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اجتماعی فراهم آورده است. او با یکی انگاشتن دهقانی و کتابت، طبقۀ با طبقات 

شأن طبقۀ دبیران دانسته و ستارۀ تیر )عطارد( را ستارۀ ویژۀ دهقانان را هم

نویسندگان و دهقانان برشمرده است. این مقاله بر آن است ضمن بررسی پایگاه 

باستان به دوران اسالمی  طبقۀ دهقانان و نقش آنان در انتقال فرهنگ و ادب ایران

و نسبت ایشان با طبقۀ دبیران و قشر فرهیختۀ جامعۀ ایرانی، به تحلیل نقش 

وئیکرد و جایگاه او پرداخته، تا شاید از این رهگذر بتواند دالیل گمنامی این 

 ای را دریابد.شخصیت اسطوره

 طارد.ستارۀ تیر/ع وئیکرد؛ هوشنگ؛ کشاورزی؛ دهقانی؛ دبیری؛: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

اگر با  دیدگاه میرچا الیاده در تعریف اسطوره همداستان باشیم که باور دارد اسطوره روایت 

کند، به این ها حکایت میشدنها و هستقدسیانۀ سرگذشتی مینوی است که از آفرینش

معنی که چگونه هر چیزی هستی خود را آغاز کرده، به وجود آمده و شکل گرفته و 

از جنس  العادهانگیز و خارقاسطوره، موجودات مینوی با افعالی شگفت هایشخصیت

ایزدانی هستند که به واسطۀ کارهایی که در نخستین لحظۀ آفرینش و در ایزدان و یا شبه

اند و روایت اسطوره اند، شهرت یافته و شناخته شدهسرآغاز پدیداری هر چیزی انجام داده

(؛ 15 – 14: 1362رکنندۀ قداست کردار ایشان است )الیاده، بازتاب کار خالقۀ آنان و آشکا

توان چنین پنداشت که انسان باورمندِ اسطوره برای هر عنصری در جهان پیرامون، هر می

ر ای است که آن را دکردار انسانی، پیدایش هر نهاد اجتماعی، قائل به فاعلیتِ پدیدآورنده

آفریده و یا بنیان گذاشته است. بر این  ،«زمان شگرف بدایت همه چیز»زمان آغازین، 

اساس، پیدایش کائنات و برآمدن آفتاب، گذر زمان، کشف آتش، رشد گیاهان و تنوع 

ها، الگوی کردارها و رفتارهای گیری اجتماعات انسانی و پیدایش حکومتجانوران، شکل

مه در سایۀ ها و آداب و رسوم، همه و هگیتیانۀ آدمیان، ظهور نهادهای اجتماعی، سنت

وجود چنین باوری قابل درک و تعریف هستند. در این میان، امر کشاورزی و زراعت نیز 
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تواند فارغ از این دیدگاه تعریف و برداشت شود. به عبارت دیگر کشاورزی که نمی

هاست، از این منظر جنبۀ قدسیانه یافته و از یک ترین نیاز زندگی انسانکنندۀ مهمتأمین

ری، بدل به مفهومی انتزاعی شده که باید در ساحتی پر رمز و راز آن را فعل سادۀ بش

تعریف کرد و برای آن ایزدی و قهرمانی با قدرتی مافوق انسانی متصور شد. در پهنۀ اساطیر 

ایرانی، وئیکرد برادر هوشنگ از خاندان شاهان پیشدادی و از نسل کیومرث، بنیانگذار 

. با این وجود، شخصیت او زیر سایۀ سنگین حضور های دهقانی استکشاورزی و آیین

برادرش هوشنگ رنگ باخته و گاه حتی به فراموشی سپرده شده است. هوشنگ که مقام 

اه الشعاع جایگاری را در اختیار داشت، توانست امر دهقانی را تحتذواالی پادشاهی و قانونگ

، به مردانی دیگر داده شد و های بنیانگذار کشاورزیخود قرار دهد و به تدریج خویشکاری

به این ترتیب نام و جایگاه وئیکرد در متون فارسی میانه و جدید بازتابی در خور نیافت. 

توجهی به شخصیت وئیکرد در تحقیقات پژوهشگران معاصر نیز ادامه یافت و این کم

ی و اساطیرهای المعارفۀریمحققان به او چندان عنایتی نداشتند به طوریکه با بررسی دا

سن از برد. کریستینتوان به فقدان آن پیهای مربوط به این حوزه، میتاریخی و پژوهش

به این شخصیت اشاره  قات خودمعدود نویسندگانی است که در چندین کتاب و تحقی

 وی به این های نخستین انسان و نخستین شهریارنمونهکرده که در این میان، کتاب 

های پرداخته است. او با مطالعۀ روایات دینی زرتشتی و نیز تاریختر موضوع قدری مبسوط

های سلطنتی رسمی ساسانی یا عمومی به این نتیجه رسید که نقش وئیکرد در تاریخ

مهری واقع شده و کاتبان این متون از کنار او به سکوت ها مورد بیخداینامگهمان 

اند و اگر امروز نامی از این شخصیت هگذشته و وظایف و نقش وی را به دیگران واگذار کرد

 :1383ن، سباقی مانده است به مدد کتب دینی و اشارات ابوریحان بیرونی است )کریستین

سن در این کتاب مدعی است که وئیکرد برادر هوشنگ در اصل نام یک (. کریستین193

فتمین سرزمینی رود که نام او را با نام هشاخۀ نژادی از مردمان است و تا آنجا پیش می

(. ادعایی که دیگران چندان با آن 139 :داند )همانکه اهورامزدا آفریده، یکی می

همداستان نبودند. چنانکه نیبرگ برای نام این سرزمین پیشنهاد دیگری داشته و آن را 



 1400، پاییز و زمستان شماره دوم، سال دوم، های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 4

 

(. پژوهشگران دیگر که موضوع 335: 1383خوانده است )نیبرگ، « ویو وای/»سرزمین ایزد 

توجه و بحث آنان بوده، گاه به اشارتی مختصر از وئیکرد نام برده و برخی  دهقانان محل

احمد تفضلی به معرفی طبقۀ  «دهقان»اند. مقالۀ هیچ یادکردی از او درگذشتهنیز بی

ده ای کوتاه کرشناسی و تاریخی پرداخته و به شخصیت وئیکرد اشارهدهقان از منظر زبان

 ابله قئلعرفی این طبقه از جامعۀ ساسانی بود، این مساست و از آنجا که هدف نویسنده م

اثر طاووسی و میرزایی به نقش  «دهقانان در دوران انتقال»فهم است. مقالۀ دیگر با عنوان 

های ایرانی در قرون نخستین اسالمی پرداخته است. این مقاله هم دهقانان در انتقال سنت

توان است. از دیگر مقاالت در این باره می بسنده نموده دبه تذکاری مختصر دربارۀ وئیکر

ۀ نوشت« نبرد دو زبان: نقش دهقانان ایرانی در جدال دیرپای پارسی با عربی»به مقالۀ 

محمود فتوحی رودمعجنی اشاره کرد. هدف این پژوهش بازنمایی تالش دهقانان و 

ینکه چگونه فرهیختگان ایرانی در جهت حفظ و پاسداری از زبان و ادب فارسی بوده و ا

های چهارم تا هشتم هجری این رویارویی میان زبان فارسی و عربی جریان در میانۀ سده

 داشته است. در این مقاله سخنی از وئیکرد به عنوان بانی طبقۀ دهقانان نیامده است.

