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خاص خیود و نیو تعیامالت و رویکردشیا  ،جامعیها بسیته پدیید
وردنید کییه ضییم حییرف مخایفییا و رقیبییا  ،انتفییا حییداکار از

امکانات و مواهب ماد و معنو در صرصۀ اجتماص و اقتصیاد را

در انحصار خود گرفتند .برخورد بسیار قهر میز موبدا با نهضیتهیا
و جنبشها اجتماص و اصتقاد رقبا و ادیا غیرهمسیو و تسیط بیر
منابع قدرت و ثروت در قایب رسمیت یافت دی زرتشت ،همراهی

دو نهییاد دیانییت و سییطتنت در صصییر ساسییان و کییارکرد متنییو

تشکدهها ،به هما نسبت که ای طبقۀ اجتماص را برخوردار کیرد،

جامعه را در سییر توسیعه و صیدایت فراگییر سییبپیریر نمیود .ایی
پژوهش بر

است تیا بیا اسیتفاده از شییوۀ تحقیی کتیا خانیها و

تحطی تطفیق دادها تاریخ  ،با بهرهگیر از منابع متنیو  ،جایگیاه
موبییدا در جامع یۀ ساسییان را شناسییای کنیید و ضییم تمرکییز بییر

فعاییتها و صمطکردها اقتصیاد موبیدا  ،بخشی از سیاختار نایا

سیاس و اقتصاد ساسانیا را واکاو نماید و از

دو ،قسیمت از

هویت تاریخ و پیشینۀ فرهنگ و تمدن اییرا زمیی را در خیری
دوره از صهد باستا مورد استقرا و استدالل قرار دهید .نتیای حاصی

حییاک از

اسییت کییه موبییدا صییالوهبییر فعاییییتهییا فرهنگ ی ،

اجتماص و اصتقاد  ،بر بخش وسییع و قابی تیوجه از فعایییتهیا

اقتصاد نیز تسط داشتند و از ایی راه بیه صاییدات صمیدها دسیت

یافتند و بر چرخۀ اقتصاد کشور اثر گراشتند.

واژههااای کلیاادی ساسییانیا  ،موبییدا  ،کییارکرد اجتمییاص ،
فعاییتها اقتصاد  ،تشکده.
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 .1مقدمه

اردشیییر اول ،مؤسییش شاهنشییاه ساسییان  ،بییا اقییدامات هدفمنیید بییرا تشییکی حکییومت
متمرکیز ،موجبیات انسیجا و یکپیارچگ تشییکیالت دینی را فیراهم کیرد و درنتیجیۀ ایی
صمطکرد و حمایت اصقا او ،مراکز پراکندۀ دین ای دورا تحت پوشش نهیاد و طبقیها
خاص در خدمت حکومت در مد .ای مراکز ضم ارائیۀ خیدمات گونیاگو بیه جامعیه و
دویت ،در ارکا قدرت سیاس و اقتصاد هم سهیم شدند .ای همراه  ،پیامدها بسیار
را در جنبهها گوناگو اجتماص  ،سیاس و اقتصاد در بتی جامعیۀ ساسیان از خیود بیه
یادگار گراشت.
موبییدا  ،در مییدت فراتییر از چهییار سییده حاکمیییت ساسییانیا در ایییرا  ،از سییاختار
ضییابتهمنیید بییا تشییکیالت سطسییطهمراتبی صییریو و طویی برخییوردار شییدند و تقریبیاً همییۀ
صرصهها حیات فرد و جمع مردما زمانیۀ خیود را تحیتایشیعا قیرار دادنید .ازجمطیه
کارکردها مهم نهاد دیانت که هم پشتوانۀ قابی اصتمیاد را در اسیتمرار قیدرت بالمنیاز
موبدا و ماندگار

ها در هر قدرت فراهم م کرد و هم به

ها توا حضیور در همیۀ

صییحنههییا اجتمییاص را می داد ،کییارکرد اقتصییاد موبییدا ازجمطییه در قایییب سییازوکار
تشکدهها در سراسر کشور بهویژه در سه تشکدۀ شاخص

دورا بود.

فهم ارکا ساختار اقتصاد ساسانیا  ،بهرغم همۀ پژوهشها و تحقیقیات انجیا شیده در
سدهها اخیر براساس دادهها تاریخ و اکتشیافات باسیتا شیناخت و نییز بیرخالف ابعیاد
سیاس  ،اصتقاد و ساختار طبقات

روزگار ،یکی از مؤیفیههیا مهیم در شیناخت نایا

حاکم و معرف صناصر حیات جمع و تاریخ اجتماص ایرانیا در
نایافته و ناشناختۀ
بود که در

دورا است که نقیاط

بسیار است .ازجمطه اینکه جامعۀ اییرا ساسیان دارا نایام طبقیات

 ،طبقات گوناگو  ،کارکرد و جایگاه خاص خود را داشتند و بر یند صمطکرد

مجموصیۀ ارکییا و ارگییا هییا موجیود در

 ،گونیها از سییاختار سیاسی و اجتمییاص را

بهوجود ورد که با انسجا و استحکام خاص ،قابطیت
قر  ،بهصنوا یک از دو قدرت برتر جها

را پیدا کیرد کیه بییش از چهیار

روز ،استمرار بیابد.
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پژوهش حاضر درپ پاسخگوی به ای سؤال است که موبدا و کارکرد اقصاد

نیا

از چه جایگاه ،ابعاد و اهمیت در نایا سیاسی  -اجتمیاص ساسیان برخیوردار بیوده اسیت.
موبدا و تشکدهها تحت اختیار نا یک از ارکیا مهیم اجتمیاص و اقتصیاد جامعیۀ
ایرا صصر ساسان بودند.

ها صالوهبر سهیم بود در ساختار قدرت سیاس  ،بخش ثابیت

از تشکیالت اقتصاد را تحت اختیار داشیتند و از انتفیا و صاییدات مت ییر هیم بهیرهمنید
بودند.
 .2جایگاه و اهمیت موبدان در جامعۀ ساسانی

اطال از جایگاه طبقات و نو حیات سیاس  ،اجتماص و نقیش فرینی موبیدا در صرصیۀ
زندگ فرد و جمع  ،کیفیت نفوذ
ها با دشمنا

ها در دسیتگاه حکومیت ،ماهییت و مییزا مبیارزۀ

یی مزدیسنا و موارد از ای قبی  ،جمطگ مقدمات هستند کیه بییانگر و

معرف ویژگ ها ،خصوصیات ،کیفیت صمطکرد اجتماص و اصتقاد موبیدا و تبییی کننیدۀ
مراتب اجتماص  ،جایگاه طبقات و نقش فرین

ها در ساختار ناا اجتماص جامعۀ اییرا

صصر ساسان اند .برا شناخت نو کارکرد و کیفیت صمطکرد اقتصاد موبدا می بایسیت
در یک قایب کط و در چارچو مؤیفهها متیر در سیاختار نایا سیاسی ساسیان  ،بیه
معرفیی پایگیییاه و پاییییههیییا اقتیییدار روحانییییا زرتشیییت پرداختیییه شیییود و از قبیی

،

بهطوراختصاص  ،صمطکردها و فعاییتها اقتصیاد و مسیاص میای موبیدا میورد اهتمیا
قرار گیرد.
روحانیت زرتشت صصر ساسان  ،نهتنها در مراتب مختط

زنیدگ خصوصی و حییات

اجتماص جامعۀ ساسان  ،صیاحب ری و برخیوردار از نفیوذ مهیم در اتخیاذ تصیمیمهیا و
تدابیر در انجا کنشها و واکنشها گوناگو تحوالت تاریخ مردما زمانۀ خود بودند،
بطکه بهویژه در دورههای خاص -کیه روحانییا بیانفوذ ههیور کردنید و بیهدییی سسیت
دستگاه سطتنت ،قدرت اثرگرار غیرمتعارفتر را تجربه کردنید و بیا رنگیی تیر کیرد
تعصبات دین  ،همچو کرتیر برخورد با مخایفا بهویژه اقطیتها دین و نحطهها فکیر
و مسطکها اجتماص را شدت بیشتر بخشیدند -در صیزل و نصیب شیاها و جابیهجیای
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کانو ها قدرت ،دخایت مستقیم داشتند و بهزصم کریست س  ،)2۸۶ :13۷۵(1برخیوردار
موبدا از ح صزل پادشیاه اسیطحۀ خترنیاک بیود کیه دسیت

هیا را در اجیرا مقاصید

جانبدارانۀ خود باز م گراشت.
موبدا در هر فرصت برا بهدست ورد قدرت ،بس دامنۀ نفوذ ،وصول بیه مقاصید،
کسب منافع و ازدیاد

می کوشییدند .در تیا گیرار شیاها ساسیان  ،یکی از مقامیات

رسم پیوسته حاضر ،موبدا موبد زمانه بیود و بیهرغیم حضیور بزرگیا خانیدا سیطتنت ،
مقامات صای رتبۀ ناام  ،دیوا ساالرا و افراد ذ نفوذ دیگر ،تا فق از دسیت او بیه شیاه
محول م شد که خود نمود نوص تقدس و مشیروصیت میرهب بیود .روحانییا می بایسیت
اطمینا م یافتند که پادشاه ینده
تبعیت م کند .در سالها

