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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينفصلنامه (جغرافيا 

  1392 پاييز، 38شماره ، يازدهمدوره جديد، سال 

    

  هاي دينيهاي دينينسبت ادراك محيطي با آموزهنسبت ادراك محيطي با آموزه

  مطالعه موردي گاتهايِ اوستامطالعه موردي گاتهايِ اوستا

  

  2و مرتضي تهامي 1راد مراد كاوياني
 

  چكيده
كه  محيط جغرافيايي مفهومي درآميخته با فرآيندهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عوامل طبيعي است

هاي ساكن، نقش بنيادي داشته دهي و معنابخشي به كوشش و منش انسانتنيدگي آنها در جهتدرهم
. هاي محيطي به پذيرش شماري از باورهاي ديني و مذهبي انجاميده استدر بسياري موارد ويژگي. است
ديني و به تبع نظام انديشه هاي محيط جغرافيايي بر باورهاي عناصر و ويژگي تأثيرهاي موجود گوياي يافته

هاست كه در قالب تعامل اشكال گوناگون مذهب، نوع فعاليت، فضا و بيني افراد و گروهو جهان
هاي ديني و كُنش اي از سوگيريِ آموزهبخش عمده اي كهگونه اندازهاي جغرافيايي نمود يافته به چشم

بخش گاتهايِ كتاب اوستا به عنوان . ستبوده ا مصلحان اجتماعي در پيوند با خاستگاه محيطي آنها
رويكردي . تواند تحليل شودآور آن نميترين متن زبان فارسي جدايِ از اداراك محيطي پيامكهن

تحليل هرمنوتيك حاكم بر متن ياد شده بازتاب انديشه و آرمان زرتشت و گوياي تشويق گذار جامعه 
بر اين . است) راستي و پرهيز از دروغ(الهي  هايشباني به كشاورزي و يكجانشيني در پرتو ارزش

هاي محيطي و باورهاي كهنِ ساكنانِ پايه، افزون بر مكاشفات ذهني و عرفاني زرتشت، نابساماني
سزايي داشته  هاي مطرح در گاتها، كاركرد به ها و آموزهها، آرماندهي به انديشهويچ در جهتايران
 . است

  

  .طي، زرتشت، اوستا، گاتها و ايران ويجمحيط، ادراك محي: واژگانكليد

 

                                                 
 kaviani@Khu.ac.ir  استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه خوارزمي، نويسنده مسئول. 1

 دانشگاه خوارزمياستاديار گروه تاريخ، . 2
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  مقدمه

ها و تجربيات انسان با محيط جغرافيايي كه در آن پرورش يافته پيوند ديرين و نزديكي آموزه
هاي عيني و مناسبات اجتماعي تجسم مايهعناصر محيط جغرافيايي در قالب بن. استداشته

شخصي، نحوه كنش متقابل با ديگران، عضويت در انديشه آدمي در پيوند با تجربيات . يابندمي
 هاي مترقيانهگمان، انديشه بي). 3: 1389 بيكر،( گيرداش شكل ميها و محيط اجتماعيسازمان

افزون بر مكاشفات ذهني و تحليلي نخبگان، برآيند ادراك داده ها و اطالعات محيطي است كه 
مطالعه آثار . اندخويش ةماعي فرزند زمانروشنفكران و مصلحان اجت. انددر آن رشد يافته

هاي مرجع از زمانه خويش جاي مانده از روزگان كهن گوياي پنداشت نخبگان و گروه به
كتاب (اوستا » گاتهايِ« نوشتار حاضر از منظر ادراك محيطي به بررسي بخش. استبوده

هاي تعليمي و اينده جنبهگاتها نم. پردازدهاي زرتشت ميعنوان تنها گفته به) مقدس زرتشتيان
ترين پيام بازتاب عمده. دهدعرفاني دين و شريعتي است كه زرتشت آن را آموزش مي

زيستي و شباني نخستين به روستانشيني و اقتصادي زرتشت در قالب گذار از كوچ ـ اجتماعي
نيك هاي وي در قالب گفتار، كردار و پندار هاي ديني و اخالقي آموزه كشاورزي در جنبه

اي بسيار كهن از دوران گاتها تصويري از جامعه). وشش سي :1377دوستخواه،( هويداست
هاي موجود نشان يافته). 31: 1380نوذري،( انتقالي جامعه شباني به جامعه كشاورزي است

هاي مبتني بر تحليل متون ديني با رويكرد هرمنوتيك در علوم جغرافيايي دهند كه پژوهشمي
اميد است كه نوشتار حاضر گامي جهت بازشناسي . ور ما اندك شمار هستندكم در كش دست
  .  محيط جغرافيايي در ادراك محيطي براي تحليل متون كهن كشورمان قرار گيردتأثير 

  

  فرضيه پژوهش

ها افزون بر هاي زرتشت در گاتها و آموزهمتن حاضر بر اين فرض استوار است كه انديشه
اقتصادي و بنيادهاي زيستي  -عرفاني وي متأثر از وضعيت اجتماعيمكاشفات ذهني و 

  .اي است كه در آن پرورش يافته استجامعه
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  روش تحقيق

) كتب و نشريات(ايگيري از روش كتابخانههاي مورد نياز پژوهش حاضر با بهرهها و يافتهداده
گاتهاي اوستا  بخش شناسي حاكم بر متن رويكردي هرمنوتيك بر گردآوري شده است و روش

  . دارد
  

  ادبيات نظري

  ط جغرافيايييمح. الف

هاي آنها مجموعه اوضاع خارجي كه فرد يا جامعه را احاطه كرده و به نحوي رفتار و فعاليت
دهنده كنش  واژه محيط نشان). 68: 1389راد،كاوياني( شودمتأثر كرده است محيط خوانده مي

) انسان(و زيستي است كه پيرامون موجود زنده ) و زمين هوا، آب(هاي كالبدي مايهمتقابل بن
حضور و پويش انسان در  .هاي مختلف جامعه ارتباط مستقيم دارندبا بخشاند و را فراگرفته