رو بر آن است تا با تفصیل بیشتری به معرفی شخصیت وئیکرد به عنوان مقالۀ پیش

ا اری و پادشاهی بذهای دهقانی بپردازد. اینکه چرا امر قانونگی و آئینبنیانگذار کشاورز

کردند؟ دالیل گمنامی وئیکرد کشاورزی قرین و توامأن بود و دو برادر آن را نمایندگی می

در متون و تاریخ اساطیری چه بود؟ چگونه خویشکاری وئیکرد به تدریج به هوشنگ واگذار 

ان و جامعۀ دبیران وجود داشت و چرا دهقانان حمایت شد؟ چه نسبتی میان طبقۀ دهقان

دانستند؟ با توجه به نزدیکی دو قشر دهقان و دبیر، آیا از این قشر را وظیفۀ خود می

 توان وئیکرد را عالوه بر سروری طبقۀ دهقانان، پیشوای طبقۀ دبیران نیز دانست؟ می
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 های اووئیکرد و خویشکاری

در اساطیر ایرانی، کشاورزی امری مقدس و پیدایش آن به شخصیتی فراانسانی به نام 

( منسوب است. از او به عنوان برادر :Waykard/Vaēgered/ Wēkard mp) «وئیکرد»

هوشنگ و بنیانگذار کشاورزی و آئین دهقانی در متون پهلوی و تاریخی یاد شده که در 

(. در کمال شگفتی، متون اوستایی Justi, 1963: 340های آغازین بشری است )زمرۀ  نسل

های تفسیری بر اوستا او را به یاد داشته و نام او را با اندک اند، اما نوشتهنامی از او نبرده

اند. های متنوعی آوردهنسبهای آوایی به صور مختلف ذکر کرده و برایش شجرهتفاوت

فصل  ،کتاب پنجم دینکردامک دانسته )را فرزند فرواگ پسر سی «وئیکرد» دینکرد پنجم

برای  دینکرد هفتم( در حالیکه 38 - 36 :1386، نک: آموزگار و تفضلی، 2و  1، بندهای 4

تر آورده و او را پسر سیامک، پسر مشی، پسر کیومرث و از ای مبسوطنامهنسب «وئیگرد»

، نک: 16و  15، مقدمه، بندهای هفتم دینکردسلسلۀ شاهان پیشدادی خوانده )

 «ویکرد»او را با نام  چهردادنسکبر اساس  دینکرد هشتم( و 200 :1389راشدمحصل، 

، بند 12فصل کتاب هشتم دینکرد، فرزند مشی و مشیانه و با لقب پیشداد آورده است )

(. Madan, 1911: 688؛ 67 :1368سن، ؛ کریستین59 :1397، نک: نظری فارسانی، 5

داستانند. در منابع تاریخی نیز بر اساس اخبار هوشنگ هم همۀ این متون در برادری او با

ر پس «وهکرت»اند. مسعودی او را با نام نسب ساختهها برای وئیکرد سلسلهنامگخدای

( معرفی کرده 1/287: 1390فردال، پسر سیامک پسر نرسی، پسر کیومرث )مسعودی، 

بلخی، حمزۀ اصفهانی و نویسندۀ گمنام کتاب است و نویسندگان دیگری همچون ابن

نسب او و برادرش هوشنگ را به  خوانده و «ویکرت»او را به نام و القصص التواریخ مجمل

فرواک/ فروال پسر سیامک پسر مشی پسر کیومرث رسانیده و آنان را پیامبران زمان خود 

: 1318التواریخ ، ؛ مجمل30،  20: 1346؛ اصفهانی، 27، 10 :1385بلخی، ندانند )ابمی

24.)  
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( و آئین دهقانی warzīdārīhدر متون دینی زرتشتی، وئیکرد را بنیانگذار کشاورزی )

(dehigānīh( دانسته که پرورندۀ جهان )gēhān parwardār است و برادرش هوشنگ را )

 gēhān( و نگاهبانی جهان )gēhān xwadāyīhدنیا )بانی قدرت شاهی و فرمانروایی بر 

pānagīh( و برپا دارندۀ قانون و داد و دهیوبدی )dahibedīh و سرپرست و قیّم آفریدگان )

(rāyēnīdārīh ī dāmمی )( نک: آموزگار و 2، بند 4، فصل کتاب پنجم دینکرددانند ،

 :1389نک: راشد محصل، ، 17و  16، مقدمه، بندهای دینکرد هفتم؛ 38 :1386تفضلی، 

؛ موله،  59 :1397، نک: نظری فارسانی، 5، بند 12، فصل کتاب دینکرد هشتم؛200

 (.Madan, 1911: 688؛ 809 :1395؛ موالیی، 468 :1395

دانیم که میان ادارۀ جامعه و برقراری نظم و قانون در آن و تأمین نیازهای غذایی و می

که پیدایش ای مستقیم وجود دارد. بطوریرابطهامور اقتصادی از طریق کشاورزی، 

شهرها کمی پس از رواج کشاورزی و زراعت بوده است. تجربۀ زیستۀ آدمیان نخستین دولت

تدریج یکجانشینی و سکونت رواج نشان داده که با پیدایش کشاورزی و کاشت زمین، به

ها شکل گرفت و تیافت و به دنبال آن، آغازین اجتماعات انسانی و به اصطالح مدنی

ها در یک مکان، ضرورت پیدایش نظم سیاسی در قالب ساختار گسترش یافت. تجمع انسان

شهرها پدید آمد. افرادی در مقام برپایی نظم آورد و نظام دولتاداری و حکومتی را پیش 

اجتماعی و اجرای مقررات، قدرت را به دست گرفته و نقش قانونگذاران و مجریان قانون 

یفا کردند و گروهی دیگر وظیفۀ کشاورزی و تأمین معاش و امور وابسته به آن را بر را ا

 ای که هر یکعهده گرفتند و به این ترتیب طبقات اجتماعی بر اساس نوع شغل و حرفه

رسد سامان دادن از اعضای جامعه بدان متعهد بودند، پدید آمد. بر این اساس، به نظر می

گذاری و تشکیل حکومت و نیز آبادانی و کشاورزی جهت انونبه جوامع بشری از طریق ق

ها، دو مقولۀ بهم وابسته و دو وظیفۀ توأمان است. به عبارتی تأمین نیازهای معیشتی انسان

 آباد شود مگر به مدد کشاورزی و زراعت و از سویی، جهاِن سرسبز وبهتر، جهان آباد نمی

ربوط به آن را در اختیار داشته و اداره کنند و نیاز به حاکمان و شاهانی دارد که امور م

 قوانین را به اجرا گذارند.
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های بنیانگذاری جوامع و ساختار آن به این واقعیت تاریخی، الگویی برای پیدایش اسطوره

