چون سرور مهربان ،نیرومند،
صلح دوست ،انسان دوست و فرمانروای كشورها حمد و ستایش شده است (پیگولوسکایا،
 .)166 :1394تا پایان سده  6میالدی شمار زیادی از درباریان ،بازرگانان و صنعتگران ایرانی،
مسیحی شده بودند .با گسترش فعالیت مسیحیان در ایران ،بسیاری از مبلغان نستوری برای تبلیغ
آیین خود به نواحی مجاور ایران سفر كردند .شاید به همین دلیل بوده كه در دوران حکمرانی
هرمز چهارم ،موبدان زردشتی شاه را تشویق كردند تا فعالیت مسیحیان را محدود كند (خزایی،
محمدی )78 :1398،سیاستهای اعمال شده از سوی شاپور یکم و شاپور دوم چنانکه ریچارد
پین معتقد است ،ادغام مسیحیان در شبکههای سلطنتی و نظم بخشیدن به جوامع مسیحی در
موقعیتی وابسته به شاه شاهان و دربارش بوده است(.) Payne, 2015 :43
ب -روحانیت زردشتی
یکی از از عوامل مهم و تأثیرگذار بر وضعیت پیروان سایر ادیان در شاهنشاهی ساسانی نفوذ
روحانیت زردشتی در قدرت و پیوند میان دین و دولت است .البته نفوذ روحانیت در همه ادوار
حاكمیت ساسانیان یکسان و یا در حال افزایش نبوده است.
یادآوری این نکته ضروری است كه از ویژگیهای بارز جامعه ایران اواخر عهد اشکانی و
اوایل دوره ساسانی تنوع مذاهب و آموزههای دینی بود ،بهگونهای كه در هر قسمت ایران،
اعتقادات و آیینهای جداگانه رواج داشت(پیگولوسکایا .)464 :1387 ،چنانکه خاندان اردشیر
بنیانگذار سلسله ساسانی برطبق روایت طبری ،متولی آتشکده آناهیتا در استخر فارس
بودهاند(طبری .) 580 /2 :1357 ،اگرچه اردشیر یکم بهعنوان پایهگذار سیاست اتحاد دین و
دولت معرفی شده است؛ اما اجرای این سیاست بعد از اردشیر توسط موبدی زردشتی به نام
كردیر(كرتیر) انجام گرفته است كه در دوره شش پادشاه از (اردشیر تا نرسه) میزیسته
است(تفضلی .)319 :1398،سختگیری و آزار ادیان غیر زردشتی از دوره بهرام دوم و قدرتگیری
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كردیر آغاز شده است .یکی از مهمترین اقدامات كردیر به گفته خود او سركوب عقاید دینی
مخالفان است و در این امر تا جایی پیش میرود كه عالوه بر سركوب پیروان ادیان مسیحی،
یهودی ،مانوی و دیگر آیینها ،در از میان برداشتن بدعتگذاران دین زردشتی نیز به شدت
برخورد میكند .به تعبیر كردیر هر آنچه زردشتی است اورمزدی و از آنِ ایزدان است صاحب
اعتبار و حرمت شد و هر آنچه غیر زردشتی بود اهریمنی و دیوانی است و آسیب و گزند بسیار
دید .مبارزه دینی كردیر در دو سو ،یکی با ادیان انیرانی و دیگری با بدعتها در دینی زردشتی
بود(نصراهللزاده .)169 :1384،در بندهای (  )10-9كتیبه كردیر در كعبه زردشت چنین آمده است:
« و یهود و شمن و برهمن و نصارا و كریستیان و مغتسله و زندیق در شهر زده شدند و بتها
شکسته شدند و النه دیوان ویران شد Sprengling,1953: 49( ».؛ عریان.) 192 :1382 ،
منظور از نصارا ( مسیحیان بومی) و كریستان( مسیحیان یونانی زبان بودند( ولوی ،برومند،
.)135 :1388
با وجود اینکه در كتیبه كردیر به سركوبی پیروان ادیان غیر زردشتی اشاره شده نمیتوان
قاطعانه گفت آزار و كشتار مسیحیان و یهودیان در عمل نیز به وقوع پیوسته است .اغلب
برخوردهای حکومت ساسانی با مسیحیان دستكم در اوایل این دوران مربوط به كسانی بود
كه نه تنها از دین زردشتی برگشته و به مسیحیت گرویده بودند ،بلکه با اهانت به مقدسات
زردشتی باعث برانگیختن خشم موبدان میشدند(بهرامی .)470 :1399 ،طبق گزارشها هدف
موبدان زردشتی از میان برداشتن مسیحیان بود ،چرا كه تهدیدی برای دین ،جامعه و ساختارهای
سیاسی ایران محسوب میشدند(  .)Payne,2015:38در مورد آزار یهودیان نیز نمیتوان با
قاطعیت سخن گفت زیرا در تلمود هیچ نکتهای در مورد آزار یهودیان ذكر نشده است(جاللی
مقدم 1393 ،ب )716 /4 :و برخالف ادعای كرتیر ،در منابع یهودی تا قرن پنجم اثری از فشار
و آزار یهودیان نیست (ویسهوفر.)264 :1390 ،
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بنابر این اگر هم ادعای كردیر ،درست بوده باشد ،گویای آن است كه دست كم تا آن زمان
