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تالش مي شود با روش معنا شناسي به اين مفهوم در نخستين متون ايراني پرداخته شود .بخش نخستت
درآمدي است بر سنجش واژههاي سياست ) (politicsو شهرياري .در بخش دوم ت كه محور و بدنت
اصلي نوشته را شامل مي شود ت مفهتوم شتهرياري در لا تا واژ «خشترره» و ميتدان معنتايي آن در
نخستين متن ايراني گاهانِ زرتشت پي گرفته و بر رسيده ميشود .خشرره بتا معنتاي كتانوني لتدر ،
للمرو و فرمانروايي سياسي با جلوههاي سهگانه درگاهان رخ مينمايد« :خشرره وئيريته» در همنشتيني
با «وهومنه» در حوز مينوي معناي «شهرياري آرماني» را نمايندگي كرده؛ در گيتتي نيتب بتا وتتعيت
همستار «هو» و «دژ» نمايان ميشود و شهرياري نيك (هو خشرره) در پيوند و همسو بتا ستامان مرترر
اهورامبدا (اشا) و شهرياري بد (دژ خشرره) در ستيب و مخا فت با آن و پيتروي از درو و تخريتا و
خشونت (دروگ) معنا مييابد .در پايان تحول معنايي شتهرياري از خشترر گاهتاني بته «خشتااا»ي
سنگنبشتههاي فرمانهاي هخامنشي بخشِ سوم و فرجامين نوشتار خواهد بود.

تحول معنایی مفهوم سیاست در ایران ،با
تأکید بر نخستین متون...

نوشتار پيش روي در پي دستيابي به مفهوم سياست و دگرگوني معنايي آن در تاريخ ايران استت.

واژههای کلیدی :سياست ،شهرياری ،خشثره ،خشاثا ،ميدان معنايی ،گاهان.
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد قشم و دانشجوی دکتری جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات تهران.
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مفهوم سياست در تاريخ ايران دست کم سه بار به گونهای بنيادين دگرگون شده است.
دراين سه مقطع تاريخی ميدان معنايی سياست همزمان و منطبق با تحوالت اجتماایی-
سياسی دستخوش تغييرات اساسی گشته اسات :اياران باساتان ،اياران اسایمی و اياران
معاصر.
با شناخت و درک تحول مفاهيم و انديشه در اين سه مقطع مهم و بزرگ تاريخی ،ای
بسا بتوان به يک شناخت یمومی وکلی از انديشة سياسی در ايران رسايد .در ايان راساتا
پيگيری مفهوم سياست در ادوار تاريخی خطه فرهنگی اياران از جملاه نخساتين مبا ا
ضروری است.
نوشتار پيش رو میکوشد مفهوم سياست را از چنين چشماندازی پیگيرد :درآغاز باطرح
موضوع بسان کلی و یمومی ،سپس با درنگ برمفهوم آن در ايران باستان باا اساتناد باه
سرودههای زرتشت و در پايان تحول مفهوم شهرياری از دورة زرتشت به دورة هخامنشی.
بدين منظور با استفاده از روش معناشناسی زبانی متون اصالی را بررسايده ،آنگااه باا
چشم انداز معناشناسی تاريخی به تحول مفهوم سياست از متن گاهان به سنگنوشتههاای
هخامنشی پرداخته میشود .بهرهگيری از روش معناشناسی زبانی به شناخت ميدان معنايی
شهرياری در يک مقطع زبانی و زمانی ياری میرساند ،چنانکه پيوناد تااريخ و دگرگاونی
مفاهيم را در چارچوب روش معناشناسی تاريخی بهتر میتوان دريافت.
ازينرو در بخش دوم نوشتار با اساتفاده از روش معناشناسای زباانی جايگااه و ميادان
معنايی شهرياری را برمیرسيم و موقعيت سهگانة آرمانی ،گيتایای نياک و باد را نشاان
میدهيم و مهمترين مؤلفهها و ويژگیهای مرتبط با آن باا واهههاای خاود ماتن معرفای
میگردد .خشثره ) (xšaθraواهة کانونی نخستين متن ايرانيان بارای ناميادن مناسابات
قدرت ،قلمرو و خويشکاری آن است .شهرياری ای بسا بهترين واهة پهلوی و فارسای ناو
باشد که میتواند معناا و مفهاوم خشاثره را برسااند ،چاه شاهرياری و شااهی در اساا
تحوليافتة همين واهه خشثره است.
بخش سوم نوشتار با روش معناشناسی تااريخی باه تحاول مفهاوم و ميادان معناايی
شهرياری از گاهان زرتشت به سنگنوشاتههاای هخامنشای مایپاردازد .در ايان بخاش
مشاهده میشود چگونه همراه با تحول سياسی جامعه هخامنشی و تأثيرات مهمای کاه از
تمدن بينالنهرين میپذيرد ،ميدان معنايی شهرياری دستخوش تحول میگاردد وخشاثره

گاهانی به خشاثای ) (xšāθāهخامنشی تبديل میشود :از جامعه بسيط و کوچک گاهانی
به سرزمين و قلمرو گسترده هخامنشی ،از شهريار نيک گاهانی به شاه شاهان هخامنشای
و از «خشثره» گاهانی به «خشايثيه» هخامنشی.
بررسی تحول مفهوم سياست در ايران موضویی مهم و بسيار گسترده است و در ياک
مقاله نگنجد .دست کم سه مقطع و دوران تاريخی را در يک طرح تحقيقی جامع ياا ساه
مقاله مفصل بايد بررسيد .نوشته پيش رو با طرح موضوع ،مر له آغاازين بررسای مفهاوم
سياست را در نخستين متن ايرانی پی میگيرد تا تیشی بياغازد برای پاسخ به اين پرسش
که بهراستی مفهوم سياست در ايران چيست و چه واههای نمايانگر اين مفهاوم در مقااطع
مختلف تاريخی آن بوده است؟
 .1بررسی معناشناختی واژة سياست

)11

با اين توضيحات میتوان گفت واهة یربی سياست از ريشه سو به معناای رياسات،
برابر تعبيريونانی  Politicsنيست .متفکران اسیمی تحات تاأثير فلسافه يوناانی بارای
رساندن مفهوم يونان کلمه از دو واهة در کنار هم اساتفاده کاردهاناد :السياس ةالمدني ة و

تحول معنایی مفهوم سیاست در ایران ،با
تأکید بر نخستین متون...

بررسی مناسبات و مکانيسم قدرت و مشرویيت آن در زبان فارسی و تاريخ ايران را چه
میتوان ناميد؟ آيا ترجمه  Politicsيونانی به سياست در زبان یربی و آنگااه انتقاال و
کاربرد اين مفهوم در زبان فارسی میتواند روشنگر و کارا باشد؟
" "Politicمناسبات قدرت در شهر ) (polisو شهروندان آزاد در یرصاة یماومی
) (agoraو سخن و گفتگو در خطه فرهنگی يونان باستان را نشان مایدهاد .ايان واهه
مفهوم يونانی دولت ،دولت به مثابه دولتشهر را با خود همراه دارد؛ چراکاه یقال يوناانی
دولتی بدون شهر و شهری بدون دولت را متصور نيست و انسان را (بنا باه نظار ارساطو
فقط در دولتشهر میتوان ديد ،وگرنه يوانی بيش نيست( .طباطبتايي ،3131 ،ص 13ت

العلمالمدنی و العلمالسياسی .از قرن نوزدهم به بعد متفکران جديد با ترجمهای تحتاللفظی
و بدون توجه به اصل يونانی آن به جای یبارت یلم مدنی يا یلوم مدنيه ،واهة سياسات و
یلم سياست را به کار میبرند( .حسين صعا ،3831 ،ص 38ت  )11واههای که بار معناايی
امر یمومی و امور مدينه را در خود به همراه ندارد .اگر همچون متفکران اسایمی متقادم 04

واهة دقيقتر السياسةالمدنية را به کاار مایبردناد ،آياا زباان و تجرباة تااريخی فرهناگ
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مسلمانان میتوانست بار معنايی يونانی واهه را در برگيرد؟ از ديگر ساوی آياا «سياسات»
توانايی مل بار معنايی مکانيسم قدرت ،اطایت در انديشههای آرمانی ايرانيان را داراست؟
به نظر میرسد هيچ کدام از واهههای  Politicsو سياست نمایتواناد مفهاوم قادرت و
مناسبات آن با اکميت و مردم (نظاام اطایات و مشارویيت و جايگااه ايان مفهاوم در
فرهنگ ايرانی اسیمی به ويژه ايرانيان باستان را بهطور کامل آشکار نمايد.
معنا شناسی تاريخی مفاهيم در بررسی و مطالعه دساتگاههاای فکاری ياک فرهناگ
میتواند فوايد متعدد داشته باشد ،نخست اينکه آگاهی تاريخی زبان يک ملت يا متفکاران
قوم را باال میبرد و از اين طريق مفاهيم و واهههايی را که دارای تاريخ و هويتاند ،از غير
آنها جدا میکند و بدين وسيله ضعف و قوت زبان يک قوم در ساختن مفاهيم اساسی برای
دستگاههای فکری ا چون دستگاه انديشه سياسی ا را آشکار میسازد.
بهکارگيری واهة سياست به جای  Politicsيونانی برای معرفی فکر اياران در زباان
فارسی که هر کدام سه زبان و سه فرهنگ و انديشه دارند ،نشاان مایدهاد کاه آگااهی
تاريخی زبان فارسی ضعيف و معيوب است .بيشتر مفاهيمیاز اين دست ،فاقد شناسنامه در
اين زباناند ،معلوم نيست از کجا آمدهاند و چه سير و سرنوشتی داشتهاند .اگر بپذيريم برای
دستيابی به دانشهای انسانی به ینوان دستگاههای تصوری بايد زباانی ساازنده و امال
انديشه داشت ،زبانی که مفاهيم و واهههای دارای تاريخ و هويت را در دل خود دارد ،آنگاه
ضعف زبان فارسی (در زمينه توانش ايجاد دستگاه های فکری همچون فلسافه ياا داناش
سياسی بهخوبی آشکار میشود.
معناشناسی تاريخی با مطالعه تاريخ تحول واههها و مفاهيم يک زبان ،هام تحاول مفااهيم و
گستردگی آن و هم ضعف درونی يک زباان در ايجااد مفااهيم و انديشاه را آشاکار مایساازد ،از
ديگر سو با بررسی مقايسهای دو زبان و فرهنگ کنشای و پوياايی ياا واکنشای و ايساتايیباودن
يک فرهنگ  /زبان را بر می میکند .معضل ترجمهناپذيری و برداشاتهاای ساطحی و مفااهيم
فرهنگ ديگر (يونانی و یربی در ايران دورة اسیمی و همچنين در دورة معاصر باهخاوبی نشاان
چنين نسبتی بين دو زبان پوياا و ايستاسات .نداشاتن درک درسات از اهميات زباان و همچناين
نسبت زبان و انديشه سبب شکلگيری دستگاههای تصوری (دانشها باا مفااهيمی نيماهشافا)
متأثر از وامگيری مفاهيم فرهنگ ديگر شده است (دستگاههای فکری همچاون فلسافه و فلسافة
سياسی متأثر از مفاهيم فرهنگ و زبان يونانی .

