
 

 مجلّة مطالعات ايرانی

 ات و علوم انسانیدانشکدة ادبيّ

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 4931بهار و تابستان ، و هفتم دهم، شمارة بيستچهارسال 
 

 های ايرانینمودهای زروانی در متن

 )زامیاديشت، ونديداد، بندهش، ماه فروردين روز خرداد(

 حمیدرضا اردستانی رستمیدکتر 
 واحد دزفولاسالمی وادبیات فارسی دانشگاه آزاد  زبانگروه  استاديار

 چکیده
. کی  از بنی  دیی  زردشیت بیرون امیده اسیت        سیت ا  ایرانیی  کهی   هیا  اندیشی  کيش زروانیی از  

هرمیی د و اهییریم  زاده شییده اسییت. دوگانیی   ،سییت یگانیی  کیی  از انا ا زروان باشیینده، اییی  کییيشدر 
 متییوندر  اوازتابی نییداردا امّییا  یزردشییتی بیی هییا  لهلییو   در اوسییتا و مییت   دنِ زروانیاسیینورة زایيیی 

هییا  زادسیی رم، لییيش از هرچيیی  هسییتی مينییو  دییرد، بنییدهش و وزیییدگی ماننیید ميانیی  زردشییتیدورة 
 بیی  دسییتمردمییان و مواییودات  سرنوشییتسییت و ا بنيییادی  یافییرینش اهییان دارا  ن شیی دارد و در 

ا  هیینییی از بردییی اسیینوره  تیییویلی زرواتییا  اسییت سییت. نگارنییده در ایییی  لییییوهش کوشییيده   و اا
، یییاداور هرمیی د و سرشییتابییی در زاميادیشییت  بییا ا  ِ )اتییش  بیی  دسییت دهییدا سییتي  ا ر  ایرانییی

کیی  زمییان   انییدلدیییدار شییده  از اتییش و ابییی  ،اسیی مت کیی  در مییت  زروانییی علمییا    اهییریم  اسیی 
يد امشییی ،کییی  از ان دو دادیدیییییدر ون ادشاهییر  و لییییبیییامیلي ماهيّیییت ایییداییاسیییت.  دهیافریییی
ادشاهی در یودن لیییاهریمنییی بیی ر  ویبییامیمينییو  بییودن لي کننییدة، تییداعیگ ینییدرمییادشاهی را بیییلیی

گ یییدنِ لادشییاهی را بیی  راه اهییریم  دییود بر صیید در بنییدهش، امشییيددر مییت   .سییتا کییيش زروانییی
اسییت بیی  م نییا      jud-bēšهییا  هرمیی دیکییی از وییگییی در مییت  بنییدهش رفییت  دوانییده اسییت. 

 ااسییت و سیی ا از او اییدا شییده بییودهاهییریم   بیی   رمیی د ليوسییته بیی  اییی  م نییی کیی   ا«اییدا دشییم »
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 هرمیی د ،  روز دییرداد نيیی  یروردییییاه فیدر مییت  میی  .بينییيمورة زروان میییی  در اسنیییون  کیییگییهمییان
هییا  بنییدهش، وزییدگی میت   بیا تواّیی  بی     . اسییت گفتی   gyān ī gēhānīgān افرییده را نخسیت 

، م صییود از اسییت زمییان عامین بنيییادی  افییرینش دوانییده شییده  ،در انهییازادسی رم و علمییا  اسیی م کیی   
 زروان باشد. تواندمی ،اان اهانيان در ان مت 

     
  .اان اهانيان، ادا دشم ا  ، امشيد،  ا ر، زروان،: های کلیدیواژه

 

 مقدّمه-1

 هسییتی  بیی  دوگییانگی در همیی بییاور  زردشییتی، یهییا  دیییری  ليییامیتیییکییی از عمییده
-تسیی ن ،، از دو مينییو ِ همیی ادهییاگیییات ،دییویش ةردشییت در بخشییی از سییرودسییت. زا
گویییید مییییسیییخ    -Aηra.mainiiu) ينیییوئمرَیو انگییی  -Spənta.mainiiu)ينیییو ئمَ