وجود آورد. در اساطیر ایرانی، کیومرث پیش نمونۀ نخستین انسان است. موجودی کامل 

، فصل های زادسپرموزیدگی؛ 80 :1380، نک: بهار، 9، فصل بندهشبا پیکری درخشان )

های اش، اولین زوج بشری با نام( که از نطفه38 :1385، نک: راشد محصل، 10، بند 2

تا نسل آدمی را گسترش دهند و چنین نیز شد. با پیدایش  مشی و مشیانه زاده شدند

ومت در عرصۀ تاریخ گذار نخستین حکآغازین اجتماعات انسانی، هوشنگ به عنوان پایه

پیشدادی چهره نمود و برادرش وئیکرد موجد کشاورزی و زراعت شناخته شد. در این 

خوانش از اساطیر، به خوبی توأمان بودن دو وظیفۀ پادشاهی و کشاورزی، یا به اصطالح 

ح به این نکته تصری دینکرد پنجمتوان دید. دهیوبدی و دیهکانی را در وجود دو برادر می

ه برتر، فرمانروای جهان شد و وئیکرد به دلیل که هوشنگ به سبب داشتن فرّ کندمی

داشتن وظیفۀ دهقانی، به مقام کشاورز و پرورندۀ جهان نائل آمد و اعقاب ایشان تخمۀ 

، 2، بند 4، فصل کتاب پنجم دینکردفرمانروایان را در میان نسل دهقانان افزایش دادند )

(. همبستگی و توأمان بودن این دو خویشکاری در وجود 38 :1386نک: آموزگار و تفضلی، 

 هتوان مشاهده کرد. در آنجا ذکر شده که فرّنیز می دینکرد هفتمدو برادر را در عباراتی از 

 dād īبرای آراستن دادِ دهگانی )»پیامبری به سوی وئیکرد و هوشنگ پیشدادی آمد 

dehigānīhاندر جهان. ایشان به برادری و دین دادی پایی (. برزیگری جهان و دهبدی و جهان

نیرویی دهبدی و برزیگری، جهان را بیاراستند از طریق رواج قانون دینِ اورمزد )قانون دین( و هم

و  16، مقدمه، بندهای دینکرد هفتم) «و آراستن پیوند )خویشاوندی( میان آفریدگان اورمزد

، «دادِ دهگانی»رکیب اضافی (. با کمی دقت در ت200 :1389، نک: راشد محصل، 17

به معنای قانون و اجرای آن که وظیفۀ پادشاه و حاکم است و کلمۀ  «داد»توان دو لغت می

شود، را در کنار یکدیگر دید. که مفهوم برزیگری و کشاورزی از آن مستفاد می «دهگانی»

 عنی هوشنگاین عبارت ترکیبی، توأمان بودن دو کارکرد و وظیفه را در وجود دو برادر ی

یده انوشیروان نیز آشکارا د کند. این باور در سخنان نقل شده از خسروو وئیکرد تصریح می

چنانکه از کشور از دهگانی پاسداری کنید هم»کرد که شود. او به شاهان توصیه میمی
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کنید که این دو برادرانند. نیای دور ما هوشنگ، با همه پادشاهی، دهگان پاسداری می

(. ابوریحان بیرونی نیز ضمن شرح دو جشن باستانی ایرانی، یعنی 9 :1368عالبی، )ث «بود

ماه(، توأمان بودن و روز )نخستین روز از دیتیرگان )سیزدهمین روز از ماه تیر( و خرم

ن کند. او در بیاپیوستگی دو امر پادشاهی )دهیوبدی( و کشاورزی )دهقانی( را تأکید می

ضمن شرح داستان تیراندازی آرش، دلیل دیگری را هم  «گانتیر»دالیل برگزاری جشن 

سبب دوم آن است )دهوفذیه( که معنای آن حفظ و حراست است و »شود: متذکر می

آن و دهقنه که معنای آن عمارت دنیا و زراعت و قسمت آن است، با هم  فرمانروایی در

 «پذیردبا این دو اصالح میهاست و فساد عالم که عمران دنیا و قوام عالم بدان اندتوأم

در این روز پادشاه با »نویسد: نیز می «روزخرم»دربارۀ جشن همو (. 335 :1363)بیرونی، 

 گفت منخورد و میکرد و در یک سفره با ایشان غذا میدهقانان و برزیگران مجالست می

ه هایی است که بامروز مانند یکی از شما هستم، با شما برادر هستم، زیرا قوام دنیا به کار

شود و قوام عمارتِ آن هم، به پادشاه است... پس من که پادشاه هستم با دست شما می

شما بزریگران برادر خواهم بود و مانند دو برادر مهربان خواهیم بود بخصوص که دو برادر 

 (. 345 – 344 همان:) «مهربان، هوشنگ و ویکرد چنین بودند

چگونه است که پادشاه خود را با  تواند بود؟ارز پادشاهی همسنگ و اما چطور دهقانی، هم

داند؟ آنچه در اینجا نکتۀ کلیدی است، مفهوم خواند و هم سفره میدهقانان، برادر می

رسد بر خالف برداشتی که امروزه از واژۀ دهقان استنباط شده است. به نظر می «دهقانی»

 تر از توسع معنایی وگشته، این لغت پیش و معنای آن به امر کشاورزی و برزگری محدود

، ینکرددتری برخوردار بوده است. با توجه به عبارات برگرفته از کتب گسترۀ کارکردی فزون

شاید بتوان دهقانی را ترکیب دو وظیفۀ اداره و اجرای قانون و فرمانروایی )دهیوبدی( 

 ارتی دیگر این دو نقش، دوهمراه با نقش کشت و زرع و برزیگری )دهکانیه( دانست. به عب

شود. چنانکه اند. زیرا کاماًل همسو و همراه با هم آمده و چنین برداشت میروی یک سکه

انوشیروان نیز آشکارا به تجمیع این دو خویشکاری البته در وجود هوشنگ  در سخن خسرو

یف ا تضعاشاره شده است و چه بسا او زیرکانه برای آنکه به زعم خویش جایگاه پادشاهی ر
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شاه  -آنکه نامی از وئیکردِ دهقان بیاورد، امر دهقانی را در شخص هوشنگنکرده باشد، بی

منحصر کرده است. و یا به گمان برخی به منظور آنکه افتخار تمامی  -پیشدادی

های تمدنی به هوشنگ، بانی سلسلۀ پیشدادی و پدر خاندان پادشاهی برسد، نام پیشرفت

بنیادین او در پیدایش کشاورزی، در سالیان آخر ساسانی حذف  وئیکردِ دهقان و نقش

(. بهر روی  اینکه هوشنگ و برادرش وئیکرد در 193 :1383سن، گردیده است )کریستین

اند، متون دینی مزدایی، لقب پیشداد گرفته و در منابع تاریخی اسالمی پیامبر نامیده شده

ویشکاری و وظیفۀ اجتماعی. بر این اساس، شاید گواهی باشد به وحدت و یگانگی این دو خ

تواند هر دو وظیفۀ پادشاهی )ادارۀ جهان( و دهقانی )آبادانی جهان( را در اگر هوشنگ می

خود جمع کند، چه بسا بتوان برای شخصیت وئیکرد نیز چنین تجمیع خویشکاری را 

ادشاه د همزمان هم پتوانمتصور شد. به عبارت دیگر شاید بتوان ادعا کرد که وئیکرد نیز می

 باشد و جهان را اداره کند و هم دهقان باشد و  در عمارت و آبادانی آن بکوشد. 