). 3: 1371رهنمايي،( كند محيط طبيعي زمينه دگرگوني آن را به محيط جغرافيايي فراهم مي
اقتصادي و محيط  -ساخت برخاسته از نظام اجتماعياي از محيط انسانمحيط جغرافيايي آميزه

. كندطبيعي است كه بر كُنش متقابل آنها زمينه پويندگي و تداوم حيات اجتماعي را فراهم مي
 زندگي يا اليه و جامعه ساختار اقتصاديِ -اجتماعي وضعيت تنيدگيدرهم از جغرافيايي محيط

 ايمايهدرون صرفاً محيط اساس، بر اين ).115: 1386شكويي،( آيدوجود مي به زيستكره همان

 اقتصادي، ژئوپليتك سرمايه و رسانه اجتماعي، مختلف عوامل آن پاگيري در ندارد و طبيعي

  ). 10: 1388 راد،كاوياني( اندآفريده نقش
  

  ادراك محيطي.ب

. پژوهشگران به دو محيط متفاوت و در عين حال هماهنگ اداراكي و واقعي قائل هستند
اين تصوير ذهني از . است) عيني(محيط ادراكي تصوير ذهني شخص از محيط پديداري 

. گيردصافي گذراندن اطالعات از رهگذر تجربيات يا آگاهي از محيط پديداري شكل مي
محيط واقعي از طريق صافي فرهنگ، . نماياندمحيط ادراكي بخشي از محيط واقعي را مي

هاي مختلف ادراكات محيطي فرهنگ. فنون قابل مشاهده استها و ها، آزمودهساختار نگرش
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هاي مختلف شخصي و بر بنياد همين ادراكات محيطي است كه تصميم. متفاوتي مي آفرينند

ساز را رفتارگرايان غالباً تأثيرات سه محيط پديداري، شخصي و زمينه. شونداجتماعي اتخاذ مي

هاي به هر روي، ويژگي). 211: 1386ويي،شك(كنند  در كنش و پويش انساني مطالعه مي

هاي بدين مفهوم كه الگوهاي رفتاري و نقش. كننده عملكرد آن است ساختاري محيط، تعيين

كند يا برخي الگوها ومعيارهاي رفتاري را تقويت و اجتماعي را بر ساكنان خود تحميل مي

. ر متقابل فرد و محيط استرفتار تابع تأثي). 1380:2مرتضوي،(كند  برخي ديگر را تضعيف مي

. توان آنها را از هم جدا انگاشتاند كه دشوار مي محيط و رفتار آنقدر درهم تنيده

» محيط بر رفتار تأثير مي گذارد«ناپذيري آنها نه تنها بر مبناي اين گفته مرسوم است كه  جدايي

. با محيط درك كرد توان رفتار را مستقل از رابطه دروني آنبلكه به اين دليل است كه نمي

ادراك، فرايند ). 252:1382التمن،(ناگزير بايد رفتار را در بستر محيطي آن تعريف كرد 

- هاي پيراموني است كه برخاسته از آن افراد پنداشت و برداشتدريافت، تعبير و تفسير محرك

: 1385 پور،نصر اصفهاني و احسان(كنند  هايي كه از محيط خود دارند را تفسير و معنا مي

اين رو، محيط ادراكي، بخشي از محيط واقعي است و تصوير ذهني برخاسته از محيط  از). 49

نتيجه آنكه با گسترش قلمرو محيطي ادراكي، محيط كاركردي نيز . رودپديداري به شمار مي

يش درك افراد از محيط، رفتارهاي و متناسب با افزا) 112:1386شكوئي،(يابد گسترش مي

شناسد به نقشه ذهني ادراك شخص از جهاني كه مي. شودتري در آنجا اتخاذ ميسنجيده

دانان به جغرافي. معروف است نقشه ذهني، نقشه دروني فرد از جهان شناخته شده اوست

مند خشند عالقهبجستار نقشه ذهني افراد و اينكه چگونه آنها فضاي پيرامونشان را سامان مي

اي ها، تأثير عمدهاي از مكاندهد كه پوشش رسانهپژوهش درباره نقشه ذهني نشان مي. هستند

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

شناسان  جامعهذهني مورد توجه جستار نقشه . گردد شناسان بازمي ديدگاه افراد از جهان زيست

هاي فراگير بر نقشه گمان، كاركرد و پوشش اخباري رسانه بي. دانان نوگرا بوده استو جغرافي

هاي ذهني نمودي از  نقشه. )Sulsters, 2010(ذهني جهان جغرافيايي افراد اثر مستقيم دارد 

ز واقعيت عنوان نماينده سازمان يافته ا آگاهي، تصويري از يك مكان يا يك محيط است كه به

اي از اطالعاتي كه دريافت شده است محفوظ، قابل عنوان نتيجه در مغز فرد بسط يافته و به

-71:1370بهفروز،(كند باشد و در نهايت، رفتار شخص را تعيين مي گذار مياحضار و تأثير
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ادراك . عنوان منبع تمام اطالعات محيطي، كانون هر گونه رفتار محيطي است ادراك به). 31
اي از جغرافياي انساني است كه رويكرد حيطي و جغرافياي رفتاري زيرمجموعه گستردهم

در اين قالب، طيفي از رفتار . منسجمي در مطالعه فعاليت انسان در قالب فرهنگ و جامعه دارد
ها، باورها، خاطرات، زبان، توجهات، استدالل و حل مسئله در انساني، ادراك، نگرش

هاي مرتبط با ادراك محيطي و جغرافياي در پژوهش. شوند ميررسي چوب مكان و فضا بچار

 و پذير نيستند بلكه آنها از نظر فرهنگي، وضعيت اقتصادي رفتاري افراد به مانند قطعات تعويض

  ).arthelemy.2007:27( دارند متفاوتي هاي توانمندي تجربيات و تحصيالت جنسيت، سن، اجتماعي

