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پدیدار زیستمحیطی در اندیشه سیاسی ایران باستان
فاطمه ذوالفقاریان* 1

دریافت1399/09/02 :؛ پذیرش1400/02/01 :

چکیده

دیدگاه انسان تأثیر مستقیم بر محیطزیست دارد .در دوره مدددرن انسددان رددود را اددا رداونددد قدرار داد و
طبیعت را به سلطه کشیده است .نتیجه سلطه بددر طبیعددت ،تجدداوز بدده ریمهددا آن و بددرهمزدن چررده
طبیعت بوده است .در عهد باستان انسان همیشه رود را در دارل هستی تعریف میکددرد و اعتقدداد داشددت
که نمیتوان و نباید چرره طبیعت را بدرهم ریخددت .نحددوه تعامددل انسددان بددا طبیعددت و محیطزیسددت در
دورهها گوناگون بسیار متغیر و گاه متناقض بوده است .واود دیدگاه زیستمحور و پذیرش این اصل کدده
انسان ازئی از طبیعت است و یات او به یات محیط پیرامونش بسددت ی دارد ،باعددو بددروز رفتارهددا
مبتنی بر ا ترام به طبیعت و محیطزیست شده است .ایرانیان باستان نیز بهعنوان یکی از اولددین تمدددنها
شکلگرفته در اهان همواره در مسائل انسانی و زیستمحیطی پیشرو بودهاند .قوانین اکم در دوران کهن
مبتنی بر ال وها اعتقاد بوده است و سیاستها کمرانی آن دوران با تأسی از پندارها فاظددت از
عناصر محیطی آبوراک ،گیاه و یددوان شددکل گرفتدده اسددت .در ایددن مقالدده عددیوه بددر بررسددی دیدددگاه
زیستمحور در اسطورهها بهاا مانده از ایران باستان و همچنین کاوش در منابع آئددین زرتشددت و کتدداب
اوستا ،به چ ون ی ارتباط سیاستها شاهان و کمرانی با اندیشددهها زیسددتمحیطی پردارتدده شددده
است .نتیجه نشان میدهد که ایرانیان باستان با ن رشددی زیسددتمحور و بددا اسددتفاده از گزارههددا مددذهبی
سعی بر تقدس عناصر چهارگانه و تأکید بر فظ آن داشته باشند.
کلیدواژهها :ن رش زیستمحیطی ،ایران باستان ،اندیشه سیاسی ،سیاست شاهی

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1گروه علوم سیاسی ،دانشکده قوق و علوم سیاسی ،دانش اه فردوسی مشهد ،رراسان رضو  ،ایران



 .1مقدمه

با آغاز مدرنیته در قرن بیستم و گسترش شهرنشینی عقینیت راصی در این دوران شکل گرفت کدده
ظ
متکی به بهرهبردار هر چه بیشتر از منابع طبیعی مواددود بددود .اصددوننمامها متکددی بدده کددنش
عقینی معطوف به مجموعه اهدافی است و برا

صددوا ایددن اهددداف بدده انددواا وسددایل و ادوات

نیازمند است .بدینترتیب انسان در عصر مدرن با اتکا به ررد رود بهدنباا منفعت بیشتر از طرید
تغییر و دستکار نمامها طبیعی بوده اسددت .بازروردهددا

اصددل از ایددن دسددتکار بدده رشددد

امعیت و در نتیجدده نیدداز بیشددتر بدده بهرهبددردار از منددابع طبیعددی منجددر شددده اسددت و ایددن نددوا
بهرهبردار به نوبه رود منجر به بروز برری بحرانها زیستمحیطی از امله تغییرات اقلیمددی و
گرمایش اهانی ،تهیشدن منابع آب زیرزمینی ،کاهش تنوا زیستی و آلودگیهددا آب و ردداک و
ظ
هوا و نهایتا آلودگی زیستمحیطی شده است .در قیقت علم ادید با تقدسزدایی از طبیعت راه
را بددرا اسددت مار و بهرهکشددی از آن بدداز کددرده اسددت (عابددد سروسددتانی .)9 ،1397 ،گرچدده
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پیشرفتها

اصل از تفکر مدرن در توانمندسدداز و کدداهش محدددودیتها زمددانی و مکددانی

انسان نقش غیرقابلانکار داشته است ،اما این دسددتاوردها بدده هزینددهها زیدداد ناشددی از نقصددان
منابع زیستی منجر شده و اگر با در دسترس قرار گرفتن فناور ها هوشددمند ،رواا بهرهبددردار از
منابع تشدید شود ،تبعات آن میتواند غیرقابل ابران باشد.
دوران باستان و اسطورها کشور از زمان کومت پیشدادیان سددابقها چندینهزارسدداله دارد.
اعتقاد بر این است که پس از دوران زمینشناسی یخبندان ،اولددین سددکونتها انسددانی در غددرب
کشددور شددکل گرفددت و بددا سددکنیگزینی ،اهلیشدددن گیاهددان و یوانددات آغدداز شددد و در دددود
دههزارساا پیش ایرانیان کشداورز را پایهگددذار کردندد (هددوا ،فلنددر و نیلددی105- ،1965 ،1
 .(106پیش از مهاارت آریاییها به فیت ایران اقوامی بددا تمدددنها متفدداوت در ایددن مرزوبددوم
زندگی میکرده اند .سرزمین کنونی ایران بخش بزرگی از یک وا د اغرافیایی به نددام فددیت ایدران
است .این وا د طبیعی با تنوا اقلیمی و زیستی رود دارا ویژگیها بددارز اسددت کدده اصددل
و دت اقوام مختلف است .بدون تردید تنوا اقوام مختلف یکی از عوامل مهددم ثبددات و پایدددار
تمدن این کشور در طی قرون متماد بوده است.

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

با ن اهی به سیر اندیشهها دیرین در گستره این مرزوبوم می مه میشددود کدده نیاکدان مددا بددا
محیط پیرامونی رود در تعامل بسیار م بت و تن اتن ی بودهاند و عناصر زیستمحیطی را در قالب
اعتقادات ملی و معنو مورد نمر داشتهاند .بدددون تردیددد ،امعیددت متعددادا و متناسددب بددا منددابع
مواود آن زمان ،عدم زیادهرواهی در مصرف سرانه معقوا ،و از همه مهمتر ،اتکا بدده اندیشددهها
اعتقاد و اسطورها و نیز اامعن ر در رابطه با محیطزیست ،همه در چنین تعاملی نقش داشته
ظ
است .اصون قوانین اکم در دوران کهن مبتنی بر ال وها اعتقدداد بددوده اسددت و سیاسددتها
کمرانی آن دوران با تأسی از پندارها