فارسی باستان به معنی  dahyuاست که از لغت  dahīgānتحول یافتۀ کلمۀ  «دهقان»واژۀ 

 ,Kentسرزمین، کشور گرفته شده است و دهیگان یعنی متعلق به ده، سرزمین و کشور )

1961: 190; Tafazzoli, 2011:223; Mackenzi, 1971: 24; آشکار است که در این .)

ها اطالق شده و مفهومی همچون کشور و بر قلمرو وسیعی از سرزمین «ده»دوره لفظ 

میهن را دارد. چنانکه داریوش شاه هخامنشی در کتیبۀ بیستون، خود را شاه دهیوها، یعنی 

. اما آنچه کلمۀ دهقان را به عنوان یک اصطالح (Kent, 1961: 116خواند )شاه کشورها می

کند، در جامعۀ باستان ایران تا نیمۀ دوم حکومت ساسانی و ترم اجتماعی مشخص می

تجربه نشده بود. تا آن زمان سلسله مراتب اجتماعی طبقۀ باالی جامعه بر اساس کتیبۀ 

ادان بود و منظور از آباد شامل شهریاران، واسپوهران، بزرگان و آزشاپور اول در حاجی

؛ 89 :1384آزادان، همان اشرافِ فرودست و نجبای زمیندار کوچک بودند )شیپمان، 

 (.26 :1392؛ جم، 31 :1383؛ دریایی،  38 :1382؛ عریان، 161 :1392جانستن، 

های طلبانۀ مزدکیان و شورشهای مساواته دنبال جنبشدر میانۀ دوران ساسانی ب اما

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ه، لزوم اجرای اصالحاتی در زمینهطبقۀ تهیدست جامع
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 م.( و جانشینش خسرو531-488در جامعه به روشنی مطرح شد. قباد پادشاه ساسانی )

م.( برای کاستن از قدرت اشراف بلندپایه که پیوسته در امور سیاسی 579-531انوشیروان )

کردند و نیز برای دادن اندک لگری میهای پادشاه اخالدخالت کرده و در برابر سیاست

امتیازی به تودۀ فرودست جامعه، دست به اصالحاتی در امور سیاسی و اقتصادی زدند و 

همزمان تغییراتی در ساختار سلسله مراتب طبقاتی پدید آوردند که نتیجۀ آن زایش طبقۀ 

مالکی که به رده( با عنوان دهقانان بود. نجبای خāzādānنوظهوری از بطن قشر آزادان )

ریزی شدۀ حکومت مرکزی، قدرت یافته های حساب شده و برنامهتدریج در سایۀ حمایت

تری در و به عنوان یک طبقۀ فعال اجتماعی شناخته شدند و توانستند نقش فعال

های حکومت مرکزی ایفا کرده و از منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار شوند که سیاست

گاه و موقعیت اشراف تمام شد. دهقانان به مرور از امتیازات طبقۀ نجبا این امر به زیان جای

همچون داشتن سواد و توانایی خواندن و نوشتن، آموزش فنون نظامی، تربیت و آشنایی 

ها را به شکل مند شدند. آنان ادارۀ امور دهکدهبا آداب زندگانی مردمان فرهیخته بهره

عامل و نمایندۀ حکومت در میان روستانشینان و  موروثی در اختیار داشته و به عنوان

آوری مالیات از روستاییان، حلقۀ ارتباطی میان دولت و کشاورزان بودند. وظیفۀ آنان جمع

ها، ها، امور مربوط به قناتها، راهرسیدگی به امور عمرانی در نواحی خود همچون تعمیر پل

ا هه در امور نظامی و یا سرکوبی شورشهای آبیاری بود و در صورت لزوم گاسدها و کانال

ها را به صورت یافتند. در قبال خدمات آنان، دولت اختیار روستاها و آبادینیز حضور می

؛ 165 :1383؛ دریایی، 66 – 65 :1386سن، تیول به ایشان واگذار کرد )کریستین

(. شاید بتوان خاطرۀ 84 – 83، 53 :1380پور، ؛ فاضلی52 :1383طاووسی و میرزایی، 

افرادی از این طبقه را در شخصیت ریدک، غالم خوش آرزوی خسرو قبادان در متنی 

پهلوی با همین عنوان باز جست. کسی که در نتیجۀ رویکرد دربار و بازنگری و اصالحات 

های حکومت، توانسته بود از امتیازات طبقات باالی جامعه برخوردار شود. بر در سیاست

این متن او به دانش زمانه آگاه بود، فرهنگ آموخته و بر علوم دینی اِشراف داشت،  اساس

از دقایق و ظرایف شغل دبیری بهره برده و به انواع هنرها همچون خوشنویسی، سوارکاری، 
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اندازی، شمشیرزنی، چوگان بازی، نواختن آالت موسیقی، سرودن شعر و چکامه و نیزه

بود و سزاوارِ آنکه ندیم و همنشین خلوت و جَلوَت پادشاه  آراسته شناسیدانش ستاره

(. ریدک اگر چه در متن پهلوی Corpus of Pahlavi Texts, 1913: 27-28ساسانی باشد )

از طبقۀ واسپوهران معرفی شده )همان(، اما روایت عربی از همین متن، او را پسر یکی از 

(. این تفاوت در قرائت 34 :1389ر، ؛ کارگ447 :1368دهقانان خوانده است )ثعالبی، 

ای که او بدان وابسته است، تأییدی است بر آنچه که دربارۀ ارتقای طبقۀ دهقانان و طبقه

دستیابی ایشان به امتیازات گروه نجبا و واسپوهران مطرح شد. وظایف متعدد و زیربنایی 

گی یک طرف و وابست این طبقه، به تدریج بر نفوذ اجتماعی ایشان در میان روستاییان از

افزود. نتیجۀ این سیاست، رسیدن به نوعی از حکومت به این طبقه از سویی دیگر می

تکثرگرایی و دور شدن از سازوکار تمرکزگرایی بود که ساختار حکومت ساسانی بر آن قرار 

داشت. بطوریکه دهقانان به منافع خویش بیش از بقای حکومت بها داده و در آستانۀ حملۀ 

 پوشی کنند.اب به ایران، ترجیح دادند از منافع حکومت به نفع زاد و رود خود چشماعر

با ورود تازیان به ایران، گروهی از دهقانان سیاست سازش و آشتی با اعراب را در پیش 

وارد، موقعیت خویش را حفظ کرده و گرفته و با پرداخت جزیه و همراهی با فاتحان تازه

عی قدیم باقی ماندند و به انجام وظایف خود، اینک برای سروران در مقام و جایگاه اجتما

های و اربابان جدید ادامه دادند. از آنجا که دهقانان از معتمدان محلی و آگاه به سرزمین