  
  جغرافياي رفتاري. ج

در ... گيـري و ذهنـي، تصـميم  رفتـاري، نقشـه   مفاهيم نگرش، رفتار، حس مكـان، محـيط  طرح 
شناسي در جسـتارهاي جغرافيـاي انسـاني اسـت كـه       هاي روان جغرافيا، محصول ورود انديشه

گرا بود كه طي آن متغيرهاي جديد ذهني بـه تبيـين    واكنشي به جغرافياي تحليل عيني و كميت
-هـاي اداراكـي   گيري نقشـه  دانان در شكل به باور بسياري از جغرافي. در جغرافيا افزوده شدند

و ابعاد ) محيط ذهني(ذهني و واكنش فرد نسبت به محيط، افزون بر محيط عيني، تصور انسان 
به همين دليل دانش جغرافيـا بـه ميـزان    . شناختي اوضاع اجتماعيِ محيط او اثرگذار استروان

هـركس از محـيط طبيعـي    ). 165: 1386پوراحمد،( كار دارد زيادي با مفاهيم ذهني افراد سر و
در يك گروه فرهنگي، تصوير ذهني درك شده تا حدود زيـادي وجـه   . خود تصوير ذهني دارد

دانان از اصـطالح ادراك محيطـي    منظور توصيف چنين تصاوير ذهني، جغرافي به. اشتراك دارد
ور هسـتند كـه نـوع انتخـاب انسـان در      پيروان مكتب ادراك محيطي بر اين بـا . اندياري جسته

هاي كالبدي محيط وابسته باشد به نحوه ادراك و نگـرش وي از   محيط بيش از آنكه به ويژگي
گرايـان   ادراك. پذيردهاي فرهنگي اثر مي ادراك نيز به نوبه خود از آموزش. محيط بستگي دارد

از ايـن  . ن طور كه هست درك كننداي دقيق آشان را به گونه توانند محيطها نميمعتقدند انسان
هاي  براي نمونه فرهنگ. شود هاي محيطي اتخاذ مي هاي آنها دقيقاً بر اساس واقعيت رو، تصميم

آنچـه بـراي   . كننـد گوناگون در ارزيابي محيط خود، با منابع پيرامون كامالً متفاوت برخورد مي
ارزش يـا حتـي مـزاحم     گر بـي شود، گاه براي گروهي دييك گروه، منبع عمده ارزش تلقي مي
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نظريه پـرداز جغرافيـاي شخصـي بـا در نظـر گـرفتن عوامـل         1ديويد الونتال. شود پنداشته مي
  :هاي ذهني به سه قلمرو مشخص در علم جغرافيا باور دارد محيطي و پيدايش نقشه

  .هاي طبيعي و انسان ساخت استجهان كالبدي كه شامل همه پديده .1
  انسان درباره محيط   عقايد، نظريات و باورهاي .2
 . چگونگي رفتار مردم در داخل محيط و كنش متقابل با محيط .3

  

دهـد و باورهـاي مـا     الونتال معتقد است باور نسبت به محيط، چشم انداز محيط را تغييـر مـي  
در جغرافياي رفتاري، به تحليل فرايندها و عوامل مؤثر در آن . تغيير دهنده محيط كالبدي است

مـردم را  . بيني هر فرد منحصر به خودش استبنابراين، جهان. شود آنها توجه ميبيش از نتايج 
شود به  اين كار باعث مي. بايد در جهانِ زيست خودشان قرار داد سپس درباره آنها داوري كرد

در جسـتارهاي جغرافيـاي فرهنگـي بـه تصـورات از پـيش       . ها ها توجه شود نه به معلول علت
 كننــد پروراننــد و متــأثر از آن رفتــار مــي هــا در ذهنشــان مــي نســاخته شــده ذهنــي كــه انســا

  .گويند مي 2نقشه ذهني) 165: 1386پوراحمد،(
  

  
  

  )ترسيم از نويسندگان(الگوي مفهومي ارتباط محيط، درك و رفتار: 1نمودار
  

كنـد ايـن    انسان محـيط عينـي را درك مـي   . مقوله ادراك از منظر جغرافيا استكننده  نمودار باال بيان
كه با محيط عيني تفاوت دارد براي افراد مختلـف، محـيط متفـاوتي    ) يا محيط ذهني(ادراك محيطي 

افـرادي كـه   . هاي فردي و اجتماعي استبه اين دليل كه مبحث درك، متأثر از ويژگي. كند ايجاد مي
رفتـار در  . تعلق دارند به احتمـال بسـيار ادراكـات هماننـدي دارنـد     ) محيط( نگبه يك گروه و فره

ايـن تغييـرات،   . دهد انداز را تغيير مي محيط واقعي، واكنشي برخاسته از درك محيطي است كه چشم
بررسي مقوله ادراك در جغرافياي فرهنگـي،  . كنندمحيط عيني و ذهني را در گذار زمان دگرگون مي

  ). Norton,2000:330( بي پذيرفته استدر چنين چارچو

                                                 
1. David Lowental 

2. Mental Map 

 رفتار محيط ذهني دروني درك محيط عيني بيروني
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  نسبت محيط و دين . د

بـدين مفهـوم كـه هـر پديـده      . در مطالعات جغرافيايي ميان ذهنيت و عينيت همبستگي برقرار است
چنانچـه  . يابـد فضايي بيش از آنكه تَعين يابد با اداراك ذهني فرد و جامعه هماهنگي و سازگاري مي

ارزيابي كنـيم نمودهـاي عينـي آن در قالـب     ) اعتقادات(حوزه ذهنيت امور معنوي و تجريدي را در 
هر تعريفي كـه از ديـن ارائـه    . آورند ها، معابد، امكان مقدس، كردارهاي مذهبي سر  بر  مينيايشگاه

دين به عنـوان يـك   . شود به نوعي ناظر بر كوشش انسان براي پيوند با فراسوي طبيعت و ماده است
 : ل از دو بخش استاي متشكبسته، مجموعه

مانند اعتقـاد بـه وجـود خداونـد يكتـا،      . عقيده يا عقايدي كه حكم پايه و ريشه براي دين دارد .1
  .دادگر و تواناي مطلق، اعتقاد به معاد