آزادی دینی وجود داشت و پیروان دینهای مختلف در باورها و نیز انجام آداب دینی آزاد
بودند(بهرامی .)465 :1399،از طرفی بیشتر پژوهشگران امروزه براین باورند كه در سده سوم
میالدی دین زردشتی هنوز به صورت نظاممند بر مسائل سیاسی تأثیرگذار نشده
بود(  .)payne,2015:24به هر حال حضور كردیر و فعالیتها و اختیارات وی تغییرات بنیادی
در روحانیت زردشتی ایجاد كرد كه تا پایان دوره ساسانی ادامه داشت(تفضلی .)327 :1398،در
نتیجه تالشهای كردیر ،نهاد دینی زردشتی قدرت بسیار یافت و بهویژه در دورههای ضعف
حکومت ،در اغلب امور كشور تأثیرگذار شد .این قدرت فزاینده نهاد دین و روحانیان گاه با
اقدامات بازدارنده شاهان قدرتمندتر مهار میشد؛ از جمله شاپور یکم ،یزدگرد یکم و كواد(-488
496م) كه به ترتیب با حمایت از جریانهای مقابل دین زردشتی ،مانند دین مانی ،مسیحیت و
جنبش مزدک ،كوشیدند از گسترش نفوذ و قدرت روحانیت زردشتی بکاهند (بهرامی:1399 ،
 .)476با توجه به موارد یاد شده میتوان نتیجه گرفت روحانیت زردشتی در زمان اردشیر یکم،
شاپور یکم و هرمزد یکم نقشی مستقل نداشته است و در زمان بهرام یکم و نرسی(293-302م)
نیز نقشی محدود داشته است .در زمان بهرام دوم ،هرمزد دوم و شاپور دوم بهنظر می رسد بنا به
دالیلی شاه مجبور به همکاری با روحانیون میشود(ویسهوفر .)261 :1390 ،براساس یک نظریه
سنتی در روزگار شاپور دوم ،دین زردشتی نقش سیاسی پر رنگی پیدا كرد ،از اینرو موبدان
وجود مسیحیان را برنتافتند(زرینكوب ،قهرمانی1397،الف .)81-80 :در زمان به قدرت رسیدن
بهرام دوم نیز جنگهای داخلی و خارجی یکی از دالیل همکاری وی با روحانیت و اشراف بوده
است (ویسهوفر .)261 :1390 ،البته در مواردی نیز شاهان ساسانی در برابر خواسته روحانیون
زردشتی مقاومت نشان دادهاند .طبری به سیاست دینی هرمزد چهارم اشاره كرده است و میگوید
هیربدان طی نامهای به شاه خواستار نابودی مسیحیان شدند .هرمزد در پاسخ نوشت:
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« چنانکه تخت ما به دوپایه پیشین قوام نگیرد و دو پایه پسین نیز باید ،پادشاهی ما نیز با تباه
كردن نصارا و پیروان دین های دیگر كه به دیار ما جای دارند استوار نشود .از ستم با نصارا
دست بردارید و به كارهای نیک پردازید تا نصارا و اهل دینهای دیگر ببینند و شما را سپاس
كنند و به دینتان راغب شوند)725 /2 :1357( ».
برخی منابع تعصب دینی موبدان زردشتی را عامل اصلی رنج پیروان سایر ادیان میدانند.
تذكره اربیل از مغها به عنوان سالخ یاد كرده است و میگوید گاه خود موبدان شکنجه مسیحیان
را بر عهده میگرفتند(فصل .)107 :12همچنین میافزاید موبدان اختیارات زیادی داشتند ،از جمله
برای دستگیری كشیشان عدهای را مأمور پیدا كردن آنها میكردند و سپس دستور شکنجههای
بیرحمانه را صادر میكردند(فصل .)112 :13در مورد علل دشمنی یهودیان و روحانیون زردشتی
نیز دالیلی برشمرده شده است كه عمدهترین آن به واسطه قرار گرفتن روحانیون زردشتی در
مقام قضاوت بود .یهودیان به همین خاطر از روحانیون زردشتی متنفر بودند و به آنها لقب
هابارش 9میدادند (ویدنگرن .)49 :1384 ،تاریخ بینام سریانی نیز تأكید دارد كه موقعیت
روحانیون مسیحی در دوره خسرو دوم و امتیازاتی كه كسب كرده بودند موجب رشک وحسد
موبدان گشته بود .از جمله این امتیازات ،ذكر دعا وتبرک خوراک خسرو بود( پیگولوسکایا،
 .)167 :1394كریستنسن به تعصب روحانیون زردشتی و عدم انعطاف آنها در برابر سایر ادیان
اشاره میكند؛ اما معتقد است تعصب روحانیون بیشتر ،مبتنی بر علل سیاسی بود ،زیرا دین
زردشتی دین تبلیغی نبود و متولیان آن ادعای نجات و رستگاری مردم را نداشتند ،اما روحانیون
در داخل كشور مدعی تسلط تام و مطلق بودند و پیروان سایر ادیان را كه رعیت ایران به شمار
میآمدند مورد اعتماد قرار نمیدادند(كریستنسن .)172 :1395 ،ذكر این نکته الزم است كه رفتار