فاظت از عناصددر محیطددی آبوردداک و گیداه و یددوان

شکل گرفته است .این قبیل ال وها به شکل بارز در اندیشهها زرتشت نمایددان اسددت و اشددکاا
ابتدایی آن را میتوان در آثار باقیمانده از تقدسی کدده هنددوز در بررددی مندداط ایدران بدرا بع ددی
دررتان همیشه سبز ،م ل کنار و سرو ،قائلاند مشاهده کرد.
از انبهها مکانی و زمانی آنچه در این آبوراک تحت عنوان پددارس و ایدران و در دورههددا
مختلف بهعناوین اسطورها یا غیر آن ادث شده است ،هم ان متکدی بدده اندیشددهها محیطددی
ظ
بوده است و نقش محیطزیست در تکامل اندیشه سیاسی ایدران باسددتان کددامی بددارز اسددت .آنچدده
مسلم اسددت محدددوده سیاسددی ایددن مرزو بددوم هیچگدداه بددا فراوانددی آب همدراه نبددوده و رشددکی و
رشکسالی از دیرباز یکی از بارزترین ویژگیها ایران بوده است .در همددین راسددتا ،ابددداا قنددات
توسط ایرانیان که سابقه چندین هزارساله دارد رود بهترین گواه این مدعا اسددت (کددوروس و لبدداف
رانیکی. )2001 ،1
دعا داریوش ،پادشاه هخامنشی مبنی بر اینکه «ردایا این کشور را از دشددمن ،رشکسددالی و
دروغ محفوظ بدار» نیز دلیل دی ر بر قلت آب بهرصوص در فیت مرکددز ایدران بددوده اسددت.
تیش بیامان مردم برا مبارزه با کددمآبددی و رشددکی مجموعددها از رل ورددو و رفتارهددا را بدده
ارمغان آورده است که نشانه بارز آن تحمل و بردبار و قناعددت و ریاضددت اسددت .ایددن ویژگیهددا
منجر به آموزهها سیاسی متناسب با چنین محیطی شده است.
در درازا تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین متأسفانه تهاام اقوام مختلف آثار و منددابع مکتددوب
قابلاستفاده در قیاس با روم و یونان باستان بددهویژه در دوران باسددتان ایدران ن ذاشددته اسددت کدده بتددوان
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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بهطورراص به اندیشهورز و نمریهپرداز در وزه اندیشه سیاسی متکی به محیطزیست پردارت.
ظ
معمون پژوهندگان تاریخ برا بازیابی چنین اندیشههایی از رهیافتها زیر استفاده میکنند.
 .1اسطورهها ،آئینها و متون دینی؛
 .2سنگنبشتهها و لوحها گلین به زبانها بابلی ،آشور  ،آرامی و پارسی؛
 .3نوشتهها مورران یونانی ،رومی؛
 .4آثار ماد بهدستآمده از کاوشها باستانشنارتی؛
 .5کتابها باقیمانده به زبان پهلو ؛
 .6نوشتهها مورران ،اغرافیدانان و سرایندگان دوره اسیمی» (پوند .)14 ،1397 ،
درعین اا ،پژوهشهایی که درباره اندیشه سیاسددی در ایدران باسددتان صددورت گرفتدده ،بسددیار
نادرند .متفکرانی چون فتحالله مجتبایی (مجتبایی )1373 ،در کتاب شهر زیبای افالطمن و شاه
آرمان در ایران باسهان  ،سیداواد طباطبائی (طباطبائی )1386،در کتاب زوال اندیش سیاسا در
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ایران ،فرهنگ راائی (راائی )1372 ،در کتاب تحمل اندیش سیاس در شاارب باسااهان ،مرت ددی
ثاقبفر (ثاقبفر )1377،در کتاب شاااهمامف فردوسا و فلساای تاااری ایاران ،محمددد رضدداییراد
(رضددایی راد )1389 ،در کتدداب مبااان اندیشااف سیاساا در داارد م دایاا و تقددی رسددتموند
(رستموند  )1388 ،در کتاب اندیشف ایرانشهری در عصر اسالم بهطور راص بددر ایددن موضددوا
تکیه کردهاند .اما آثار فراوانی درباره تاریخ ،اسطوره ،مذهب ،آئینها و ادبیات ایران باسددتان واددود
دارد که بهندرت به سیاست هم تواه کردهاند .ازآنجاکه موضددوا سیاسددت در ایدران باسددتان در دا
روایتها اسطورها  ،تاریخی و الهیاتی نهفته اسددت و ازئددی از کلیددت دانددش آن زمددان شددمرده
میشود ،متفکران امروز نیددز سیاسددت را در کلیددت معرفددت آن روزگددار مین رنددد (ا مدونددد و
اسیمی.)23 ،1396 ،
هدف از این مقالدده بررسددی اای دداه محیطزیسددت در اندیشدده سیاسددی ایدران باسددتان اسددت تددا
بدینترتیب ان ارهها زیستمحیطی پیشینیان در چددارچوب سیاسددتها

کمرانددی آن عصددر و بددا

تأسی از پندارها مواود در آن زمان مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد .آنچه مسلم است و از نوشتارها
آن دوران برمیآید ن رش انسانها باستان به پدیدهها زیستمحیطی به شکلی اامعن ر و متکددی
بر اریقیات و اندیشهها اعتقاد و ملی بوده است .در آن روزگاران هر فرد رود را ازئی از محددیط

پیرامونی ،همراه با تمام عناصر فیزیکی و زیستی آن میدانسددته اسددت؛ بددهعبارتیدی ر ،نددوعی دیدددگاه
زیستمحور اکم بوده است که انسان تنها بخشی از آن را تشکیل مددیداده و اصددل فددرد از محددیط
رود ،در قیاس با کارکرد او برا محیطزیست سنجیده میشده است.
 .2پیشینه پژوهش

محیطزیست و مشکیت این وزه در سااها اریر دغدغدده بسددیار از اندیشددمندان در مقیدداس
ظ
اهانی بوده است .چالشها مواود در این زمینه که عمدتا ناشی از درالت انسددان میباشددد بدده
اش دکاا مختلددف مددورد تجزیددهوتحلیل قرارگرفتدده و علددل آن از ابعدداد سددختافزار و نرماف دزار
بررسیشده است .آنچه مسلم است فشار بیرویه بر محیطزیست اغلب ناشی از عدم تددوازن بددین
ظرفیت زیستی و امعیت انسان است و عدم پایبند انسان بدده اصددوا و مددوازین اریقددی و عدددم
رعایت قانونمند طبیعی از دی ر موارد است که آسددیبها ابرانناپددذیر بدده ف ددا زیسددتی
زمین وارد کرده است .بدون تردید گرچه قانون و اریق میتوانند در همه موارد مکمددل هددم عمددل
کنند ،اما به نمر میرسد اریق روداوش بوده و هزاران سدداا اکمیددت رددود را بددر بهرهبددردار
مطلوب و فظ محیطزیست به اثبات رسانده است .تقویت مبانی اریق در گذشتهها دور و تددا
امروز به طرق مختلف صورت گرفته است و در این رابطه همه ادیان نقش مؤثر ایفا کردهانددد .در
این ره ذر ،ادیان باستانی و ازامله دین زرتشت برا

فظ محیط زیست هم از ابعدداد فلسددفی و

هم از انبه کاربرد رهیافتهددا مبتنددی بددر عبددادت ارائدده کددرده اسددت بهنحو کدده بدرا

فددظ

آبوراک و سایر عناصر زیستمحیطی پاداش اررو در نمددر گرفتدده اسددت و بخشددی از کددردار،
پندار و رفتار نیک به این امر مهم ارتباط داده شده است.
ظ
درزمینۀ محیطزیست باستانی ایران مطالعاتی عمدتا در همددین راسدتا توسددط پژوهشد ران صددورت
گرفته است .رضاییراد ( )1387در کتاب رود با عنوان مبااان اندیشا سیاسا در داارد م دایا اظهددار
داشته است که در اغلب کومتهددا ایدران باسددتان پاسدددار و ن هددار از طبیعددت ،آب ،ردداک و
گیاهان ،تی عناصر بیاانی مانند فلزات ،اهمیت و اای اه ویژها داشته است .او با اشاره بدده اینکدده در
ایران باستان عقیده بر این بوده است که آب ،راک ،آتش ،زمین ،آسمان ،ماه و هر یک از عناصر طبیعددت
بهوسیله ایزد راص سرپرستی میشود و هر ایددزد تجلددی نددور اسددت کدده سامانبخشددی و پرسددتار
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آفریده مربوط به رود را به عهده دارد .او نتیجه میگیدرد کده یکددی از نشددانهها مهددم پیشددرفت فرهنددگ
ااتماعی هر کشور ،پاسداشت محیطزیست است و درنتیجه ،رفتارها فرهن ددی آن زمددان در رابطدده بددا
محیطزیست را یکی از عوامل مهم در سابقه دررشان تاریخی این مرزوبوم تلقی کددرده اسددت .تقددیزاده
( ) 1382در بحو اهانبینی و فاظت از محیطزیسددت ،محقد دامدداد ( )1397در مبحددو الهیددات
محیطزیست ،ابراهیمنیا ( )1383در مورد آئین زرتشت و نقددش محیطزیسددت بددر ارتبدداط معنددو بددین
اریق زیستمحیطی و آئینها مذهبی ،بهرصوص آئین زرتشت ،تأکید کردهاند.
ابراهیمنیا ( )1383در مقاله رود با عنوان «اهمیت محیط زیست در ایران باستان» با راوا بدده
منابع زرتشت چون گاتها و سرودهها ،این آئین را دینی میداند کدده بدرا عناصددر طبیعددی ا تدرام
راصی قائل است و آلودهکردن این عناصر را گناه میداند .او ارتباط ادیان ایرانی پددیش از زرتشددت
مانند آئین مهرپرستی (میتراییسم) را نیز با محیطزیست که در آن برا هر یددک از عناصددر طبیعددت
ایزد اهت ن هبانی آن قائل بودهاند را مرتبط با عقاید مذهبی آنان میداند .مهران غیبددی ()1382
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در مقاله رود با عنوان «مبانی فلسفی فاظت از محیط زیست در ایران باستان» در بررسی منددابع
دینی مرتبط با ن هدار از محیطزیست ،به گاتها در دو بعد ماد ( گیتو ) و غیرمدداد (مینو )
مین رد .در همین راستا در گاتها بیان شده است که اهان د کدده همدده ابعدداد محیطزیسددت را در
بردارد د بهوسیله اهورامزدا ،که ی انه هستیبخش بزرگ و داناست و استوار بر هنجار بدده نددام اشددا
است ،آفریدهشده است (مانندرا.)1983 ،1
بدون تردید محیطزیست همه اازا پیرامونی انسان ،از امله محیط کشددت و زرا ،را نیددز در
بردارد .فعالیتهددا کشدداورز در دوران باسددتان اددز اداییناپددذیر از دیددن بددوده اسددت و در
قیقت بخش قابلتواهی از دستورات زرتشت به کشاورز و تولیدددات غددذائی ارتصدداص دارد.
اوانشیر ( )1378در مقاله رود با عنوان «تاریخ علوم منابع طبیعی ایران» ،اهمیت مرتع و چراگدداه
برا دام در آن دوران را ذکر کرده است .ابریشمی کاشت برری گیاهان به روایت هردوت در شددرق
ایران و نیز سارتارها زیربنائی برا تولیدات کشدداورز ازاملدده سدسدداز و کانااکشددی بدرا
آبیار محصونت مختلف و همچنین بهرهبردار از آبهددا زیرزمینددی بددا فددر قنددات در ادوار
مختلف تاریخ باستانی ایران را ذکر کرده است.