و سردرگمی را در همان آغاز به همراه دارند .انديشيدن با مفاهيم زبان ديگری برای زبان
و فرهنگ ايستای خود ،مشکل امکانات درونی يک فرهناگ و در نتيجاه زباان آن بارای
گرفتن و برگرداندن انديشههای يک فرهنگ و زبان بيگانه را در چارچوپ کلی نسبت زبان
و تفکر آشکار میکند .شکل گيری دانش سياسی در ايران و متون سياسی ا بهويژه فسلفه
سياسی ا برای مفاهيم يونانی ترجمه يافته به زبان جهان یربی انديشيده به جهان زباانی
درونی ايرانی میتواند کمیباشد که در کل دوران و شاخههای ديگر دانش در اين خطاة
فرهنگی سرايت دارد .با چنين چشم اندازی است که پارداختن باه ماوارد کااربرد مفااهيم
مرتبط با مناسبات و روابط انسانی مبتنی بر روابط قدرت در زبان و فرهنگ ايران به خودی
خود مسئله میشود و چه بسا اولين مسئله در پرداختن به انديشة سياسی ايرانيان.
از اين منظر ديگر نمیتوان بهآسانی  Politicsبا بار معنايی فرهناگ يوناانی  -کاه

تحول معنایی مفهوم سیاست در ایران ،با
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در دوران معاصر نيز اين بغرنج خود را در یدم ل تعارض سانت و تجادد باهخاوبی
نمايان می کند؛ چراکه نقش زبان به منزلة ميانجی بيگانه و تنها ميانجی از فرهنگی بيگانه
ا ديگر ا برای متفکران معاصر مخفی مانده است .انديشهوران و مترجمان غافل از اهميت
اين مسئله که زبان هر فرهنگی پر است از بارهای معنايی آن فرهنگ و جادايیناپاذير از
آنها به ترجمه iو تغذيه از فرهنگ غرب پرداخته و ساعی در انتقاال مفااهيم و انديشاه از
فرهنگ و زبان پرسنده غرب به فرهنگ و زبان ناپرسنده خود دارند.
با توجه به اين ويژگیهای زبانی ،متفکران ياک قاوم کاه مایخواهناد از زباان ياک
فرهنگ پويا و کنشگر بهارهبارداری کنناد ،در هار تماا باا آن فرهناگ دو باار دچاار
کجفهمیو بدفهمی میشوند؛ يک بار به زبان آن فرهنگ ،و بار ديگر در گفتن و نوشتن و
شنيدن و خواندن آن به زبان خودشان.
و چنين است که در زبان فارسی /یربی ،همانگونه که ايزوستو پيرامون شکلگياری
فسلفه اسیمیتوضيح میدهد ،دستگاههای نيمهشفا) دانش و شاخههای یلوم انسانی به
وجود میآيد (ايبوتسو ،3133 ،ص 67ت  ،)36دستگاههايی که در دل خود ،ابهام ،پيچيدگی

 .iدر دوره معاصر ،ترجمه از چنان جايگاهی بر خوردار میگردد کهه برخهی آن را تنهها عرصهه و
صحنة نبرد و رويايی برای رسیدن به خودآيینی ،خودآگاهی و بلهو ررهنگهی دانسهته ،حتهی معتقدنهد
امروزه با ترجمهکردن است که میتوان ركر کرد و نوشت .نك :مراد ررها پور ،عقه ارسهرده،
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 .01بهراستی آيا آگاهی ما به اهمیت جايگاه و نسبت زبان و تفكر از طريق همین ترجمه نبوده است؟!
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مرتبط با برخی مفاهيم و واهههای ديگر همان زبان باا باار هنجااری یااطفی خاان آن
فرهنگ است ا را برابر يگانة معنايی واهه سياست یربی گرفت و آنگاه اين مفهوم را کاه
در زمينه فرهنگی و تاريخی خود باليده است ،برابر نهاادی بارای زباان و فرهناگ اياران
برشمرد.
به نظر می رسد کاربرد معنای اين دو واهه بارای بررسای و شاناخت زباان و فرهناگ
سياسی ايران باستان معيوب و ناقص باشد ،به ويژه اينکه در ايان دوره زباان هخامنشای
(ايران باستان خصلت پويايی و کنشگری داشته است و اگر هام از فرهناگهاای ديگار
استفاده کرده از موضع انتخابگری و برتریجويی بوده است .زبان اين دوره نيز همچاون
تمدنش ،خصلت سياسی و نيايش به خود گرفته است ،زبانی که ويژگی و شاخصاهاش ناه
ادبيات و فلسفه و کمت بلکه دولت ،نظام سياسی و فن کشورداری بوده است .آنان تقريباً
آغازگر تمدن و فرهنگ سياسی ايران ،بنيانگذار چنين زباانی باودهاناد .برگزيادن مفهاوم
شهرياری و آيين شهرياری برای بررسی مناسبات مکانيسم نظام قدرت /اطایت از فرهنگ
ايرانی بيشتر و بهتر میتواند بار معنايی و هنجاری ا یاطفی زبان سياسای ا نيايشای آن
دوره از تاريخ ايران را برساند.
 .2شهرياري درگاهان زرتشت

به نظر میرسد شهرياری و راه و رسم آن مفهاوم بنياادی و مرکازی بارای دساتگاه
تصوری زبانی سياسی ايرانيان باشاد؛ زيارا پيراماون ايان مفهاوم اسات کاه مناسابات و
موضویات قدرت به صورتبندی ويژة خود نائل میشوند .تمامی مفاهيم در زبان ايرانياان
ول اين مفهوم سامان يافته و به اين مفهوم ارجاع داده میشود .بدين سابب اسات کاه
دستگاه های تصوری ا فکری ايرانيان و متون اين فرهنگ (اندرزناماههاا ،سياساتنامههاا،
آييننامهها ،خداینامهها ،کتيبه ها با مرکزيات مفهاوم شاهرياری و راه و رسام ياا آياين
شهرياری تدوين میشود.
بنابراين تنها واههای که می تواند بار معنايی سياست را در فرهنگ ايران داشاته باشاد،
همانا مفهوم شهرياری و آيين شهرياری است ،واههای کاه اصاالت و هاويتش از تااريخ و
زبان ايران نشئت میگيرد .اما خاستگاه اين واهه و منبع اساتخرا زباانی آن کادام اسات.
گاهان به ینوان کهنترين متن ايرانی ،چونان نظام و ساختمان واهگاانی ،نخساتين منباع
تغذيهکنندة زبان و فرهنگ ايرانی است ،بهطاوری کاه بساياری از متاون پساين ايرانای،
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واهههای کليدی خود را از آن میگيرند ،چه در دستگاههای فکری ،یرفانی و نيايشی و چه
در دستگاه های تصوری سياسی .سروده های زرتشت به یلات کهنگای زباان و ناروشانی
زمانی جغرافيايی آن نمی تواند آغاز چشمانداز تااريخی روشان و آشاکاری بارای بررسای
فرهنگ سياسی ايرانيان باشد ،بهنسبت فرهنگ سياسی دوره هخامنشيان که تقريباً دارای
تاريخ و زبان و خط مشخصی است .اما بررسی و پژوهش پيرامون تحوالت مفاهيم گاهانی
از نظر معناشناسی تاريخی مای تواناد نقطاة یزيمتای بارای شاناخت شارايط و امکاناات
شکل گيری و تحول فرهنگ سياسی از اين متن به کتيبه های هخامنشی ا به ینوان آغاز
فرهنگ سياسی ايرانيان ا باشد.
بررسی ميدان معنايی شهرياری و جايگاه آن در نظام واهگان گاهانی خواهان پيگياری
چنين هدفی است ،غايتی که پس از مفروضگرفتن وجود مناسبات در گزارههای دينی باا
قدرت ،در پی بررسيدن و نشاندادن پيوند اين دو پيراماون نقاد جامعاه و نظاام سياسای
پيشين ،طرح و پيشنهاد جامعه و نظم مطلوب زرتشت و جايگااه هساتیشناساانه و دينای
نظام سياسی دلخواه زرتشت است .مشاهده میشود که هم در نقد جامعة پيشين و هام در
طرح و پيشنهاد نظام آرمانی ،زرتشت به مبناها و آماوزههاای دينای تکياه مایکناد .وی
شهرياری بد جامعه زمان خود را ناشی از آموزههای دينی پيشين دانسته ،همچنان که نظام
سياسی مطلوب را نيز نظامی معرفی میکند که بر اسا آموزههای مزدسينايی بنا نهااده
شود ،تا بر طبق «اشا ) »(ašaیمل نمايد .اما اين همه يعنی نقد نظام پيشين و پيشانهاد
نظام آرمانی ،ناشی از مبنای هستیشناسانهای است که زرتشت در گاهان پیمیريزد .فارا
روی خير و شر موجود به وزة متافيزيک و دوگانهانگاری هنجاری مينوانة آنهاا ،ساکويی
برای تمامینظريات گيتانة موجود در سرودههای او میشود.
با چنين چشماندازی است که نسبت دين زرتشاتی باا قادرت و مکانيسام آن آشاکار
می شود و تصور و فهم بيشتری از معنای شهريار و آيين شاهرياری در سااختمان واهگاان
گاهان به دست میآيد.
1ـ  .2ميدان عمومی واژة كانونی خشثره