 . او 027، 419: 4931هییا، گییاتنیید )اگفتییار و کییردار در ت ابیین بییا هییم  و کیی  در اندیشیی 
کنید و همی  چيی     فیی میی  م ر   شیر  ديیر و   ةافریننید  در م یام اهیورام دا را   ،دیگیر  اا در 

در اوسییتا   هییابییرد گ گییات . 505همییان: دهیید )لرقییدرت او نسییبت مییی را بیی  دسییتان
 شییوددنییام میییسیی ندمينو  بییا لفیی و  ایییدمیییفرودییود  گییاه یگانیی لای، اهییورام دا از نییو
، زمیییانگيیییرد کییی  از ایییی   و در م ابییینِ اهیییریم  قیییرار میییی0/355: 4973 دوسیییتخواه،)

 شود. تر میررنگیل گراییدوب 
بينییيم کیی  هییا  زردشییتی، در تییاریخ میییهییا  اعت ییاد  در مییت گذشییت  از دگرگییونی

در دو  اندیشییيدنبییا در سییدة چهییارم لییيش از مییي د   منییابب بییا عهیید هخامنشییی گروهییی 
 در انییان .را باییید لییدر  باشیید  گانیی کیی  اییی  دو بییر اییی  بییاور رفتنیید    ،مينییو  نخسییتي  

 ا 054: 4933 ویا،یزروان رسیییيدند )بییی ایییی د   یبییی ،یگانییی  دیییدایی ایییو ِواسیییت
 سییت کیی  در لییی ا دییداییا نظییامِ اعت ییاد  یگانیی  ییينییی بیی ا  یزروانيّیی سییخ ،  یراییییبناب

نيیی  بییا قییوّت و   اشییکانی  ةدر دور کییيشلرسییتی برامییده اسییت. اییی     کاسییت  دوگانیی  
، عهیید ایییران در ميییان مییردم  ولییی او ِ رونییب و روا ِ ان  اهییایی تییداوم یافییت  ضیی  

  . 997: 4935ا بهار، 95: 4937شاکد، ساسانی بوده است )
ا  اشییارهن شییی لویییا در هسییتی داشییت  اسییت،   )زمییان   کیی  در لنییدار ایرانيییان، زروانا اینبیی
مییا و  نشییده اسییتهییا  دورة ميانیی  زردشییتی ا و مییت یدر مییت  اوستیی در ليونیید بییا اونورة بیی  اسیی
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ارمنیییِ نویسییندگان  ایییم.اگییاهی یافتیی   دییارای نویسییندگان ا ِهیی  اسیینوره بییا نوشییت  از اییی
  ،رن لییینجم میییي دقییییدر   Eznik Kolbiی )بیییلک کُيیییچیییون ازنهم ،ذهبمییی عيسیییو 

طریییب قییرن ششییم     بیی  ، Marabha) ماربهییا  ، Elishe Vardapetات )لییی   وارداشییی الي
 هییا  ا رهرمی د و اناهيیید کیی  بیا موبیید بیی ر  زردشییتیِ  نییام میي د  و نویسییندگان سییریانی بی   

 Theodore Barانیید و تئییودور برکونییا  ) جم مباحثیی  و مجادلیی  کتبییی داشییت   قییرن لیین 

Konaiلنکییایی ) ان بییروحن ییییور ییطییهمییي  اسییتا   سییریانیی  او نيییی  کییYohannan 

Bar Penkaye  چیییون شهرسیییتانی وانی ویسیییننن و نحیییو ملییی  در قیییرن هفیییتم میییي د 
-)کریسییت انیید ا روایییت کییرده اسیینورة زروان ر ، میدر دورة اسیی ی  ییوبی مورّدییانی ماننیید 