شود و اخالقيـات و احكـام فقهـي     برنامة حركت به سوي هدف كه احكام و تكاليف ناميده مي .2
  ).28- 29: 1370مصباح يزدي،( دهد را تشكيل مي

  

دهـي و   هاي محيطي همگي به نـوعي در ارزش ها و محدوديتدر اين ميان، عناصر محيطي، فرصت
هـاي  هـا، تفـاوت  بينـي  هـا، جهـان  محيط در خلـق ارزش . گذارندمعنا بخشي به امور ماورائي اثر مي

پـود فرهنـگ،   بر اين اساس، دين با تار و . سزايي داشته است ها نقش بهمذهبي و تنوع فضايي پديده
انـدازهاي فرهنگـي نمـود     باورهـاي دينـي در چشـم   . تنيدگي بااليي دارددرهم... اقتصاد، سياست و

هاي محيطي به پـذيرش شـماري   در بسياري موارد ويژگي). 263: 1380جردن و راونتري،( يابند مي
هـاي  ژگـي عناصـر و وي  تـأثير هاي موجـود گويـاي   يافته. از باورهاي ديني و مذهبي انجاميده است

هـا اسـت كـه در قالـب      بيني ملـت  محيط جغرافيايي بر باورهاي ديني و به تبع نظام انديشه و جهان
. انـدازهاي جغرافيـايي نمـود يافتـه اسـت      تعامل اشكال گوناگون مذهب، نوع فعاليت، فضا و چشم

در ...) يالدي وآغاز و پايان ماه رمضان، سال نو مـ ( هاي مذهبيبراي نمونه گاه شمارِ بسياري از آيين
با اين حال، همان گونه كه محيط طبيعـي در  . يابندپيوند با حضور طبيعت معنا و امكان برگزاري مي

گذارد اعتقادات مذهبي و ديني افراد و نظـام باورهـاي آنهـا     هاي مذهبي اثر ميايجاد باورها و آموزه
: 1382تـواليي،  ( طبيعـي متـأثر كنـد   برداري و كاربري آنها را از محـيط   هاي بهره توانند شيوه هم مي

موارد برشمرده شده گوياي آن است كه شيوه زندگي هـر جمـاعتي همـان عقيـده و ديـن آن       ).65
كنند دين آنها تـابعي از   روش و نظامي خاص زندگي مي  بنابراين، كساني كه در سايه. است جمعيت
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پوينـدگي    بـه   را روهايي انسانيخيزد و همه ني اين روش از آن باور برمي. و نظام است همان روش
   .دانست توان برنامه، راه و روش زندگي از اين رو، باور را مي .براي مقصود وا مي دارد

  

  محيط شناسي پژوهش

  فالت ايران .1

آسـياي  ، آسـياي جنـوبي   اسـت كـه در   آسـيا و قـاره   نيمكره شماليفالت ايران، منطقه پهناوري در 
قـرار   درون اين فالت ) فرهنگي(بيشتر شهرهاي معروف ايران . گسترده است قفقازو  جنوب غربي

و  اقـوام ايرانـي  ايـن گسـتره، زيسـتگاه    . انـد ت، تاريخ و پيشينه كهنـي بـوده  داشته كه پذيراي جمعي
مرزهاي اين فالت در جنوب به خلـيج  . هاي مختلف بوده است در دوره ايرانمحدوده اصلي كشور 

هـاي غربـي   و دامنـه ) النهرينبين(رودان  فارس، درياي عمان و اقيانوس هند، در غرب به جلگه ميان
در شرق به جلگه رود سـند   هاي تركمن وهاي زاگرس، در شمال به درياي خزر و استپ رشته كوه

: 1371رهنمـايي، ( كيلـومتر دارد  2600000اين فالت وسـعتي برابـر   . هاي پامير محدود استو كوه
هاي پهناوري از  كشورهاي حوضه قفقاز، پاكستان و افغانسـتان را نيـز   كه افزون بر ايران بخش) 77

تقريبـاً در كمربنـد خشـك و    ) دشتبيابان،كوهستان، جلگه و (گيرد كه با توپوگرافي متنوع  دربر مي
و در فاصله تقريباً يكسـاني از منـاطق بيابـاني و اسـتپي سـرد      ) آسيا، آفريقا و اروپا(گسترده برِ قديم 

 1200فالت ايران با ميـانگين ارتفـاع   . آسياي مركزي و مناطق خشك و گرم شمال آفريقا واقع است
هاي بزرگ آبي، كمـابيش دچـار پديـده    از پهنه متر از سطح دريا، عموماً به دليل گستردگي و دوري

) از اردبيهشـت تـا آبـان مـاه    ( اي كه در بيشتر روزهـاي سـال  گونه بارشي و  خشكسالي است؛ به كم
. تـرين بيابـان هـاي گيتـي اسـت      فالت ايـران، گسـتره پهنـاورترين و خشـك    . دهدبارشي رخ نمي

اي به شمار مي روند كـه ايـن   رم جنب حارههاي گهاي موجود در كشور ايران بخشي از بيابان بيابان
تا پـيش از  ). 13: 1385 مسعوديان،( آبي اين سرزمين بوده است مجاورت جغرافيايي عامل پديده كم

زيسـتند   هاي نسبتاً مشابه در آن ميها به اين سرزمين اقوامي از نژادهاي متفاوت با تمدنآريايي كوچ
الت ايران بنا به مالحظات جغرافيـايي و آب و هـوايي   ف. كه آگاهي محدودي از آنها در دست است

كوچ اقوام آريـايي بـه سـوي فـالت ايـران آغـازي بـر تـاريخ         . از ديرباز، پذيراي مدنيت بوده است
. اواخـر هـزاره سـوم و اوايـل هـزاره دوم      اقوام مذكور احتماالً از. رود شمار مي سياسي اين كشور به
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را بـر  » ائيرانـه وئجـه  « ه و نام سرزمين پيشين خود يا همانبه سوي اين سرزمين مهاجرت كرد. م. ق
» ايـر «آمده است به معني سرزمين مردم » ايران«كه ريشه آن در نام » آريا«واژه . اندسرزمين نو گذارده