در نگاه معناشناسانه ،گاهان ،چون ديگر متون نظامی از واههها ياا هماان نشاانههاای
زبانی است .متن واهههای پراکنده در يک مجمویه نيست ،بلکه چونان واهگان ،متشکل از
واهههای بههمپيوستهای است که از جهتهای مختلف و متعدد به همديگر مرتبطاند و در 04

نتيجة اين پيوستگیهای معنادار و هد)دار پهنههايی تشکيل میيابد که در جاهای متعدد
بر يکديگر قرار میگيرند.
بنا بر اين توضيح ،گاهان متشکل از مجموع واهههای جاگرفته در يک مجمویه بیمعنا
نيست ،بلکه نظامی از واهههای کليدی است که هر کدام از آن واههها ،پهنههای تصاوری
ويژة خود را دارند و اين پهنه ها نيز با هماديگر مارتبط مایشاوند و مجمویاة معناادار و
هد)دار متن گاهان را به نمايش مایگذارناد .چناين پهناههاا را باا بخاشهاايی کاه از
پيوستگی ها و ارتباطات گوناگون کلماات در مياان آنهاا اصال مایشاود ،ميادانهاای
معناشناختی مینامند.
ميدان معنايی يک کل صا ب سازمان و ساختمان است ،آن مجمویهای کلی از واههها
که در الگاوی معناادار مرتاب شاده و دساتگاهی از تصاورها و مفااهيم ساازمانيافتاه و
ساخته شدة بنا بر اصل سازمان تصوری را نمايش میدهد( .ايبوتسو ،3133 ،ص 16ت )13
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بنا بر اين تعريف ،مشاهده میشود که همان قوایدی که بر واهگان و نظاام واهگاان کلای
متن داللت میکند ،در مقياسی کوچکتر بر ميدان معنايی نيز مترتب اسات؛ زيارا هار دو
متشکل از مجمویهای از واهه ها در يک نظم و سااختمان مشاخصاناد .بناابراين ميادان
معنايی واهههای کليدی ،دستگاهی تصوری و کوچک در زير دستگاه بزرگ واهگان اسات.
افزون بر اين ،همان گونه که نظام واهگان گاهان در يک سيمای کلی متشکل از دو گاروه
واهههای همستار نشئت گرفته از ثنويت ارزشی خير و شر با مرکزيت مزدااهورا مایباشاد،
بر ميدان شهرياری نيز چنين فضايی کم فرماست؛ دستگاه تصوری شهرياری از دو وزه
و شبکه تصوری «وهو» (نيک و «ده» (بد با مرکزيت خشثره سازمان میيابد.
نسبت بين ميدان معنايی شهرياری و واهگان از سوی ديگر نيز درخور توجه است و آن
يافتن جايگاه ميدان و دستگاه تصوری واهههای کليدی در متن است ،بدين ترتيب که هر
تصور کليدی متن بر اسا جايگاه و چارچوب کلی ماتن مشاخص و تعرياف مایشاود.
بنابراين در آغاز بايد سيمای کلی از گاهان به دست آيد ،سيمايی که نمايانگر ساخت کلی
و جهانبينی متن باشد و روح ساختمانی فرمانروا بر طبيعت و ماهيت کلی نظام متن را بار
نمايد .رسيدن به ساخت اساسی و کلی جهانبينی گاهان برای پژوهش اضر در نگاه معنا
شناختی بسيار ضروری و مهم است؛ زيرا ساخت کلی و جهانبينی متن يک چارچوب کلی
را در اختيار قرار می دهد که در آن هر تصور کليدی همچون خشثره مکاان خاصای پيادا
میکند .بنابراين سيمای تصوری ماتن گاهاان و بررسايدن سااخت اساسای جهاانبينای

مقدمه ای الزم برای يافتن پرسش اصلی پژوهش است که جستجوی ميدان معناشاناختی
شهرياری در گاهان میباشد .ميدان معناشاناختی شاهرياری باا ساه اوزة کلای سااخت
جهانبينی يعنی وزة مينو ،گيتی و فرجام ،مرتبط و دارای جايگاه است.
ال که چارچوب نظری/روشی جايگاه و فضای کلی ميدان معناشاناختی و نسابت آن
با ساخت اساسی جهانبينی يادآوری شد ،با چنين چشماندازی به بررسی نظام معناشناختی
شهرياری و یناصر ويژة تشکيلدهندة آن میپردازيم .هر ميدان از واهههای کليدی موجود
در يک شبکه تصوری به مرکزيت يک واهة کانونی يا هستة معناايی مشاخص و متماايز
میشود.
2ـ  .2واژه كانونی خشثره
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در هر نظام معنايی ،همه واهههاای کليادی نشاانههاای مهمایاناد ،اماا از مياان آن
نشانههای متعدد همواره واهه يا نشانهای موقعيتِ کانونی پيدا میکند که ممکان اسات در
ديگر ميدانهای نظام واهگانی پيدا نکند .واهة کليدی را که نمايناده و محدودکنناده ياک
وزه و محوطة تصوری يا همان ميدان معناشناختی است ،واهه يا نشانة کانونی مینامناد.
واهة کانونی التی را ايجاد میکند که يک دستگاه جز واهههای کليدی را تأسيس کرده و
همچنين آن را از ديگر دستگاههای ميدانهای معنايی متمايز مایساازد .ايان واهه نقاش
و دتبخش مفاهيم ميدان را به یهده مای گيارد و ديگار واهگاان چوناان نمااد تناوع و
تشخيص و تمايز آن ميدان یمل میکنند( .همان ،ص )77خشثره در گاهان ا و چه بسا در

کليه متون اوستايی و کتيبه هاای فارسای باساتان ا چناين االتی را در ميادان و نظاام
معناشناختی شهرياری به خود میگيارد :ميادان شاهرياری نشااندهنادة اوزه تصاوری
زبانشناختی ايرانيان باستان پيرامون محاسبات قدرت.
اگرچه برگزيدن واهة کانونی يک ميدان برای معنا شنا کاری دلبخواهانه و اختيااری
است ،اما اجماع زبانشناسان و همچنين مشاهدة ینصر اصلی ياک ميادان در فرهناگ و
زبان مربوطه و از همه مهمتر يگانهبودن اين واهه /نشانه برای نشاندادن مناسبات قادرت
در متن ،سبب میشود تا تقريباً جای ترديدی در انتخاب خشاثره باه واهة کاانونی ميادان
وجود نداشته باشد .توجه به ريشه لغوی و معنايی ،اين نشانه ،پشتيبان اساتوار انتخااب ماا
خواهد بود:
زبان شناساان واهة اوساتايی  Xshathraرا باا واهة ساانکريت  Ksatraهامريشاه 04

میدانند .معنای اوليه کساترا  ،Ksatraقادرت و نيروسات؛ ايان واهه در دساتگاه زباانی
سانسکريت معنای مرتبط با کاست جنگآور را به خود گرفته است .قطعهای از وداها چنين
بيان میدارد« :جانب کستره و جنگآور را بدار».
بنا بر اين مشاهدات و با استناد و توجه به تحقيقات اسطوره /يزدانشناسيک دومزيل:
محققان کسترا را یضو طبقة دوم اجتمایی هند گرفته و آن را مرتبط با ايندرا دانستهاند .در
فرهنگ هند و ايران ،اين انيدراست (خدای جناگ و خاونريزی کاه از کساترا محافظات
میکند .گويا شاهان با خصالت جنگجاويی و خاونريزی از مياان هماين طبقاه انتخااب
میشوند ( .وكوك ،3131 ،ص .367گيمن ،3161 ،ص )143چه بسا به یلت پيوناد کساترا
با کارکرد جنگ آوری است که در گيتی ساالر فلز است ،فلزی که از آن اسلحه میساازند.
(گيمن ،3161 ،صص 4و )1
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در انتقال از فرهنگ و زبان هند و ايرانی به زبان گاهانی ،به نمايندگی فرهنگ ايرانی،
اين نشانة زبانی دچار تحول و تغيير معناشناختی میگردد ،بدينگونه که کسترا که پيشتر
تيول ايندرا بود ،اکنون درگاهان به شهرياری نيکوی اهورامزدا تبديل میشود.
اين تحول مهمترين و مرکزیترين تحول در ميدان معنايی خشثره است؛ زيرا جايگااه
اين نشانه در متن جديد (گاهان تحت تأثير و دانيت و يکتايی خدای گاهان قرار میگيرد.
خشثره ديگر نه مرتبط و نماد طبقه دوم خدايان و اجتماع که يکی از فاروزههاا و صافات
مزدا اهورة يکتاست .شثره در اين الت بيشتر با صفت «وئيريه» به کار رفته است.
دومين تحول معناشناختی شثره به دوگانهانگاری و همستاری ارزشهای مطلاق بار
میگردد .زرتشت با تبديل يک گروه از خدايان ا خدايان جنگ و خونريزی  -به ديوان به
توجيه و توضيح مسئلة شر و بدی در گيتی پرداخت و توانسات فلسافه زنادگی فاردی ا
اجتمایی ويژة خود را ترسيم و تبليغ نمايد( .نيو ي ،3133 ،ص)316
با تأمل در چنين مقدمهای مشاهده میشاود کاه شاثره ،نمااد قادرت و تواناايی و
شهرياری ،درگاهان در يک فضای ثنوی ا هنجاری در وزة گيتیای به کار رفتاه اسات.
هوخشثره نماد و نشانة نظام سياسی مطلوب و به معنای شهرياری نيک مرتبط با اشا و در
مقابل «دهخشثره  »došxšaθraشهرياری بد و مرتبط با دروگ به یناوان نظاام ارزش
ديويسنايی .بنابراين خشثره درگاهان ديگر فقط معر) زور و طبقة جنگااور نيسات ،بلکاه
نمايندة شهرياری و قدرت سياسی است که دو وضعيت و الت را میتواند به خود بگيارد؛
نيک و بد.