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

اما آنچه این نوشته را متمایز میکند ،بررسی اندیشهها زیستمحیطی از سه دیدگاه متفدداوت
است .نخست ،از منمر اسطورهها که بهعنوان اولین دست اه دانایی و کهن ال وها امعی از رددرد
ایرانی شنارته میشوند و مفاهیم ااتماعی و سیاسی بسیار عمیقی دارند؛ دوم ،با ن دداهی بدده آئددین
زرتشت بهعنوان نخستین دین رسمی ایرانیان باستان که زرتشت را مروج آبددادانی ،صددلح و مدددنیت
میدانند و اغلب مورران از او به نیکی یاد کردهاند؛ و سوم ،از دیدددگاه سیاسددتهددا و کددنشمنددد
شاهان ایران باستان که چ ونه سیاستهایی اتخاذ کردهاند کدده در راسددتا

فددظ منددابع زیسددتی و

الوگیر از آسیب به محیط زیست گام برداشتهاند.
 .3چارچوب نظری

یکی از کیفیترین و درعین اا عمی ترین روشها برا تحلیددل اندیشدده سیاسددی در هددر دورها ،
پدیدارشناسی است .پدیدارشناسی روشی کیفی است که بهدنباا کشف تبلور پدیدددارها ،سددازهها و
هویتها فرهن ی است که در هر دورها شددکل میگیددرد .ایددن روش توسددط مددارتین هایدددگر و
ادموند هوسرا پایهگذار شد و پژوهشها آنان در نقد روش پوزیتیویسم و پارادایمهددا کشددف
قیقت به زبان مکانیک ،ریاضیات مدرن و فرمواها علوم طبیعی باعو شد پدیدارشناسی مورد
ااماا محققان قرار گیرد.
یطه کار روش پدیدارشناسی بررسی و نقد اندیشمندان و مکاتب دوره مدرن و پسددامدرن بدده
همراه نقد شدید بر تکنولوژ  ،صنعت ،اطیعات ،علم و هر مسئلها است که در دوره ادیددد بدده
نام عقینیت غرب در اا مطرحشدن است .روش پدیدارشناسی ازآنجاکه بر نقد عقینیت دنیا
مدرن پافشار میکند ،گرایشها محیطزیست و صلحطلب ،آن را رویکرد درونی و رود به
ساب میآورند.
پدیدارشناسی در ابتدا به لحاظ متنی در دهه سی و چهل قرن بیستم توسط ادموند هوسددرا 1در
ف ا سرروردگی از عقل غربی شکل گرفت .ادموند هوسرا به نقددد سددوژهمحور مدرنیتدده ،کدده
توسط دکارت 2آغاز شده بود ،پردارت و اظهار داشت« :شددکاکیت دکددارت بدرا عبددور از سددنت
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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متصلب قرونوسطی نقطه بسیار روبی بود اما در ادامه رطددایی تددوهمی را شددکل داد» (هوسددرا،
 .)78 ،1381و نشان داد که با تسلیمشدن عقینیت به علددم بدده همدراه قصدددیت ریاضددی کددردن
اهان طبیعی و انسانی ،بییا انگ ،مری ی ،رشونت و ناآرامی افزایش پیدا کرد .او در ف ددایی
آکادمیک به نقد عقل مدرن و علمی پردارت و تمام تیشش این بود که بددا اپوردده و تعلید کددردن
علم و تکنولوژ و باز کردن اددا فلسددفه ،بحدران در عقینیددت غددرب را نشددان دهددد (رشددیدیان،
.)169 ،1388
بر طب نمر هایدگر ،1یکددی دی ددر از پدیدارشناسددان معددروف ،انسددان ،مواددود پرتاپشددده در
هستی است و هر کنشی از سو انسان به طبیعت و رود انسان ،دارا عکسالعملهایی است کدده
نباید نادیده گرفته شود .تمام دررتان ،اشیا و مواودات هستی دارا شعور هستند و زمین ،آسددمان
و تمام هستی

زیستن دارند و انسان باید دانشی تولید کند که با همدلی و عش ن هبان و شددبان

هستی باشد (اماد .)647 ،1385 ،
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در روش پدیدارشناسی شددکلها مختلددف اندیشدده بددروز پیدددا میکنددد و کددار پدیدارشددناس
شنارت پسزمینددهها هددویتی ،زبددانی و سددازها اسددت کدده نشددانهها و نمادهددا مختلددف را بدده
پسزمینهها فرهن ی ارتباط میدهند و بر این اعتقادند که رفتارها انسان دارا معانی هستند که
این معانی در طوا تاریخ بهصورت اهانزیستها بدیهی ان اشتهشده در سنت بدده ارث رسددیده
است (اسیمی .)647 ،1385 ،همه متون در قصدیتهایی فرورفتهاند که این قصدیتها با توادده
به رویهها ابر زبان و اابارها عرفی و فرهن ی قابل تفسیر است.
در نتیجه ،روش پدیدارشناسی در تحلیل سیاسی ،همدلی زیاد با موضوعاتی دارد کدده صدبغه
زیستمحیطی دارند و در پی نقد غرب صنعتی و پساصنعتی هسددتند .البتدده ایددن روش نیددز ظدداهر
تحقی را بدده عهددده رددود پژوهشد ر میگددذارد امددا بدده لحدداظ معرفتشناسددی و رویکددرد نقاداندده
فرضیهها االبی را به متفکران سیاسی نقاد غرب پیشنهاد میکند.
زندگی ایرانی نیز از دوران باستان تاکنون با محیطزیست پیوند رورده است و از زمان کومت
پیشدادیان تاکنون سابقها چندین هزارساله دارد .ایرانیان مردمی یکجانشین و تولیدددگر بودنددد کدده
اولین سکونتها آنان در غددرب کشددور شددکل گرفددت و بددا سددکنیگزینی ،اهلیشدددن گیاهددان و
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

یوانات آغاز شد .در دود ده هزار ساا پیش ایرانیان کشاورز را پایهگددذار کردنددد .سددرزمین
کنونی ایران بخش بزرگی از یک وا د اغرافیایی به نام فیت ایران است .این وا د طبیعی با تنددوا
اقلیمی و زیستی رود دارا ویژگیها بارز است که ا ترام به محیطزیست بر اساس اسدداطیر و
دین آنان از مهمترین آنهاست.
روش پدیدار با رویکرد همدننه نسبت به محیطزیست مناسبترین گزینه برا بررسی پدیدددار
زیستمحیطی در اندیشه ایران باستان است .زیرا محیطزیست هیچگاه از تددأثیر منفددی دنیددا صددنعتی و
مدرن در امان نبوده است و انسان مدرن با محوریت رود و عقل رودبنیادش در راستا استفاده هددر چدده
بیشتر از محیطزیست گام برداشته است .این روش با بررسددی تددداومی اندیشدده زیسددتمحیطی ایرانیددان
باستان ،نقش اساطیر ،دین زرتشت و زیست ایرانیان در راستا ا ترام به محیطزیست میدانددد و کددارکرد
این اندیشه در سااها نخستین یکجانشینی ایرانیان را مهم و کلید ارزیابی میکند.
 .4پدیدار زیستمحیطی در اساطیر ایران