خود و آشنا به ساختار مالی و اقتصادی و نیز امور سیاسی بودند، به عقل و تدبیر شناخته 

 :1378؛ نولدکه، 31 :1988ار گرفتند )جهشیاری، شده و طرف مشورت و یاری اعراب قر

های ادارۀ کشور به ایشان دادند ای دربارۀ شیوههای ارزنده( و راهنمایی468 – 467

(. آنان با پرداخت جزیه برای خود و روستاییان تحت اختیارشان، 145 /2 :1389)یعقوبی، 

آوری با ادامۀ وظیفۀ جمعهای خود را گرفته و جلوی کشتار و غارت روستاها و سرزمین

مالیات و پرداخت آن به خزانۀ دولت تازه تأسیس اسالمی، مورد توجه و اقبال حاکمان 

ردند، کمسلمان قرار گرفتند و به دلیل آنکه در انجام وظایف به نیکی و درستی عمل می

 بنام شدند. بطوریکه بسیاری از حاکمان محلی عربه پاکدستی و صداقت و راستگویی نیک
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تر از وصول همان مال له معترف بودند که گرفتن خراج از ایشان بسیار آسانئبه این مس

اهون »و  «اوفی باالمانه»و « ابصر بالجبایه»از والیان عرب است و دهقانان را با صفات 

(. این شیوه از رفتار و 523 :الخامس، الجزء1967ستودند )الطبری، می «المطالبهفی

بینی و حرمت و احترام فراوان با والیان عرب، زمینۀ پیدایش خوش هامناسبات دهقان

جامعۀ اسالمی و عربی را برای این طبقه فراهم آورد. چنانکه هم حاکمان عرب و هم 

نویسندگان و مورخین مسلمان، دهقانان را به عنوان مردمانی با فضل و کمال، فرهیخته و 

ختند. در فرمانی از امام علی)ع( مبنی بر نحوۀ شناهای نژاده و آزاده میبا فرهنگ، انسان

گرفتن خراج از مردم سواد، نشان و عالمت دهقانان داشتن انگشتری زرین در دست )که 

الذین یرکبون البراذین و یختمون »مُهر آنان نیز بود( و سواری بر اسب ذکر شده است: 

یا وقتی طبری به  ( و379 :1987؛ البالذری، 368 :1981بن جعفر،  ۀ)قدام «بالذهب

نشاندۀ امپراتوری ساسانی بود، معرفی یکی از فرزندان مَروَزان، حاکم یمن که دست

آمیزی او را تربیت شدۀ فرهنگ ایرانی دانسته که با وجود عرب پردازد با الفاظ ستایشمی

 کندداند و َاسوار است و به سان دیهکانان )یتدهقن( زندگی میبودن، زبان پارسی می

( و یا شاعری در توصیف 215 :الثانی، الجزء1967؛ الطبری، 765 /2: 1362ری، )طب

نامیده که شاهان بر او نماز  «دهقانه»پوراندخت از پادشاهان اواخر دورۀ ساسانی او را 

همچون  «دهقانی»(. در دوران اسالمی 521 :1374دهند )مقدسی، برند و خراجش میمی

بخشیدند. چنانکه سلطان عنوان و امتیازی بود که گاه پادشاهان به زیردستان خود می

عطا کرد و دستور داد  «دهقانی»مسعود غزنوی به سه تن از سران ترکمان سلجوقی شرف 

 (. 489 /1 :1388خطاب کنند )بیهقی، « دهقان»آنان را 

ری قرون نخستین اسالمی، برای واژۀ توان دید که در متون نوشتابا علم بدین موضوع می

دهقان دایرۀ وسیعی از معانی متنوع ذکر شده و همراه با لغاتی همچون مرزبان، ملوک و 

(، 10 – 9 :1387زاده )نرشخی، زاده و نجیب(، اشراف328 :1318التواریخ، مهتران )مجمل

عیت و زارع )دینوری، ( و گاه ر163 :1364اعیان و بزرگان، اسواران و دهساالران )بالذری، 

سو نشان از سرگشتگی نویسندگان مسلمان در فهم وظایف ( آمده که از یک142 :1366



 13وئیکرد، بانی گمنام کشاورزی و پیشوای طبقۀ دهقانی  

 

و خویشکاری طبقۀ دهقانان بوده و از سویی دیگر بیانگر تنوع و تکثر کارهایی است که در 

غیبت قدرت متمرکز حکومتی، بر عهدۀ این گروه قرار داشته است. مسعودی یادآوری 

شد که هر مرتبه لباسی خاص داشت که ه طبقۀ دهقان به پنج مرتبه تقسیم میکند کمی

(. این گفته شاید ناظر بر تنوع وظایف 278 /1 :1390وجه تمایزشان بوده است )مسعودی، 

 باشد.دهقانان در این دوران 

های در قرون نخستین اسالمی که سرزمین ایران مرحلۀ دشوار گذار از سلطۀ پادشاهی

ین کرد، یکی از تأثیرگذارترگذراند و دوران استیالی عرب را تجربه میی را از سر میباستان

هایی که دهقانان بر عهده داشتند، حفظ و پاسداری از فرهنگ، زبان، آداب و رسوم، نقش

های ایرانی، میراث روایی و نیز تاریخ حماسی و باستانی و انتقال آن به ها و ارزشسنت

(. دهقانان 358 -357 :1379؛ محمدی مالیری، 22 :1393)کندی، دوران اسالمی بود 

لکه های آن بوده، بنه تنها نمایندۀ تمام عیار خصایل پهلوانی و فضایل ایرانی و جامع سنت

حامی و پشتیبان بسیاری از شاعران و ادیبان و سخنوران زبان فارسی بودند. بسیاری از 

های بزرگ دهقانی بودند همچون فردوسی خاندان گوی، یا خود ازشاعران بلندآوازۀ فارسی

( و یا همچون فرخی و رودکی خود را مرهون 75 :1372)نظامی عروضی سمرقندی، 

؛ نظامی عروضی سمرقندی، 80 :1385دانستند )تفضلی، های دهقانان میالطاف و حمایت

نیدن دارد که حاکمان عرب، شیفتۀ شاذعان می تاریخ سیستان(. نویسندۀ 58 :1372

دهاقین را سخنان حکمت »اندرزها و سخنان حکیمانۀ ایرانیان بودند و باور داشتند که 

دار دهقانانی (. بلعمی در نگارش تاریخش، خود را وام132 :1381، تاریخ سیستان) «باشد

 :1392اند )بلعمی، داند که او را از گذشتۀ ایران و تاریخ شاهان باستان ایران آگاه کردهمی

(. این خویشکاری و مسئولیت سبب شد تا در فرهنگ واژگانیِ نویسندگان و شاعران 6 – 5

 ایرانی، واژۀ دهقان بر مفهوم هویت ایرانی و مشخصاً زبان فارسی داللت کند:

 نژادی پدید آید اندر میان یانزاز ایران وز ترک وز تا

 ها به کردار بازی بودسخن نه ترک و نه تازی بود ،نه دهقان

 (. 1865 /2: 1382)فردوسی،                                                                        
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در نگارش شاهنامۀ ابومنصوری و به دنبال آن شاهنامۀ فردوسی، نقش دهقانان در بازگویی 