نسـت كـه نـام سـكونتگاه اوليـه      آ» ائيريانـه وئجـه  «ايرانـي   در اوستا سرزمين اصلي قوم. يا آرياست
نخستين جا و سرزمين نيكويي كه مـن اهـورمزدا   «ونديداد اوستا آمده است در بخش . آرياييان است

شناسـي، ايرانيـان در سـرزميني     بنابر برخي داليل زبـان ). 89: 1365فروشي، ( بود» ايرانويج«آفريدم 
هاي اورال، يعني در مناطق شمالي درياچـه   كنوني و جنوب كوه هاي قرقيز ميان شمال باختري استپ

هاي كوچ اقوام آريايي معموالً بـه مسـئله كمبـود زمـين بـراي دام يـا       درباره زمينه. زيستند خزر، مي
و چادرنشـيني   شيوه زيست آرياييان اوليه بر پايه دامـداري . شودسردي نشستگاه اوليه آنها اشاره مي

هـا اقامـت گزيدنـد و بـا روش زنـدگي       بود كه پس از مهاجرت به فالت ايران به تدريج در دهكده
ايـن حضـور   ). www.cgie.org.irالمعارف بزرگ اسـالم،  دايره( ي و يكجانشيني آشنا شدندكشاورز

هاي موجـود گويـاي آن هسـتند كـه     ها و يافتهداده .اجتماعي ايران شد - آغازي بر تاريخ سياسي
گزاف نيست كه گفتـه  . است) امروز(تر از ايران سياسي قلمرو ايران فرهنگي به مراتب گسترده

همه كشورهايي كه امروز همسايه ايران هستند بخشي از ايران فرهنگـي بـه شـمار     شود تقريباً
ادبيات، علـوم زمانـه    دين،( مانده از نامداران حوزه فرهنگ ايراني  جاي كاوِش آثار به. مي روند

  . نشان از گستردگي قلمرو ياد شده دارد..) و
  
  اوستا. 2

 مكتوب ايرانيان است كه شناخت زمان و پيشينه آن بـه ترين اثر اوستا، كتاب ديني زردشتيان و كهن

 اين كتاب در گذشته ظاهراً بسيار بزرگ بوده است و در روايـات . تعيين زمان زردشت بستگي دارد

در . سـوزاند  اسالمي آمده است كه بر روي دوازده هزار پوست گاو نوشته بودند كـه اسـكندر آن را  
در زمـان  . دهـي اوسـتا پرداختنـد   به گـردآوري و سـامان   اشكاني و دوره ساساني) اول(زمان بالش 

 نامند و غالبـاً اوسـتا را بـا واژه    مي» زند«تفسيري به زبان پهلوي بر اوستا نوشتند كه آن را  ساسانيان

 تـر و ناميدنـد كـه زبـانش پـاك    » پازنـد «زند با هم مي آورند سپس شرحي بر زند نوشـتند و آن را  

يسـنا، ويسـپرد، ونديـداد، يشـتها و     : نسك در پـنج بخـش دارد   21تا اوس. تر از زبان زند است روان
هاي گونـاگون بـه وسـيله اشـخاص مختلـف نوشـته       اوستا در زمان هاي مختلفبخش. خرده اوستا

اخالقـي و دينـي،    هـاي اوستا شامل نيايش اهورمزدا و امشاسـپندان و ايـزدان و موضـوع   . استشده
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بخشـي از  » هـا گـات «موجود ناظر بـر آن هسـتد كـه فقـط     هاي  پژوهش. است...هاي ملي وداستان

هاي تعليمـي و عرفـاني ديـن و    اين بخش نماينده جنبه. است هاي زرتشتگفتهاز هاي يسنا سروده

  .)26: 1385 درويشي،(دهد  شريعتي است كه زرتشت آن را آموزش مي

  

  گاتها. 1. 2

و منسوب به  اوستاهاي پراكنده و منفصلي در كتاب  بخش) هاو گاثه گاثاها گاتاها،( گاتها

هاي پيگيرانه اوستاشناسان  ها در سده نوزدهم ميالدي و با پژوهش اين بخش. زرتشت است

ي ابراز هاي مختلفبراي زندگي زرتشت ديدگاه. اروپايي شناسايي و از دل اوستا استخراج شد

: 1375 آموزگار و تفضلي،(زيسته م مي.ق 1000-1200است كه بر پايه آخرين آنها در  شده

و  اين مجموعه مطابق با قواعد شعري باستاني هند. است و تا امروز باقي مانده) 22-15

هات در  17ها است اين هات يسن 72از ) بند( هات17اروپايي سروده شده است و شامل 

؛ )تندرستي و سالمت( 2اشتودگاه .2؛ )ستايش نماز و خدا( 1اهونودگاه. 1شرح پنج گاه به 

- هيشتوايشت .5 و )شهرياري نيك( 4هوخشترگاه .4؛ )خرد مقدس، مينوي مقدس( 3سپنتمدگاه.3

ويك نسك  از بيست). وسهسي:1377دوستخواه،( آمده است) بهترين آرزو، بهترين ثروت( 5گاه

سره از ميان رفته و برخي چند پاره در اوستايي كه امروز برخي يكاوستايي روزگار ساسانيان 

جاي مانده و برخي ديگر آنچنان كه بوده، هنوز هست، از آنهاست گاتها كه  در دست است به

توان دريافت كه آيين ها مياز اين سروده).30-31 :1354 پورداوود،( كمابيش به ما رسيده است

از اوست آنچه نيك و نغز . آفريده يگانه مزدااهورا است« است او چه پيامي براي انسان داشته

راستي و منش نيك، توانايي و انديشه سازگار و رسايي و جاوداني كه به هفت  .است

مردمان بايد بكوشند كه از اين نيروها . اند از نيروهاي مزدااهورا هستندامشاسپند نامزد شده