گونهکه الزمۀ ییی زرتشیت اسیت ،از دیی زرتشیت

غازی استقرار دویت ساسان  ،پادشاه موبدا را منصب و یقیب

م داد؛ اما بعدها ،شیاید در اییا شیاپور دو  ،موبیدا موبید کیه یقیب او بیه قییاس از یقیب
شاهنشاه بهوجود مده بود ،وهای

روحان نایر واگرار مناصب دین را برصهده گرفیت

و وهیفۀ گراشت تا بر سر پادشاه جدید با او بود (فرا  .)234 :13۷۷ ،درپ کوششهیا
کرتیییر و ذربییاد مهراسییپندا و م ییان کییه مقاصیید مشییابه درسییر داشییتند ،روحانیییت
دستبهکار سازمانده خود بهصورت دستگاه دین دویت شد و اختییار میوز

و داور

را بهدست گرفت و بهشک روزافزو در کارها دویت نفوذ کرد .داورا هیم برخاسیته از
طبقه موبدا بودند و در ریس

ها موبدا موبد قرار داشت که به ماابۀ یک مرجیع قضیای

صای صم م کیرد (یارشیاطر .)4۵ :13۷3 ،در تمیا دورا حاکمییت ساسیانیا  ،روحانییا
زرتشت و پادشاها ساسان  ،پیوسته دو پایۀ اصط حکومت و دو صنصر اثرگیرار در جامعیۀ
ایرا

روز بودنید کیه در سییر همسیو و در حیایت دوجانبیه ،منیافع یکیدیگر را تیممی

م کردنید .موبیدا بیا انحصیار کیرد تبطییی دیانیت و صهیدهدار نایارت و ادارۀ بیشیتر
نهادها اجتماص و فرهنگ  ،با تابیت و اشاصۀ مشروصیت ناا سیاس موجیود و خی مشی
کط حاکما  ،سیاست دربار ساسان را با خود همراه کردند و در امر قدرت سیاس و بهتبع
در قدرت اقتصاد  ،جامعه ،برخوردار از مداخطه و مشارکت شد که تجط ایی وحیدت
. Christensen

1
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رویه ،بخش از رما و راهبرد بنیا گرار ساسان بود (شیپما  )۸۸ :13۸4 ،و از قب تجمیع
همی مویفههیا قیدرت ،یعنی نییرو اجتمیاص روحانییت ،قیدرت فرمیا روایی و تیوا
اقتصاد بود که طر تمرکزگرای

ها جامۀ صم به خود پوشاند (بهیار)۵۵-۵4 :13۷۵ ،

و نقیصۀ فقدا یک پیکرۀ منسجم دین با متیو میرهب جدیید نییز در ابتیدا همیی دورۀ
تاریخ  ،در صهد اردشیر و بهدست تنسر صمط شد (زنیر .)30۵ :13۷۵ ،ایی نایا سیاسی و
اجتمیاص ییا اصتقیاد  ،ازجمطیه میان و

اصتقاد هرگاه با نهضتها و جنیبشهیا مختطی

مزدک روبهرو شد ،دستگاه روحانیت رسم به کمک حاکمیت مد و از

دفیا کیرد و

را از بحرا صبور داد؛ چنا که کرتیر در صهد مان چنا کرد (درییای  )۶۸ : 13۸2 ،و
با مساصدت و اهتما او بود که دی زرتشت در قاییب ییک دیی سیرکو گیر و ارتجیاص
ههور کرد (شیپما  .)32-31 :13۸4 ،کرتیر در کتیبۀ خود در کعبیۀ زرتشیت بخشی از ایی
خ مش و رویکرد را انعکیاس داده اسیت (تفضیط  )۷32-۷30 :13۷0 ،و کتیبیۀ سرمشیهد
فهرست بطندباالی را از اقطیتها و ادیا سرکو شده ،اصم از یهودیا  ،مسییحیا  ،مانوییا ،
منداییا  ،بوداییا و برهمای هیا ارائیه می کنید (زنیر .)31۷: 13۷۵ ،از ایی قیرار ،بخشی از
مساص روحانیا زرتشت بهمنایور تحقی وحیدتگرایی کیه بخشی از راهبیرد حاکمییت
ساسان بود ،صمط شد (یوکونی  .)1۵۸ :13۸۵ ،از طرف  ،پدیدۀ تمرکزگرایی از مقیوالت
بود که شاها ساسان پیوسته به
دی و دویت در درو حاکمیت تال

اهتما داشتند.

ها برا تمرکز بخشید بیه دو اصی

زیاد کردند (بیان  )10 :13۸0 ،و برخالف شیاها

هخامنش که بهزصم برخ  ،در رویکرد دین خود ،دارا نو خاصی از تسیاه و تسیام
مرهب بودند (بنونیست ،)31-21 :13۵4 ،متاب

نچه که از فحوا متیو تیاریخ و دینی

زرتشت برم ید ،مقا موبدا در ای دوره بهشدت افزایش یافت (یعقوب )13۵/1 :1344 ،
و به همیا نسیبت نفیوذ

هیا در امیور سیاسی و اجتمیاص و اهتمیا بیه تعصیبات دینی و

جانبدار از اهداف و رما حاکمیت بیشتر شد.
رسم شد دیی زرتشیت در دورۀ ساسیان  ،بسیتر مناسیب بیرا ارتقیا جایگیاه و
قدرت روحانیت رسم فراهم کرد .بهیرهمنید از حقیوق چیو تیا بیر سیر شیاه نهیاد ،
شرکت در شورا سطتنت  ،مشارکت در انتخا وییعهد ،در اختیار داشت معابد ،دارا بیود
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ح قضاوت و تعطیم و تربیت ،و نیز برخوردار از ح مایکییت میاد و معنیو بیر بخیش
بزرگ از منابع ثروت جامعه (بیان  ،)41 :13۸0 ،جمطگ  ،ای امکا را فیراهم می کیرد تیا
موبدا بتوانند ،بهصورتمستقیم ،به مراکز و منابع اصط قدرت دسترس پیدا کنند و از قبی
به تمک و برخوردار ماد برسند.
از یک طرف ،ای امکا در شریعت زرتشت با نگاه اصتقاد تشری و تشریع شده بیود.
دی زرتشت در کوچکتری مسائ مربوط به زندگ فرد در ابعاد فرد و اجتمیاص وارد
شده و از هنگا توید تا مرگ ،همۀ امور ماد و معنو را بهگونها تشریع کیرده بیود کیه
در مراح گوناگو حیات یک فرد ،چو توید ،تحصی  ،صروسی  ،اصییاد ،تشیییع جنیازه و
انجا معامالت ،انجا دقی و درست هیچیک از

(مینو خرد .)4۸ :13۶4 ،طبقیات مختطی

ها بیدو دخاییت موبیدا ممکی نبیود

میرد بیه شیک جبیر و صامدانیه بیا روحانییا

رودررو م شدند و در امور روزمرۀ فرد یا اجتماص خود چو قضیاوت و تحصیی از
گریز نداشتند (ایما پور .)2۷۵ :13۷1 ،قوا داور  ،بهطوراخص ،متعط به روحانیا بود

(کریست س  )32۶ :13۷۵ ،و بر ای اساس رهبر امور قضای نیز برصهدۀ پیشوا روحانیا
زرتشت  ،یعن موبدا موبد قرار داشت؛ چنا که کرتیر در صهد بهرا دو  ،ریاسیت دادگیاه
صییای کشییور و مقییا داور داورا را صهییدهدار بییود (کاوسییبح  )۸4 :13۵0 ،و در دصییاو
حقوق ری موبیدا موبید بیر دیگیرا تقید داشیت و نقیو و نسیخ ری او ممکی نبیود
(کریست س  .)32۷ :13۷۵ ،از طرف دیگر ،صقاید و باور صامیانه هم بیر شیدت ایی نفیوذ و
اثربخش م افزود .ماالً هر فرد در مدت شبانهروز بر اثر اندک تسام  ،دستخو
پطید و نجاست م شد که شیوۀ تتهیر

گنیاه و

منوط به راء و ارادۀ موبیدا بیود و ایی روییه،

پیوسته بر حجم خرافات م افزود و امیور مربیوط بیه موبیدا افیزایش می یافیت؛ چنیا کیه
موبدا در امور چو صتسه کرد  ،قضا حاجت ،چید ناخ و مو ،روش کرد چراغ
و مانند

ها مراسم جداگانه و دصاها مخصوص ارائیه می کردنید (بییان  )42: 13۸0 ،و

ایییی رونییید سیییایۀ نفیییوذ و قیییدرتگییییر روحانییییا را هرچیییه بیشیییتر افیییزایش داد
(.)Brosius, 2006: 188
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روحانیییا در سییاختار سیاسیی  ،قضییای و اجتمییاص جامعییۀ ساسییان  ،دارا ناییام
سطسطهمراتب و طبقات در طبقیۀ خیود بودنید.