اند. هخواند «خداوندان کتب»تاریخ حماسی و پهلوانی کامالً آشکار است به طوریکه آنان را 

ری فرمان داد تا خداوندان کتب اعم از ابومنصور عبدالرزاق به وزیر خویش ابومنصور معمّ

دیدگان را برای نگارش تاریخ باستان ایران گرد هم آورد تا دهقانان و فرزانگان و جهان

هاشان و زندگانی هر یکی و روزگار داذ و بیداذ و آشوب و جنگ و های شاهان و کارنامهاین نامه»

آیین از کیِ نخستین که اندر جهان او بود که آیین مردمی پدیذ آورد و مردمان از جانوران پدیذ 

)مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری، نک: دهقانی،  «آورد تا یزدگرد شهریار که آخر ملوک عجم بوذ

آوری نموده و به نگارش درآورند. فردوسی در آغاز داستان ( را جمع30 – 29 : 1394

 کند:آور و سخنگوی معرفی میی خود را دهقانی زبانکیومرث، راو

 که نام بزرگی به گیتی که جست سخنگوی دهقان چه گوید نخست

 گوید که برایشسفیان حاکم بصره از دهقانانی میابی(. زیاد بن 11 /1: 1382)فردوسی، 

(. این 206 :1999کردند )بیهقی، از پادشاهی و تاریخ پرشکوه و جالل ساسانیان نقل می

دلبستگی و عالقۀ دهقانان به حفظ تاریخ گذشته و مفاخره به شاهان ایرانی و تالش برای 

واگویی و تکرار روایتی از پیشینۀ بشکوه ایران، سبب شد تا به تدریج واژۀ دهقان در قاموس 

دان، مورخ و حافظ و ناقل روایات و اساطیر کهن معنا شود زبان فارسی معادل فردی تاریخ

( و 11317 :1377؛ دهخدا، 2171 :1359؛ انجوشیرازی، 405 :1380)خلف تبریزی، 

( جامعۀ فرهیختۀ 187 :1983دهقانان در ردیف فقیهان و ادیبان و شاعران )الثعالبی، 

 هایایرانی را شکل دهند و زبان دهقان، مترادف زبان فارسی شود آنگونه که در فرهنگ

اند )فتوحی مورد خطاب قرار داده «الکالمدهاقین»عربی، سخنوران بزرگ را با تعبیر 

 (.34 :1397رودمعجنی به نقل از ابن رشیق القیروانی، 

اما آنچه جایگاه دهقانان را به عنوان طبقۀ فرهیخته و آشنا با فرهنگ و کتابت تعالی 

 ای واحد دانسته و ازبخشد، سخن ابوریحان بیرونی است که دهقانی و کتابت را مقولهمی

این مرحله گامی فراتر نهاده و میان امری زمینی و اجرام آسمانی همچون سیارات و 

ستارگان، نسبتی مستقیم قائل شده و ستارۀ تیر)عطارد( را ستارۀ نویسندگان و دهقانان 
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شمارد. الزم به ذکر است که پیش از بیرونی، ابومعشر بلخی نیز عطارد را ستارۀ برمی

(. بیرونی در ادامۀ شرح 40 :تامعشر الفلکی، بیدانست )ابیمینویسندگان و وزرا و حکما 

، بالفاصله پس از تأکید بر توأمان بودن دو مقولۀ پادشاهی و کشاورزی، «تیرگان»جشن 

ی کتابت در تلو آن و مقترن به این دو )یعن»نویسد: به مسألۀ کتابت و دبیری پرداخته و می

یه از هوشنگ صادر شد و دهقنه را برادر دیگر او باشد. اما دهوفذدهوفذیه و دهقنه( می

رسم نموده و نام این روز تیر است که عطارد باشد که ستارۀ نویسندگان است. در این روز 

بود که هوشنگ نام برادر خود را بزرگ گردانید و دهقنه را به او داد و دهقنه و کتابت یک 

گردانیدند و در این روز هوشنگ مردم چیز است و این روز را از راه اجالل و اعظام، عید 

یرونی، )ب «دنیا را امر کرد که لباس کاتبان بپوشند و دهقانان را نیز بر همین کار، امر کرد

ها و کند که نتیجۀ ظهور حکومت(. این عبارات به روشنی بیان می336 – 335 :1363

. او تأکید گسترش کشاورزی و مدنیت، اختراع خط و پیدایش نوشتار در جوامع است

ای مستقیم وجود داشته بطوریکه در نظر و دیدگاه کند که میان دهقانی و دبیری، رابطهمی

 است.  «کتابت»همان  «دهقانی»او 

با توجه به این سخنان، ستارۀ تیر)عطارد( که ستارۀ دبیران است، به دهقانان نیز تعلق 

ر ایرانی، از دیر زمان ستارۀ تی گیرد. شاید به دنبال چنین باوری بود که در سنت ادبیمی

 (:264 :1386نامیدند )یاحقی، می «دبیر فلک»را 

 یک نام او عطارد، یک نام اوست تیر زیرش عطارد آنکه نخوانیش جز دبیر

 (. 78 :1374)رودکی،                                                                                  

ستارۀ تیر)عطارد( را به طبقۀ دبیران پیوند داده و از آنِ ایشان کرده، مربوط به اما آنچه 

 رودانی آنها وجودتعامالتی است که میان ایرانیان و به ویژه پارسیان با همسایگان میان

های یکدیگر شده است. تیری داشته و منجر به اخذ و تأثیرپذیری از فرهنگ و اسطوره

(tīrī/tīriyaنام پارس )(ی شدۀ عطارد بوده که امروز به تیرtīr بدل گردیده است. برای )

( را یکی از ایزدان nabu) مردمان بابل، عطارد ستارۀ منسوب به خدای نبو بود. نبو

اش دانند که نماد خرد و اندیشه بود و خویشکاریرودانی و فرزند خدای مردوک میمیان
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شناختند یسندگی و دبیری و حامی کاتبان مینوشتن تقدیر آدمیان. او را به عنوان خدای نو

کرد. گرچه بعدها به تدریج این گری میت ستارۀ عطارد جلوهئاش در هیو تجسم گیتیانه

( و مردوک مستحیل EAایزد، جایگاهش را از دست داده و در خدایان دیگری همچون اِآ )

؛ 37 :1373، کال؛ مک298 :1380؛  بویس، 222 – 221 :1383گردید )بلک و گرین، 

Boyce, 1982: II/31 – 32; Russel, 1987: 295; Panaino, 2005; اما ایرانیان غربی به .)