اسطورهها ،اولین دست اه دانایی و کهنال وها امعی از ررد ایرانی را متبلور میسازند کدده مفدداهیم
ااتماعی و سیاسی بسیار عمیقی دارند .در اساطیر ایرانی است که روایتی از شددیوه زیسددت امعددی و
سیاسی ایرانیان به همراه هنجارها و سبک زندگی ایشان را از سپیدهدم تاریخ ترسیم کرده است .در ایددن
اساطیر غایات کومت نیز بهوضوح مورد اشاره قرار گرفته است (بهددار .)363-350 ،1375 ،ارائدده
تعریف کاملی از اسطوره 7که دربرگیرندۀ همۀ مفاهیم آن باشد ،کار آسانی نیست .در فهددم عامدده و در
برری از فرهنگها ،اسطوره یعنی آنچه ریددالی و غیرواقعددی اسددت و انبددۀ افسددانها محددض داشددته
ظ
باشد؛ اما اسطوره را باید داستان و سرگذشتی مینو دانست که معمون اصل آن معلوم نیسددت و شددرح
عمل ،عقیده ،نهاد یا پدیدها طبیعی است بهصورت فراسویی که دستکم بخشی از آن از سددنتها و
روایتهاگرفتهشده و با آئینها و عقاید دینی پیوند ناگسستنی دارد.
واود اسطوره واکنشی از ندداتوانی انسددان در مقابلدده بددا درماندددگیها و ضددعف او در بددرآوردن
آرزوها و ترس از وادث غیرمترقبه است .ویژگی عمده اساطیر ایران ثنویت است .این موضوا در
تاریخ دوازدههزارسالۀ اساطیر ایران بهروبی نمایددان اسددت (آموزگددار .)13 ،1385 ،دوگانددهها
ریر و شر ،به بیان اان هینلز ،غایت زندگی امعی و کمرانی را مشخص میکند .ایددن دوگانددهها
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چندان پراکنده نبودند بلکه در متن رود شیوهها زیست ایرانیان را ثبت کردهاند (هینلددز،1384 ،1
 .)67-69دوگانهها در ابتدا بهصورت ردایان و دیوهایی بودند که یات مستقل داشددتند .هددانر
کر بن معتقد است که در تعارض ایددن دوگاندده و بددا اولویددت یددافتن کددردار ،گفتددار و پندددار نیددک و
رردمندانه تنها ردایان ریر باقی ماندند و دوازده مورد از آنها چنان تددداوم و ثبدداتی یافتنددد کدده تددا
امروز همچنان پابراا و استوار ماندهاند و هماکنون بهعنوان ماهها سدداا شمسددی مددورد شددنارت
هم ان هستند .فهم غایت کمرانی در ایران مستلزم راوا به این دوازده نیرویی اسددت کدده واددوه
مختلف زندگی ایرانیان را نمم داده است (کربن.)181-188 ،1391 ،2
در اسطورهها ایرانی ،زمین و طبیعت اای اه و یددژها دارندد .پدیدددههددا انسددانی و طبیعددی
وابسته به زمین ،برا ایرانیان معنا راص رود را داشت .زندگی امعی وا دها سیاسی مددنمم
و تمدنها آباد مواب شده بود که ایرانیان برا عوامل طبیعددی قدددرت متددافیزیکی قائددل باشددند.
ظ
اسطورهها ایرانی در ابتدا مماهر زندگی کشاورز را سددتایش مددیکردنددد .مد ی آبوآتددش بدرا
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ایرانیان تقدس داشت و برکت و فراوانی را به زندگیشان ارزانی مددیداشددت .ایرانیددان هماننددد همدده
اقوام و اماعتها بشر به ردایان و اسطورهها متعدد باور داشتند و هر پدیده را به ردددا آن
ظ
ربط میدادند .م ی ردا آبها مسئوا بارندگی و زایش طبیعت به شمارمیرفددت .در مقابددل دیددو
رشکسالی مسئوا بدبختی و آوارگی ایرانیان بود (ویدن گرن .)86 ،1377 ،3آتش ،رورشید ،آب،
باد و هر آنچه در طبیعت بهصورت نسبی برا ایرانیددان رفدداه و آسددایش ایجدداد میکددرد ،اسددطوره و
ردایی قابلستایش محسوب میشددد .بددهاینترتیب ،ایرانیددان بدا اهددان آبدداد و سددرروش در دوران
باستان رابطه بسیار نزدیک داشتند .اسطورهها مجموعها از گزارهها ررافاتی و ناکارآمددد نبودنددد
بلکه اهانزیست فکر ایرانیان را شکل میدادند و به کنشهددا ااتمدداعی ،ماهیددت کومددت و
مفهوم دوست و دشمن معنا میدادند.
زایندگی و آبددادانی محددور بددودن اسددطورهها یکددی از مهمتددرین ویژگیهددا آن اسددت .اغلددب
قومیتها و اماعتهایی که زیست رود را بر اساس انگ و زور فیزیکی قدرار مددیدهنددد ،شددهر،
آبادانی و ایجاد تمدن در اندیشه آنها اای اه مهمی ندارد .ابنرلدون متفکر بزرگ اسیمی معتقددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

است که شهرنشینشدن قبایل به کاهش عصبیت آنها میانجامد .ساکنان اقلیمها متفاوت فیت
ایران از دیرباز عیقه راصی به آبادانی و شهرنشینی داشتهاند بهنحو که ایرانیان همواره بدده داشددتن
هنرها شهرنشینی و تمدن شهره بودهاند.
در ایران باستان ،روستانشینان صبور و آرامی بودند کدده تولیددد کشدداورز را بددر عهددده داشددتند.
اسطورهها در میان اماعت دهقان نفوذ بیشتر داشت بهنحو که اعتقاد به ردا آناهیتا به معنا
تقدسبارور  ،باران و زایش در میان آنها فراوان بددود و ازآنجاکدده امعیددت اصددلی تولیدکننددده در
فیت ایران را تشکیل میدادند ،دشمن فقر ،رشکسالی و انگ بودهاند.
اصلیترین منبع شنارت غایت سیاست در دوره هخامنشی راوا به اسطورهها بددهویژه امشاسددپندان
و ایزدانی است که هنوز هم در زندگی روزمره ایرانیان

ور دارند .این امشاسددپندان و ایددزدان چنددان در

کنار یکدی ر قرارگرفتهاند که انسان را در رود منحل نمیکنند و کمتددر امکددان شدرآفرینی و رلد فلسددفه
ابرگرایانه را امکانپذیر مینمایند .ترتیب آنها بر اساس ترتیب فصلها و آمدوشد واقعددی روزهددا اسددت.
بهویژه فلسفه واود امشاسپندان اکمکردن نمم ،آئین ،عقاید و فرهن ی متناسب با همنوایی با هسددتی
ظ
است بهنحو که ذهن و عین کامی منطب با یکدی ر در ااتماعات ایرانی ایجدداد نماینددد .در بسددیار از
تمدنها عین و ذهن و آئینها مکانی و زمانی با یکدی ر تطاب پیدا نمددیکننددد و بدده مدددت کوتدداهی از
میان میروند ،اما ایرانیان چنان فلسفه قدرتمند در گذشته فکر و اسطورها شان دارند کدده هنددوز هددم
بهصورت رودآگدداه و نارودآگدداه در زندگیشددان اریددان دارد و هرکجددا ربددر از اشددن و سددازندگی و
اریق نیک باشد آنها

ور دارند (بهار.)173 ،1388 ،

از بین امشاسپندانی که اورمزد نخست به آفریدن آنها همت گماشته است ،بسیار در ارتبدداط
مستقیم با محیطزیست قرار دارند .اسپندارمد یا اسفندارمد که به معنی اریص و بردبار مقدس
است ،نماد زنانه و درتر اورمزد به شمار میآید .او ایزد بانو زمین است و به چهارپایان چراگدداه
میبخشد .زمانی که پارسایان در رو زمین که نماد این اهانی اوست ،بدده کشددتوکار و پددرورش
چهارپایان میپردازند یا هن امیکه فرزند پارسایی زاده میشود ،او شادمان میگردد و وقتی مددردان
و زنان بد و دزدان بر رو زمین راه میروند ،آزرده میشود (آموزگار.)17 ،1385 ،
دی ر امشاسپند که شادابی گیاهان ممهر اوست ،ررداد است که به معنی تمامیددت ،کلیددت و
کماا است و ممهر از مفهوم نجات برا افراد بشر است و بهعنوان امی آب شددنارته میشددود.
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مردم در ایران باستان به ا ترام امشاسپند اسفند زباله رو راک نمیریختند و پابرهنه راه نمیرفتند
و این کار را بسیار زشت میشمردند .چون پا برهنه که آسیب ببیند ،رون اار شده و در پی آن
زمین آلوده میگردد (رضاییراد.)118 ،1387 ،
امرداد نیز که به معنی بیمرگی است ،تجلی دی ر از رست ار و ااودانی به شمار میآید .او
گیاهان را برویاند و رمه گوسفندان را بیفزاید .او میکوشد که گیاهددان پژمددرده نشددوند .همکدداران او
ایزدان رشن و اشتاد و زامیاد هستند (آموزگار.)19 ،1385 ،
از ایزدانی که در دوران اساطیر بهعنوان ن هبان و افظ عناصر محیطزیست شنارته میشوند،
اپام نپات یا برز ایزد ،ایزد آبهاسددت .نددام اپددام نپددات در اوسددتا بدده معنددا فرزنددد آبهاسددت .او
مسئولیت پخش آب در سراسر سرزمین را به عهده دارد .تیشتر نیز ردایی است که با بدداران ارتبدداط
دارد و ازاینرو ،اصل همۀ آبها سرچشمۀ باران و بارور است .در تیشتریشددت اوسددتا ،نبددرد ایددن
ایزد با دیو اپوش که دیو رشکسالی و رشکی است روایتشده است (آموزگار.)24 ،1385 ،
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تمام این روایتها از اسطورههایی که در ایران باستان رواج داشته است و پسازآن در دورههددا
دی ر ادامه یافته است ،نشاندهنده تقدس مماهر چهارگانه آب ،راک ،آتش و زمین اسددت کدده هددر
یددک از عناصددر طبیعددت بهوسددیله ایددزد راصددی سرپرسددتی میشددود .هددر ایددزد نددور اسددت کدده
سامانبخشی و پرستار آفریده مربوط به رود را سرپرستی میکند.
اساطیر ایران باستان نشان میدهد ایرانیان نخستین اقوام یکجانشین بودهاند که از کشاورز بددهعنوان
منبع درآمد رود استفاده میکردند و این مهم باعو شده است به اسددطورهها بددهعنوان منبعددی بدرا بدداور
دینی و ااتماعی رود راوا کنند .بددهروبی مشددخص اسددت کدده ان ارههددا زیسددتمحیطی در منددابع
اسطورها نمایان شده است و اسطورهها از ایزدان بهعنوان ن هبان و افظ محیطزیست نام بردهاند.