هیا در ریس سیایر طبقیات اجتمیاص قیرار

داشتند و برتری طبقه بودند (طبر  )۵20/2 :13۵2 ،و ایی خیود یکی دیگیر از زمینیههیا
رشد نفوذ و قدرت سیاس و اقتصاد

ها بود که احترا و منزیت بسییار را بیرا

هیا

فراهم م کرد (یعقوب )422 /1 : 1344 ،؛ حت ای مقا و اصتبار ،بهطورموروث  ،بیه اصقیا
ها نیز منتق م شد (دوش گیم  .)1۵۶ :13۷۵ ،مجموصۀ قوانی کشیور ،دیی رسیم و
رویکرد سیاس حاکمیت وقت نیز ای پایگیاه و نقیش موبیدا را تابییت ،حماییت و حفی
م کرد (پیگویوسکایا و دیگرا  )420 :13۵9 ،و ورود و ارتقا سایر طبقات و افراد جامعیه
را به ای طبقه ،محدود و ممنو م کرد (مفتخر و دیگرا .)9۵ :13۸۷ ،
 .3سلسلهمراتب موبدان در عصر ساسانی
طی

وسیع موبدا صصر ساسان درمجمو  ،دارا سه گروه با زیرمجموصهها کوچکتر

بودند که هریک در بخش از امور اجتماص  ،کارکردها متفاوت را برصهده داشتند.
 .1-3مغان -مگوان -مغ

اهمیت ای گروه از روحانیا از انبوه مهرها باق مانده از

ها و کارت استعمال نا

هیا

در مهرهییا پیداسییت .اییی گییروه در امییور مییرهب و حکییومت اشییت ال داشییتند و دارا
کارکردها اقتصاد ویژها بودنید (درییای 13۸2 ،ایی )4۵ :؛ امیا درصیی حیال از حیی
سطسطهمراتب در پایی تری رده از مراتب روحانییا قیرار داشیتند و بیشیتری تعیداد از طبقیه
روحانیت را شام م شدند (دینور .)92 :1340 ،
 .2-3هیربدان

بهزصم برخ پژوهشگرا  ،هیربد به معنا روحیان

تیش اسیت (یارشیاطر )۵۷2 :13۷3 ،و

بیییهزصیییم برخییی دیگیییر ،منزییییت هیربیییدا در ابتیییدا فراتیییر از موبیییدا بیییوده اسیییت
( .)Keryendbroek, 2012: 226از هیربدا ِ هیربد معروف م تیوا از «تنسیر» نیا بیرد کیه
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احتماالً در زما اردشیر یکم م زیسته است و «زروا داد» پسر مهرنرسه از خاندا سیپندیاذ
نیز مقا هیربدا هیربد داشت (کریست س  .)13۷ :13۷۵،ای طی
امور چو مشاغ

از روحانیا زرتشت در

موزش  ،فرهنگ  ،تجار و مسائ اجتماص مربوط به مردما اشت ال

داشیتند (.)lawtoK, 2012: 227; Bailey, 1957: 43; Wikander, 1946: 35

هیا در

ایایت فارس تمرکز یافته بودند (طبر .)1۷۵/2 :13۵2 ،
 .3-3موبدان
ای ی طی ی

از طبق یۀ روحانیییا زرتشییت در ریس طبق یۀ روحانیییت قییرار داشییتند و از نفییوذ

فوقایعادها در امور اجتماص برخوردار بودند (ایما پور .)2۷۶ :13۷1 ،مقا موبدا موبید
در انحصار

ها بود و ای یقب از زما هرمز اول متداول شید .موبیدا مهیمتیری مشیاغ

مهم دین و قضای را برصهده گرفتند و از صای تیری مراتیب منزییت و اصتبیار اجتمیاص در
میا روحانیا برخوردار شدند (دینور .)110 :1340 ،
هریک از ای اقشار روحیان  ،سین و رسیو و شیم وییژها بیرا خیود قائی بودنید؛
چنا که «هیربدا پارس بیشتر حاف سنتها شفاه بودنید و
مکتو که نزد موبدا

ذربایجا رای بود ،معتبر م شمردند» (ویید گیر .)1۵2 :13۷۷ ،

از نار مکان و مح استقرار هم،
فعاییتها تبطی

را در مقابی سینتهیا

ها متفاوت از هم تمرکز پیدا کردنید؛ چنیا کیه مرکیز

و موزش موبدا در شیز ذربایجا (فردوس  /9 :1314 ،ابیات -1۵9۵

 )1۶4۵و هیربدا در استخر فارس (فرا  )22۷ :13۷۷ ،بیود .در بسییار از منیابع اسیالم ،
م ا و موبدا را یک دانسته و ازای رو بیشتر به شر مناصب و مقامات در قشر هیربیدا و
موبدا اکتفا کردهاند که از

جمطه م توا به موارد ذی اشاره کرد:

 مقام موبدان موبد :1و در زمینۀ ایما و تقوا ،ارز هیا اخالقی  ،صطیو و معیارف ،وموزهها دین دارا قابطیتها وییژها بیود و در مسیائ مختطی

سیاسی  ،اجتمیاص و

 .1طبر ( ،)۵۸2 /2 :13۵2از چنی منصب برا نخستی بار در زما اردشیر یاد م کند که «فاهر» نا داشیته و اردشییر
مقا «موبدا موبد » را به او داده است.
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فرهنگ نیز صاحب تبحر و تخصص بود .او همچنی از مقامات صیای ادار و رئییش امیور
دین روحانیت بهحسا م مد و شخصاً از جانب پادشاه انتخیا می شید (کریسیت سی ،
 .)220 :13۷۵وهییایف چییو رهبییر امییور دینیی  ،صییدور فتییوا ،ناییارت بییر ادارۀ امییور
تشکدهها کشور و مقا اندرزباذ بیرا مشیاورۀ میرهب دربیار (حمیزه اصیفهان :134۶ ،
 ،)220ریاست دادگستر (مقا داورا دادور) ،ریاست جماصت پزشکا  ،ریاسیت دادگیاه
جرایم مقامات صای (مشکور ،)۷۵ /2 :13۶۶ ،رسیدگ به دصیاو صطییه شیاه ،رسییدگ بیه
دصاو صطیه اقطیتها ،ریاست امور قانو گرار و ناارت بر اجرا

ها (گیرشم :13۷4 ،

 ،)311صضویت در شورا سطتنت ،وهیفۀ گراشت تا بیر سیر شیاه (کریسیت سی :13۷۵ ،
 )20۵و ،...برصهدۀ او بود؛ حت در امور ناام هم مورد مشورت شیاه بیود و در جبهیههیا
جنگ هم حضور م یافت (پروکوپیوس.)۵2-۵1 :13۶۵ ،
 مقام هیربدان هیربد :ای صنوا و جایگاه پش از مقیا موبیدا موبید از منزییت و اصتبیارویژها برخوردار بوده و ریاسیت قشیر روحیان هیربیدا را برصهیده داشیته اسیت (طبیر ،
 .)21۷ /2 :13۵2ای مقا در بعضی از دورههیا تیاریخ ایی صصیر بیر حسیب تحیوالت

ساختار قدرت دارا پایگاه و جایگاه معتبرتر بوده است ( نامۀ تنسر .)190 :13۵4 ،در ایی
دوره مقا ریاست تشکدهها را با صنوا «م ا میی» (ابی مسیکویه )410 /1 :13۶9 ،ختیا

م کردهاند و ناارت بر موقوفهها با م ا اندرزبر و مقیا ارشید قضیات (دادورا دادور) را
صهیدهدار بیوده اسیت (فردوسی  /9 :1314 ،ابییات  .)1۶39-1۶3۵بعیالوه مناصیب دیگیر
وجود داشته که

ها نیز از حی

اجرا و انجیا برصهیدۀ هیربیدا بیوده اسیت .از

جمطیه:

دادور که قضات دادگاهها بودند؛ سپاه دادور (قاض یشکر)؛ زَرَتُشتر (رئیش همۀ پزشیکا
روحان و جسمان )؛ مقا دستور که متبحر در صطو و مبان مرهب و فطسفه دی بود و مقا
وَربَد که از مممورا صای رتبه بهشمار می مید (طبیر )210 /2 :13۵2 ،؛ زَئیوتر کیه رئییش
اجرا مراسم تشکده بود (وید گر  )219 :13۷۷ ،و زیردستا او که گروه هفتنفیره
و همگ روحان بودند و به انجا مراسم م پرداختند و «رَتو» خوانیده می شیدند (بارتطمیه،
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 .)401 :1344روحانیان  1که صهدهدار حف روشنای

تش در همیهحیال بودنید و «راسیپ »

خوانده م شدند (هوار )1۷۶ :13۶3 ،و نیز ذربر که پاسبا و مممور نگهدار

تش بودنید

و در مرتبیۀ پییایی تییر قییرار داشییتند (خییوارزم  .)13۸ :1404 ،ای ی مجموصییه ،همگ ی  ،از
روحانیا و طبقۀ روحانییت زرتشیت بودنید کیه حجیم وسییع از شیاغال حکیومت را در
صرصهها مختط

جامعه در همۀ شهرها ،بهویژه پایتخت و سه منتقۀ فارس ،ریوند خراسا

و شیز ذربایجا  ،برصهده داشتند 2.گستردگ و فراخ فعاییتها فراوا موبیدا  3امکیا
دسترس و دخایت

ها در امیور اقتصیاد را تاحدچشیمگیر فیراهم کیرده و زمینیهسیاز

تمثیرپریر اقصاد ساسان و ناا مای ساسانیا از موبیدا و نیو حضیور
ایرا

هیا در جامعیۀ

دورا م شد.
بهطورمشخص و مجزا ،موبدا صهید ساسیان دارا کارکردهیا متفیاوت بودنید و در

صرصهها گوناگون فعاییت داشتند که از گستردگ و اهمیت فراوان برخوردار بود .میاالً
در امر تعطیم و تربیت که در همۀ ستو  ،از مبتد تا صای  ،در اختیار و انحصار موبدا بیود
(کریسییت سی )142 :13۷۵ ،؛ در مقویییۀ طبابییت و پزشییک  ،بسیییار از موبییدا از پزشییک
سررشته داشتند و برخ از