لغت ایرانی در تلمود به معنی جادوگر
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شاهان ساسانی با پیروان ادیان دیگر ماهیتی سیاسی داشت ولی رفتارشان با روحانیت زردشتی
ماهیتی مذهبی داشت .دیده میشود در زمانهایی كه گزارشهای بیشتری از آزار پیروان ادیان
دیگر وجود دارد این دو هدف سیاسی و مذهبی باهم تقارن ایجاد كرده و شاه و روحانیت همسو
شدهاند (ویسهوفر.)262 :1390 ،
پ -امپراتوری روم و تنش های درونی
برآمدن سلسله ساسانی كه بر تحکیم و تمركز قدرت در داخل استوار بود شکافی در روابط
خارجی با روم ایجاد كرد؛ زیرا مدتی پس از به قدرت رسیدن اردشیر اول ،بخشهای وسیعی از
نیمه شرقی امپراتوری روم در معرض تهدید قرارگرفت و از همان ابتدا روم دولت ساسانی را
حریفی جدی برای خود به حساب آورد (وینتر ،دیگناس .)9 :1386،یکی از مهمترین مسائلی
كه در دوره ساسانی به وقوع پیوست پذیرفتن مسیحیت توسط كنستانتین امپراتور روم شرقی
است كه معاصر با شاپور دوم ساسانی است .كنستانتین خود را حامی همه مسیحیان معرفی كرد.
این رویداد نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و دینی جهان باستان شد و درپی شدیدتر شدن رقابت
این دو حکومت بزرگ جهان آن روزگار ،وضعیت پیروان دینهای مورد حمایت هر حکومت
در خاک دیگری نیز ،تغییر چشمگیری یافت و ظاهراً دوره تازهای از مشکالت مسیحیان ایران
آغاز شد (بهرامی  .)470: 1399،چرا كه تماسهای میان روحانیان مسیحی شرق و غرب افزایش
یافت ،مسألهای كه از دید دستگاه دینی زردشتی پنهان نمیماند .گرایش به آیین مسیحی نخست
در میان ارمنیان شکل گرفت و سپس فرمانروایان رومی به آیین مسیحی گرویدند كه این امر
موجب هراس ساسانیان از نافرمانیها در میان فرودستان مسیحی شد (فرای .)495: 1388،در
واقع تا زمانی كه مسیحیان در امپراتوری روم مورد تعدی قرار می گرفتند ،پادشاهان ساسانی به
امید پشتیبانی ایشان در جنگ با رومیان ،آن ها را با میل و رغبت می پذیرفتند ولی هنگامی كه
مسیحیت دین رسمی شد ،مورد بیمهری شاهان ساسانی قرار گرفتند و در عوض یهودیان كه
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مخالف كلیسای رسمی بودند ،مورد عنایت پادشاه واقع شدند (دیاكونوف .)296 :1390،از طرفی
چون یهودیان در زمان معین مالیاتهای خود را پرداخت میكردند و به عالوه در جنگهای
دولت علیه روم از ساسانیان حمایت می كردند ،در نتیجه حکومت هم آنها را به حال خود
واگذارده بود (نیوسنر .)342 :1398،از دیگر عوامل تأثیرگذار بر وضعیت مسیحیان و یهودیان
ساسانی تنشها و اختالفات درونی این جوامع است .چنانکه در پایان سده سوم میالدی جامعه
مسیحیان شاهنشاهی ساسانی بر سر مسأله سازمانی كلیسا دچار تنش شده بود ،یعنی اختالف بر
سر اینکه اسقف (مطران) سلوكیه -تیسفون بر سایر اسقفان امپراتوری برتری داشته باشد یا نه.
علت این نزاع ،جاه طلبیهای شخصی و دشمنیها بود تا مالحظات تاریخی یا مسائل اداری و
قانونی كلیسایی .نتیجه نیز آن شد كه یک اسقف در شاهنشاهی بر دیگران ریاست داشته باشد
كه به دنبال آن وضعیت سیاسی جدیدی برای مسیحیان ایران پدید آمد(ویسهوفر.)249 :1390 ،
در نهایت نیز مسیحیان در زمان بهرام پنجم با تالش و جلب نظر شاه ساسانی موفق شدند كلیسای
ملی تشکیل دهند و توسل به كلیسای غرب ملغی شد؛ بهگونهای كه جاثلیق شرق فقط در برابر
مسیح پاسخگو قلمداد میشد .بدین ترتیب كلیسای ایران از كلیساهای روم ،قسطنطنیه ،اسکندریه،
انطاكیه و اورشلیم جدا شد و انگیزه این اقدام ،نه سیاسی ،بلکه مذهبی بود (جاللیمقدم1393،
الف .)733 /4 :از دالیل این جهتگیری ،تأثیرگذاری مسیحیان ایرانی بود كه در محیط زردشتی
رشد كرده و به دین مسیحی درآمده بودند .از رویدادهای دیگر پس از استقالل كلیسای ایران،
رسمی كردن آیین نستوری به عنوان كیش رسمی ایرانیان مسیحی بود كه منجر به جدایی كلیسای
ایران از روم شد .نکته قابل توجه این است كه شاهان ساسانی نسبت به این اقدامات تمایل نشان
میدادند و مسیحیان را در این جهت حمایت میكردند .چنانکه پیروز مایل بود با قطع رابطه
مسیحیان ایران با روم ،وفاداری آنان نسبت به پادشاه بیشتر شود(همان.)736:
ج -دشمنی میان پیروان ادیان
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از عواملی كه وضعیت پیروان ادیان ساكن در شاهنشاهی ساسانی را تحت تأثیر قرار داده است