زیست ایرانی
یکجانشین و
تولیدگر

سازه و پدیدار
اساطیر

شکل  .1ارتباط ز یست یکجانشین و حفظ محیطزیست

فظ محیط
زیست

 .5پدیدار زیست محیطی در اندیشه زرتشت

زرتشت تجمع اساطیر است و زمانی که ایران از ملوکالطوایفی پراکنددده رددارج و بددهلحاظ
سیاسی متمرکز میگردد ،در سطح فکر نیز دیددن زرتشددت رسددالت تجمیددع و معنابخشددی
اساطیر را انجام میدهد.
اهمیت دادن به طبیعت و فاظت از آن در اک ریت ادیددان ،مکاتددب فکددر  ،اوامددع و
تمدنها از دیرباز به نحو بارز و روشنی هم در قلمرو فیزیکی و ماد و هم در واه معنو و
کیفی مطرح بوده است (الیاده .)149 ،1959 ،1در آئین زرتشددت کدده دیددن رسددمی ایرانیددان
باستان بوده است ،بر اندیشهها زیستمحیطی تأکید بسیار شددده اسددت .زرتشددت پیددامبر
باستانی ایرانیان صا ب کتاب اوستا و آوردنده دین زرتشتی در آذربایجان یا سیستان ،غرب
یا شرق ایران در شش تا دوازده هزار قبل از میید مسیح بدده دنیددا مددیآیددد .در اوسددتا دربدداره
زادهشدن زرتشت ،شادمانی آب ،گیاهان و اانوران از این مولود چنین آمده است:
«به گاه زایش و نشو و نمایش ،آبها و گیاهان شددادمان شدددند .بدده گدداه نشددو و نمددایش
آبها و گیاهان بالیدند ،به گاه زایش و نشو و نما او همه آفریدگان سپنتأمینو به رود مددژده
رست ار دادند .روشا به ما که آذربانی زاده شد» (یشتها ،کرده  ،24بند.)93
مجموعدده تعددالیم او در اوسددتا ،زنددد ،دینکددرد ،بندهشددن و  ....در طددوا قرنهددا بعددد
امعآور شد .برری از اصلیترین گفتههایش در گاتاهددا ،یسددنههددا و یشددتها ،کدده امددروز
بخشها بهاا مانده از اوستا است ،به دست ما رسیده است .زرتشددت مددروج آبددادانی،
صلح و مدنیت است و اغلب مورران از او به نیکی یاد کردهاند .تعالیم او ترکیبی از لطافت
شاعرانه و عم فلسفی است.
در آئین مزدیسنا کلیه عناصر اربعه که آتش ،آب ،هددوا و ردداک باشددد ،مقدددس اسددت و
اغلب در اوستا از آنها سخن رفته است .برری از آنها نیز در اوستا دارا یشت مخصوصددی
است .در میان این عناصر آتش مقدستر است و آذر ایزد موکل آن است .هرچندکه از برا
این فرشته یشت مخصوصی نداریم اما در سراسر کتاب مقدس و کتددب مددذهبی پهلددو از
علو مقام او سخن رفته است .عنصر دی ر که هددوا اسددت دارا یشددت مخصوصددی اسددت.
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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پانزدهمین یشت از آن فرشته هواست هر چند که این یشت به رام یشت نامزد اسددت امددا در
هیچ اا آن صحبت از ایزد رام نیست .در سراسر آن از فرشته هوا صحبت شده است .این
فرشته را در اوستا وایو و در پهلو اندروا گویند .راک یا زمین تحت مایت چهددارمین
امشاسبند سپندارمذ است .از بدرا آن نیددز یشددت مخصوصددی نددداریم امددا در طددی مقالدده
امشاسبندان بهطور مفصل از آن صحبت داشتیم.
آب که موضوا مقاله اضر است بعد از آتش مقدسترین عنصر است .در ایدران قدددیم
چنانچه رواهید دید ستایش فرشته آن موسوم به ناهید در کلیه ایرانزمین و ممالک همسددایه
رون تمام داشته است .در اوستا و کتب پهلو بهطور مکرر و مفصددل از او صددحبت شددده
است .در اوستا از یک فرشته دی ر که نیز مستحفظ آب است یاد شددده اسددت .ایددن فرشددته
موسوم است به اپمنپات .در وید برهمنان نیز چنین آمده است و از آن یک فرشته مذکر اراده
شده است (پورداود.)158-159 ،1377 ،
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«در ایران باستان آب مقدددس بدده شددمار مددیرفتدده و بدده عقیددده زرتشددتیان ،پددس از آتددش،
مقدسترین عنصر است .آب دومین آفریده از آفریدگان هفتگانها است کدده اورمددزد رلد
کرده (بندهش ،فصل اوا ،بند  ،54فصل اوا ،الف ،بن  4و  )7و آفرینش آن پس از آسمان و
در مدت  50روز (از روز چهلوششم پس از اعتداا بهار ) انجام گرفته است که در پایان آن
 5روز گاهنبار دوم قرار دارد (بندهش ،فصل اوا ،بند  .)17در همه اا ،در زیرزمین آب قدرار
دارد (بندهش ،فصل اوا ،بند  ،17فصل اوا الف ،بند  .)10ن اهبانی آبها بر عهددده رددرداد
امشاسپند است (بندددهش ،فصددل سددوم ،بنددد  .)18بنددابر عقیدددها  ،همدده رلقددت در اصددل
بهصورت قطره آبی بود و بنابر نمر دی ر  ،اصل همه آفریدگان از آب بود به از تخمۀ مردمان
و چارپایان مفید که از آتش است (بندهش ،فصل اوا الف ،بند  .)3نمر به تقدسی کدده بدرا
آب قائل بودند ،آلودهکردن آن را با پلید ها گناه بهشمار میآوردنددد (پددورداود ،یشددتها-161 ،
 )159/1بهویژه آلودهسارتن آن با مردار از گناهان بزرگ به شددمار آمددده اسددت (صددد در ن ددر،
فصل ،72ص 51؛ تاوادیا ،شایسددت و ناشایسددت ،فصددل  ،2بندددها  76تددا  .)94در مددورد
مراقبت از آب دستورها دینی دقیقی هست (صد در بندهش ،فصددل  ،78ص  .)148آب در
آئینها دینی زرتشتیان از عناصر نزم بهشمار میرود» (آموزگار.)252 ،1398 ،