ها پزشکا میاهر بودنید (رضی )2۸0 /1 :134۶ ،؛ در امیور

سیاس  ،موبدا در اجرا و انجا ای بخش از کارکرد خود کیه بیهیحیا پیرداخت بیه امیور
 .1مؤی

کتا ایمط و اینح دربارۀ اهمیت نقش موبدا موبد م نویسد« :مگوک بیه متابعیت او منقیاد بودنید و از

متاو او امر و نواه او تجاوز ننمودند و به احترا او سیاص بودنید؛ چنیا کیه تعاییم سیالطی کننید» (شهرسیتان ،

.)1۷9 :13۵0

 .2روحانیا در یک سیر تاریخ چندصدسایه تا زما ساسان  ،موقع و مقا اجتماص خاص یافتند و به اقتضا زمیا و
شرای جامعۀ ساسان از امتیازات ویژها برخوردار شدند که فراتر از همۀ دورهها قب و بعد از

بیود .دامنیۀ وسییع

فعاییت روحانیا در امور صرف و مرهب سبب شده بود که بسیار از مسیائ و پدییدههیا بسییار معمیوی جامعیه نییز
رنگ تقدس و صب ۀ دین بگیرد .به تعبیرکریست س « :صمو مرد م ا را مقدس شیمرده و احتیرا می کردنید ،امیور

صامه خط  ،بر طب نصای و پیشبین م ا ترتیب و تمشیت م گرفت و مخصوصاً در دصاو اشخاص دقت م کردنید
و با نهایت مواهبت جریا وقایع را در نایر گرفتیه و فتیو می دادنید و هیاهراً هییچچییز را مردمیا درسیت و قیانون

نم دانستند؛ مگر نکه به تصدی م

رسیده باشد» (.)13۷ :13۷۵

 .3صنوا موبد نخستی بار در سدۀ سو میالد  ،در سنگنوشتههیا کرتییر نماییا شید ( .)Gerent, 1990: 94گوییا
نرس نیز در سنگنوشتها

ای صنوا را برا کرتیر نگه داشته است ( )Skgarvo, 2012: 608و ای نشیا می دهید

که ای صنوا در سدۀ چهار اهمیت بیشتر یافته است (صریا .)124 :13۸2،
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دربار و اصمال تمثیر بالواسته در امور کال کشور از اهمیت خاصی برخیوردار بیود ،دامنیۀ
فعاییت نمادین را تجربه کردنید .از اهیم فعایییتهیا موبیدا در ایی زمینیه ،می تیوا بیه
موارد چو تمیید گزینش مقا شاه اشاره کرد .هرچنید در ابتیدا دورۀ ساسیان برابیر بیا
اسناد تاریخ  ،انتخا و گزینش وییعهید بیا شیخص شیاه بیود ،پیش از میدت ایی امیر نییز
برصهدۀ بزرگا کشور و موبدا گراشته شد (دریای .)19 : 13۸2 ،
پادشاه ممک بود به بهانههاى گونیاگو میتهم بیه بی یییاقت شیود؛ از

جمطیه هرگیاه

پادشاهى متاب تعاییم روحانى اصام رفتار نم کرد ،ناالی بهشمار م رفیت .اگیر چنید نفیر
براى سطتنت پیدا م شدند و هریک از

ها متکى بر فرقیها از نجبیاى صیای رتبیه بودنید،

ریى روحانى اصام تعیی کننده و ارج بود؛ چیه او نماینیدۀ قیدرت دینیى و ماهیر ایمیا و
اصتقاد مرهبى مطت محسو مىشد (کریستی س  .)1۸1 :13۷۵ ،همچنی در اجیرا سینت
تا گرار پادشاه و تشریفات

 ،بهصنوا بخش از مراحی

شاه و مشروصیت حکومت و  ،موبدا نقش نمادی داشتند.

غیازی رسیمیت ییافت مقیا
ها صالوهبر نکه به دسیت

خود بر سر شاه تا م گراشتند ،در حی تا گرار  ،بهصنوا بخش از سینت جیار  ،شیاه
ختبها ایراد م کرد که در

نوص تعهد شفاه طرفی در یزو حف احترا دو دستگاه

دیانت و سیاست بیا م شد (تفضط .)23۸ :13۷۸ ،
مالزمت با شاها  ،بخش از نمود کارکرد سیاس موبدا در ساختار قدرت بود .موبدا
در کنییار شییاه و سییپاهیا در میییدا نب یرد حاضییر م ی شییدند (اوشیییدر  )4۵ :13۷1 ،و در

شکارگاه نیز همراه شاها بودند ( 1کریست س  .)1۵۶ :13۷۵ ،هفیت مجطیش صطمی نوشیی

روا (هفت بز نوشی روا ) (خیایق متطی  )4۵ :13۸۷ ،بیا موبیدا نییز بییانگر مقیا واال،
قدرت و نفوذ موبدا در دربار شاها ساسیان اسیت (جیاح  .)14۶-1۷3 :13۸۶ ،سیخنا
بوذرجمهر ،دانشمندتری موبد دربار ،حاک از خرد ،دانش و اخالق ستودن اوست .و به
پرسشها خسرو اول پاسخها حکیمانه م دهد و در پایا مجطیش هفیتم ،شیاه بیه و
گن ب شمار م بخشد (فرا  .)191 :13۸3 ،از یک نسیخه ختی چنیی برمی یید کیه در
 . 1در کارنامگ اردشیر بابکا  ،نا موبرا موبر ،ایرا سپاهبر ،دبیرا مهشت ،اندرزبر و اسپوهرگا در ردی
رکا شاه درموقع شکار مده است (کریست س .)1۵۶ :13۷۵ ،

مطتزمیا
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دربار خسرو بهجز بزرگمهر ،بختگا  ،موبدا موبد و یزدگرد دبیر ،هفتیاد تی از دانشیمندا
دیگر ،دایم در خدمت شاه بودند (محمد مالیر .)9۷-9۶ :13۵۶ ،
 .۴اهمیت آتشکدهها در ایجاد و توسعۀ فعالیتهای اقتصادی موبدان

تشکدهها کیه تمامیاً در اختییار طبقیات روحانییا بودنید؛ در تیاریخ سیاسی ساسیانیا  ،در

ساختار اجتماص و در ناا اقتصاد امپراتور ساسان و نییز در رویکیرد دربیار و دسیتگاه
حاکمۀ

روزگار ،جایگاه پراهمیت داشیتند .قیدرت ایی اثرگیرار و اهمییت

شک استورها و تاریخ

در دو

قاب بررس و رسیدگ است 1.پیونید داد شیاها اسیتورها

چو کیخسرو ،بهصنوا شخصیت محبیو  ،بیا تشیکدههیا

ذرفرنبیی و ذرگشنسیب در

رویکرد روحانیا و ادبیات صامیانه ،ارائۀ ییک ایگیو مؤمنانیه از فیرد زرتشیت اسیت تیا
جاذبها باشد در جر مؤمنا و متشرصا به تشکدهها (بویش .)101-100 :13۸4 ،برتر
کیخسرو بر افراسیا و نو توس او به تشکدهها و مورد تفقد قیرار داد موبیدا (ثعیایب
مرغنیی  ،)1۵۵ :13۷۵ ،در ادبیییات اسییاطیر نمییود دیگییر از اییی اهمیییتبخشیی بییه
تشکدههاست و از همی با
تش

مده اسیت کیه گشتاسیب تشیکدۀ دییجیا را برپیا کیرد و

را برافروخت و چندی وق

به

اختصیاص داد (قمی  )۷4 :13۶1 ،و ییا بهمی

پسر اسفندیار در سیستا با کشت رستم و فرامرز ،در تممی روز سپاه و مخار هیربیدا و
تشکدهها مال بسیار بهدست ورد (طبر  .)4۸4 /2 :13۵2 ،کتیبۀ شاپور در کعبیۀ زرتشیت
نیز به برپا داشت

تشهیا بهیرا در شیهرهای کیه بیهدسیت او فیت می شید ،تمکیید دارد

(.)Yamamoto. Y, 1981: 67; Choksy, 1988: 11; Wiesehofer, 1987: 376

 .1منابع اسالم متمثر از منابع زرتشت  ،ارتباط شاها با تشکدهها را به پیش از زرتشت م رسانند .جمشیید ،کیخسیرو،
گشتاسب و بهم از

جمطهاند .کیخسرو در تعقیب افراسیا وارد چاچ ،س د و بخارا م شیود و پیش از سیودگ و

استراحت به تشکدۀ ذرفرنبی م رود و ضم برل و بخشش بسیار به موبدا در بیهدسیت ورد افراسییا بیه نییایش

م پردازد؛ چنا که فردوس

ورده است:

بگسیترد بر موبدا سییم و زر
وز

جایگه سر به رفت نهاد

بر تش پراکند چند گهیر

هم رفت با کا دل شاه شاد
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در صهد ساسان پیوند مستقیم و انتفا دوطرفۀ دی و دوییت ،شیاها ساسیان را بیر
م داشت تا برا اجرا اهداف سیاس و اغراض اجتماص و اقتصاد خود ،تشکدههیا را
تحت حمایت خود بگیرند .تشکدۀ شهر گور یا اردشیرخوره (فیروز باد) که نماد شاه و
استقالل سیاس  -اصتقاد اردشیر بهشمار م رفت ،اویی