دشمنی و رقابت میان آنها است؛ به گونهای كه موجب میشد گاهی پیروان هر یک از ادیان
علیه گروه دیگر متحد شوند .چنانکه در دهههای اول روی كار آمدن ساسانیان نشر سریع دین
مانی در ایران و روم شرقی برای دینهای یهودی و مسیحی و زردشتی رقیبی سخت و برای
دولتهای ایران و روم خطری جدی بهشمار میآمد .زیرا دین مانی ادعای جهانگیری داشت و
اصول اعتقادی این دین در تقابل با ادیان دیگر بود .در نتیجه عیسویان ،یهودیان و زردشتیان
دشمنان سرسخت و آشکار مانویت شدند( شهبازی .)324 :1398 ،مانویت ،یهود را طرد میكرد
و انبیای بنی اسرائیل را شیطان میدانست (گیرشمن .)381 :1385 ،این وضعیت در مورد دین
مسیحی نیز وجود داشته است .منابع ارمنی به نقش مؤثر یهودیان و مانویان در سركوب مسیحیان
اشاره كردهاند ،چرا كه یهودیان و مانویان دشمنان مسیح بودند( وقایع نامه آربال ،فصل1390؛:12
 .)104پیروان آی ین زردشتی نیز علیه مسیحیان فعالیت داشتند ،چنانکه در دوره شاپور یکم مغان
برای نابودی افکار و پایگاههای مسیحیت به یهودیان كمک میكردند(معیری.)151 :1381 ،
مسیحیان نیز در تقابل با زردشتیان در پی كسب مقام و موقعیت در دربار ساسانی بودند.
در سده ششم میالدی كه موبد موبدان جایگاه خود را در فهرست مقامات حکومتی از دست داد
و در جایگاهی پس از اشراف و اعیان عالیرتبه قرار گرفت ،مسیحیان تحت تعقیب ،در رقابت
پیروزمندانهای با زردشتیان قرار گرفتند و حتی اسقف آنها به دربار راهیافت (پیگولوسکایا،
 .) 164 :1394امضای دوتن از افرادی كه به مقام فرماندهی در ارتش ایران دست یافتند در پای
یکی از صورتجلسههای شوراهای مسیحیان ،گواه عمق نفوذ مسیحیان در محافل ایران است (
همان.)167 :
از دیگر موار د دشمنی میان پیروان ادیان به دشمنی یهودیان و مسیحیان بایستی اشاره
كرد .سبئوس مورخ ارمنی ،به نقش یهودیان در فتح بیتالمقدس در دوره خسرو پرویز اشاره
كرده است .وی ضمن اشاره به پر رنگ بودن نقش یهودیان در تسلیم شهرهای فلسطین به
درگیری آنها با مسیحیان شهر و همکاری یهودیان با سپاه ایرانی در فتح بیتالمقدس اشاره دارد.
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با وجود مبالغات زیاد در گزارشهای منابع مسیحی ،اما این نکته روشن میشود كه دشمنیهای
شدیدی میان اقلیت یهودی بیتالمقدس با مسیحیان وجود داشته است و یهودیان این فرصت را
به عنوان نوعی تسویه حساب غنیمت شمردهاند .با این حال ،ظاهراً زیادهروی یهودیان در این
اقدام ،موجب خشم خسرو پرویز نسبت به برخی از آنان نیز شد( زرینكوب ،قهرمانی1397 ،ب:
 .)73-74بنابر گزارش رویدادنامه خوزستان ،پس از فتح بیتالمقدس یهودیان كلیساهای شهر را
به آتش كشیدند و با تحریک كردن و ارائه اخبار غیرواقعی به شهربراز فرمانده سپاه ایران سعی
در تخریب مقبره حضرت عیسی داشتند .اما شهربراز متوجه حیله آنها شد و ایشان را از
بیتالمقدس بیرون كرد .پس از گزارش این اخبار توسط یکی از صاحبمنصبان مسیحی دربار
به خسرو پرویز ،او ثروت آنها را توقیف و خودشان را مصلوب كرد( رویدادنامه خوزستان،
82 :1395؛ بخش .)82 -10موضوع مجازات یهودیان به دستور خسرو پرویز ،توسط سبئوس نیز
گزارش شده است .براساس این گزارش خسرو پرویز دستور داد بر اسیران مسیحی ترحم داشته
باشند ،شهر را بازسازی كنند ،اهالی را براساس مقامشان دوباره در شهر سکونت دهند و یهودیان
را از شهر اخراج كنند( سبئوس .)167 :1396 ،در واكاوی دشمنی میان پیروان ادیان مختلف
دالیل مختلفی را میتوان برشمرد كه مهمترین آنها وجود اختالف در مسایل دینی و در
جهانبینی هر یک از ادیان است .در واقع بسیاری از مواقع عناد پیروان ادیان دیگر با زردشتیان
به واسطه وجود تفاوتها در بینش و كنش دینی ،سبب واكنش قهرآمیز زردشتیان ساسانی میشد.
بهعنوان مثال مسیحیان به دنبال زندگی آن جهانی بودند و به نوعی تارک دنیا ولی دین زردشت
بیشتر این جهانی بود .در الهیات دینی نیز بین زردشتیان و یهودیان اختالف نظر وجود داشت
مثل پرسش و پاسخ یک مغی از یک ربی در مورد فلسفه آفرینش جانوران موذی كه ربی علت
را برای شفای مردمان عنوان میكند كه در واقع جواب قانع كنندهای نیست (بویس.)151 :1391 ،
اختالفات ملکی و مالی و مشاركت در برخی فعالیتهای اجتماعی نیز گاه سبب بروز اختالف
بین پیروان مذاهب میشد .به عنوان مثال برای روشن نگاه داشتن آتشهای اصلی مثل آتش