زرتشت و دین مزدایددی رددرد یکجانشددینی دارد کدده مخددالف قربددانی و کشددتار بیرویدده
اانوران است و مردم را ترغیب میکند تا در زمینها بایر به کشت ،کشاورز و باغدار
بپردازند« .باید برا آبادانی اهان کوشید و آن را بهدرستی ن اهبانی کرد و به سو روشنایی
برد» (یسنه ،هات  ،48بند .) 5این دین تی مخالفددت بددا قربددانی و کشددتن یوانددات بددود
بهنحو که قربانیکردن را دور از ررد و ناروا دانسته و به آنها گفت ردا به قربانیها شما
نیاز ندارد .به اا کشتار اانوران از آنان در کشاورز و آباد کردن زمینهددا بددایر بهددره
ب یرید و به اا هر قربانی دررت بکارید (رضاییراد.)1387،20 ،
یکجانشینی و تمدن آبادانی بهعنوان راهنما بهددروز در صددورتی ایجدداد میشددود کدده
اریقی ،زمینی و عقینی ایجاد گردد .زرتشت طرفدار آب ،زمین ،گیدداه ،آبددادانی ،روسددتا،
گیاه ،دامدار  ،برزگر و نمم است ،بهگونها که از قتل ،انگ ،رشونت ،غنیمددترواهی
و راهزنی که میراث قبایل است دور میگزیند .زرتشت دینی مدنی و یکجانشین را ترویج
میکند و سرودهها گاهان او در اوستا روح صلح ،مدارا ،ایران دوستی و ستایش ررد را به
همراه دارد.
«من دزد و غارت گله را منکددرم و صدددمهزدن و ررابکددردن راندده مزدیسددتان را .بدده
آنهایی که شایستهاند به رواست رود را تی و رانه میبخشم ،آنهایی که بددا گلههایشددان
بر رو این زمین زندگی میکنند .با ا ترام به اشه و با ن ارهایی که کردهام اقرار میکنم که از
این پس برا محافمت از زندگی با اع ایم به رانه مزدیستان زیان و صدددمه وارد نخددواهم
کرد .سوگند میرورم که همراهی دیوان شریر را ترک رددواهم کددرد و پیددروان دیوهددا را تنهددا
رواهم گذاشت» (یسنه)95 ،1388 ،
«رواستار ستایش این آبها و زمینها و گیاهانم ،رواستار ستایش این ااها و روستاها
و چراگاههددا و رانمانهددا و آبشددخورهایم ،رواسددتار سددتایش اهددوره مددزدا ،دارنددده ایددن
روستاهایم» (یسنه ،هات ،2بند.)16
اقوامی که از انگ و و شیگر به تنگ آمدهاند ،به پیددام آبددادانی و صددلح زرتشددت
پاسخ م بت دادند .ررد مزدایی ،بهرصوص در ابتدا پیدایش ،که نمودها آن در گاهددان
به چشم میرورد ،بسیار عقینی و اهانوطنی است .واژگان برا ایجاد نممددی مدددنی بدده
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صورت شعر در گاهان سروده شدهاند .هیچ نشددانی از نخددوت ،تکبددر ،انددگ ،رشددونت و
زورگویی در متن دیده نمیشود .در گاهان آمده اسددت« :شددهریار و بزرگددوار و آفددرینش
زیبایی او را میستاییم که گیتی و اشه را بیافرید ،آبها و گیاهان نیک را بیافرید ،روشنایی و
زمین و همه چیزها نیک را بیافرید» (یسنه ،3-8،هات ،5بند.)1
اهورامزدا ردا بزرگ و دانا زرتشتیان است که زرتشت را به پیامبر انتخاب کرد تددا
صلح و آبادانی را برا مردم فیت ایران به ارمغان آورد .هینلز مینویسد :اهورامزدا به معنی
سرور دانا نامی است که زرتشتیان به ردا دادهاند و ویژگددی اصددلی او رددرد اسددت (هینلددز،
 .)69 ،1384اهورا تاباننده نددور ،منبددع اشدده ،دهنددده فرهمنددد اسددت کدده در رأس همدده
امشاسبندان قرار میگیرد.
گاتها بهعنوان اصلیترین گفتهها اهورامزدا ،بدده محددیط زیسددت بددا مفهددومی بسددیار
گستردهتر در دو بعد ماد (گیتو ) و غیرماد (مینو ) میپردازد .اهددان کدده همدده ابعدداد
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محیط زیست را در بردارد ،به وسیله اهورامزدا (ی انه هستیبخش بزرگ و دانا) اسددتوار بددر
هنجار به نام اشا آفریده شده است .در گاتها امشاسبندان نیروهایی از اهورامزدا هسددتند
که در چهرهها گوناگون آشکار میشوند.
امشا به معنی بیمرگ و سپند نیز به معنی تقدس ،پاک و سودرسان اسددت (رضدداییراد،
 .)77 ،1387امشاسبندان توسط زرتشت نمم پیدا کردنددد و اهددورامزدا در رأس آنهددا قدرار
گرفت .زرتشت بهگونها

رکت از اسطوره به مذهب و گونها تکامل عقینیت محسددوب

میشود .در گاهان آمده اسددت« :رواسددتار سددتایش آنددان هسددتم کدده پددیش از ایددن در ایددن
رانمانها ،روستاها ،شهرها و کشورها بودند :آنان که آسددمان را ن اهدددار کردنددد ،آب را
ن اهدار کردند ،زمین را ن اهدار کردند ،اانور را ن اهدار کردند ،کودک را در زهدان
مادر ن اهدار کردند تا نمیرد» (یسنه ،هات  ،23بند .)1در اوستا پاسدار و ن هبددانی از
اانوران سودمند بهویژه آنان که در پیوند با دامدار و کشاورز هستند نیز بسیار مهم نشان
داده شده است.
اشنها که در دین زرتشت در طوا ساا برگزار میشده اسددت نیددز سددتایش گیاهددان،
ارزش و اهمیت دررتان را بیشتر میکند و سددطح آگدداهی اامعدده را نسددبت بدده سددودمند

دررتان و گیاهان بان میبددرد .اشددنها ایرانددی همدده در راسددتا سددتایش گیاهددان ،آب،
آسمان ،زمین و اانوران است .اشنها ششگانه گهنبار یکی از اشنها بزرگ بوده که
در ستایش و سپاس پروردگار از آفرینش آب ،آسمان ،زمین ،آتش ،گیاه و چارپایان و انسان
بوده است (رضاییراد .)144 ،1387 ،در دست داشتن گیاهی به نام برسم 1که زرتشتیان در
هن ام ستایش گیاهان استفاده میکنند ،به راطر سپاس زار از گیاهان و چارپایانی کدده بدده
آنان داده است.
بدینگونه زرتشت بهعنوان دینی برا اهانیان (نه فقط انسان) شددنارته میشددود کدده بددا
اهمیتدادن بدده ان ارههددا زیسددتمحیطی و مقدددس شددمردن عناصددر چهارگاندده ،دیدددگاه
زیستمحور نسبت به طبیعت را تقویت میکند .در این نمام اعتقاد که مشددتمل بددر یددک
اهددانبینی فلسددفی اسددت ،انسددان در رابطددهاش بددا سددایر مواددودات و کددل مجموعدده
اکوسیستمها رو زمین تعریف میشود و درمییابد که او نیز مانند تمام مواودات زنددده
دی ر ساکن این کره ،مواودیتش در گرو سیمت و تمامیت سیستم زیستشنارتی طبیعدی
است (بنسون.)1382،260 ،
این دین با دانش کامل هنجار هستی ،اهان را بهسو رداوند پیش میبرد و ارزشی که
در گاتها برا اهان زنده دیده میشود را آنچنان در اندیشدده پیددروانش نهادیندده میکنددد کدده
پاسداشت طبیعت به نیایشها مردم نیز راه پیدا میکند.به نددوعی کدده بعدددها داریددوش در
کتیبهها هخامنشی بهعنوان بزرگترین نیایش از اهورامزدا دررواست میکند که این کشددور
را از دشمن ،دروغ و رشکسالی فظ کند که این نشاندهنده اهمیت زیستبوم کشاورز
در عهد ایران باستان بوده است.
 .6پدیدار زیستمحیطی در سیاستهای شاهی

در اغلب کومتها ایران باستان ،پاسدار و ن هدار از طبیعت ،آب ،گیاهان ،فلزات،
راک و آسمان اهمیت و اای اه ویژها داشته است .تی سیاست و دیندار بهطور بارز
با آداب ن هدار از طبیعت آمیختدده شددده و پاسدددار از طبیعددت ،از سیاسددتها کددین
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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دولتها ایرانی بوده است .در بسیار از آنها ،پاسدار از طبیعت در کالبددد دیددن انجددام
میشده است .از آن نمونه ،انجمن مغان در کومت ماد بود که به شدت بر اارا قددوانین
زیست هم انی در کشور نمارت میکرد و همچنین در اوستا افراد کدده ن اهبددان طبیعددت
بودند مانند چوپانها بسیار ستوده شدهاند (رضاییراد.)19 ،1387 ،
بر پایه اظهارات بیشتر باستانشناسان اروپایی ،دولت هخامنشی از نمر آداب ااتماعی
و شهرنشینی به یک کشور متمدن امروز مانند بوده است .سارتار ذهنی دولت هخامنشی
در زمانه ا که هنوز دین مزدائی به ایدئولوژ رسمی کشور تبدیل نشده است و در کنار دو
مذهب مهرپرستی و آناهیتاگرایی بهعنوان اندیشه مسلط دینی مردم و اکمددان مطددرح بددوده
است ،در سه طبقه ظهور پیدا کرده است .شددهریاران ،رزمیدداران و کشدداورزان کدده بدده واقددع
مخاطب ردایان سهگانه هستند ،در سارتار دولت هخامنشی شکل داده شدهاند.
جدول  .1ساختار ذهنی حکمرانی هخامنشی
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طبقات سه گانه

اقتدارات مینوی

نمادهای مفید

نمادهای زیانبخش

شهریاران(دینیاران)

اهورامزدا

راستی

دروغ

رزمیاران(نمامیان)

می ره

دوست

دشمن

کشاورزان(پیشه وران)