ها با اقبال زیادی روبرو شد )بویس، این ایزد روی خوش نشان داده و در میان مادها و پارس

کنند که دبیران آرامی دربار هخامنشی، در جذب (. محققان گمان می219 – 218 :1377

اند. زیرا این خدا نماینده و پذیرش این خدا در انجمن ایزدان ایرانی نقش مؤثری داشتهو 

پشتیبان ایشان بود. این باور باستانی ایرانی که ستارۀ تیر خدای دبیری و نگارش است، به 

ی یافت و در ادب و شعر فارسی بازتاب پیدا کرد و با القابی همچون دورۀ اسالمی نیز تسرّ

، دبیر انجم، مستوفی دیوان اعالء، کاتب علوی، مستوفی گردون توصیف شده کاتب گردون

(. در اساطیر ارمنی نیز، تیر، ایزد کتابت و سخنوری و 454 – 452 :1386است )موالیی، 

( و چه بسا این باور از سرزمین 99 – 98 :1391ترزیان،  -علوم و هنر بوده است )آیوازیان 

جایگاه سیارۀ عطارد التفهیم (. کتاب 96 :1374باشد )بویس، ارمنستان به ایران وارد شده 

داند که بر قوت اندیشیدن نظارت داشته و تصویر آن دیوانان میرا طبقۀ دبیران و صاحب

انگاردکه بر کرسی نشسته و مشغول خواندن کتابی است و را به شکل چهرۀ مردی می

(. بر اساس 392 -370 :تا)بیرونی، بی ای به رنگ زرد و سبز بر تن داردتاجی بر سر و جامه

تر این تصویرگرایی، شاید بتوان حدسیاتی دربارۀ رنگ جامۀ دبیران و دهقانان که پیش

مسعودی و بیرونی به آن اشاره کرده بودند، مطرح کرد که چه بسا لباس این قشر از جامعه 

ه است. آنچه این گمان ها بودبه رنگ زرد و سبز و یا طیفی از خانوادۀ مربوط به این رنگ

ویس و ای است که در داستان کند، اشارهرا دربارۀ رنگ جامۀ این دو طبقه تقویت می

پسند آمده است. آنجا که دایۀ ویس به مادر او، شهرو، شکایت کرده و از مشکل رامین

هایی رنگارنگ دارد، اما به بودن شاهدخت جوان شِکوه نموده که با وجود آنکه او لباس

 گیرد:یک از آنها خرده میهر
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 گونه خز و دیباستو گرچه گونه همی نپسندد اکنون آنچه ما راست

 بگوید هر یکی را چند آهو های سخت نیکوچو بیند جامه

 کبودست این سزای سوگواران که زردست این سزای نابکاران

 دو رنگست این سزاوار دبیران سفیدست این سزای گنده پیران

 (. 47-46 :1349)گرگانی،                                                                            

در مصرع پایانی اشاره به دو رنگ بودن لباس دبیران شده همانگونه که بیرونی لباس 

دانیم که جامۀ کشاورزان و دهقانان در عطارد را دو رنگ آورده است. از سویی دیگر می

های سبز تا آبی را شامل دورۀ ساسانی کبودرنگ بوده است و رنگ کبود طیفی از رنگ

نیز تأکید شده است که لباس ایزد سپهر  بندهش(. در 28 :1393گرن، شود )ویدنمی

، نک: 4، فصل بندهشهمچون جامۀ واستریوشان )کشاورزان و دهقانان( کبودرنگ است )

 (. 48 :1380بهار، 

می و در دوران اسالتر جایگاه دهقانان در طول تاریخ پیش از اسالم ه پیشبا توجه به اینک

ماند که بخش اعظمی از دهاقین مردمانی فرهیخته، مطرح شد، جای تردید باقی نمی

مدار بوده و با طبقۀ دبیران مناسبات نزدیکی داشته و چه بسا خود دوست و فرهنگدانش

 اند و بیرونی با اشاره به این پیشینه، چنین ادعاییودهاز جملۀ دبیران و ادباء و نویسندگان ب

کرده است. امر به پوشیدن لباس و جامۀ یکسان توسط دبیران و دهقانان در سخن بیرونی، 

وئیکرد را عالوه بر پیشوای شأن بودن این دو طبقه است. بر این مبنا، اگر نشانی از هم

شاید سخنی به گزاف نباشد. هر چند برخی دهقانان، َرد و سرور طبقۀ دبیران نیز بنامیم 

(. بنابراین 65 :1379دهند )خیام، منابع، بنیان نهادن طبقۀ دبیری را به تهمورث نسبت می

ردیف فقیهان و ادیبان و شعرا گفته از ثعالبی که دهقانان را همبا عطف به سخنان پیش

دانست و آورده و با توجه به سخن مسعودی که طبقۀ دهقانان را شامل پنج مرتبه می

 نویسد که هر یک بنا به مرتبه و جایگاه خودآنکه ذکری از نام این پنج مرتبه بیاورد، میبی

تر گرفته و منظور از ای مخصوص داشتند، چنانچه طبقۀ دهقان را در مفهوم وسیعجامه

د، کوشنآن را طیفی از افراد فرهیختۀ جامعه بدانیم که در حوزۀ علوم و دانش و فرهنگ می
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در آن صورت شاید بتوان گفت که طبقۀ دهاقین شامل پنج مرتبۀ فقیهان، شاعران، ادیبان، 

 اران( بوده است.دبیران و عراۀ )عی

توان دید که جایگاه رفیع دهاقین و نقش مؤثر ایشان در حفظ فرهنگ با این تفاصیل می

و آداب ایرانی و تالش آنان در تداوم سنن پادشاهی ساسانیان سبب شد تا این قشر از 

زادگان دوران جامعه از چنان وجاهت و پایگاهی برخوردار شود که با طبقۀ اشراف و بزرگ

بب سز اسالم پهلو زده و در فقدان آن طبقه، جایگزینی برای آن محسوب گردد. بیپیش ا

مورد خطاب قرار داده  «االعاجماشراف»نیست که خلیفۀ دوم مسلمانان، آنان را با عنوان 

(. بر این اساس اگر شخصیت اساطیری 525 ،االولالجزء :1986است )حمید بن زنجویه، 

های جهان، سرور و رَد ی و برادر هوشنگ، بانی پادشاهیوئیکرد از نسل شاهان پیشداد

 این طبقه نامیده شود، امری ناممکن و نسنجیده نخواهد بود. 

ا گذشت رسد باما اگر در پی سرنوشت طبقۀ دهقانان در تاریخ میانۀ ایران باشیم، به نظر می

های لهلسهایی با تشکیالت جدید و برآمدن سنخستین قرون اسالمی و پیدایش حکومت

ترک و غیر ایرانی، جامعۀ ایران با تحوالت شگرفی در ساختار طبقات اجتماعی روبرو شد. 