   اوریم.ان را می ،در لیک    427: 4935 س ،
 4، ا  زمیییان نییی  مبییی urwānZ  و در لهلیییو anuurZ-در اوسیییتا ) زروانایییی د 

کیی  مییار  بیی  دور ان تصییویر شییده  انسییانی یبییا سییر شییير و تنیی   یسییت کییا اییی د  ازلییی
سییت و ا هییا  ب رگیییلاو دارا  بییا اسییت. ردهحل یی  زده و نییيش دییود را در سییر فییرو ب یی  

 زیسییت،کییا در اسییمان و زمییي  نمیییهییي  انگییاه کیی عصییا و کليیید نيیی  در دسییت دارد. 
تییا او  کییردهصیید و نییود و نُیی  سییال دعییا و قربییانی  نُ ،دگی داشییت. زروانِ کبيییریزنیی زروان

شیید. از  تردییید در زاده شییدنِ فرزنیید دچییار  زروان ا چنییي  نشیید.امّیی اشییود زادهرا لسییر  
کیییرد و دو  اهیییریم  را در وایییود دیییود حیییاّ   ،و از ان تردیییید رمییی دهان ی شییی ، 

مواییود متدییاد در او شییکن گرفییت. زروان بییا دییود ليمییان بسییت کیی  هریییک لییيش از     
رمیی د بیی  راه هکیی  ا انبییرد. ادیگییر  از شییکم او بییرون شییود، چيرگییی بییر اهییان را بییدو سیی    

رمیی د هلییيش از او  .تییر بییود، اهییریم  نيرنییگ کییرد و شییکم زروان را دریییدشیید ن دیییکبيییرون
بییر اهییان  ی، بییا واییودر اکییراه زروان، لادشییاهبییرون امیید و بییدان ليمییانی کیی  زروان کییرده بییود

ا 129: 4939ا نيبیییییر ، 4/047: 4937ا ی  یییییوبی، 4/052: 0229شهرسیییییتانی، را گرفیییییت )
ا 054: 4933ا وارنییییر، 035: 4931ا همییییو، 913: 4937ا زنیییی ، 425: 4934سیییی ، کریسییییت 

Cumont, 1960: 161-162د یاورِ ليییروانش، اییی ی، زروان در بییاسیینوره  یرایییی ا بناب 
   است. برداست دير و شر  از ان   ست ک  دوگانا ا یگان 
تر در ليونییدر چیی  ليشییبنییابر ان ااسییت اییی  اسیینوره بییرون امییده کیی  از دل را ا ندیشیی ا

-دییدایی کیی  نيییک و بیید را مییی  ) ا گفتیی  شییدیهییاتیگیی مییت    دررتییر و دو ب ییدییدا  ب
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و باییید ان را دسییتاورد  دییی  زردشییتی لنداشییتسییره اییدا  از وان یییکیتیینمییی  دافرینیی
ا بییویا، 944: 4937هییا دانسییت )زنیییر،  گفتیی  گییات بنییدها  لییيش زروانيییان از  تیوییین
: 4935ا اسموسیییییی ، 402: 4933ا همییییییو، 425: 4935ا کریسییییییت  سیییییی ، 35: 4935
 ییی  زردشییتی در د دعتی  سییخ  را بیی یاییی ،زردشییتيان عصییر ساسییانی  رچ  یاگیی 0 ا445
هییا    کیی  از مییت  ونییو انگ  54: 4931م ییدّم، ا ا لییی75: 4935، داننیید )بنونيسییت مییی

متییون شییمارند )دا مییییکی را ایییور و تاریییی  نیییسرچشمیی اییید،میییزردشییتی لهلییو  بر 
ا 50: 4977زنییییر، ا 50، 47-0/41: 4931ا کتییییام سییییوم دینکییییرد، 33: 4974لهلییییو ، 
 ،اندیشیییمندان فلسیییفی و  یبيشیییتر نهدیییتبایییید  را زروانیییی اندیشییی   .43: 4910علیییو ، 