200

مطالعات ایران كهن – شماره دوم ،سال اول ،پاییز و زمستان (1400شاپا )2783-4247

بهرام ،نیاز به سوخت فراوان بود .مری بویس به سندی اشاره میكند كه یک یهودی ،یک ربی را
سرزنش میكند كه چرا جنگلی كه متعلق به او بوده را به آتشکده فروختهاست (همان.)172 :
د -اقتصاد و مالیات
یهودیان و مسیحیان در فعالیتهای اقتصادی جامعه ساسانی نقش داشتند و عالوه بر اینکه مشاغل
مختلفی را برعهده داشتند ،تأمین كننده بخشی از نیازهای مالی دولت از طریق پرداخت مالیات
بودند .در این دوره برخی از مشاغل بهطور انحصاری در اختیار این گروهها قرار داشت.
باتوجه به دیدگاه منفی كه در دیانت زردشتی نسبت به حرفۀ تجارت و صنعتگری وجود
داشت زردشتیان به این گونه پیشهها كمتر روی میآوردند ،از اینرو ،این مشاغل در میان پیروان
ادیان غیر زردشتی یا قومی چون سغدیان ،مسیحیان ،یهودیان یا اسیران جنگی گسترش یافت.
حتی در زمان شاپوریکم گروهی از یهودیان كه در شهرهای ارمنستان سکونت داشتند و به
تجارت و صنعت مشغول بودند به اجبار به ایران منتقل شدند تا مبادالت بین آسیا و غرب به
وسیله آنان در داخل ایران تمركز یابد و بدین وسیله تحولی در صنعت و بازرگانی به وجود
آید(پاسدرماجیان .)126:1369،در سده  6م مسیحیت در میان پیشهوران و بازرگانان نفوذ یافت،
بهگونهای كه گروه كثیری از پیشهوران و بازرگانان مسیحی بودند و به مرور زمان جمعیتشان
بیشتر نیز میشد(رضا .)763: 1381 ،مراكز اقتصادی مهمی چون نصیبین ،اربل ،تیسفون ،جندی
شاپور ،اجتماعات متعدد و همچنین روحانیون مسیحی ،همه تحت نظارت اسقفها بودند .در
زیر صورتجلسههای شورای سال  544م مسیحیان به ریاست مارآبای اول ،بطریق نستوری،
امضای برخی نجبا و اشراف از جمله وردایاب( رئیس پیشهوران ) ،كاروگبد 10یارئیس صنعتگران
یا ارشد كارگران به چشم میخورد .البته تاجران و بازرگانان مسیحی در همه صنوف نمایندگانی