آخرين نکته پيرامون تحول معنايی واهه خشثره اين است که اگر  Ksatraبار معنايی
قدرت نظامی را در زبان /فرهنگ سانسکريت هند و ايرانی باا خاود مال مایکناد ،واهة
خشثره در زبان اوستايی همچنين واهه فارسی باساتان خشااثا  xshathaهرگاز معناای
تلويحی نظامینداشته ،بلکه مفهومیکامیً سياسی دارد .در کل به معنای قدرت و باهطاور
خان قدرت سياسی ،پادشاهی و در مفهوم یينیتر قلمرو پادشاهی است ( .وكوك،3131 ،
ص)367
3ـ  .2معناي نسبی
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يگانگی و يکتايی اهورا/مزدا و در نتيجه تحتالشعاع مزدا اهورا (واهة کاانونی گاهاان
قرارگرفتن معنای خشثره ،همچنين بااور باه دوگاانگی بنياادين هنجااری و نقاش آن در
گروهبندی تمامی االت و کيفيات انسانی ا اجتمایی از جمله مفهوم خشاثره کاه نشاانه
شهرياری نيک يا بد است و در نهايت توجه به معنای جدياد سياسای خشاثره نسابت باه
معنای نظامی پيشين کسترا چشم اندازی تاريخی/معنايی (درزمانی پيرامون معنای نسابی
اين واهه را نشان می دهد؛ دقت در موراد کاربرد ايان واهه در بافاتهاای معناايی گاهاان
نسبیبودن معنای خشثره از زاوية پژوهش همزمانی را برمینماياناد .کاربردهاای ميناوی،
اخروی و گيتیای خشثره را در گاهان میتوان مشاهده نمود .تنوع معناهای پژوهشاگران
دين زرتشت از اين واهه چه بسا ناشی از مسئلة نسبیبودن معنای يک واهه در بافتهاای
معنايی متفاوت متن باشد .بدين گونه هر يک با اساسیگرفتن و تمام و کامل فرضکاردن
خشثره در بافت معنايی مورد مطالعه و البته با تفوق گرايش تفسيری خاود بار ماتن ياک
ترجمه/تفسير اخیقی ،فرجامشناختی و معنوی يا گيتیای را یرضه میکنند.
در چنين وضعيتی است که برای نمونه بابک یاليخانی با تفسير یرفاانی ،خشاثره در
گاهان را بر خی) کتيبههای هخامنشی که  Xsacaبه معنای اقتدار صاوری اسات ،باه
معنای اقتدار معنوی میگيرد( .عا يخاني ،3168 ،ص )81موباد فياروز آگرگشساب نياز باا
نگاهی اخیقی ا فردی ،آن را فروزة ويژة استفاده از نيروی جسمی و فکری در راه خدمت
به خلق و بهبود وضع اجتماع میداند( .گا ها ،3113 ،صص 13و  )46دوشان گايمن باا
درنظرگرفتن همنشين صفت و وئيريه ) (Vairiyaدر کنار خشثره ،آن را به آخار زماان
رابط می دهد و معنای آن را تقريباً با کشور پادشاهی خدا برابار ماینهاد( .گمتين،3163 ،
صص 16ت  13و  )13در نقطة مقابل تعااريف فاوق ،برداشاتهاای بيشاتر سياسای قارار
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میگيرد :پور داوود خشثره را از مصدرخشی  Xshiبه معنای شاهیکردن و فرمانراندن و
توانستن و يارستن( .ابراهيم پورداوود ،1111 ،ص 73ت  )73دانسته و آن را همانگونه کاه
در کتيبههای هخامنشی به کار رفته ،به سلطنت و مملکت ترجماه کارده اسات( .نيتو ي،

 ،3146ج  ،3ص )81پیير لوکوک در مقدمة کتاب کتيبههای هخامنشی با چشامانادازی
تاريخی زباان و سانجشگاری ايان واهه در ساه بارش زماانی سانساکريت ،اوساتايی و
هخامنشی خشثره را مفهومیکامیً سياسی دانسته و آن را به قدرت و باهطاور خاان باه
قدرت سياسی ،پادشاهی و در مفهوم یينیتار باه قلمارو پادشااهی (فرماانروايی ترجماه
میکند ( .وكوك ،3131 ،ص )367تقريباً همان معناهايی نزدياک باه ترجماه لوکاوک را
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فرهنگ واهههای اوستا بر شمرده است .در اين کتاب ( Xsa θ raخشاثر باه پادشااهی
) ،(Kingdomنيرومندی و اقتدار ) ،(Authirityفرماانروايی ،شاهرياری ياا نياروی
سختگير ) (dominant or Sowereing Powerبرگردانده شده اسات( .احستان
بهرامي ،3178 ،ص)411

هر چند بررسی معنای خشثره در بافتهای سياسی گاهاان هاد) پاژوهش اضار را
برآورده میسازد ،اما مطالعه و توجه به اين واهه در بافت های مربوط به اوزة ميناوی ياا
فرجامشناختی ،فهم و تصور کاملتری از ميدان معنايی را فراهم میآورد و مهمتار اينکاه
معنای سياسی خشثره را از وضعيت و االت مينوی آخرتی و اخیقی متمايز میکند.
تقريباً ميدان معنايی خشثره همچون ديگر ميدانهای معنايی واهههای کليدی گاهاان
يک فضای چهار بخشی مينويی گيتیای در دو الت نيک و بد را فرا مینماياند .دشواری
کار نيز به همين سبب است .از آنجايی که غالباً خشثره در ترکيابهاای وصافی خشاثره
وئيريه ،هوخشثره و دهخشثره برای نشاندادن معانی مختلف مينوی /گيتیای به کار رفتاه
است ،ترسيم ميدان و نظام معناشناختی شهرياری چونان يک امر گيتیای و تفکيک ايان
دو وزه با توجه به اکميت اصل کليت فراگيری هستیشناسی بر تماامی وجاوه زنادگی
گاهانی بسيار مشکل مینمايد.
اگر تمامی االت خشثره در بافت های معنايی گاهان نشان داده شاود ،تقريبااً چناين
فضايی را میتوان به تصوير در آورد (نمودار ا الف :

تحول معنایی مفهوم سیاست در ایران ،با
تأکید بر نخستین متون...

دو نکته پيرامون ميدان یمومیخشثره در گاهان درخور يادآوری اسات .نخسات آنکاه
اگرچه سيمای یمومی ميدانهای معناشناختی مفاهيم /واهههای کليادی همچاون اشاا و
وهومنه ) (vohūmanaو آرميتی در گاهان يک فضای چهاربخشی مينوی /گيتیای در
يک چارچوب هنجاری را نشان میدهد (نمودار الف  ،اما اين الت برای خشثره در گاهان
به صورت کامل پيش نمی آيد و اين به دليل نداشتن فروزه و صافت انگاره ميناوی برابار
است .اگر دروگ در تقابل همستار با اشا ،اکهمنه در رويايی با وهومنه و ترميتی در ستيز با
آرميتی است ،روياروی با خشثره وئيريه ،هيچ الت و وضعيت مينوی انگره قرار نمیگيرد،
گويا شهرياری مينوی و دلخواه در فضای مينوی اکميت مطلق را داراست( .نمودار ب
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سلطنت و قلمرو فرمانروايی در مينو ،برای بدی و پليدی و شر وجود ندارد .بدی فقاط
در گيتی میتواند آن را غصب کند.
ديگر نکته آنکه ميدان یمومیای که برای خشثره در نمودار صفحه پيشين معرفی شد
شکل سادهسازی شده ای برای جلوگيری از ابهام و پيچيدگی و سردگمی است؛ زيارا اگار
بخواهيم دقيقتر به خشثره و ميدان آن نظر بيفکنيم ،با سه ميدان اساسی درون اين ميدان
یمومیسر و کار داريم .تمامیواهگان کليدی ميدان پيرامون اين سه واهه قرار میگيرناد و
نه خشثره پيچيدهتر آنکه واهگان کليدی هر سه واهة کانون خشثره و هوخشثره و دهخشثره
در تقابل و همستاری هنجاری قرار میگيرند و نسبتی سلبی با آنها میيابند.

اگر به اين گستره و تنوع معنايی ،همستاری و تقابلهای دوگانة واهگاان پيراماونی دو

 .3تحول ميدان معنايی شهرياري از گاهان به سنگنوشتههاي هخامنشی

تحول معنایی مفهوم سیاست در ایران ،با
تأکید بر نخستین متون...