ردار نيك، مايه رستگاري است چنانكه پندار بد و پندار نيك، گفتار نيكو ك. برخوردار شوند

بايد از آن دوري جست و . ترين دشمن مردمي است دروغ سهمگين. گفتار بد مايه تباهي است

هر آنكه . يگانه پرستش كه به پيشگاه وي پذيرفته شود نماز راستي است. به راستي روي كرد

                                                 
1. Ahunawad gah 
2. Ustawad gah 
3. Spandomad gah 
4. Vohushathar gah 
5. Vahishtoisht gah 
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پايان سودمند نگاهداري كند خداوند را از زمين را آباد كند و به كشت و ورز بپردازد و از چار
در اين جهان، بد در برابر نيك و . در اين جهان و ديگر جهان پاداش يابد. خود خشنود كند

مردمان راست از براي پيروزي نيكي . زندگي جنگي است ميان اين دو. زشت در برابر زيباست
خود، گوهر خوبي را ياري  هر آنكس در اين جهان با كردارهاي نيك. و شكست بدي بكوشند

هر آنكس گوهر بدي را با كردارهاي . دهد در ديگر سراي پاداش يافته و به بهشت درآيد
. روان، جاوداني است. ناستوده خويش ياري كند در ديگر جهان پادافره يابد و در دوزخ درآيد

جاوداني مزدا گذشته در كشور  1»چينوت«پس از آزمايش روز پسين، اگر از نيكان باشد از پل 
بازگفته از  1388 نميران،( »گرايد و اگر از بدان باشد در خان و مان دروغ درآيد) گروثمان(

و ايزدان متعدد كه در )سومه هندي( در گاتها از ستايش هوم). 41-42: 1354پورداوود ،
زرتشت خداي متعال . هاي جديد اوستا رخ مي نمايد خبري نيستهاي پسين و بخش دوره

گذاري اختراع او نبوده بلكه نام مزدا در  اين نام) خداي دانا( ود را اهورا مزدا لقب دادكيش خ

گمان، اهورامزدا را همگي خداي عالم، خالق و ناظم  بي. زمان او معروف و معلوم بوده است
ها پيش از او به بر اين پايه، آشكار است كه عشيره و قبيله زردشت سال. انددانستهطبيعت مي

  ).457: 1372ناس،بي( اند خداوند متعال و نيكو نهاد اعتقادي قديم داشته اين
 
  زبان اوستايي. 2. 2

. استهايي است كه تا كنون نوشته شده هاي زرتشت در گاتها از جمله دشوارترين متنگفته
هاي زرتشت، تنگناهاي دستوري، وجود معاني متفاوت براي هر واژه عدم آشنايي كامل با انديشه

و پيچيدگي زبان شعر موجب شده است كه دانشمندان اوستاشناس، جز در مواردي، درباره معنا 
اوستا در آغاز راه درازي را ). 24: 1385زرشناس ،(ها به اتفاق ديدگاه نرسند و مفهوم اين سروده

اين  از آنجا كه تعيين نقطه آغاز. شنيداري پيمود تا به نگارش درآيد - عنوان يك اثرِ گفتاري به
زبان «يا » زبان اوستا«بر اين اساس، زبان اين كتاب به طور قراردادي . سنت دشوار است

زبان اوستايي يكي از زبانهاي كهن شاخه ايراني خانواده زبانهاي هند . ناميده شده است» اوستايي
از يكي . آيد اي از زبانهاي هند و اروپايي به شمار مياست كه خود شعبه) آريايي(و ايراني 

زبان اوستايي تا آنجا كه . ترين زبانهاي هند و ايراني كه سند نوشتاري از آنها در دست است كهن

                                                 
1. Cinvat 
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هاي آيد، زبان رايج در يكي از سرزمينشناسان و اوستا پژوهان بر مي هاي زباناز پژوهش
ت خاوري ايران زمين بوده است اما هيچ قرينه و مدركي در دست نيست كه بر پايه آن بتوان گف

ها در گات. اين زبان دقيقاً در كدام يك از نواحي خاوري ايران و در چه زماني رواج داشته است
رسد كه زبان گاتها و مكان  اشاره و يادكردي از يك نام جغرافيايي وجود ندارد اما به نظر مي

ن و اين مكان به احتمال زياد در خاور ايرا. سرايش آن با سرزمين بالندگي زرتشت يكسان است
در شمال افغانستان ) مزار شريف امروزي(بلخ باستانيو يا در  زابلستان/ سيستاندر سرزمين 

با اين حال، از . بوده استپذيري او نيز  بوده شهري كه پايتخت گشتاسپ و دين) آرياناي باستان(
- اين زبان، اثر ديگري جز اوستا در دست نيست و شيوه نگارش و چگونگي زبانِ همين بخش

هاي گوناگون نوشته هند كه در زمانهاي اوستاي بازمانده نيز هماهنگي كامل ندارد و نشان مي
ترين گويش  ديمدهنده ق ترين بخش كتاب و نشان، كهن»گانه زرتشت گاتهاي پنج«. شده است

هاي اوستا، ديگر بخش. بندي و شيوه نگارش است زبان اوستايي از منظر آهنگ سخن، جمله
. گير استها كامالً چشمزبان و گويشي به نسبت نوتر دارند كه در سنجش با زبان گات

از  اند كههاي پسينِ اوستا را نيز به روش گاتها نوشتههايي از بخشنويسندگان بعدي، گاه پاره
  ).بيست: 1377دوستخواه ،(ها باز شناختني است ديگر قسمت

  

  هاي تحقيق يافته

  زيستگاه زرتشت. 1

ها، زمان از مجموع همين ديدگاه. هاي ناهمگوني وجود دارددرباره زمان زندگي زرتشت، ديدگاه
). 1370:20آموزگار و تفضلي، (اند پيش از ميالد برآورد كرده 1000تا  1200زيست وي را ميانه 

پردازد، كهن چند جا از ايرانويچ به عنوان جايي كه زرتشت به فعاليت مذهبي مي هاي يشتدر 
گستره ايرانويچ را بر گران با اين حال، بسياري از پژوهش). 6: 1356پورداوود، (است   ياد شده