تشکدها بود که ضم نکه سیر

اردوا پنجم خری نماد قدرت سیاس حاکمیت اشیکان در
ثروت او هم بیه
اشتراک داد

ویختیه شید و خیزای و

رسیید ،غیازی گیا و نخسیتی قید در اهتمیا شیاها بیه تشیکده و
در قدرت سیاس و اقتصاد کشور را جطوهگر ساخت (اب اثیر.)۵۶ :1342 ،

تشکدهها صصر ساسان بسیار ثروتمند بودند و موبدا متوی ای

تشکدهها امیالک

حاص خیز و ساختما ها صای داشتند و ازای رو تروپات را که محطی صمیده در تمرکیز
روحانیییا بییود ،کشییور م ییا می دانسییتند ()Marcellinas, 1939: 23؛ بنییابرای بیشییتری
مهرها م ا در مجموصۀ تخت سطیما بهدست میده کیه در مهیر کیرد کاالهیا از

هیا

استفاده م شده ( )Frye, 1973: 60و معرف موقعیت ش ط و اجتماص روحانیا بوده است
( .)Frye, 1968: 118ای فق بخش از کیارکرد اقتصیاد م یا بیود (درییای : 13۸2 ،
 .)132بخش از ثروت تشکدهها هم از غنایم ،بخششها شاهانه و هدایا افراد بیهدسیت
م مد؛ چنا که تشکدۀ اردشیر همۀ گنجینهها اردوا پنجم را در اختیار گرفت (طبر ،
۵۸4-۵۸3 /2 :13۵2؛ اب اثیر .)۵۶ :1342 ،اردشیر و اصقا او پش از هیر پییروز و در هیر
مناسبت شاهانه ،هدایا و صتایا بسیار به تشکده اهیدا می کردنید و از قبی

بیود کیه

تشکدهها صاحب زمی و دا بسیار بودند (پریخانیا .)۵0 :13۷۷ ،
در منابع ساسان و اسالم  ،اهدا اموال به تشیکدههیا و برخیوردار

هیا از وقی ،

اهدا سر دشمنا م طو به نجا و تعیی مقا روحان مسئول از جانب شاه ،نمود دیگیر
از اهمیت اجتماص و اقتصاد

تشکدهها و متوییا

ها را در ایی دورا نشیا می دهید؛

چنا که به گفتۀ طبیر ( )۶4۸ /2 :13۵2از اصیالحات انوشییروا یکی هیم اصیال امیور
تشکدههاست .کرتیر در کتیبۀ خود در کعبۀ زرتشت ،خود را بخشکنندۀ هدایا و نرورات
میا

تشکدهها معرف می کنید ( Gigndux, 1991: 8; Grenet, 1990: 94; Chaumont,

.)1959: 176
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در اواخر دورۀ ساسان دیوا و خزانۀ هر تشکده به سرپرست یک موبد اداره می شید
(یوکونی  .)131 :13۸۵ ،از طرف

تشکدهها محدود به یک یا چند شهر خیاص بیا تعیداد

معدود نبودند .منابع اسالم به ساخت تشیکدههیا بسییار ،حتی در روسیتاها و شیهرها
کوچک به دستور شاها و دیگر افراد اشاره کردهاند؛ چنا که شاپور دو در حوای «جی »
در روستا حروا

کیرد (حمیزه

تشکدها بنا کرد و قریهها یوا و جاجیاه را وقی

اصفهان )۵1 :134۶ ،؛ بهرا پنجم 1سر خاقیا تیرک را بیه همیراه همسیر و امیوال او وقی

تشکدۀ ذرگشنسیب کیرد (طبیر )۶32 /2 :13۵2 ،؛ پییروز ،پسیر یزدگیرد ،درپی تمیرد
یهودیا «نیم از یهودیا اصفها را کشت و فرزندا

ها را بیه تشیکدۀ سیرو

ذرا

در قریۀ حروا به بردگ بخشید» (حمزه اصفهان )۵3 :134۶ ،؛ خسرو انوشیروا نیز درط
حمطه به رو از جانب ذربایجا به تشکدۀ ذرگشنسب رفت و ضم دصا بیه متویییا

،

اموای چو درهم و دینار و گیوهر بسییار بخشیید (فردوسی  /۸ :1314 ،ابییات .)۵10-490
خسروپرویز در تشکدۀ ذرگشنسب در غطبه بر بهرا چوبی  ،تیا و گیوهر و دینیار و میال
فراوا به موبدا و تشکده نرر کرد و پش از بازگشت از رو و پش از پیروز بیر بهیرا ،
ضم رفت به تشکده ذرگشنسب و دو هفته اقامت در

 ،دینار و گیوهر فراوانی بیه

بخشید (فردوس  /9 :1314 ،ابیات  .)1۶3۷-1۵۶1خسرو در قریۀ بارمی نیز تشکدها بنا و
همۀ دیهها اطراف را وق

کرد (حمزه اصفهان  .)۵۸ :134۶ ،ای چنی شاها پیش از

هر جنگ پیروزمندانۀ خود ،بخش از غنایم را به تشکدهها اختصاص م دادند و از ای راه
بخش از موجبات تمک و ثروتمند موبدا و امکا مشارکت نیا در اقتصیاد کشیور را
فراهم م کردند.
 .۵انتفاع موبدان از معادن  ،مزارع و دام در قالب نهاد آتشکده
بخشیشهیا فییراوا شیاها  ،اصیییا و اشیراف در قاییب غنییایم و ییا وقی

میال و بردگییا

خدمتگزار در تشکدهها ،تنها نمود بخش از صمطکرد اقتصاد و نقش فرین

تشکدههیا

 .1در تاریخ قم از ساخت تشکدها بهدست بهرا پنجم در طخرود در حوای ساوه سخ رفته و بییا شیده اسیت کیه
شاه بازار در

بهوجود ورد (قم .)23 :13۶1 ،
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و زمینهها ثروتاندوز موبدا در ساختار سیاس  -اجتمیاص ساسیانیا بیود .موبیدا در
امور چو انتفا از معاد و بهرهبردار از محصوالت مزار کشاورز و امور بازرگیان
نیز مشارکت فعال و رسم داشتند.
استقرار تشکدهها در محالت خاص که معاد مختط

معیدن و کیان هیا قیمتی در

ها تمرکز داشت ،ارائهکنندۀ دورنمای از اهداف اقتصاد موبدا در ای روزگار است؛
ازجمطه م توا به بنا سه تشکدۀ بزرگ ساسان کیه بقاییا
صامت بنا و تشکیالت صایم

هیا هنیوز هیم نمیود از

اسیت ،در منیاطق از کشیور کیه دارا بیشیتری حجیم از

منییابع معییدن اسییت ،اشییاره کییرد .ذربایجییا  ،ب یهویییژه منتقییه شیییز کیه تشییکدۀ بییزرگ
ذرگشنسب در

مستقر بود ،به گزار

منابع ،دارا معاد طال ،نقره ،جیوه ،زرنییخ زرد،

سر و سنگ معروف به یعی بینفش بیود (قزوینی  .)1۷2 :13۶۶ ،ابودیی

( )4۵ :13۵4از

چشمهها نفت با هزار درهم در مد در روز در منتقۀ شیروا یاد کرده است؛ همچنیی در
سایر شهرها پیرامون شیز ،در اردبی معدن از زا وجیود داشیت (همیا  .)4۶ ،در شیهر
ارا معد طال سنگی و سفید نقرهفا موجود بود که رنگ

با محیک سیرم می شیده

است (هما  )42 ،و در بادکوبه معد نفت بزرگ بود که از

چیاههیا کنیده و حیوضهیا

ساخته بودند که در تمطک متوییا

تشکده بود (قزوین .)۵۷1 :13۶۶ ،

وجود منابع نفت در شیز و ارا  ،معاد جیوه در شیز و شییروا  ،معیاد زرنییخ در شییز،
معد سنگ مرغش در ارمنستا و شیز و اینکه تروپات  ،ایایت بزرگ م یا بیوده اسیت و
ها در نجا امالک حاص خیز و ابنیۀ صای فاقید دییوار و حصیار داشیتند (کریسیت سی ،
 ،)1۷۶ :13۷۵همگی  ،دالیطی سییؤالبرانگییز در انتخییا ایی منتقییه در سییاخت تشییکده
ذرگشنسب و بهرهبردار

ها از ای مواهیب اسیت .ایی هدفمنید در انتخیا مکیان

تشکدهها بزرگ ساسان زمیان مشیخصترخواهید شید کیه بیدانیم در سیایر منیاط دو
تشکدۀ صاحبنیا دیگیر ساسیان در فیارس و خراسیا قیرار داشیتند .ایی حاییت مشیابه
همچنا برقرار بود .به گزار

منابع ،در فارس ،معاد نقره ،ه  ،سر  ،فسفر ،نفیت ،رو

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 51 /

و جیوه مورد بهرهبردار بوده است( 1اب حوق  .)۶۷ :13۶۶ ،حدود ایعایم م ایمشیرق ایی

م ر اشاره دارد که «در پارس کوهها و معید هیا زر باشید و نییز تشیکدههیا گبیرا »