واهه کنونی خوب و بد را ،بهگونهای که هر کدام مرتبط با وجه سلبی يکديگرند ،بيفازاييم،
سختی و پيچيدگی کار برای روشن نمودن مفهوم شهرياری در گاهان بيشتر آشکار خواهد
شد .برای کاستی از سردرگمی و کاربردیکردن بيشتر روش ،نخست واهة خشثره وئيريه را
از کل ميدان یمومی بيرون میکنيم و جدا از بخش گيتيانة شهرياری به بررسی معاانی و
ويژگیهای آن در گاهان میپردازيم .خشثره وئيريه چونان فروزه و ويژگی مزدا اهورا.
آنچه در بررسی معناشناختی پيشرو دارای اهميات و درخاور اساتفاده جهات مطالعاة
مفهوم شهرياری ا معطو) به سياست و مناسبات قدرت ا اسات ،اساتخرا مؤلفاههاای
بنيادين موجود در واهة خشثره است ،مؤلفههايی که در تحول معناايی پايش از گاهاان ا
ادبيات هند و ايرانی سانسکريت و ريگ ودا ا و در شهرياری آرمانی ،شهرياری نيک و باد
به صورت مشترک وجود دارند .خشثره مفهومیاست که یناصر قدرت باه معناای قادرت
سياسی ،قلمرو ایمال قدرت و فردی را که صا ب قدرت است ،بهتنهايی در دل خود جای
داده است .خشثره قدرت اکم بر يک قلمرو است که شهرياری ا خواه آرمانی ،نيک يا بد
ا ایمال میکند.
چنين است که خشثره مفاهيم شهر ،شهريار و شهرياری را با خود مال ماینماياد و
بهتنهايی واضح مکانيسم قدرت در ايران باستان میشود ،مفهومیکه نهتنها در متون دينی
ا منبع تغذيه کنندة مفاهيم سياسی ا که در تاريخ و روايات تاريخی ،مرکزيات بیمناازیی
برای شرح فرهنگ سياسی ايران باستان به خود اختصان میدهد.

بررسی مفهوم خشثره در چشمانداز تاريخی آن يا به یبارت ديگر معناشناسی تااريخی
خشثره در زبان جهان ايرانی ،پس از گاهان ،ما را نخست به مطالعة معنای تحوليافتاه در
کتيبههای هخامنشيان ا نخستين آثار بهجایماندة مکتوب و البته سياسی ا فرا میخواناد.
خشثره در جامعة بسيط گاهانی ،اکميت بر يک قلمرو محدود با خصلت وا های است که
در آن بين شهرياری آرمانی (با ويژگی پيوند وهومنه و خشثره اهورامزدا و سوشيانتها باا
شهرياری نيک و بد (با ويژگی پيوند اشا و دروگ فرمانروايان ديندار تمايزی اساسی وجود
دارد ،همچنين در شهرياری گاهانی از ینصر نژاد به ینوان يک شرط اساسی برای کساب
مشرویيت شهرياری خبری نيست و در نهايت اينکه شهرياری گاهانی ،تصر) سرزمينها
و جهانگيری را در سر نمیپروراند ،بلکه اهتمام آن به جهانداری و شيوة فرمانروايی است49 .

اما در دورة هخامنشيان ،با فظ برخی مؤلفهها ،تحوالت اساسی در مفهوم خشثره باه
وجود میآيد .اين تحوالت ناشی از گسترش قلمرو پادشاهی و شکلگيری قدرت مرکزی و
ورود مفهوم سلطنت در نتيجة مجاورت و تأثيرگرفتن فرهنگ سياسی بينالنهرينی است.
آشنايی با زبان و خط هخامنشيان برای بررسی و مشاهده تحوالت معنايی شاهرياری
الزم است .تنها سندی که از زبان آن دوره به جای مانده ،زبان کتيبههاست که بار طباق
نظر زبان شناسان ايران باستان بيش از هر چيز به زبان مادری دربار هخامنشی تعلق دارد.
اين زبان که فارسی باستان نام گرفته يکی از گويشهای غربی ايران است .اين زبان زبان
پادشاه بوده است ،زبانی نمايشی محدود به اهدا) مشرویيت سلطنت که تنها برای تدوين
سنگنگارهها به کار رفته است( .روديگر اشميت ،3131 ،ص )333خط سنگنوشاتههاای
پادشاهان هخامنشی خطی ميخی از نوع بينالنهرينی است .خط ميخی فارسی باستان نيز
خط سلطنتی بوده و کاربردی روزمره نداشته است( .همان ،صص 333و )333
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با مشاهدة تأثيرات زبانی بينالنهرينی ا بابلی اورارتويی و آرامي( .همان ،ص )331منبع
تغذيهکننده نوشتاری فارسی باستان ا در سنگنوشتهها میتوان به تأثير فرهنگ و تمادن
بين النهرينی در ادبيات و فرهنگ سياسی هخامنشيان پیبرد ،همچنين از اين راه تمايزات
مفاهيم و فرهنگ سياسی هخامنشی با مفاهيم گاهانی مشخصی میگردد.
ويژگی های دينی هخامنشی و همچنين نهاد پادشااهی از جملاه ماوارد مهام در ايان
تحولاند .اهورا مزدای هخامنشی اگر چه يک خدای برجسته است ،اما ديگر ايزدی يگاناه
نيست .در کتيبهها چندين بار یباراتی مثل «و ديگر ايزدانی که هستند» ،يا «تمام ايزدان»
مشاهده میشود .نقش اهورامزدا در کتيبهها مشرویيتبخشيدن به شاه اسات .دارياوش و
ديگر شاهان هخامنشی پادشاهاهی خاود را صارفاً ماديون ر مات و خواسات اهاورامزدا
میدانند.
اين امر اولين نشانة تحول مفهوم شهرياری در ايران باستان است که در نازد ايرانياان
تازگی داشته است .اين برداشت از سلطنت بر اسا مشرویيت ايزدی ،همانگونه که متن
استوانة کوروش نشان میدهد ،در اصل متعلق باه باينالنهارين اسات ( .وكتوك،3131 ،
ص )377بنابراين در دورة هخامنشی ،مشرویيت پادشاه مستقيماً به خداوند است ،چاون او
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برگزيده و نمايندة خدا در زمين است ،برخی) گاهان که مشرویيت کومات در پيوسات
با اشا و گسست از آن سنجيده میشود.
سرنوشت مفهوم بنيادين اشا در کتيبهها نيز جالب است .اين واهه که در معاانی انساان

اشاون و سامان مقرر کيهانی ،اخیقی ،اجتمایی و آيينی نقش محوری در جهاان گاهاانی
ايفا میکرد ،در کتيبهها فقط مفهومیآخرتشناسانه به خود مایگيارد .ارتااوا )(artava
ديگر نه با انسان زنده که با انسان مرده مرتبط بوده ،به معنای آمرزياده در جهاان پساين
است( .همان ،ص .364و نيب نك :عباديان ،اشا درگاهان .مجتبايي ،3111 ،صص 1و )1
میک و معيار سنجش رفتار پادشاه ،داد پادشاه است که همان فرمان اوست .او چاون
جانشين خداوند است هر آنچه بگويند مطابق خواست خداوندی است؛ بناابراين پادشااه در
کتيبه ها دقيقاً نقش اشا ا سامان مقرر ا در گاهان را ايفا مایکناد و ازهماينروسات کاه
میبينيم دروگ يا به زبان فارسی باستان «دراگاو» در تقابال و همساتاری باا پادشااهان
هخامنشی به کار میرود و مفهومیکامیً سياسی به خود میگيرد .دروگ فتنه و شورش و
نافرمانی یليه شاه است .بنابراين ديده میشود اين واهه ها دچار تحول معنايی شاده و باار
هستی شناسانة آن گرفته شده و به معنايی کامیً سياسی فرو کاسته گرديادهاناد( .نيتو ي،
پادشاهان هخامنشی گويا خود را شهرياری آرمانی جلوه میدادند .اين امر باا دقات در
واهههايی تبيين پذير است که برای شهرياری آرمانی ا سوشيانتها ا در گاهاان باه کاار
گرفته شده است .آنان کارهای خود را در راستای فراشا و «فرشوکرتی» يا همان نوساازی
و ا يای زندگی و جهان میدانستند و اين یمل را همچون سوشيانتها به خواست و اراده
خدا انجام میدادند ،یملی که نتيجة آن پيروزی بر دروگ بود( .مجتبايي ،3111 ،ص 343ت
( Vashna Auramazdaha :)341وشنا اورامبدا)

تحول معنایی مفهوم سیاست در ایران ،با
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 ،3133ص)167

شهريار در گاهان که فقط یامل آموزههای سامان مقرر است و نه نماينده و جانشين و
همتای خداوند در زمين در سنگنوشتهها در جای خدا مینشيند .موازنهای که بين خادای
بازرگ ( Baga vazarkaباگ وزرک و شااه بازرگ ،خشاايثيه وزرک ( Xsayөia
 Vazarkaايجاد شده ،مؤيد اين مطلب است .شاه شاهان (خشايثيه خشاپثيانام درسات
مانند اهورامزدا يا بزرگترين خدايان مثيشت بگانام ( Maөista Baganamاست.
همانگونه که لوکوک نيز بيان میدارد ،ترکيب «شاه شاهان» سرشار از اطییات است
و ساختار دستوری آن اکی از تأثير بيگانگان است؛ چراکاه در زباانهاای هناد و اياران
باستان مضا)اليه معموالً پيش از مضا) میآيد ،پس صورتی که انتظار میرود بايد باشاد
ا تماالً در ميان مردم رايج بوده زيرا در فارسی ميانه دوباره به اين ترکيب بر مایخاوريم44 :
شاهان ا شاه (شاهنشاه تلفظی ترکی است صورتی که سنگنوشتهها به ما یرضه میکند،