داري و زيست شباني معيشت گله). 22: 1377آموزگار و تفضلي،(اند خوارزم سازگار دانسته
گذاري پيوستگي زيست با دام در فرهنگ نام. ها بودغالب باشندگان اين گستره يا همان آريايي

آنچه را كه در زرتشت . كامالً هويداست) مادر و پدر زرتشت(» پوروشسب«و » دغدو«همانند 
در گذار . كندهاي خود در صور خيال بيان مي پيوند با گله و دام است بارها و پيوسته در سروده
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داري زمان در اوستاي متأخر، نمادهاي مرتبط با كشاورزي جايگزين نمادهاي مرتبط با گله
آنكه « نمونه است برايبراي خود نام زردشت چندين معني بيان شده). 28: 1374بويس،( اند شده

دهنده  اين مباني گوياي آن است كه زرتشت از تبارِ پرورش. »شتر زرد دارد يا آنكه شتر پير دارد
ترين حيوان در ميان آنان شتر، چارپايان است نام برخي حيوانات در چند جا آمده است گرانمايه

كردند ناور زندگي ميهاي په داران كه در جلگهجماعتي از اين گله. اسب به ويژه گاو بوده است
پذيري بيشتري در پذيرش تمدن تازه داشته و ديگران كه صاحب زمين  استعداد و انعطاف

اينان به خدايان كهن . ناهموار بودند به همان زندگي چادرنشيني و شكارورزي بسنده كردند
 سخنان زرتشت در). 30: 1380نوذري،( طبيعت همچون ديوها و دوهاي هنديان باور داشتند

كرده  مند آنها را تهديد ميگاتها گويايِ وجود چپاولگرانِ ولگردي است كه زندگي آرام و قانون
اند كه از مزدوري در هاي متشكل از مرداني بودهزنان دستهرسد كه اين راهبه نظر مي. است

در  هاي جنگيهاي برتر و آشنايي با مهارتدستيابي به سالح. گشتندهاي جنوبي باز ميسرزمين
داري اثر گذارده برانگيختن آنها به ماجراجويي، كسب منافع آني و كنار گذاردن زندگي آرام گله

 ها به ستوه آمده بودندزيستند كه از اين چپاولگري در برابر آنها، مردماني آرام و درستكار مي. بود
بسيار اثر  هاي كيش زرتشتچنين روزگار آشوبناكي در پيدايش آموزه). 16- 17: 1383بويس،(

دشمنان زرتشت بر پايه متن گاتها كساني هستند كه از كشاورزي گريزان بودند و . گذارده است
گروهي ديگر  رساندند، كردند يا به آنها آسيب ميپرداختند، گاوها را قرباني ميبه شكارورزي مي

ايِ گاتها ديوه. پرداختند مي) ديوپرستان(نيز كساني بودند كه همچنان به اصول آيين كهن 
آنها مخالف فلسفه زرتشت و .زيستندموجوداتي آسماني نبودند بلكه بر روي همين زمين مي

در واقع گاتها . زيستي بودندخواهان شيوه زندگي قديمي خود يا همان شكارورزي و كوچ
اي بسيار كهن است كه در دوران انتقالي جامعه شباني به جامعه كشاورزي به تصويري از جامعه

اي پيشرو بود، آرياييان را از كوشد كه با فلسفه اجتماعي خود كه فلسفهزرتشت مي. بردميسر 
زندگي چادرنشيني و شكارورزي باز دارد و آنها را به زندگي در شهرها، كشاورزي و آبادي آشنا 

: 1380نوذري،( كند براي اتحاد آنان تك خدايي را جانشين خدايان متعدد و طبيعت پرستي كند
رو، هاي گذشته دور هستند از ايناي كهن دارند و گوياي سنت سرودهاي گاتها پيشينه. )32

گاتها مفاهيم . هايي همراه استبرخي واژگان آن نامفهوم و از نظر دستوري و نحوي با دشواري
به نظر مي رسد اين مفاهيم به يكباره . كندمينوي و پيوند با حقيقت الهي خداي يگانه را دنبال مي
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اند بلكه بايد در ميان روحانيان اقوام هند اروپايي سابقه داشته باشد كه با ژرف روز نكردهب

با ين حال، از نظر اجتماعي از گاتها به يك فرهنگ . اندانديشي در جستجوي حقيقت الهي بوده

روايان تيره و قبيله هستند كه آنچه ياد شده فرمان. يابيمشهري و سازمان كشوري دست نمي

اند اينان دين مرداني هستند كه عنوان فرمان روايي نيز دارند و از مخالفان ناميده شده» 1ويكَ«

نام برده شده است كه پشتيبان و » كوي ويشتاسپه«البته از يك كَوي به نام . زردشت هستند

» 2اهكرپان« در كنار اينان،. اي كيانيان همين عنوان را دارندهوادار زردشت است، سلسله افسانه

نام دارند كه گاو را » 3اوسيج«هستند كه سراينده، سرود خوان و پيشگوي هستند و گروه ديگر 

، كه از آنان با عنوان خورنده قرباني و پيرو آيين »4هاگرهمه«كنند و گروه ديگر قرباني مي

 زردشت. اند روا و روحاني، مخالف زردشتشود اين گروه هاي فرماننوشيدن هوم نام برده مي

نبرد زردشت و انجمن ديني او كه . كند در گاتها، پيكار سنگين  ديني با اين گروه ها را بيان مي

ها كه آييني زيانگرانه دارند و در برابر او به ستيز  كند با اين گروه ميراث پدران قبيله او را بيان مي

قبيله است قرباني ترين حيوان در زيست اقتصادي اينان گاو را كه مهم. باشد اند ميبرخاسته

تداوم اين ). 439: 1374بويس،( كنندكنند با اين كار از نظر اقتصادي نيز با زرتشت پيكار مي مي

وي در اُشتُود گاه، هات چهل و شش، . ها، زرتشت را به گريز از قبيله خود وا مي داردستيز