رئیس کارگران سلطنتی در دربار -Karugbadh
ساسانیان
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داشتند كه در امور شهری تأثیرگذار بودند ( پیگولوسکایا .)165 :1394 ،بنابراین وجود گروه
كثیری از مسیحیان در جامعه ایرانی ایجاب میكرد كه دولت ساسانی از دیدگاه سیاسی به
مسیحیت توجه بیشتری مبذول دارد (رضا .)763: 1381 ،یهودیان نیز در چرخه اقتصادی فعالیت
داشتند .تمکن مالی یهودیان ،امتیاز ویژهای برای آنها محسوب میشد ،بهطوری كه هنگام
جنگهای ایران و روم كه بسیار پر هزینه بود ،یهودیان متمول به شاه وام میدادند .از اینرو در
برابر آزار موبدان ،مورد حمایت شاه قرار میگرفتند (ویدنگرن .)49 :1384 ،بخشی از مشاركت
اقتصادی اقلیتهای دینی پرداخت مالیات بود .پرداخت مالیات بهویژه در برهههایی كه ساسانیان
با امپراتوری روم در جنگ بودند نقش بسیار حیاتی برای دولت داشت و چنانچه این جوامع از
پرداخت آن سر باز میزدند مورد بازخواست قرار میگرفتند .در شهرهایی كه اكثر ساكنان آن
مسیحی بودند رئیس روحانی آن ها واسطه بین پادشاه و مردم بود و از مسیحیان مالیات می
گرفت و به خزانه می پرداخت .هممین سیستم در شهرهایی كه ساكنان یهودی هم داشتند ،اجرا
می شد (دیاكونوف .)320 :1390 ،مالیات جمعآوری شده توسط اسقف اعظم كه مقرش در
تیسفون بود به دولت ساسانی پرداخت میشد(پیگولوسکایا.)344-343 ،352-353 :1387،
نظام مالیاتی كه در دوره خسرو اول بنیان نهاده شد و تا فتح اعراب پا برجا بود ،تا حد
زیادی از نظام مالیاتی بیزانس اقتباس شده بود( پیگولوسکایا .)151 :1394 ،در دوره اول حکومت
ساسانی یهودیان نیز در مواردی كه قصد شانه خالی كردن از زیر بار مالیات داشتند تحت فشار
قرار میگرفتند (كریستنسن .)194 :1395،پرداخت مالیات آنقدر اهمیت داشت كه در مواردی
عاملی برای سركوبهای خونین شده است .مثالً در دوره شاپور دوم امتناع اسقفهای مسیحی
از پرداخت مالیات به دولت ساسانی از عواملی است كه مجوزی برای آزار و اذیت مسیحیان
صادر كرد(ویسهوفر .)250 :1390،اگرچه برخی منابع علت این سركوبی را مقابله با دین
مسیحیت قلمداد كردهاند ،به نظر میرسد مشکلی كه بین شاپور دوم و برخی رهبران مسیحی
بهوجود آمده بود ریشه اقتصادی داشت(زرینكوب ،قهرمانی 1397 ،الف .)91 :هدف شاپور دوم
در اصرار بر اینکه اسقف های مسیحی در گردآوری مالیات جامعه مسیحی مشاركت كنند ،از
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طرفی توسعه ساختارهای مالی سلطنتی با كمک آنها بود و از سوی دیگر استفاده از قدرت
سازمانی آنها در دو منطقه بینالنهرین و خوزستان كه از نظر اقتصادی دارای بیشترین اهمیت
برای دربار ساسانی بودند تا درآمد دربار را با توجه به پیشبینی جنگ با روم به حداكثر برساند.
خسرو اول نیز برای وضع و اجرای اصالحاتش در زمینه سیستم مالی در قرن ششم به مراجع
دینی تکیه داشت .بهطور كلی پرداخت به موقع مالیات یکی از مسائل تأثیرگذار در نوع برخورد
شاهان ساسانی با پیروان ادیان غیر زردشتی محسوب میشده است.