نویی گرتهبرداری از زبانهای سامی و دقيقتر زبان بابلی است .بنا به نحوه زبان سامی به
یبارت شار شارانی ( Sarra sarraniبرمیخوريم که معادل آن در یربی ملکالملاوک
است ( .وكوك ،3131 ،ص)367
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بنابراين می توان گفت در انتقال شهرياری به دورة هخامنشيان که آغاز تجربه سياسی
و تمدنی ايرانيان در روشنای تاريخ است تحت تأثير فرهنگ ،زبان و تمدن بينالنهرينای و
همچنين با توجه به مقتضيات ناشی از گسترش قلمرو و کشورگشايی و جهاانگيری دچاار
تحول معنايی شده است.
اين تحول که از راههايی چون يکیگرفتن خداوند و شاهنشاه ،منصوببودن او توساط
اهورامزدا ،در جای اشا نشستن فرمان شاهی ،همچنين ورود ايزدان ديگر (اناهيتا و ميتارا
در کنار اهورامزدا ا تحت تأثير یقايد بابليان و آشاوريان ا کاه باه تساامح و تسااهل در
ايزدان پرستی انجاميده و در پی کشورگشاايی باوده ،روی داده مشارویيتساازی ایماال
شاهنشاهان را ممکن ساخته است.
اما چه کسانی موجب چنين تحوالتی شدهاند؟ بايد گفات شارايط و مقتضايات زماناه
کشورگشايی ،دولت و قدرت مرکزی ،گسترش و تحول زندگی اقتصادی و بازرگاانی ،نيااز
به مشرویيتسازی در سرزمين های تصر) شده و ...سابب شاد تاا نهادهاای سياسای و
نهادهای دينی (مغها که اصیً ريشه غربی ا مادری دارند و يک طبقه رفهای باودهاناد،
در پيوند و همکاری يکديگر دست به تحول مفاهيم و شکلدهی به زبانی زدند که خصلت
نيايشی ا سياسی آن جوابگوی نيازهای آنان باشد( .براي مطا عه نرش مغها و پيوند آنان با
شاهان هخامنشي نك :فصل هفتم از اار پيشين نيو ي ،ص 173ت )134

بررسی تحول ميدان معنايی خشثره از گاهان به « Xshacaخشاثا»ی هخامنشی در
کتيبهها ،نياز به پژوهشی مستقل زبانی ا تاريخی دارد که نوشتة اضر باه هماين انادازه
بدان بسنده کرد ،ورنه ،ای بسا ،مفهوم شهرياری به معنای مفهاومیآشاکارگار ،پيراماون
مناسبات قدرت در ايران باستان از همين مقطع زمانی /زبانی آغاز مایشاود ،آغاازی کاه
معر) شکل گيری نخستين امپراطوری در جهان باوده و از تأثيرپاذيری فرهناگ و زباان
ديگر و البته موضع برتر و پويای زبان پارسی باستان خبر میدهد.
 .4جمعبندي و برخی نتايج

در نوشتار پيش روی کوشش شد به مفهوم شهرياری در گاهان با روش معناشناسای و
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يافتن ميدان معنايی خشاثره دسات ياابيم .گاهاان ،باه یناوان ياک ماتن ،مجمویاهای
بههمپيوسته از واهه های کليدی است .اين کل سازماندار وزهای سه گانه را شامل وزة
مينوی ،گيتیای و فرجامين (يا جهان پسين را به نمايش میگذارد.
با چشماندازی معناشناسی در زمانی مشاهده شد که معنای خشثره درگاهان نسبت باه
متون پيشين و پسين خود متفاوت است .گاهان(گاتها نشان تفاوت بار معناايی خشاثره از
ريشة لغوی خود ( Ksatraکسترا است .اين واهه سه تحول معنايی يافتاه اسات .اولاين
تحول مربوط به يگانهانگاری و خرو از دنيای چندخدايی است .گاهاان «خشاثره» را باا
خدای دانا (اهورامزدا مرتبط ساخته و نسبت آن را با يکی از خادايان جناگآور و خاونريز
طبقة دئوهها قطع میکند .دوم اينکه اگار کساترا ( Ksatraدر ادبياات ودايای و هناد و
ايرانی مفهومی نظامی داشات ،در گاهاان خشاثره مفهاومیکاامیً سياسای و مارتبط باا
فرمانروايی و شهرياری به خود میگيرد .سومين تحول به اکميت نظام دوگانه و همستار
اشا ≠ دروگ بر اين مفهوم مربوط میشود تا شهرياری در گيتی به سنجش در آيد.
ییوه بر نسبیبودن معنای خشثره در تاريخ ،اين واهه در متن گاهان نيز ،با توجاه باه
کاربرد آن در بافتهای معنايی مختلف ،معنايی نسبی میيابد .همين امر سبب تعدد و تنوع
تعاريف پژوهشگران از خشثره در سرودههای زرتشت سبب شده است ،بهگونهای کاه هار
يک با نگاه و تفسير انتخابی خود تعااريفی یرفاانی ،اخیقای ،ميناوی ،آخارتشناساانه و
سياسی از اين واهه یرضه کردهاند.
خشثره در گاهان در سه وضعيت و وزة کلی به کار برده شده است :در وزة مينوی با
ینوان «خشثره وئيريه» و در گيتی با دو واهة «هوخشاثره» و «دهخشاثره» .بناا بار ايان
بررسی ميدان معنايی خشثره با اين کاربرد بسيار پيچيده و مبهم مینمايد .برای کمکاردن
از اين مشکل به تقسيم ميدانهای شهرياری در هر سه مورد دست زديم.
اما وجه سياسی که مهم ترين وجه کاربرد مورد نظر خشاثره وئيرياه در ايان تحقياق
میباشد ،بيشتر به شهرياری آرمانی معنا شده است .خشثره وئيريه در اين ااالت چوناان
نمونهای ايدهال برای شهرياری و فرمانروايی در گيتی ،يک طرح نظام سياسای آرماانی و
دلخواه است؛ نمونه ای که اهورامزدا شهريار بزرگ آن است و تحقق آن آرماان زرتشات...
معانی سياسی خشثره وئيريه در اينجا بيشتر صادق میشود :پادشاهی ماورد طلاب و آرزو،
سلطنت کشور مطلوب و برگزيده و شهر آرمانی اهورامزدا .از ويژگیهای ايان شاهرياری،
44
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اينگونه است که انديشة شهر آرماانی در پرتاو شاهريار آرماانی وارد فرهناگ ايرانای
میشود ،شهری که با پاک ساختن جهان از بدی و مرگ و تباهی يا در يک کلمه دروگ و
رساندن آن به نيکی و داد يا اشا در پرتو شهريار آرمانی شکل میگيرد.
چند مؤلفة معنايی خشثره وئيريه در کاربرد آرمانی آن مشاهده میشود .یناصری چون
قلمرو قدرت و نيرومندی ،فرمانروا و شهريار و آرمانیبودن ،مکانيسم روابط قدرت گيتیای
در اين مفهوم مربوط به شهرياری آرمانی متعلق به خدا و پيامبر و سوشيانتهاست کاه در
وجه آرمانی آن ،مبنای متافيزيکی مشرویيتساز وهومنه نقش محاوری را ايفاا مایکناد.
چنين می نمايد که در شهرياری آرمانی شرط وهومنه ا يا مقام موبدی ا اساسیترين امار
بوده و همين آرمانیبودن آن را نيز میرساند ،چون کمتر کسی مرتبط با وهومنه و متصل
به و ی الهی خواهد شد.
زرتشت که از شهرياری خويش نوميد می شود و تحقق آن را نا ممکن میداناد بارای
زندگی و جامعة اکنون نيز نگران است .به همين دليل او واقعنگراناهتار باه جامعاه نگااه
میکند و بر اسا شرايط موجود به سنجش گری و نقد و نفی شهرياری موجاود طارح و
پيشنهادِ شهرياری مطلوب را میدهد .در اين مر له او ديگر شهرياری در جامعه را با اشاا
میسنجد.
زرتشاات بااا فرابااردن بحاارانهااا و ناهنجاااریهااای موجااود در جامعااه بااه سااطحی
هستی شناسانه دست به نقد و نفی جامعه مبتنی بار ارزشهاا و آماوزههاای دينای کهان
ديويسنايی میزند و با مبنا قراردادن اشا به سنجشگری و تقسيم شهرياری به نيک و باد
میپردازد.
زمانه و جامعة زرتشت چه ويژگیهايی داشته ،بر پژوهشگران نامعلاوم اسات .فقاط در
نگاه کلی جامعة او را بسيط دانستهاند .جامعه ای با ساختار سياسی ساده و مبتنی بار یادم
تمرکز که هنوز طبقات سه گانه در آن وجود ندارد و فقط رو انيون وظيفة اجرای مناسک
دينی و نقش فرمانروايی بر مردمان را بر یهده داشتهاند.
صفت ده درگاهان نشان وضع بحرانی و بد زمانه است و ده خشثره يکی از ويژگیهای
آن جامعه است ،شهريار بدی که بدانديش بدوجدان ،بدخرد ،بدمنش و گمراه و خودکامه و
لذت جوست و بر اسا آموزه های دينی ديويسانايی باه قرباانیکاردن و شايانه گااو و
نوشيدن شراب میپردازد.
زرتشت مشرویيت چنين فرمانرواهايی را نمیپذيرد و به نفی آماوزههاای دينای آنهاا
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میپردازد که مشرویيت فرمانروايان بدانها بوده است؛ بنا بار ايان در شاهرياری باد نياز
مشرویيت به نظام دينی بوده است .اکمان خود رو انی بودهاند-کاویهاا ،کرپاانهاا و
گرهم ا و رفتارهای سياسیشان از دستورالعملهای دينی برمیخاساته اسات ،یامال باه
شريعت بودهاند و در وجه سلبی ،رسالت دينی مقابله و ساتيز باا زرتشات و مازدا و اشاا را
داشتهاند .زرتشت با برشمردن بدیها و شرارتهای آنان (خشم ،ستم ،بیداد ،خاونريزی و
تخريب و ...فرمانروايی را از منظری هستیشناسانه (خير و شر و متافيزيکی به دو گوناة
نيک و بد تقسيم میکند ،البته هستیشناسی اخیقی ای که در راستای آبادانی اسات و در
نتيجه آن جهان به سوی روشنايی خواهد رفت:
[بشود که] فرمانروايان خوب [هو خشثره  ]hūxšaθraو نيک کردار و دانشور
[در پرتو] آرميتی بر ما فرمان برانند.
مبادا که فرمانروايان بد [ده خشثره] [برما] فرمان برانند.
بايد برای [آبادانی] جهان کوشيد و آن را به درستی نگاهبانی کرد و به سوی روشنايی
برد ( 14بند5
زرتشت از سکوی متاافيزيکی و هنجاارين باه نقاد و نفای شاهرياری باد پرداختاه و
شهرياری نيک را فرمانروای جامعه میداند و پيشنهاد میدهد.
اين دسته بندی البته گيل دو اصل بنيادين خير و شر ،اشا دروگ که اسا جهانبينای
دوگانهگرای ايرانی است ،میباشد .همانگونه که در جهان هستی نيروهای خير ،اهورايی و
اشا با نيروهای تباهی انگرهمينو و دروگ در ستيزند ،در جامعة انسانی نيز شهريار بد و نيک
در برابر هم قرار میگيرند.
مبنای سنجش زرتشت نسبت شهريار با اشا (يا آموزههای زندگیبخش وی است .اگر
شهريار بر طبق قانون اشا رفتار کند ،شهرياری نيک است ،شاهرياری کاه اافظ ساامان
اجتماع ،آيين و یامل خير و نيکی و سعادت و آبادانی است و اگر مطابق اشا یمل ننمايد و
پيرو دروگ باشد ،مايه شر و فساد و تباهی خواهد بود.
با توجه به اکميت هستیشناسی دينی ا اخیقی گاهان است که مایبينايم شاهريار
نيک کسی است که در گيل هنجارهای آن به فرمانروايی میپردازد .او بايد به ويژگیهای
درونی ،اخیقی و اجتمایی و سياسیای آراسته باشد که دين توصيه مایکناد .ديناداری و
دينياری ،نيکاخیقی و نيکخردی و پاسداشت زندگی اين جهانی ا در تمامی شئون آن
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او شهرياری را بر اسا قانون که در آن زمانه تنها منبع و مرجع و محادودة آن ،جاز
دين و آموزه های دينی نيست و یمل به آن می سنجد و شهرياران را به یمل باه آن فارا
میخواند .برجستگی اين امر هنگامیروشن خواهد شد که محدوديت جنگآوری ،خشونت،
خونريزی و خودکامگی بر شيوة فرمانروايی را در نظر بگيريم.
جدای از برخی نکات که در بررسی شهرياری و ارتباط با ميدان معنايی و در همنشينی
با واهههای ديگر گفته شد ،می توان به واهة کانونی ميدان يعنای خشاثره و معناای آن در
گاهان اشاره نمود .هر چند کاربرد اين واهه در متن در مواردی در معنايی غير سياسای باه
کار رفته است ،میتوان در کاربرد آن در روابط قدرت (فرمانروا و فرمانبر یناصاری چاون
قدرت و زور ،اکميت و فرمانروايی ،قلمرو و سارزمين و همچناين فرماانروا و شاهريار را
مشاهده نمود .واهة خشثره قدرت و قلمرو (روستا ا شهر و کشور و شهريار را بهتنهايی در
خود جای داده است .تجمع اين سه در يک واهه بسيار معنادار است .و تأمل پيرامون شاهر
و شهريار و نسبت اين دو را میطلبد ،نسبتی که پرداختن به آن چاه بساا روشانکنناده و
برمی کنندة غيبت مفهوم شهروند در فرهنگ ،زبان و تاريخ ايران باشد.
خشااثره جايگاااه کلياادی و کااانونی در فرهنااگ سياساای ايااران باسااتان دارد .باادون
درنظرگرفتن ميدان معنايی و همچنين تحول معنايی آن در دوره های مختلف تااريخی ا
متنی باستان نمی توان به فهم و درک درستی از تاريخ سياسی و انديشاة ايرانای پيراماون
مکانيسم و متافيزيک قدرت دست يافت.
نکتة فرجامين آنکه هرگونه تیش برای فهم سياست ،انديشاة سياسای ،دساتيابی باه
مبا نی آن درايران ناگزير از خوانش دقيق و همراه ریايت تاوالی زماانی و تااريخی متاون
محوری سياسی و دينی ايرانيان باستان است .در اين چشمانداز بسا مسيری چنين را بتوان
ترسيم نمود:
نخست توجه متون اوستايی کهن (گاهان و هفتها دراين مر له و سنجش با متون و
دايی هند و ايرانی ضروی است .سپس توجه به فرمانهای هخامنشی در قالاب سانگ و
گلنبشتهها با زبان ايران باستان و خط ميخی ضرورت میياباد .در ايان مر لاه سانجش
زبان وفرهنگ گاهانی و هند و ايرانی از سويی و زبان و فرهنگ سياسی باينالنهرينای از
ديگر سوی اهميت دارد.
خوانش کتيبههای اشکانی و برخی متون ا تمالی اين دوره باخط و زبان پهلوی مر لة
بعدی ست .بررسی و سنجش تاثير فرهنگ هلنی ،فرهنگ سياسای مياراه هخامنشای و