ناه جويم؟ خويشانم از من به كدام سرزمين روي آورم؟ به كجا رفته و پ« آورد كهندا بر مي 1بند،

كند و  اند از همكارانم كسي مرا خرسند نمي اند و دوستانم از من روي گرداندهدوري كرده

اي هستي بخش بزرگ، چگونه خواهم . اندروايان كشور نيز همگي به دروغ گرايش يافتهفرمان

پژوهشگران محيط به باور شماري از ). 89: 1385آذرگشسب،( توانست تو را خشنود كنم؟

جغرافيايي نه چندان مساعد ايران از نظر آفتاب سوزان، گستردگي بيابان، سرماي شديد زمستان 

در فالت مرتفع . آوردهاي پياپي براي زيست باشندگان، تنگناهايي به وجود ميو خشكسالي

هاي آن هاي پر شمار نيست، بخش پهناوري از زمينايران منابع آب در شكل رواناب و چشمه

بيرون از . اي كه از زمين آبياري شده بايد قدم به قدم دفاع كردگونه خاك غير حاصلخيز است به

بر اين پايه، كاشتن گندم، شخم زدن و . اي است كه طعمه نيروهاي بد استها جهان آشفتهواحه

                                                 
1. Kawi 
2. karapan 
3. Usij/Usixs 
4. Grahama 
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و نيكي اي كه با گسترش سطح كشاورزي بر قلمرترين ثواب است به گونهآبياري زمين پسنديده
 .)در چنين گفتماني( شودشود و با كاشت گندم بذر دادگري و عدالت كاشته مي افزوده مي

هاي شور به ديوان تعلق دارند و هاي عريان و تهي از ُرستني و زمين آبياري نشده، درياچه كوه
بر چنين ذهنيتي است كه شهريار خوب . آورنداين ديوان هستند كه زمستان را به وجود مي

شهريارِ مورد پسند زرتشت كس ). 46: 1372موله،( شود تيبان كشاورزان و مدافع درويشان ميپش
هاي يكي از بخش( و جايي است كه زمينه آسايش مردمان را فراهم كند چنانكه در آبان يشت

اي ارديسور آناهيتا و اي نيك، اي توانا، اينك از « :آمده است 120ام بند  كرده سي) اوستاي كهن
ام كه با ارج فراوان، به شهرياري بزرگي دست يابم كه در آن خوراك واستار اين كاميابيتو خ

  ).2: 1يشتها،ج ( بسيار ساخته شود و بهره و بخش هر كس بسيار است
  

  گيري نتيجه

هاي طبيعي در خلق مايهتنيدگي عوامل و فرآيندهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و بندرهم
ها طي تاريخ متأثر از سوگيريِ كوشش و منش انسان. بنيادي دارندمحيط جغرافيايي نقش 

هاي مذهبي و ها و سنتبسياري از آموزه. اندمحيط جغرافيايي بوده كه در آن پرورش يافته
ها و تنگناهايي موجود در زيستگاه آنان بوده كنش و منش مصلحان اجتماعي تابع فرصت

ن و رخدادهاي تاريخي تنها از رهگذر شناخت ظرف از اين رو، تحليل بسياري از متو. است
ترين متن مذهبي عنوان كهن تحليل گاتها به. يابندمكان و زمان پيدايش آنها امكان بررسي مي

بر اين اساس، محيطي كه زرتشت پيام و رسالت . پذيردزبان فارسي از چنين منظري امكان مي
ست كه وضعيت اقليمي و مناسبات داري اگيرد جامعه كوچ زيست گلهخود را پي مي

زرتشت دست كم به عنوان يك مصلح . اجتماعي آن نابسامان و ناسازگار نمود يافته است
اجتماعي در پي درانداختن طرحي است كه در چارچوب آن جامعه كوچ زيست گله دار را به 

غ و فريب هاي متعاليِ راست كرداري و پرهيز از دروكشاورزي و يكجانشيني در پرتو ارزش
از اين رو، بازتاب انديشه زرتشت در گاتها برآيند شيوه زندگيِ كوچ زيستي و .دعوت كند

هاي كهن ويچ، اثرپذيري از باورها و آيينهاي ناهمگون جغرافيايي ايرانيكجانشيني، ويژگي
  .هندو ايراني، پيكار با كاهنان و جادوگران و مكاشفات خود زرتشت بوده است

  



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                            258

 

  كتابشناسي

 ، چاپ سوم، تهران، انتشارات فروهر؛)گاتها(، ترجمه سرودهاي زرتشت )1385(رگشسب، فيروز آذ .1

، محيط و رفتار اجتماعي، ترجمه علي نمازيان، چاپ اول، تهران، انتشارات )1382(آلتمن، ايروين  .2

 دانشگاه شهيد بهشتي؛

 تهران، انتشارات چشمه؛، اسطوره زندگي زرتشت، چاپ سوم، )1375(آموزگار، ژاله و تفضلي، احمد  .3

 ؛انتشارات ققنوس ، زردشتيان، ترجمه عسكر بهرامي، چاپ اول، تهران،)1383( بويس، مري .4

زاده، چاپ اول، تهران،  ، تاريخ كيش زردشت، ترجمه همايون صنعتي)1374( مري بويس، .5

 ؛انتشارات توس

جغرافياي رفتاري و   عاتهاي ادراك محيطي و رفتار در قلمرو مطالبررسي ،)1370( بهفروز، فاطمه .6

 ؛20جغرافياي انساني معاصر، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 

چاپ چهارم، تهران،  ترجمه هوشنگ نايبي، نحوه انجام تحقيقات اجتماعي،، )1389( ترزال بيكر، .7

 ؛انتشارات ني

انتشارات  اصغر حكمت، چاپ پنجم، تهران، ، تاريخ جامع اديان، ترجمه علي)1372( ناس، جانبي .8

  ؛آموزش انقالب اسالمي

 ؛، قلمرو و فلسفه جغرافيا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران)1386( احمد پوراحمد، .9
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