کیی  بیی    ،مییذهبی اداگانیی  و در ت ابیین بییا ان  تییا اینکیی    لنداشییت دییی  زردشییتی  وندر
 ا54: 4931 بهییار،ا 027: 4935 )هينلیی ، اندیشییيده اسییت  ا دیییی  زردشییتی مییی  بیی رقابییت
  اميختگیییی اندیشییی . Fray, 1993: 252ا 95: 4937 ا شیییاکد،73: 4937 درییییایی،
چییون مينییو  دییرد، بنییدهش و    هییا ِ لهلییومییت بردییی  در ،دییی  زردشییتیبییا  زروانییی
بییر بنيییان اندیشیی     ،هییاایییی  مییت  در  .نمایییان اسییت هییا  زادسیی رم بیی  نيکییی   وزیییدگی
از او  ،زمییان )زروان و  شییودمیییهرمیی د دییدا  برتییر لنداشییت     ،از یییک سییو  زردشییتی،
 در انیگیییر، از سیییو  د و  Iranian Bundahišn ,1978: 8) اییییدمییییلدیییید 

در کیی  بیی  عنییوان نمونیی ، بییا ان اشییوده میییدییید و بردییی باورهییا  زروانیییاهمّيّییت زروان 
و  ، در مينییو  دییرد سییال لنداشییت  شییده اسییت   هیی ار عمییرِ اهییان دوازده  ،هییر دو ایییي  

هی ار سیال بی  طیور      ینُی  ،دیانی مکتیب زروانیی  متییّ ر از  ر یتی   بيشیکی  هیا  زادسی رم  وزیدگی
ر بییی دا یورامیییهانی، اییییای ارة لیهیی  یا در سییی  اسییت و تنهیی ریمهییا ابییروز  منلییب ليیی 

 ;Dānāk-u Mainyō-ī Khard, 1913: 44د )یبییاییی مییییگییریچي م یرییییها

Zātsparam, 1964 :8 دییییدگاه  در میییت  بنیییدهش دربیییارة عمیییر اهیییان، ا امّییی ا
ليییروز  و  عمییر گيتییی، ه ارسییال نُیی  کیی  درگونیی  بییدی زردشییتيان سیینت ی امییده اسییتا  

اوم   چيرگییی بیی  تنییییییو ای شییدد یرمیی د یییا اهییریم  نخواهییهسییره بهییرة یییک ،شکسییت
  یامّیییا در همیییي  متییی 9ا ,Iranian Bundahišn :1978 6رد )يیییگکن مییییشییی

 ،هییاتایگییدارد )لنییتيییار مییی ان را دارا  ادی کیی  انسیی ت  زردشیی گ دییی، دییبنییدهش
ت و موایییودا هیییازننیییدة سرنوشیییت انسیییان ده و رقیییمکننیییراسیییمان ت دی  150: 4931
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 Iranian) ادتيیییار  مردمیییان اشیییاره شیییده اسیییت   بییی  بیییی و  ودشیییدوانیییده میییی 

Bundahišn, 1978: 32 راییگاییی  ت ییدیر  ،  در مییت  مينییو  دییرد نيیی   کییچنان ا 
 چيیی   چيییره اسییت  بییر هییر  یییا همییان زروان  و گفتیی  شییده کیی  بخییت   شییوددیییده مییی 

(Dānāk-u Mainyō-ī Khard, 1913: 132 .  
 لهئبیان مس-1-1

اميختگیییِ دییی  زردشییتی بییا بییا در نظییر داشییت ِ همییي   ،رولیییوهش لییيشِنگارنییده در 
  هییاروایییتبردییی  ی زروانییی ازاسییت کیی  بیی  تیییویل   شییده انبییرتفک ییرات زروانییی،  