اوستای کهن و هندوايرانی ازجمله مهمترين می ظاتی است که برزميناة کثارت گرايای
سياسی اشکانی می بايست در نظر گرفت .و در فرجامين دورة ايران باستان ،متون سياسی
و دينی پهلوی ساسانی برزميناة نظرياة ايرانشاهری درخاور پژوهيادن اسات .کتيباههاا،
اندرزنامه ها ،سياستنامه ها و متون راست کيشانة موبدان دربااری (ناماة اردشاير بابکاان،
یهداردشير ،نامة تنسر و ...و اوستای نو مدون آنان و تفسير دينیشان (زند اوستا همه و
همه متونیاند که بايد مطالعه و فهم شوند.
به یبارت ديگر با درنظرگرفتن ريشههای هند و ايرانی و فرهنگ زرتشتی تحوليافتاه
در ساليان و همچنين تحوالت و رخدادهای سياسی و چالشهای درون و برون تمدنی به-
ويژه تاثير فرهنگ سياسی بينالنهرين و مياراه باه جامانادة آناان از زماان هخامنشايان
میتوان مفهوم سياست و دگرگونی آن را فهميد.
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يادداشتها:

 .4گاهان ،گاثاها يا گاتها به معنای سرودههای موزون به همراه هفتها کهانتارين
بخش اوستاست .جم اوستا کتاب مقد زرتشاتيان و ايرانياان باساتان ،طای سااليان و
مقاطع تاريخی ،کم شده است .به یلل دروندينی (پاسداری انحصاری موبدان وهمچنين
یلل برون دينی (از قبيل مله اسکندر و یربها هم تنها يک چهارم از متن بازنوشته در
زمان ساسانيان را در دست داريم .قديمیترين نساخة موجاود و در دساتر  ،متعلاق باه
قرنهای سيزدهم و چهاردهم ميیدی است .اوستای باقيمانده اين متنها را در بردارد:
 4يسنا (پرستش و نيايش  :شامل هفتاد و دو هات (به معنای فصل و از واهه اوستايی
 Haitiبه معنای برش  .گاهان يا اوستای کهن در يسنا جا دارد ،يسنهای بيست و هشت
تا پنجاه و سه.
 9ويسپرد :به معنای نماز برای همه سروران ،مرکب از بيست و چهار بخش (کرده .
 3خرده اوستا (اوستای کوچک  :مجمویهای از نمازهاست.
 1سيروزه :دیاهای متعلق به ايزدان موکل بر سی روز ماه.
 5يشتها :سرودههای خطاب به ايزدان مهم است :شامل بيست و يک يشت.
 6ونديداد؛ به معنای قانون در هم شکستن دياوان ،مرکاب از بيسات و دو فصال ياا
فرگرد.
44
 7قطعات :شامل بيست و دو قطعه است
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Kellens. londen-NewYork J. (4247) Avesta. Encyclopedia
Iranica, III, PP. 35-11.
کلنز ،پيشين ،ن .473-465تقسيمبندی و متنهای برشمرده کلنز را که جزو آخارين
تحقيقات در اين زمينه است ،برگزيديم.
پورداوود و دوستخواه نيز اوستا را فقط شامل يسنا ،يشتهاا ،خارده اوساتا و يساپرد و
ونديداد میدانند ،نک :اوستا ،گزارش دوستخواه ،ن .46گاتها ،دو گزارش پورداوود ،ن
.116
گاهان که تا زمان ساسانيان بر طبق سنت شفاهی ،سينه به سينه منتقل و ساپس باه
نگارش در آمد ،مجمویهای از هفده سرود بلند خود زرتشت است که امّتش آن را باهطاور
کامل فظ کردهاند .گاهان در اوستای کنونی در کتاب يسنا قرار دارد که شامل يسنهای
بيست و هشت تا پنجاه و سه است .در يک تقسيمبندی کلی سرودههای زرتشت باه پانج
گاه تقسيم شده :اهونويتیگاه ،اوشتويتیگاه ،سپنت مينوگاه ،و هوخشترگاه ،و هيشتوايشت-
گاه (اوستا ،3164 ،ج  ،1ص ،)3343به سبب اينکه در اين تحقياق ترجماة دوساتخواه از
گاهان را متن اصلی قرار دادهايم ،از تقسيمبندی گاهان بر طبق نظر او يااد شاد ،و گرناه
تقسيمبندی های ديگری نيز وجود دارد که مهمترين آن تقسيمبندی کلنز اسات باه ايان
ترتيب :اهونودگاه ،هپتنگهايتی ،هفتهات ،اشاتودگاه و هوخشاترگاه و هيشتوايشاتگااه
(نك :كلنب ،همان ،ص)377