( ،)3۷3 :13۷2و نیز به کا ها
معد

ه و گ سفید در نیریز ،زا نیکیو در ابرقیوه و جرمی و

ه و معد سیم در استخر اشاره شده است (اصتخر .)14۶ :134۷ ،

در خراسا  ،کا ها ریوند نیشابور ،جای که تشکدۀ ذبیرزی مهیر قیرار دارد ،بسییار
است .ریوند والیت م ا بود ( .)Schippmann, 1971: 29در ای مح بنیابر مشیاهدههیا
مورخا و ج راف نویسا اسالم  ،2کیا فییروزه موجیود بیوده اسیت و در پیرامیو

در

بیه کا رخا  ،در طوس دیگ سنگ  ،کیا هیا نقیره در بیروا  ،زر و سییم در بارمیا و
زصفرا نیکو در وشجرد و روناس در قوادییا و در کنیار رود هیتی نفیت و قییر و فییروزه
موجود بوده است (مقدس .)4۷۸ /2 :13۶1 ،
موبدا صیالوهبیر اسیتفاده و انتفیا از معیاد  ،از سیایر منیابع در مید چیو میزار
کشاورز و دا و مست الت نیز بهرهمند بودند .تشکدهها تحت توییت موبدا  ،مجموصۀ
کامط از یک تشکیالت منسجم و صاحب اماک و ابنیۀ متعدد و متعطقات مختطی
در

بیود کیه

ها صمارتها شاهنشی با گنبد بسیار مجط  ،ازجمطیه میزی بیه شیام گیاو (قزوینی ،

 )۵۸ :13۶۶وجود داشت .بر باال

تشکدۀ شییز ،هیالل نقیره نصیب بیود (ابودیی :13۵4 ،

 .)3۸تشکدهها بخشهای چو باغها نخ  ،زیتو و سرو ،و دهکدهها وقفی (طبیر ،
 ،)۶۶9 /2 :13۵2بازار و محالت پیرامون (قمی  ،)23 :13۶1 ،حمیا و بسیتا هیا (خضیر ،
 ،)14-13 :133۸و کوشکها و قصرها مخصوص م ا (نرشیخ  )43 :13۵1 ،داشیتند .از
کتیبۀ شاپور اول در کعبۀ زرتشت م توا به تمطک تشیکدههیا بیر دا هیا نییز اشیاره کیرد؛

 .1به گزار

اصتخر ( ،)1۵ :134۷در فارس مرکب سیاه برا نوشت و رنیگهیا تزیینی می سیاختند کیه از همیۀ

مرکبها دنیا جز چی بهتر بود و

بود.

 .2در حدود ایعا م ایمشرق ای م ر

ها را از افزود

تش در تشکدهها بهدست م وردند و اص

از دودۀ تش

مده است که «کوه سیم ،شهرک است به براکوه و اندرو معد سییم اسیت

و از ب هیزم دست بازداشتهاند .ای کوه بر سر راه سرخش و هرات است .ربوشارا (ریوشیارا ) و انیدرو معید زر
است ،مانشا و اندرو معد زر و سیم ،ه  ،سر  ،سنگ ،سرمه است (.)30۷-29۷ :13۷2
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بعالوه موبدا برابر با نچه از مهرها مستفاد م شود ،متوییا ثبت دادوستدها 1در روسیتاها و
شهرها بودند (فرا  .)۵2۸ :13۸3 ،نمونهها بهجا مانده از

را م توا از مهرها گطی

بهدست مده از تشکدۀ شیز و قصر ابونصیر کیه حیاک از دادوسیتدها گونیاگو اسیت،
دریافت (هما .)۵29 ،
 .۶انتفاع موبدان از عشریات ،صدقات و کفارهها

شریعت زرتشت مجموصۀ کنشها و واکنشها پیروا خود را بهگونیها طیر و تعریی
کرده بود که نقش روحانیا زرتشیت در

بسییار پررنیگ و نمیادی بیود و در هرییک از

مراح زنیدگ چیو تویید ،میرگ و اصییاد و اصمیال خیاص روز و شیب ،ییزو ارتبیاط و
وابستگ فرد زرتشت را با روحانیا

دی ایزام م کرد و روحانیا بطندپاییه بیا نگیار

کتا ها فقه  ،مبان نار و مبنا شرص بسیار از امور اقتصاد  ،سیاسی و اجتمیاص

را صب ۀ دین م بخشیدند (دینکرد :13۸4 ،فص  .)۵1 :12۵روحانیا در ازا خیدمات کیه
به مرد م دادند ،از صدقات و صشریات

ها که در ابتدا جنبۀ اختیار و اهیدای داشیت،

استفاده م کردند؛ اما ای روند در سیر تدریج دچار تحول شید .در ابتیدا ،روحانییا در
خانۀ خود یا درخانۀ مرد مراسم و سن مرهب را بهجا م وردنید کیه بیشیتر ناشی از نییاز
ماد روحانیا به افراد بود؛ اما با توانگر شد

هیا ،وابسیتگ روحانییا بیه میرد از بیی

رفت یا کمرنگ شد؛ درحای که وابستگ مرد باق مانید؛ بیهوییژه نکیه روحانییا امیور
تحت ارادۀ خود را پیچیده ،تخصص و انحصار کردند (بویش.)۷2 :13۸4 ،
به صقیدۀ بویش (هما  ،)94-93 ،ایجاد امیاکن خیاص بیه نیا « تشیکدههیا» دو تحیول
صمده در نو رابتۀ میا روحانیا و میرد و فعایییت اقتصیاد

هیا ایجیاد کیرد؛ نخسیت

نکه طبقۀ روحانیا را از ناا سطسطهمراتبی برخیوردار کیرد و دیگیر نکیه نایا وقی

را

 .1به گفتۀ اب حوق ( ،)109 :13۶۶در خا ینجا اصفها پشیتۀ بزرگی چیو کیوه اسیت و قطعیه و تشیکدها دارد و
خادما و نگهبانان از زرتشتیا بر

گماردهاند که بسیار توانگرند .نا

و کهنه کرد به مرد م فروشند و سود فراوا م برند.

شامیدن ها را م گیرند و پش از نگه داشت
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بهوجود ورد که دامنۀ وسیع از اهدا نقد و جنس تا وق

امالک بیزرگ و کوچیک

را دربر داشت (هما جا).
نو رویکرد حاکمیت ساسان و اهتما خاص شاها  ،بهویژه اردشیر ،به ییی زرتشیت
و قرائت خیاص او از

هیا بیا نهیاد سیاسیت

 ،بیر اهمییت روحانییا و همراهی پیوسیتۀ

(دینور  ۸۸ :1340،؛ جاح  )1۶4 :13۸۶ ،و تقدس بیشتر صنصر تش و تشکدههیا افیزود
و بهمرور سبب پیچیدگ و بس نقیش فرینی موبیدا در امیور مختطی

زنیدگ فیرد و

اجتمییاص مردمییا شیید (وندیییداد24۶-191 :13۸4 ،؛ فرگییرد نهییم ،بنیید4۷؛ فرگییرد هشییتم،
بند )4۵-40و بر کارت تعداد روحانیا و تشکدهها افزود و یک از پشتوانهها میاد ایی

نهاد و توا اقتصاد

شد که با پرداخت مستقیم شاها  ،اشراف و رصاییا تیممی می شید.

داد پیشکش به تشکده از جانب مرد در هر مراسم که مقدار

هم زیاد بود ،بخشی از

ای در مد بود (دوش گیم )3۵۵ :13۷۵ ،؛ حت بخش از ماییات که میرد می پرداختنید،
ماییات بود که به موبدا م رسیید و مبیتال بیه

هیم نگهیدار از تیش بیود (پریخانییا ،

.)33۵ :13۷۷
برابر با تعاییم و موزههیا موبیدا زرتشیت  ،پطیید گنیاه را ییک فیرد زرتشیت فقی
م توانست با انجا کارها نیک یا تحم تازیانه و یا پرداخت جریمه پاک کند؛ چنیا کیه
کرتیر در کتیبۀ خود به

اشاره دارد (میرفخرای  .)12۶ :13۵۶ ،در کتیب گونیاگو صهید

ساسان چو وندیداد ،شایسیت ناشایسیت ،بندهشی و رواییات دارا هرمزدییا ،نوصییت و
کیفیت ای گناها به جزئیات ذکر شده است و درجهبنید و خیرد و درشیت گناهیا و

تاوا و جرایم

ها بهصراحت میده اسیت .میاالً در فصی  1۶شایسیت ناشایسیت (:13۶9

 ،)222صنوا کوچکتری گناه «فرما » است و تاوا

به قصد زد گناه است که « گرفت» نا دارد و تاوا
فرد را «اردو

گناه» گویند که تاوا

 3درهم است و بطند کرد سیال

 ۷3درهم است .زخمی کیرد

 30استیر (واحد انیدازهگییر مقیدار بیه قیرار 10

ماقال) است .ایجاد زخم کوچک به قرار یکپنجم وجب 30 ،استیر تاوا دارد.
از تاوا ها معروف ای دورا  ،تیاوا و جیرایم پیوی و نقید بیود کیه پییروا
زرتشت بهصنوا تاوا

ییی

تش م پرداختند و خود شام چهار مرحطه شام تازیانۀ گناه نسبت
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به تش ،پرداخت تاوا پوی نسبت به گناه تیش ،پرداخیت دسیتمزد پیاککننیدۀ گنیاه و
موارد که باید درپ گناه مرکور به تش و متوییا

تشکده پییشکیش می دادنید ،بیود.