آناهیتا

آبادانی

رشکسالی

در آن دوران کشاورز و باغدار بسیار پررون بود .کاریز و قنات ایران زبددانزد اهددان
بود .در ایران مانند همه دوران دی ر ،آب مقدس و ارزشمند بددود؛ ازایددنرو ،دومددین ردددا
هخامنشیان ،که آناهیتا آورنده آب و نماد زندددگی و آبددادانی اسددت ،بسددیار مقدددس دانسددته
میشد .در اندیشه سیاسی هخامنشیان آباد کردن ،سارتن ،اهل فددن بددودن و هنرمنددد بددودن
اای اه وانیی داشت و بر این اساس هخامنشیان محیط انسانی و طبیعی اطراف رود را بدده
بهترین واه ممکن آباد کردند .معمار  ،هنر ،قصرساز  ،سارت قنات ،راه و کاروانسرا از
روشها اداره امور عمومی است که توسط آنها به اارا درآمده است.
گرامی داشتن دررتان نیز در دولت هخامنشی بسیار نیک دانسته میشد .دررددت چنددار
از نمر آئینی از دررتها دی ر بسیار ارزشمند بود و در کاخ رشایارشاه دررددت چنددار

زرین و نمادین واود داشت .دررت سرو و گاهی کاج نیز در پیوند با آئین میترا و رورشید
است (رضاییراد .)26 ،1387 ،در زمان هخامنشیان عیقه به کشت دررتددان ان لددی بدده
واود آمد که از نمر تولیددد چددوب اهمیددت داشددت و ایدن سددرآغاز ان ددلکددار در ایدران
ظ
محسوب میشود .کوروش بزرگ نیز شخصا به کشت دررتان همت میگماشت.
ه مچنین نقل است که عیقه رشایارشاه به دررتان میوه چنان بوده است که هن ام عبور
از آسیا صغیر ،زمانی که از مقابل یک دررت سرو برومند عبددور میکددرده اسددت ،فرمددان
میداده است که یکی از سربازان ااویدان به پاسبانی آن گمارده شود و زنجیر از زر به آن
دررت میآویختند .شاید آئین زیور بستن به دررتان کهنساا کدده امددروزه در بع ددی نقدداط
ایران متداوا است از این اقدددام سددتوده رشایارشدداه بددهمنمور مایددت از دررتددان ان ددل
سرچشمه گرفته باشد.
البته باید یادآور شد که در مورد منابع طبیعی بهرصوص مراتددع و ان لهددا ،هیچگوندده
ظ
ضوابط و قوانین مدونی در آن زمان واود نداشت و اصون ان ل از یک منبددع سددورت و
مصارف متعارف چوب و محل شکار اهمیتی نداشته است .اما مرتع بهعنوان چراگاه دامهددا
مورد استفاده زیاد بوده و هر قوم و طایفها مراتع راص رددود را داشددتهاند .شدداید اولددین
قوانینی که در مورد استفاده از اراضی وضع شد ،مربوط به قوانین مورابی باشد که دددود
 2120تا  2080ساا پیش از میید مسیح کومت میکرده است (اوانشیر.)19 ،1378 ،
از آنجددایی کدده اک ریددت مددردم ایدران در آن زمددان کشدداورز بودنددد وچددون آب را مقدددس
میدانستند ،سعی داشتند که این آب مقدس بدده هدددر نددرود و ددداک ر اسددتفاده از آن شددود و
بهترین روش برا استفاده از آب همین کشاورز بود که سددعی میکردنددد بددا فددر قنددوات و
کانااها آب ،کهریز و استخر و سدبند آب را از اددایی بدده اددایی بدرا کشددت و زراعددت
برسانند .به همین دلیل در زمان ساسانیان قوانین مالیاتی ادید برا کشاورز به واود آمد
که چنانکه نوشتهاند در زمان انوشیروان مالیات اراضی تغییر کرد (اوانشیر.)31 ،1378 ،
همچنین آبادانی مملکت بهعنوان وظیفه پادشاه نام برده شده است .پادشاه ،ظالم ،یاغی
و رهزن مردم و سرزمین نیست بلکه آبادگر سرزمینها وسیع ایران است (انید ،1389 ،
 .)161داریوش ثبت کرده است:
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«آنچه بد به کار رفته بود ،من به نیکوئی برگرداندم .کشورها آشوب مددیکردنددد و یکددی ،دی در را
میکشت .من به رواست اهورامزدا آنها را نیکو کردم تا دی ر همدی ر را نکشند .هر کس بر اا
رویش است چون از قانون من میهراسند .در قددانون مددن زورمنددد ندداتوان را نمیزنددد و ل دددماا
نمی کند .بخواست اهورامزدا ،بسی کارها که نابسامان شده بود ،در اا رددود قدرار دادم .بددارو
شهر بر اثر فرسودگی فرو ریخت ،چون مرمت نشده بود .من بارو دی ر بنا کردم که از آنزمان
بهکار رود» (مراد غیاثآباد .)212 ،1387 ،

این آبادانی در همه سرزمینها باید دیده شود طور که در کتیبه مصر ثبت شددده اسددت.
در مورد ایجاد کاناا سوئز از زبان داریوش آمده است:

«من فرمان دادم این آب ذر را بکنند ،از آب روانی به نام نیل که در مصر اار است به سو دریائی کدده
از پارس میآید .این آب ذر کنده شد چنانچه من فرمان داده بودم و کشتیها از میان آن از مصر به سددو
پارس روان شدند ،چنانچه من اراده کرده بودم» (مراد غیاثآباد .)215 ،1387 ،

در کتاب سوم دینکرد نیز هن ام برشمردن رویشکار (وظیفه) شهریاران یکی دی ر از
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بایستهها شهریار را پاییدن ( فاظت) آب ،راک ،هوا و آتش (به سخن امروز محیط
زیسددت) میدانددد تددا بدددبختی و بنمایددهها بیمددار و ناروشددی مددردم ریشددهکن شددود
(غیبی .)209 ،1382،شهریاران ایرانی نیز آبادکردن زمین ،تقویت راک ،غرس دررتددان و
استخراج آبها زیرزمینی و مهارکردن آبها سطحانرضی با ا داث بند و سد و شبکه
آبیار را مورد تشوی قرار میدادند و مبالغ هن فتی برا انجام این امور هزینه میکردند.
یکی از ش فتان یزترین کارها دسته امعی بشر ،قنات است که برا رفع نیازهددا
مهم و یاتی اوامع انسانی یعنی آبرسانی به مناط کددمآب و تددأمین آب شددرب انسددان،
یوان و زمینها زراعی آنها بوده است .تدداریخ قنددات در ایدران بدده دوره باسددتان و ماقبددل
کتابت و عصر آهن برمیگردد .تمدن پنجهزارساله شهر سورته و تمدن ه متانه گواه واود
قناتها متعدد در دوره ماقبل هخامنشی است .بنابر اوسددتا و مطدداب شدداهنامه فردوسددی،
هوشنگ مخترا قنات بوده است .در دوره ساسانی اقتصاد متکی بر دامدددار و کشدداورز
بوده است و پادشاهان نیز از طرفداران کشاورز و اسکان شیوهها ادید نمامها آبیار
بودهاند و در توزیع آب در میان مردم میکوشیدند .بنابراین ،هراا ا ساس میشد شروا به
ا داث قنات و کاریز برا انتقاا آب از یک مکان به مکان دی ر بودند.