در است  از امِ اهریمنیییییی یردییییییب  د  و ا  ِِیرمییییییه ا رِ چیییییون سیییییتي ِ اوسیییییتایی
وندییییداد م ب یییردار  و لادشیییاهیِ امشیییيد در فرگیییرد دو دایی دیییی یو اییی زاميادیشیییت

ضییم  اشییاره بیی  عناصییر زروانییی در سیی  مییت  بنییدهش، مينییو       ،ب ییردازد. در ادامیی  نيیی  
-judدو وا ة انیید،   بییدان لردادتیی  یرم کیی  دیگییران نيیی یهییا  زادس یی دگییرد و وزییییدیی

bēš  و ش ت  بنییده   در مییدا دشییم)ایی gyān ī gēhānīgān  اییانِ اهانيییان  در(
 مرک یب   شید و بیا ارا ی  دییلیی، وا ة    کرمیی لیيش   را مت ِ لهلیو ِ میاه فیروردی  روز دیرداد    

دوم را دییودر زروان م ر فییی دواهیید کییرد.    ترکيییب اضییافی رمیی در زروان و هنخسییتي  را 
 سخ  گفت  دواهد شد.اهان )زروان  با نوروز ني   اان يوندرلدربارة  البت  
 پیشینة پژوهش-1-2

انییی را بییر ب دییی   لییيش از اییی  نگارنییده در اسییتار ، تیّيرگییذار  اندیشیی  زرو     
« وقت/زمییان»يّیت  اسیت و بی  ایی  نتيجی  رسیيده کی  اهم      هیا  متصیوّف  بررسیی کیرده     میت  

وقییت را بییی   ،اسییت. اهیین تصییوّگ هییا و نیی د عرفییا، متیییّ ر از کییيش زروانییی در اییی  مییت 
ا  نییرم )هرمیی د   دارد ا  ب رنییده )اهریمنییی  و کنییارهکننیید کییی  لبیی شمشییير  ماننیید مییی

  کییی  ایییی  تصیییویر 130: 4934ا هجیییویر ، 493: 4934ا کاشیییانی، 32: 4935)قشیییير ، 
-توانییید ییییاداور ایییی د زروان و دوانبییی  وایییود ِ او باشییید )اردسیییتانی میییی« وقیییت»از 

همچنییي ، نگارنییده در اسییتار  بیی  تیّيرلییذیر  شییاهنام  از       ا 31-59: 4930رسییتمی، 
دوگیییان   رنیییدةر کییی  لیدییداوتصییویر یگانگییانی ديیی  کییيش زروانییی لردادتیی  اسییت.   

چيرگیییی  در شیییاهنام  و سیییخ  فردوسیییی، سیییانی مبیییدو ديیییر و شیییرند، همديیییر و شیییر
در فدیییا  شاهنییییام ، ابرگراییییی و بیییدبينی بییی  زن و گيتیییی کییی  مادینییی   دیرمیییان شیییر
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اسییت  کننییدة باورهییایی زروانییی در شییاهنام   شییده اسییت، همگییی تییداعی  لنداشییت  مییی 
یوهشیییندگان بییی  تیّيرلیییذیر    ل بررسیییی، از ایییی  لیییيش . البت ییی  09-3: 4933)همیییو، 

 اانییدکییردهطییور ادم فارسییی از کییيش زروانییی اشییاره   ان و همییي  ةشییاهنام  و سییرایند 
ان و زمانیی  در ادبيییات مییدهییر و ز بییا نییامزروان  ،ی م ت یید اسییتدا فر یییاح  محمّییچنانکیی  

 . ایی ل 005: 4975یییاح  ی، منییرو و ابلییب بییر اب ییاد اهریمنییی ان تیکيیید شییده اسییت )       
منلییب، دییال یدانیید )ردوسی را اميختیی  بییا ایییي  زروانییی میییییکتالرسییتی فیی ،نيیی منلییب دییال ی
تحليیین فردوسییی و ویییا و رامییي  را     ت ییدیرباور  در حماسیی  ،رینگییرنهلمییر  . 43: 4935