ماالً تش را در سهقدم مردار برد یک «تنیافور گنیاه» بیود و  300اسیتیر مجیازات نقید
درپ داشت (هما  ،فص  ،2بند .)40
اگر در خانها

تش م مرد یا فتا به

م رسید یا حت از سورام سیرپو

تیش،

نور فتا به تش م رسید تا  ۶0استیر تاوا داشت (بندهش  )۸3-۸2 :13۸0 ،و یا در حیی
پخت غرا اگر از دیگ

خامو

بر تش می ریخیت ،هیر بیار  ۵۵درهیم گنیاه بیود .اگیر تیش

م شد ،یک «یات گناه» ،اگر میو فیرد بسیوزد ۵00 ،اسیتیر گنیاه و اگیر صضیو

بسوزد 300 ،استیر گناه بود (روایت پهطو  .)4۸ :13۶۷ ،اگیر هییز تیر بیر تیش نهنید و ییا
گوشت بر

برشته کنند ،هر بار یک «اویریشت گناه» برابر با  ۵0درهم بود (همیا  )49 ،و

ای چنیی در محیدودها وسییع از قطمیرو زنیدگ فیرد  ،خیانوادگ و اجتمیاص افیراد
زرتشت امکا بهیرهبیردار موبیدا و روحانییا زرتشیت حاصی می شید کیه هیم مبنیا
متشرصانه داشت و هم درچارچو ای رویکرد دی مدارانه ،پرداخت و دریافت

توی بیا

نوص رضایت بود که امتنا افراد در اهتما نکرد به ای نرورات را کم م کرد؛ اما هرچه
بود ،درنهایت ،انتفا موبدا را از

حاص م کرد و توا مای و امکا کینش اقتصیاد

ها را افزایش م داد.
سبک زندگ به سیاق شریعت زرتشت و نو ایقائات درازمدت موبدا بهگونیها بیود
که وابستگ

حاد جامعه را نسبت به

ها گریزناپریر م کرد؛ بهطور که هریک از افیراد

و طبقات ،به اقتضا نو صمطکرد خود مجبور به مراجعه به روحانییا  ،هیربیدا  ،دسیتورا ،
ردا و سایر مقامات روحان در ردهها مختط

بودنید کیه در ییک نایا سطسیطهمراتبی ،

همگ  ،از طبقۀ موبدا بودند و حت مردما مجبور بودند نزد
تاوا

ها ضم اصتراف به گنیاه،

را بهصورت جریمۀ نقد بپردازند (صریا .)149 :13۸2 ،
هدیه داد به روحانیا یا «اشوداد» نیز یک از پایهها اصط مراسم بود کیه بیهدسیت

موبدا انجا م گرفت و متاب ایقائات روحانیا و باور صموم  ،در صیورت انجیا نیداد
 ،اجرا مراسم ناقص م ماند؛ درست هما گونه که پرداخت دستمزد پاککننیدۀ گنیاه
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هم ضرور بود (بیویش .)23۵ :13۷۶ ،درواقیع اشیوداد (هدییه) جیدا از دسیتمزد بیود و بیا
مراسم قربان ارتباط داشت؛ به ای شک که از تقسیم بخشها حیوا قربان  ،بخشی هیم

به موبدا م رسید (روایت پهطو  )۷۶ :13۶۷ ،و هر مراسم ،اشوداد خاص خیود را داشیت.

ماالً «اشوداد» مراسم فرد فوتشده ،پرداخت بخش از پول یا دارای ماترک او به موبد بود.
یک از سنتها جار جامعۀ ساسان کیه میاهیت معنیو و یینی داشیت ،وقی

بیه

تشکده و تش بوده است؛ چنا که شاپور اول ،کرتیر و مهرنرسه چنا کردند و ایی خیود
تابع ضوابت بود که در قانو نامهها

روزگار همراه با شیرای و دسیتورها الز در

شده بود (پریخانیا )۵1 :13۷۷ ،؛ اما همۀ موارد ،از غاز تا اجرا و نگهدار
موبدا انجا م شد و موقوفهها

تش در ناارت و دخایت موبدا باق می مانید (همیا ،

)۵2؛ بهویژه نکه موبدا در تقدس بخشید به تش ،نگهدار
و موقوفات
.)2۵

تشکده و سرپرست اموال

نقش اصط داشته و در اجرا هریک از ای وهای

دین و برگزار مراسم از

 ،بیا دخاییت

و در انجیا ییی هیا

بهرۀ اقتصاد می بردنید (رواییت امییت اشوهیشیتا :13۷۶ ،

ها در صمطکرد ترکیب و کارکرد چندبعد  ،ضم تعامی و مصیایحه بیا دیگیر

طبقات فرادست (مسعود  ،)2۵۸-10۵ :13۷4 ،با دخایت و ناارت مستقیم در اجرا امیور
اجتماص زندگ مرد  ،اهمیت و منزیت هرروزۀ خود را احیا م کردند و افزایش م دادنید
و به اشکال مستقیم و غیرمستقیم امکیا نقیش فرینی در امیور اقتصیاد و میای جامعیه را
بهدست م وردند و به انحا گوناگو از

بهرهمند م شدند.

 .۷نتیجه

جامعۀ ایرا ساسان دارا انتاا خاص اجتمیاص  ،سیاختار مسیتحکم سیاسی و بنییا هیا
استوار اقتصاد بود .نو رویکرد شاها  ،بهویژه بنیا گرار

(اردشیر اول) ،و شیوۀ تعامی

میا دو نهیاد دیی و سیاسیت در ایی دورۀ تیاریخ  ،گونیها خیاص از تشیکیالت حییات
جمعی را ب یهوجییود ورد کییه در

ب یهواسییتۀ زمینییههییا و ضییرورتهییا موجییود ،نقییش

کارگزارا نهاد دی بهشکط غیرمتعارف از روزگارا پیش و پیش از

دوره پررنیگتیر

شد و اثرگرار روحانیا در سایر بخشها زنیدگ اجتمیاص را صمیی تیر و دامنیهدارتیر
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کرد .موبدا صالوهبر تبیی و تعری

ناا سطسیطهمراتبی در نهیاد خیود ،زمینیههیا نفیوذ و

حضور در همۀ ارکا جامعۀ ساسان را برا خود تممی یا تشدید کردند و بر ارکیا اصیط
قدرت سیاس و اقتصاد بهنسبت ضع

و ناتوان دربار و خاندا شاه استیال یافتند.

رویکرد و کارکرد اقتصاد موبدا در قایب موارد مرکور در ای مقایه ،در نهایت ،ای
امکا را فراهم کرد که

ها با پشتوانۀ حمایت قدرت سیاس و توا مای و اقتصاد طبقۀ

موبدا  ،بهصنوا یک از رک هیا خیاص در سیاختار سیاسی و اقتصیاد جامعیۀ ساسیان
متر شوند و در همۀ تحوالت اجتماص اثر فری باشند و جامعه و حیاد

نییز بیهدالیی

گوناگو با تمکی از ای اثربخش و نقش فرین و با تطق نوص سرنوشیت مقیدر و ایتیزا
 ،به اوامر

به

ها ت دادند و با نو مرودات خود ،به تمیید اصتقاد و حماییت اقتصیاد

ها پرداختند و مجموصۀ صمطکرد

ها را ،چه براسیاس اصتقیاد قطبی و چیه از نیاگزیر و

ناچار  ،مورد تمیید و همراه قرار دادند؛ چنا که در برخورد موبدا با نهضیتهیا میان
ومزدک و نو برخورد با اقطیتها دین و جریا ها اجتماص شیاهد هسیتیم .درمجمیو
باییید گفییت موبییدا بخشی از اشییراف و نجبییا جامعیۀ ساسییان و برخییوردار از امتیییازات
اجتماص و سیاس فراوا بودند که یک از مایهها اصط حفی موقعییت نیا در جامعیۀ
دورا  ،جدا از حمایت دربار شاها و تمکی مؤمنا از
گوناگو اقتصاد و صمطکردها مای خود
مختط

ها ،فعاییتهیا و کارکردهیا

ها بیود کیه شیرای حصیول

بیه اشیکال

در جامعه تبیی شده بود و در مد حاص از ای فعاییتها اقتصاد  ،توا الز در

جر و حف موافقا و دفع مخایفا را برا

ها در ستو مختط

فراهم م کرد.
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صطم و فرهنگ .

 پریخانیا  ،ناهید (« .)13۷۷جامعه و قانو ایرانی » .تااریخ ایاران از سالوکیان تاا

فروپاشی دولت ساسانی .پیژوهش دانشیگاه کمبیری  .گیرد ور احسیا یارشیاطر.
ترجمۀ حس انوشه( 3 .قسمت دو ) .چ .1تهرا  :امیرکبیر .صص.33-3۷
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 پیگویوسکایا .و دیگیرا ( .)13۵9تاریخ ایران از دوران باستان تا پایاان سادۀ
هجدهم میالدی .ترجمۀ کریم کشاورز .تهرا  :پویش.

 تفضط  ،احمد (« .)13۷0کرتیر و سیاست؛ اتحاد دی و دویت در دورۀ ساسیان » .یکای

قطره باران (جش نامۀ استاد دکتر صباس زریا خوی ) .ب جیا :مهیارت .صیص-۷3۷
.۷3۶

 .)13۷۸( _______ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم .بهکوشش ژایه موزگیار.
چ .3تهرا  :سخ .