ا یرانیان در ادوار کهن پیش از تاریخ ،به مدد اندیشه ،از آب ها زیرزمینددی بددا ابددداا
کاریز یا قنات بهرهبددردار کددردهانددد .براسدداس بررددی مسددتندات براا مانددده از عصددر
سا سانیان ،ایرانیان در عصر سلسله اساطیر پیشدادیان موف به کشددف شددیوه اسددتخراج
آب ها زیرزمینی با فر کاریز یا قنات شدهاند (ابریشمی .)1394 ،قنات ممهددر کددنش
امعی بوده و یکی از ویژگیها تمدن کاریز صلح اویی و رسددیدن بدده اهددداف از راه
گفتوگو و مذاکره است .دلیل صلحا ویی تمدن کاریز این است که اقتصدداد و عوامددل
تولید آن مبتنی بر ررده مالکی ،تجارت و صنایع دستی است و در اامعها که اقتصدداد و
عوامل تولید آن بر این اصوا شددکل گرفتدده باشددد ،رو یدده مسددالمتاویی ،گفددتوگو و
مسامحه و فرار از انگ شکل می گیرد .در یک ن اه کلی قنات فناور راصی بوده که در
روزگاران کهن شهرنشینی و مدنیت را در بخش وسیعی از کره زمین به ارمغان آورده است
و اگر ابداا قنات نبود در محدوده وسددیعی از مندداط رشددک و نیمهرشددک کددره زمددین،
ظ
به ویژه در آسیا و شماا آفریقا ،اسکان انسان عمی میسر نبود و در کشور ما نیز شددهرها
امروز مانند گناباد ،یزد ،کرمان ،سبزوار ،ماشان ،سمنان ،دامغان ،نیشابور و  ...توسددعه
پیدا نمیکردند (پاپلییزد  .)1389 ،بدون تردید فن قنات سدداز در ایدران ابددداا شددده
است و در این منطقه تکامل و توسعه یافته است که بر اثر آن تمدن ایران را بررددی تمدددن
کاریز یا هیدروکیلی نام نهادهاند (بهنیا.)1367 ،
ارگ بم از نمونه شهرهایی است ،که مردم وابست ی شدید به کشاورز داشتهاند .در واقددع
با ن اهی اامالی به ارگ میتوان مشاهده کرد که در اطدراف ایددن ارگ کشدداورز روند زیدداد
داشته و بیشتر زمینها اطراف قلعه از زمینها بایر به زمینها کشاورز تبدیل شدهاند .این
رون هم مرهون سیاستها شاهان است که به کشت و زرا اهمیت بسیار میدادهاند.
همچنین ارتباطی بین اشددنهایی کدده توسددط پادشدداهان در سددرزمینها ایرانددی برپددا
میشده است و محیط زیست برقرار بوده است .در زمانهددا گذشددته کدده قائددل بدده واددود
گونها پیوند آسمانی و ایزد میان آب از یکسو و رددرد و عقددل از سددو دی ددر بودهانددد،
اشن تیرگان یکی از بزرگترین اشنها مذهبی ایرانیان است و اشنی برا ایزد باران بوده
است .اشن نوروز که اشن ساا نو ایرانی نیز است با بهار طبیعت و زندهشدن دررتددان
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برگزار میشده است و تقدسی که برا زمددین و دررددت و عناصددر زیسددتی قائددل بودنددد در
اشنها باستانی ایران نیز نمود پیدا میکند.
جدول  .3پدیدار محیط زیست در اندیشه و کنش سیاسی ایران باستان
منابع ایران باستان

پدیدار محیط زیست

اساطیر ایران باستان

آناهیتا ،آذر ،مهر ،آبان ،پراکندگی امشاسبندان در همدلی و همراهی با محیط زیست

دین زرتشت

تواه به یکجانشینی ،ستایش آب و راک ،آلوده نکردن محیط زیست ،همنوا با محیط زیست

کومتدار شاهان

سیاستگذار ها منطب با محیط زیست ،نوروز ،مهرگان ،شهرساز  ،قلعه ،قنات

 .7نتیجهگیری

دیدگاه زیستمحور به طبیعت زمانی ایجاد میشود کدده فددرد ع ددویت رددود را در اامعددۀ
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یات زمین بهعنوان فصل مشترکی بداند که او نیز مانند تمام مواودات زندۀ دی ددر سدداکن
این کره ،مواودیتش در گرو سیمت و تمامیت سیستم زیستشنارتی طبیعی باشد .وقتددی
انسان این عرصه یات را در تمامیت رددود دیددد ،آن را بددهعنوان یددک شددبکه درهمتنیددده و
یکپارچه از عناصر متکی به هم در نمر رواهد گرفت.
ایرانیان بهعنوان ساکنان فیتی بزرگ ،که قسمتها وسیعی از شرق تا غرب زمین را در
ظ
بر میگرفته است ،چارچوبهددا مفهددومی داشددتهاند کدده کددامی بددا دیدددگاه زیسددتمحور
همخوانی داشته است .ا ترام به طبیعددت و عناصددر چهارگاندده از زمددان اسددطورهها در بددین
ایرانیان رواج داشته است .به نمر میرسد کشاورز و تمدددن در فددیت ایدران شددروا شددده
است و ایران یکی از نخستین کشورهایی است که در آن انسان اولیه برا زراعت و پددرورش
دام ا ترام قائل بوده است .تی سیاست و دیندار در ایران باستان نیددز بددهطور بددارز بددا
آداب ن هدار از طبیعت آمیخته بوده است.
ایرانیان قدیم به آب و منابع آن چون دریا ،تانب ،برکه  ،چدداه و چشددمه و نیددز کیفیددت و
ترکیب آن تواه داشته و رواص و رصوصیات انواا آب را به تجربه دریافته بودنددد .بخددش
عمیمی از ایران ،به مفهوم اغرافیایی پهناور آن در اقلیم رشک و بیابانی قرار داشته و شرایط

ظ
ظ
آبوهوایی سخت ،اون ایرانیان را مقاوم ،پرتیش و کارآزموده بار آورده است و ثانیا تجارب
و دانستنیها بسیار ارزنده و مفید در باب شنارت عناصر اربعه یعنی آب ،اک ،هوا و
ظ
آتش کسب کنند و ثال ا تجارب و آزمودهها و فنون رود را در ارتیار اقوام و ملل تابعدده قدرار
داده و از دانشها و اطیعات دانشمندان دی ر ملتها در تکمیل علددوم و فنددون و تجددارب
رود در باب عناصر اربعه بهویژه آب بهره گیرند.
همزیستی با طبیعت در میان ایرانیان پس از پذیرش آئین زرتشت نیز بسیار رواج داشددته
است .در اوستا پاسدار و ن هبانی از اانوران ،بددهویژه آنددان کدده در پیونددد بددا دامدددار و
کشاورز هستند ،بسیار مهم نشان داده شده اسددت .امشاسددپند رددرداد نشددان آب اسددت و
پرستار و پاسدار آبها زمددین و آسددمان اسددت .امددرداد بدده معنددی بیمرگددی اسددت و ایددن
امشاسپند پرستار گیاهان و دررتان است و بقیه ماهها ساا کدده بدده نددوعی بددر فاظددت از
عناصر چهارگانه و فظ محیط زیست تأکید داشتند و پیوند آسمانی و ایددزد میددان آب از
یک سو و ررد یا عقل از سو دی ر در ایران کهن مورد قبوا بوده است .بدده بدداور ایرانیددان،
ریر و برکت و نیز پاداشها دنیا و آررت در زراعت است و اای اه نمایانی در بهشددت از
آن برزی ران و باغبانان و آنهایی است که تخم نیکی میکارنددد و ایددن نشدداندهنده اهمیددت
محیط زیست در اندیشه ایرانیان باستان است .این متون نشان ر آن است که ایرانیان باسددتان
تنها برا بشر قوق در نمر نمیگرفتند ،بلکه بنا بر اندیشه ژرف رویش بدرا هددر یددک از
پدیدهها اهان قوق درنمر میگرفتند (انید .)1378،23 ،
در سیاستها شاهان نیز ا ترام به طبیعت اای اه ویددژها داشددته اسددت .ا تدرام بدده
طبیعت و استفاده از مصالح مربوط به هر منطقه برا ا داث برج ،تأکید بددر کشدداورز و
کشت و زرا برا مردم و فراهم آوردن امکان آن ،برگدزار اشددنهایی بددر پایدده طبیعددت و
همزمان با تغییرات طبیعی در زمین از امله موارد اسددت کدده از سددو شدداهان در ایدران
باستان بهکار برده میشد که نشاندهنده تقدس طبیعت و لزوم ا ترام به آن بوده است.
تاریخ نشان میدهد هر زمان که سیاستمداران انبه فظ محیط زیست را داشتهاند و از
هرگونه درل و تصرف بیمورد در آن روددار کردهاند ،زمانها شکوفاتر و سلطنتی پویاتر
و بادوامتر داشته اند .فرامین و سلوک شاهانه در ایران باستان ،با ا ترام به طبیعت و تأکید بر
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دیدگاه زیست محور ،انسان را ازئی از طبیعت دانسته و همسو و همدا با طبیعت سعی در
بهرهبردار از آن داشته است.
آشناشدن مردم ایران با فرهنددگ باسددتانی رددود ،کدده روزگددار بددهعنوان یکددی از اولددین
تمدنها اهان ،منشور قوق شهروند و دیدگاهی زیستمحور به طبیعت داشتهاند ،در
رفتارهددا امددروز آنهددا نیددز بیتدداثیر نخواهددد بددود و آگدداهی از آن بدرا اقشددار مختلددف و
بهرصوص اوانان میتواند در ن رش فعلی آنها به محیط زیسددت و منددابع طبیعددی کشددور
بسیار موثر واقع شود .رمت محیط زیست از ابعاد مذهبی و یا در قالددب تفکددر و اندیشدده
سیاسی پادشاهان میتواند نمود از تواه راص ایرانیان در گذشته به محیط پیرامونی رود
و ا یا و آبادانی ف ا زیستی باشد .بدون تردید این مهددم اگددر در ارتبدداط بددا اسددطورههددا،
آئینها و مذاهب و کمرانی پادشاهان شکل گرفته باشد میتواند همیشه به شکلی پایدددار
مطرح باشد و مرکز ثقلی برا تواه دادن به آیندگان قرار گیرد.
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