و بییر ان اسییت کیی  در اییی  دو منظومیی ، اعت ییاد بیی  زمییان در م ییام حییاکم بییر        کییرده اسییت 
 رابییرت چییارل   .457: 4933رینگییرن، سییت )هییا از ایییي  زروانییی برداسییت  ا سرنوشییت انسییان

ر از ابریییان زروانییی حییاکم بییر فدییا  شیی ر  فردوسییی را متیییّ    یییی ِ ت دیرگرایانیی ،زنییر نيیی 
شیییاهنام  را  زالِِ ،د مختیییار همچنیییي ، محمّییی ا 124: 4937زنیییر، دانییید )ساسیییانی میییی عهیییدر

 کنیییدمییییا  ان دو را اشیییکار هیییهماننییید  ،ورحیییدارد و در ده منیییلهمیییان زروان میییی 
 ةاری  بحیید دربیی یبیی اسییتار ر در یمفادییر ی  ارش اکبییی  و نيیی479الیی :  4973 )مختییار ،
فردوسییی     و شییاهنامی یدیّیی  هییا  بازمانییده از ان در فرقیی لرسییتی زروانییی و نمونیی  اهییریم 

  ت ییدیرگرایی یابلییب بیی ، یران دیگییر نيییی . لیوهشگیی04: 4937اکبییر  مفییادر، لردادتیی  اسییت )
)قرییییب،  انیییدورد اییییي  زروانیییی انگاشیییت ااره داشیییت  و ان را دسیییتی  اشیییامیموایییود در شاهنییی

ا 54: 4931ا همییییییییو،  54: 4935ا مسییییییییکوم، 423م:  4973ا مختییییییییار ، 55: 4953
  .499: 4937ا عبادیان، 904: 4933کویاای، 
 یّت پژوهشضرورت و اهم-1-3

  دسییت و بیی  دور از هرگونییبسییيار  در اییی  لندارنیید کیی  دییی  زردشییتی، دینییی یییک 
 ،نمایییداگرچیی  هییاهران اییی  اندیشیی  درسییت مییی  اروزگییار دییود را سیی ر  کییرده اسییت شُیی بی 

هییا  دورة ، ملیین و نحیین متییون لهلییو ِ زردشییتی   ،ی نییی اوسییتا  امنییابب بییا اسییناد مکتییوم  
 ا  فلسییفی دروناندیشیی  ،بیی  ت بيییر  بهتییر مییذهبی یییا اسیی می و نوشییتارها  عيسییویان ارمنییی،
اندیشیی  اییی   .انییدکییردهت بيییر از ان بیی  ایییي  زروانییی کیی  دییی  زردشییتی لییرورش یافتیی  اسییت 

چنییان بییر  دییود را هم واییود نییدارد، تیییّير   دورة اسیی می ناگرچیی  دیگییر در ایییرا   ،کهیی 
ر یتیوان تییّير ان را بی   کی  میی   نشیيند میی انیان   و در نادوداگیاه  هی    کنید میی حفی   هیا  ایرانی
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رهنگ یر فیییرا  شیینادت بهتیییهییایی، بییانجییام چنییي  لیییوهششییاهنام  و عرفییان اسیی می دییید. 
   امروز بایست  است. گاه اندیش  ایرانیِطور داستران و همي یای

 
 بحث   -2

  در اوستاگرايی و زروان زروان -1- 2

بنییدهایی  اسییخ  رفییت هییاتدربییارة تیوییین زروانيییان از بردییی بنییدها  گییا   لییيش از اییی ،
 ی لویییان شیی ،زروان زیییراکننییدا واییود زروان و دو فرزنیید او را توايیی   دواسییتند مییی ان بییا کیی 
  ا از همییي شییودمییییییاد  اوشییاره از ا ، بیی هییااییاو ف یید در ب دییی   رددر اوسییتا نییدا  لررنییگو 