نتیجه
سیاست ساسانیان نسبت به ادیان و گرایشهای مذهبی از سیاست خارجی و مسائل داخلی
تبعیت میكرد ،بهگونهای كه رفتار حاكمیت در همه ادوار از یک الگو پیروی نمیكرده است.
گرایشهای مذهبی شاهان ساسانی ،پیروی از سیاست تسامح و تساهل دینی یا تعصب و راست
كیشی برخی از شاهان ،قدرتگیری روحانیت زردشتی آمیخته با تعصب دینی ،رقابت میان پیروان
ادیان مختلف جهت نیل به قدرت ،عوامل مالی و امپراتوری روم شرقی و رسمیت یافتن مسیحیت
در این سرزمین را كه به عنوان دشمن و رقیب دیرینه ایران بود میتوان از عوامل تأثیرگذار بر
وضعیت اقلیتهای دینی ساكن در مرزهای ساسانی برشمرد .در میان عوامل یاد شده رسمی
شدن مذهب زردشتی و تعصب برخی شاهان و روحانیان زردشتی مورد تأكید بیشتر نویسندگان
قرار گرفته است در حالیكه تحلیلهای جدید براین باور است كه روحانیت زردشتی همواره در
رأس هرم قدرت قرار نداشته است و رفتار شاهان ساسانی بیشتر بر مالحظات سیاسی استوار
بود تا گرایشهای دینی .بررسیها بیانگر آن است كه با توجه به نقشی كه یهودیان و مسیحیان
در فعالیتهای جامعه ساسانی داشتند و نیز تأمین كننده بخشی از منابع مالیاتی حکومت به شمار
میآمدند ،همواره مورد توجه حکومت بودند .بهطور كلی زردشتیان در میان ادیان غیر زردشتی
ساكن در شاهنشاهی ساسانی روابط بهتری با یهودیان داشتند .البته نقش تبلیغات دینی نیز در
رفتار متغیرساسانیان با ایشان موثر بوده است .یهودیان با رومیها به سبب گرایش به مسیحیت

203

عوامل تأثیرگذار بر تقابل دولت ساسانی با یهودیان و مسیحیان

دشمن بودند ،از طرفی رومیها دشمن اصلی ساسانیان به حساب میآمدند ،این دشمنی مشترک
عاملی برای همکاری یهودیان با ساسانیان علیه رومیها بود كه در نهایت سبب حمایت شاهان
ساسانی از یهودیان بود .كاستی منابع و سرشت یکسویه همراه با تعصب ،بهویژه در مورد
گزارشهای متعصبان مسیحی ،از محدودیتهایی است كه در بررسی وضعیت پیروان ادیان
بایستی درنظر گرفته شود.

کتاب نامه
•

ابن اثیر ،عزالدین ،اخبار ایران از الکامل ابن اثیر ،ترجمه محمد ابراهیم باستانی پاریزی،
تهران ،دانشگاه تهران1349 ،

•

بویس ،مری ،زردشتیان (باورها و آداب دینی آنها) ،ترجمه عسکر بهرامی ،چاپ
دوازدهم ،تهران ،ققنوس1391 ،

•

بهرامی ،عسکر ،ایران زمین روزگار باستان ،تهران ،فرهنگ معاصر1399 ،

•

پاسدرماجیان ،هراند ،تاریخ ارمنستان  ،ترجمه محمد قاضی ،چاپ دوم  ،زرین1369 ،

•

پیرنیا ،حسن ،تاریخ كامل ایران (ایران قبل از اسالم) ،چاپ یازدهم ،تهران ،نگاه1398 ،

•

پیگولوسکایا ،نینا ویکتوروونا ،ایران و بیزانس در سدههای ششم و هفتم میالدی،
ترجمه كامبیز میربهاء ،چاپ دوم ،تهران ،ققنوس.1394 ،

•

 ،--------،------شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان ،ترجمه عنایت-اهلل رضا ،چاپ سوم ،تهران ،علمی و فرهنگی1387 ،

•

تاریخ سبئوس ( برپایه ترجمه آر.دبلیو .تامسون و مقابله با نسخه رابرت پتروسیان)،
ترجمه محمود فاضلی بیرجندی ،چاپ اول ،تهران ،ققنوس1396 ،

•

تذكره اربیل( وقایعنامه آربال) ،متن كهن اثر مؤلف ناشناس ،ترجمه محمود فاضلی
بیرجندی ،تهران ،مركز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی1390 ،
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• تفضلی ،احمد« كرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت دردوره ساسانی» ،مقاالت احمد
تفضلی ،گردآورنده ژاله آموزگار ،تهران ،توس1398 ،
•

جاماسب آسانا ،جاماسب جی دستور منوچهر جی ،متنهای پهلوی ،پژوهش سعید
عریان ،تهران ،علمی1391 ،

•

جاللی مقدم ،مسعود « ،دین مسیحی در ایران باستان» ،تاریخ جامع ایران ،جلد،4
تهران ،دایرهالمعارف بزرگ اسالمی /1393 ،الف

•

جاللیمقدم ،مسعود « ،دین یهودی در ایران باستان» ،تاریخ جامع ایران ،جلد ،4تهران،
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی/1393 ،ب

•

خزایی ،سهمالدین و حسین محمدی« ،مسیحیت از ورود به ایران تا انتقال به چین»،
تمدن ایرانی ،شماره 1398 ،59-89 ،3

•

دیاكونوف ،میخائیل ،تاریخ ایران باستان ،ترجمه روحی ارباب ،چاپ ششم ،تهران،
علمی و فرهنگی1390 ،

•

راهنمای كتیبههای ایرانی میانه(پهلوی-پارتی) ،پژوهش سعید عریان ،چ ،1تهران،
سازمان میراث فرهنگی1382 ،