 ثعایب مرغن  ،حسی ب محمید ( .)13۷۵تاریخ ثعالبی :مشیهور بیه غیرر اخبیار مطیوک
ایفرس و سیرهم .ترجمۀ محمد فضایط  .چ .1تهرا  :نشر نقره.

 جاح  ،صمروبی بییحر ( .)13۸۶تاا ( ییی کشیوردار در اییرا و اسیال ) .ترجمیۀ
حیبیبایطّه نوبخت .تهرا  :شیانه کتا .
 حدود العالم من المشرق الی مغرب ( .)13۷2تصحی مریم میراحمد و غالمرضا
ورهرا  .چ .1تهرا  :انتشارات دانشگاه ایزهرا.

 حمزه اصفهان  ،حمزهب حسی ( .)134۶تااریخ پیاامبران و شااهان (تیاریخ سین
مطوک االرض و االنبیا) .ترجمۀ جعفر شعار .چ .1تهرا  :بنیاد فرهنگ ایرا .

 خایق متط  ،جالل (« .)13۸۷از شاهنامه تا خداینامه (جستار دربیارۀ مآخیر مسیتقیم و
غیرمستقیم شاهنامه)» .نامۀ ایران باساتان (مجطیۀ بیی ایمططی متایعیات ایرانی ) .س.۷
1و .2پیاپ 13و .14صص.19-3
 خضر  ،جعفرب محمدب حس ( .)133۸تاریخ یزد .تصحی ایر افشار .چ .1تهیرا :
بنگاه نشر و ترجمۀ کتا .
 خوارزم  ،ابوصبداهلل محمدب احمد ( .)1404مفاتیحالعلاوم .حققیه ابیراهیم االبییار ،
بیروت :ایکتا ایعرب .
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 دریای  ،تور ( 13۸2ای ) .سقوط ساساانیان (فیاتحی خیارج  ،مقاومیت داخطی و
تصویر پایا جها ) .ترجمۀ منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخان حسنکییو .چ .2تهیرا :
نشر تاریخ ایرا .
 .) 13۸2 ( _______ شاهنشاهی ساسانی .ترجمۀ مرتض ثابتفر .تهرا  :ققنوس.
 دوش گیم  ،ژاک ( .)13۷۵دین ایران باستان .ترجمۀ رؤیا منجم .تهرا  :فکر روز.
 دینکرد ( .)13۸4ذرفَرْنْبَی پسر فرخزاد و ذرباد پسر امید .دفتر دو  .وانویس و ترجمۀ
فریدو فضیطت .تهرا  :مهر یی .
 دینور  ،ابوحنیفه احمدب داود ( .)1340اخبارالطوال .ترجمۀ صیادق نشیئت .تهیرا :
بنیاد فرهنگ ایرا .
 رض  ،هاشم ( .)134۶فرهنگ نامهای اوستا . 3 .تهرا  :فروهر.
 روایت امیت اشوهیشتان ( .)13۷۶ترجمۀ نزهت صفا اصیفهان  .چ .1تهیرا  :نشیر
مرکز.
 روایت پهلوی ( .)13۶۷ترجمۀ مهشید میرفخرایی  .چ .1تهیرا  :انتشیارات پژوهشیگاه
صطو انسان و متایعات فرهنگ .
 زنر ،ر .س ( .)13۷۵طلوع و غروب زرتشتیگری .ترجمیۀ تیمیور قیادر  .تهیرا :
فکر روز.
 سرام  ،قد صط ( .)13۶۸از رنگ گل تا رنج خار .تهرا  :صطم و فرهنگ .

 سطتان  ،فاطمه ( .)13۸۸ازدوا در ایران باستان و بازتاب آن در آثار منظاوم
فارسی ،قم :فارس ایحجاز.

 شایست ،ناشایست ( .)13۶9ترجمۀ کتایو مزداپیور .چ .1تهیرا  :مؤسسیۀ متایعیات و
تحقیقات فرهنگ .
 شهرستان  ،محمدب صبیدایکریم ( .)13۵0الملل و النحل .ترجمیۀ افضی اییدی صیدر
ترکه اصفهان  .تصحی محمدرضا جالی  .2 .تهرا  :اقبال.
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 شیپما  ،کالوس ( .)13۸4مبانی تاریخ ساسانیان .ترجمۀ کیکاوس جهاندار  .تهرا :
فرزا روز.
 طبر  ،محمدب جریر ( .)13۵2تاریخ طبری .ترجمۀ ابوایقاسم پاینده .2 .چ .1تهرا :
انتشارات بنیاد جنگ ایرا .
 صریا  ،سعید ( .)13۸2متنهای پهلوی .چ .1تهرا  :انتشارات میراث فرهنگ .
 فرا  ،ریچارد ( .)13۸3تاریخ ایران باساتان .چ .1ترجمیۀ مسیعود رجیبنییا .تهیرا :
صطم و فرهنگ .
 .)13۷۷( _______ میراث باستانی ایران .ترجمۀ مسعود رجبنیا .تهیرا  :صطمی و
فرهنگ .
 فردوس  ،ابوایقاسم ( .)1314شاهنامه .بهاهتما سعید نفیس  10 .جطد .تهرا  :کتا خانه
و متبعۀ بروخیم.
 قزوین  ،زکرییا بی محمید ( .)13۶۶آثاارالبالد و اخبارالعبااد .ترجمیۀ صبیدایرحم
شرفکند  .چ .1تهرا  :نشر مؤسسۀ اندیشۀ جوا .
 قم  ،حس ب محمدب حس ( .)13۶1تااریخ قام .ترجمیۀ جیاللاییدی  .چ .1تهیرا :
توس.
 کاوسییبح کییاتراک ،هیربیید (« .)13۵0تمیید و فرهنییگ ایییرا باسییتا » .ترجمییۀ فرهییاد
بادان  .مجطۀ هوخت .دورۀ .22

 .۷صص .۸۶-۶۶

 کریست س  ،رتور امانوئ ( .)13۷۵ایران در زمان ساسانیان .ترجمۀ رشید یاسیم .
چ .۵تهرا  :دنیا کتا .
 گیرشم  ،روم ( .)13۷4ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمۀ محمد معی  .تهرا  :صطم و
فرهنگ .
 یوکونی  ،والدیمیر گریگوریوچ ( .)13۸۵تمدن ایاران ساساانی .ترجمیۀ صناییت اهلل
رضا .تهرا  :صطم و فرهنگ .
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 محمد مالیر  ،محمد ( .)13۵۶فرهنگ ایرانی پایش از اساالم و آثاار آن در
تمدن اسالمی و ادبیات عربی .تهرا  :سازما میراث فرهنگ کشور.

 مسعود  ،صط ب حسی ( .)13۷4مرو الذهب و معادن الجوهر .ترجمۀ ابوایقاسم
پاینده . 2 .چ .۵تهرا  :صطم و فرهنگ .
 مشکور ،محمدجواد ( .)13۶۶تاریخ سیاسی ساسانیان .2 .تهرا  :دنیا کتا .
 مفتخر  ،حسی  ،صطی رجبطیو و شیهرزاد ساسیا پیور (« .)13۸۷تیاثیر اصیالحات خیرد

انوشیروا بر قشربند اجتماص ایرا صصر ساسان » .فصلنامۀ علوم انسانی دانشاگاه

الزهرا (ویژهنامۀ تاریخ) .س.1۸

 .۷1صص.122-۸۵

 مقدس  ،محمدب احمد ( .)13۶1احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم .ترجمۀ صطینق
منزو  .2 .تهرا  :شرکت مؤیفا و مترجما ایرا .
 میرفخراییی  ،مهشییید (« .)13۵۶گنییاه و تییاوا

پژوهشنامۀ فرهنگستان زبان ایران .س.1

در نوشییتههییا پهطییو ساسییان ».
 .2صص.13۶-12۵

 مینوی خرد ( .)13۶4ترجمۀ احمد تفضط  .بهکوشش ژایه موزگار .تهرا  :توس.
 نامۀ تنسر به گشنسب ( .)13۵4تصحی مجتب مینو  .تهرا  :خوارزم .
 نرشخ  ،محمدب جعفر ( .)13۵1تاریخ بخارا .ترجمیۀ ابونصیراحمدب محمیدب نصیر
ایقباد  ،تهرا  :انتشارات بنیاد فرهنگ ایرا .
 واحددوست ،مهو

( .)13۷9نهادینههای اساطیری در شاهنامۀ فردوسی .تهرا :

سرو .
 وندیداد (مجموصۀ قوانی زرتشیت) .جییمش دارمسیتتر ( .) 13۸4ترجمیۀ موسی جیوا .
تهرا  :دنیا کتا .
 وید گر  ،گئو ( .)13۷۷دینهاای ایاران ،ترجمیۀ منیوچهر فرهنیگ .تهیرا  :نشیر
گاها ایده.
 هوار ،کطما ( .)13۶3ایران و تمدن ایرانی .ترجمۀ حس انوشه .تهرا  :امیرکبیر.
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 تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولات.)13۷3(  احسا و دیگرا، یارشاطر
. امیرکبیر:  تهرا. ترجمۀ حس انوشه.ساسانی

.1 .  ترجمیۀ محمیدابراهیم یتی. تااریخ یعقاوبی.)1344(  احمدب اسحاق،  یعقوب
.  صطم و فرهنگ: تهرا
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