سلسله مراتب پیشین کامالً تغییر کرد و طبقۀ جدیدی از رجال دینی و علمای اسالمی و 

زبان که هر دو گروه در ساختار قدرت سیاسی دست داشته و نقش  نیز نظامیان ترک

فراوان  دند، ظهور کرد. آنان به مدد موقعیت به دست آمده توانستند ثروتکرمؤثری ایفا می

اندوخته و شکل جدیدی از طبقۀ نجبا و اشراف و اعیان را در جامعه ایجاد کنند. از سوی 

داران و مالکان روستاها، به تدریج دیگر با تغییر نظامات اقطاعی و از میان رفتن طبقۀ زمین

دهقانان فرو کاسته شد و قدرت مالی و وجاهت اجتماعی آنان رو  از اهمیت و اعتبار طبقۀ

به افول گذاشت بطوریکه دیگر در رأس هرم اجتماعی قرار نداشته و در نهایت واژۀ دهقان 

(. کشاورزان و دهقانانی که اینک 52 :1395معنایی جز کشاورز و زارع پیدا نکرد )بولیت، 

 . جدید متمول و متمکن قرار گرفتند های طبقۀدر خدمت تأمین نیازها و خواست

به دنبال افول جایگاه دهقانان و تنزل شأن و مرتبت اجتماعی ایشان، اساطیر و پیوندهای 

ای مربوط به این قشر نیز از اذهان پاک شد. وئیکرد که روزگاری به عنوان پیشوا و افسانه
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ردار بود و روزی و جشنی بنیانگذار کشاورزی و طبقۀ دهقانان از ارج و احترام خاصی برخو

های زمانه و انقالبات ای بدو اختصاص داشت، به تدریج در میانۀ آشوبای و ستارهو جامه

ها و متون ذکر ها محو گردید و دیگر نامی از وی در نوشتهو تحوالت اجتماعی، از خاطره

ای دیگری آشنهای نامگذاری امر مهم کشاورزی به شخصیتنشد و امتیاز برپایی و بنیان

( 27 :1385بلخی، ؛ ابن500 :1374؛ مقدسی، 16 /1: 1382همچون هوشنگ )فردوسی، 

تعلق  (37 :1385بلخی، ؛ ابن41: 1363؛ گردیزی، 50 :1368و یا منوچهر ) ثعالبی، 

هر چند خاطرۀ عظمت و بزرگی دهقانان و نقش تأثیرگذارشان در حفظ تاریخ گرفت. 

 ز حافظۀ جمعی ایرانیان پاک نشد.حماسی و باستانی ایران هرگز ا

 

 نتیجه

در باورهای اساطیری ایرانی، هوشنگ و وئیکرد دو برادر از نسل شاهان پیشدادی بودند 

که افتخار بنیانگذاری ساختار قدرت شاهی و برپایی داد و قانون )دهیوبدی( و نیز رواج 

کنند. به تدریج در اواخر دوران ساسانی کشاورزی و آئین دهقانی را به آنان منسوب می

وأمان ورزی به شکلی تشی سپرده شد و افتخار امر کشاورزی و سیاستنام وئیکرد به فرامو

ها محو شد، اما آئین دهقانی بر جای با نام هوشنگ گره خورد. اگر چه نام وئیکرد از خاطره

ماند. به دنبال تحوالت سیاسی و اجتماعی که در نیمۀ دوم حکومت ساسانی و به ویژه 

زمینۀ بروز اصالحاتی هر چند جزئی و به شکل  پس از شورش مزدکیان در جامعه رخ داد،

مالک ای نو از نجبای خردهآمرانه از باال به پایین ضرورت یافت و این امر سبب ظهور طبقه

به نام دهقانان شد که حلقۀ اتصال حکومت با بدنۀ جامعه بود. این طبقۀ نوظهور، نقش 

ایفا کرده و وظیفۀ مهم  میانداری و وساطت میان جوامع روستایی و حکومت مرکزی را

آوری مالیات و رسیدگی به امور عمرانی و ادارۀ مناطق تحت نفوذ خود بود. این آنان جمع

رنگ شدن قدرت اشراف و قشر تازه به دوران رسیده که وجودش را مدیون تضعیف و کم

کرد با کسب امتیازات مخصوص به طبقۀ اشراف، همچون دید، تالش میها میخاندان
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ن دانش و علوم و حِرَف مختلف و انواع هنرها، خود را به عنوان طبقۀ فرهیخته آموخت

 جامعه نشان دهد و توانست رقیبی قدرتمند برای طبقۀ اشراف شود. 

با ورود اعراب به ایران و سقوط امپراتوری ساسانی، طبقۀ دهقانان نه تنها نابود نشد بلکه 

بابان جدید قرار داد. آنان عالوه بر انجام تر یافت و خود را در خدمت ارپایگاهی محکم

وظایف پیشین، نقش مهمی در انتقال فرهنگ و تمدن ایران باستان نیز داشتند. اعراب که 

های دور شیفتۀ آداب درباری ایرانیان و دانش و حکمت آنان بودند، از طریق از گذشته

 نان خود دست به قلم بردهدهقانان توانستند با این آداب و سنن آشنا شوند. برخی از دهقا

های ایرانی را بر عهده گرفتند و گروهی دیگر با تشویق و رسالت سنگین احیا و تداوم سنت

ساز پردازان، در این امر خطیر و سرنوشتشاعران و حماسه زندگی هایو پرداخت هزینه

ت و فسهیم شدند. به این سبب، شأن و مقام دهقانان در قرون نخستین اسالمی ارتقا یا

تند ای نیز یافشدند، بلکه وجاهت علمی و ادبی ویژهای مرفه محسوب میآنان نه تنها طبقه

و در ردیف فقیهان و دانشمندان و ادبا و شعرا قرار گرفتند. آنان با قشر فرهیختۀ دبیران 

سنگ گردیده به طوریکه در پوشش و جامه و نیز تعلق ستارۀ تیر به عنوان نماد آسمانی، هم

های دوران اسالمی گسترۀ نامهدر فرهنگ «دهقان»ای یکدیگر شدند. از این رو واژۀ همت

آموخته تعلق گرفت. دوران طالیی دهقانان معنایی یافت و به طیفی از قشر فرهیخته و ادب

های حکومتی ترکان، به تدریج تا قرن پنجم و ششم هجری ادامه یافت. اما با ظهور سلسله

معنایی در حد کشاورز و برزگر  «دهقان»ه افول گذاشت و در نهایت جایگاه دهقانان رو ب

 پیدا کرد.
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Waykard 

Anonymous Founder of Agriculture and Leader of the Deghani 

 ahanpourJ  Fateme 

 

Abstract: 

In Iranian mythology, we rarely find the name of Wekard. In the few 

remaining texts from pre-Islamic Iran, it is briefly mentioned that he was 

Houshang's brother and the founder of agriculture, which was also called 

Pishdadi. In Islamic texts, although he is mentioned as a prophet, there is not 

much news about him. But Abu Rihan al-Biruni is one of the few writers who 

has paid more attention to his life and his character that based on some theories 

suggested about his name, origin, duties and his relationship with social 

classes. Abu Rihan al-Biruni by equating dehghani and writing, has 

considered the dehghani as the dignity of the Dibiris class and has considered 

the star of Mercury to be the special star of writers and dehghani. 

However, in this article it has been tried to introduce Dehghans and to examine 

their role in transmitting the culture and literature of ancient Iran to the Islamic 

era and their relationship with the Debirs, as well as to the educated class of 

Iranian society. In addition, by analyzing the role and position of Wekard in 

ancient times, we try to find out the causes of the anonymity of this mythical 

character. 

 

Keywords: Wekard, Houshang, Agriculture, Dehghani, Debiri, Tir/Atarod 

star 
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