•

رجبی ،پرویز ،هزارههای گمشده ،جلد پنجم ،چاپ سوم ،تهران ،توس1387 ،

• رضا ،عنایتاهلل « ،سیاست دینی خسرو دوم» ،ایرانشناسی ،دوره جدید ،سال،14
شماره ،778-761 ،56زمستان 1381
•

رضی ،هاشم ،آیین مغان (پژوهشی درباره دینهای ایرانی) ،چاپ سوم ،تهران ،سخن،
1390

205

عوامل تأثیرگذار بر تقابل دولت ساسانی با یهودیان و مسیحیان
•

رویدادنامه سریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان(روایتی از آخرین سالهای پادشاهی
ساسانی) ،ترجمه و تعلیقات خداداد رضاخانی و سجاد امیری باوندپور ،تهران ،سینا،
1395

•

زرینكوب ،روزبه و جمشید قهرمانی «،افسانه پیگردهای دینی بزرگ در روزگار شاپور
دوم» پژوهشهای علوم تاریخی ،سال دهم ،شماره دوم ، 79-96 ، ،پاییز و زمستان
 /1397الف

•

زرینكوب ،روزبه و جمشید قهرمانی « ،وضعیت و نقش سیاسی یهودیان در روزگار
خسرو پرویز» ،ادیان و عرفان ،سال پنجاه و یکم ،شماره یکم ،65-87 ،بهار و تابستان
 /1397ب

• شهبازی ،علیرضا شاپور ،تاریخ ساسانیان ،ترجمه بخش ساسانیان از كتاب تاریخ طبری
و مقایسه آن با تاریخ بلعمی ،چاپ دوم ،تهران ،مركز نشر دانشگاهی1398 ،
•

طبری ،محمدبن جریر ،تاریخ طبری(تاریخ الرسل والملوک) ،ترجمه ابوالقاسم پاینده،
جلد  ،2تهران ،اساطیر1357 ،

•

فرای ،ریچارد نلسون ،تاریخ باستانی ایران ،ترجمه مسعود رجبنیا ،چاپ چهارم،
تهران ،علمی و فرهنگی1388 ،

•

كریستنسن ،آرتور ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی ،چاپ نهم ،تهران،
صدای معاصر1395 ،

•

گلزار ،سید سعید ،اقلیتهای دینی در دوران ساسانیان ،تهران ،امیركبیر1391 ،

•

گیرشمن ،رومن ،ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمه محمد معین ،چاپ هفدهم ،تهران،
علمی وفرهنگی1385 ،
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•

مسعودی ،علی بن حسین ،التنبیه و االشراف ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،بنگاه
ترجمه و نشر كتاب1349 ،

•

معیری ،هایده ،مغان در تاریخ باستان ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی1381 ،

•

نتصر ،آمنون «،شاهان ساسانی در تلمود ،شاپور یکم ،شاپور دوم و یزدگرد»  ،دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره1351 ،9-24 ،78

•

نصراهللزاده ،سیروس ،نام تبار شناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دوم ،تهران ،سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری1384 ،

• نیوسنر ،جیکوب «،یهودیان در ایران» ،تاریخ ایران كمبریج ،از سلوكیان تا فروپاشی
دولت ساسانی ،ترجمه حسن انوشه ،جلد سوم ،بخش دوم ،چاپ ششم ،تهران،
امیركبیر1393 ،
•

ولوی ،علی محمد و صفورا برومند« ،دربار ساسانی و مسیحیان :مدارا یا تعصب»،
تاریخ ایران ،شماره 1388 ،152 -131 ، 62/5

•

ویدن گرن ،گئو « ،یهودیان در امپراتوری ساسانی» ،فرزندان استر(مجموعه مقاالتی
درباره تاریخ و زندگی یهودیان در ایران) ،ترجمه مهرناز نصیریه ،به كوشش هومن
سرشار ،تهران ،كارنگ1384 ،

•

ویسهوفر ،یوزف ،ایران باستان(از  550پ.م تا  650م) ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،چاپ
یازدهم ،تهران ،ققنوس1390 ،

•

وینتر ،انگلبرت و بئاته دیگناس ،روم و ایران دو قدرت جهانی در كشاكش و همزیستی،
ترجمه كیکاووس جهانداری ،چاپ سوم ،تهران ،فرزان روز1398 ،
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 مطالعات و تحقیقات ادیان، قم، پاشایی. ترجمه ع، فرهنگ ادیان جهان، جان آر،هینلز

•

1385 ،و مذاهب
 فرزندان استر(مجموعه مقاالتی درباره،» « تاثیر متقابل اسالم و یهودیت، نگین،یاوری

•

، به كوشش هومن سرشار، ترجمه مهرناز نصیریه،)تاریخ و زندگی یهودیان در ایران
1384 ، كارنگ،تهران
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