 .9اشا يکی از بسامدترين وکليدیترين واهههای موجود در گاهاان اسات وترجماة آن
معرکة آرای گاهان پژوهان .مزدااهوره در سرودهای زرتشات و در هساتی ميناوی دارای
فروزههايی است .هريک ازين فروزهها نمايندة نيروی مينوی مزدايیاند و خويشکاری خود
را بریهده دارند .معرو)ترين اين فروزه ها هفت ها با نام امشاساپندان (ناميراياان مقاد
وپاک اند :وهومنه ،اشا ،خشثره ،هئوروتات ،امرتات وآرميتی .اين مينوهای مقد درگيتای
نيز نمايندگانی دارند:گاو ،آتش ،فلز ،آب ،گياه وزمين .اشا ريشه در زباان هناد و ايرانای و
متون ودايی دارد و با واهه آرتا يا رتا ) (rtaهمريشه است .با وجود همريشگی اشا باا رتاا
مشاهده میشود درمتون گاهانی اين واهه در موقعيتی هستیشناختی قرار میگيرد وديگار
همچون رتا تنها به معنای راستی و درستی و قيقت شایرانه نيست .محققان ترجمههايی
متعدد ازين واهه داشتهاند :راستی و درستی و قيقت و پارسايی و قانيت و قيقت باودن
(بودگی  .برخی ديگر به یلت آگاهی ازدشواری ترجمه آن را ترجمه ناشده در نوشتههاای

خود به کار میبرند .اين واهه در همنشينی با اهاورامزدا و ديگار فاروزههاای ميناوی او و
دريافت معنايی و همستاری با دروگ (به معنای آموزه های ديويسانايی ياا ديان پايش از
زرتشت معنا میيابد .اشا راهی است که تی پيش روی دو مينوی آغازين هستی مينوی
يعنی سپنتهمينو و انگرهمينوست ،آموزهای دينی اسات و نياز ساامان کيهاانی ،اجتماایی،
اخیقی و آيين است( .بويس :3131 ،ص )13ترجمه محمود یباديان ای بسا در فهم ايان
واهه راهگشا باشد .وی اشا را نظم و قانون از پيش تعيين و مقرر میداند« ،سامان مقارر»
که بر مبنای آموزه های دينی پيشين (زرتشت  ،مناسبات آدمای ،دام ،کشاتزار و جامعاه را
تنظيم میکند( .عباديان ،اشا درگاهان ،فرهنگ ايران زمين ،ج)16

تحول معنایی مفهوم سیاست در ایران ،با
تأکید بر نخستین متون...

 3دوگانهانگاری هستیشناختی بنياد جهانبينی زرتشت و به گونة کلیتر جهاانبينای
ايران باستان را تشکيل میدهد .دوگانة ميناو و گيتای در بان هساتی و دوگاناة همساتار
(متضاد مينوی شامل سپنتهمينو (مينوی پاک و روشن و زندگی افزا و انگرهمينو (ميناوی
زشت وپليادوتاريک و مخارب اساا هساتی گاهاانی اسات .در جهاانبينای زرتشاتی
تمامیگيتی پاک و زندگیافزا و مقد است .اين هستی مينوی است که با تازش ميناوی
ناپاک ،ميرايی و گزند را به هستی مينوی سپنته و گيتی وارد میکند .همستارهای دوگاناه
هم هدايتگر مردمان برای گزينش راه راست و درستاند .نظام اخیقی زرتشت بر همين
دوگانهانگاری استوار است .دوگانة سپنته و انگرهمينو خود نتيجة گزينش يکی از دو راه اشا
و دروگ اند .در مقابل هرمينو و فروزة مزدايی يک مينوی ديويسنايی نيز آشکار مایشاود:
اکه منه در برابر وهومنه؛ ترميتی در برابر آرميتی؛ هومت ،هووخات ،هوورشات (انديشاه و
منش ،گفتار و کردار نيک در برابر ده مت ،ده وخت ،ده ورشت( ،انديشه و منش ،گفتاار و
کردار زشت و بد ؛ هوخرتو در برابر دهخرتو و هوخشثره در برابرش دهخشثره.
شايد بتوان گفت همستاری اشا/دروگ محوریترين تقابل در جهانبينی گاهان اسات،
همستاریای که تمامی همستارهای ديگر را تحت الشعاع خود قرار می دهد .دروگ يا باه
خوانش امروزين دروغ يک راه و آموزة دينی پيش از زرتشت است ،راهی که نظام اخیقی
جنگ و چپاول و آيينها و مناسک خشونت آميز را تدایی مایکناد .دروگ نظاام ارزشای
ديويسنايی و انگرهمينويی يا اهريمنی ست .اگر اشا سامان و نظم مقرر در هستی و اجتماع
و آيين باشد ،پس آنگاه دروگ بینظمی و نابسامانی در هستی و اجتماع و آيين اسات ،دو
راه دو آيين و دو نظام ارزشی که مردمان با گزينش هر يک اشااون ياا دروگون نامياده
می شوند .از آنجا که تقابل مزبور کليدیترين موضوع در فهم جهان گاهانی و شاهرياری49 ،

است ترسيم اين رويارويیای بسا ياریگر باشد:
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مزدااهوره
خرديسنايی
اشا
 آموزههای نيک بر مبنای وهومنها به وسيلة آموزگاران نيک (زرتشت و ديگر ياران
ا خرد زندگی؛ وهوخرتو
ا متضمن کيفيت فزونبخشی
ا زندگیبخشی
ا مهر و دوستی
ا آبادانی و نوکنندگی جهان
ا شادی
ا داد
ا ناقض و نافی آموزههای دروگ و در ستيز با آن

ديوها
ديويسنايی
دروگ
 آموزههای بد بر مبنای اکومنها به وسيله آموزگاران بد
ا تباه کنندة خود زندگی؛ ده خرتو
ا خصلت تخريبی و کاهنده
ا نارندگی
ا خشم
ا چپاول و غارت تباهکنندگی جهان
ا رنج و نارا تی
ا بیداد و ستم
ا از بين بردندة آموزههای اشا و در ستيز با آن

 .1وهومنه از ديگر واهههای کليدی گاهان است که به منش وانديشة نيک ترجمه شده
است .در مقابل آن اکه منه است به معنای منش و انديشه و سرشت زشت و بد .ايان واهه
درکنار اشا و ديگر فروزه های مينوی جزو امشاسپندان است .کیم اهورامزدا از طريق ايان
فروزه به زرتشت الهام و به مردمان ابیغ میشود .با وهومنه اسات کاه مردماان پارساا و
شايسته به قرب خداوندی میرسند .درهمين مقام اسات کاه شاهرياری آرماانی (خشاثره
وئيريه  hūaθravaĪriyaبه واسطه در پيوند وهومنه با شاهريار اسات کاه شاهرياری
آرمانی (خشثره وتيريه رخ میدهد( .ها  ،13بند  )33وهومنه هم ياک فاروزه و قادرت
مزدايی است و هم نشاندهندة پارسايی و زهد بشری است .پارسايی و شايستگی براسا
یمل به آموزه های دينی با خلون درونی بای تجلی و ظهور و هومنه که ياک ويژگای
انسانی است ،خواهد شد .وهومنه تحولی انتزایی درنسبت مردمان با خدا در جهان ايرانای
است .پيش از زرتشت اين قربانی های خونريزانه درپای خدايان باود کاه یامال برقاراری
رابطه میشد .ای بسا وهومنه -در کنار مفهوم هساتیشناسای اخیقای اشاا و همچناين
مزدايی اهورای يکتا  -از بهترين نوآوریهای زرتشت باشد.
 .5آرميتی يا درستتر سپنتهآرميتی تنها فروزه از شاش امشاساپند مزدايای اسات کاه
مؤن است .سپندارمذ و اسفند تغيير يافتاة هماين واههاناد .معناای آن اخاین و پااکی

فزونیبخش و تجسم سرسپردگی به نيکی و یدالت است .زمين نمايندة آفرينش گيتیای
آن است .از همين روست که فزون بخشی و زايش و آرامش و سرسپردگی با ايان فاروزة
مينوی وزة سپنته پيوند خورده است.
 .6فرشوکرتی يا فراشوکرتی ) (frasho karatiدر لغت هم به معنای نوسازی و هم
درخشان کردن است و اين مناسب معنای دينی است ،چاه در پاياان ،جهاانی کاه ا ياا و
ساخته می شود هم نو است و هام درخشاان( .بتويس3166 ،ص )114فرشاوکرتی نشاان
دهندة پيروزی اهورامزدا و کومت اوست .مر لهای فرجامين که زرتشت هميشه و هماره
آرزو کرده و زمان فرارسيدنش را از مزدا اهوره میپرسد( .ها  ،44بنتدهاي  34و  )31در
پايان جهان و با پيروزی اشا بر دروگ فرا میرسد( .ها  43بند )3
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