اییی د مردمییان در بییرم ایییران بییوده و    ،انجییا کیی  زروان  اسییت از بییر اییی  بییاور نيبییر   ،رو 
و رود میییسییخ   ان اییی داز  بییا احتيییا   در اوسییتا ااسییت شییدهمییی لنداشییت عنصییر  بيگانیی   

بییار از او یییک هییاگییاتمییت  در  . 104، 423: 4939 نيبییر ،)دهنیید نمییی ون شییی چشییمگير بیید 
فرمیییییانروا  دیییییود در زمیییییان دراز  و  akarana-) «کرانییییی بیییییی»بیییییا صیییییفاتی چیییییون 

(-aδātavdarγō.xرامایییی دانِ و در کنیییار  شیییودمییییرده   نیییام ب ییی (-Rām  ویویییی و (-uiiVa   و
تر زروان در یصفییی دو . 4/053: 4973 دوسیییتخواه،)شیییود میییی  سیییتایش -θwāšaواشییی  )ّ

  یو از دل اییی اسییت لهلییو  رسییيده  بیی  dagrand-xwadāyو  akanārag بیی  شییکن ، ایهییگییات
لدیییدار  امییده و هسییتی رون  بيییkanāragōmandمنیید )کرانیی ، زمییانِ کرانیی  بییی دییدا ِ دیرنییده
  .Iranian Bundahišn, 1978: 10) ال استس اره ک  دوازده شده است
 وندیییدادر کیی  دانییيممردمییان بییادتر  ایییران بییوده و مییی  دییدا   ،کیی  زروان دیییدیم
  بخییش در ایییشییاید از همییي  رو  بییوده کیی    اسییت. در انجییا نگییارش یافتیی  ،اوسییتا نيیی 
ا نيبییر ، 75: 4935 بنونيسییت،)شییود مییینشییان داده بيشییتر    تواّیی ،زروان  بییاوسییتا 
-مییی و و سیی هر سییتایش یدر کنییار وییی  کرانیی ان، همچنییان زروان بییی  در و  957: 4939

-نییام زروان از راهییی بیی  ،دیگییر از وندیییداد اییا . در  0/355: 4973 دوسییتخواه،) شییود

 و ليونیییدد و درونیییدچينودلییین میییی کییی  بییی  رودمییییسیییخ     -Zruuō.dāta) سیییادت 
و   423: 4935 سییی ،ا کریسیییت 0/372: 4973دوسیییتخواه، ) ن بگذرنیییدالارسیییا بایییید از 

تییو چگونیی  و بییا چیی  ابیی ار  بییر     لرسیید کیی  ، اهییریم  از زردشییت مییی اجییاز در همانبیی
رمیی د  یییاد هگییر شییو ز زردشییت در لاسییخ از سییرودر م جیی ه دگان میی  چيییره مییییییافر
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و بییا ان، بییر اهییریم    اسییت کرانیی  بییدو دادهکنیید کیی  ان را سیی ندمينو در زمییان بییی  مییی
 . 0/351 :همان) شودچيره می
 کرانیی  و زرواناز زروان بیی  ،هییاگیات  هماننییدکی    بينیيم مییی ،نيی  دیرده اوسییتا   میت   در
دییرده اوسییتا، ) شییودمیییسییتایش  در کنییار وا  و سیی هراو و  شییودمییی یییاددییدا  دیرنییده
            . 0/535: 4973ا دوستخواه، 442، 33: 4935

هییایی از باورهییا   ردی اسییاطير اوسییتا، نشییان   یا تیوییین در بیی یالبت یی  شییاید بتییوان بیی   
 شود.ردادت  مییدان لیدر لی، بزروانی یافت ک  

 خاستگاه زروانی ستیز آذر و اژی -2-1-1

ییر  مییت  علمییا  بییا منییابب قییرن سییي دهم مییي د   ب بیی مت ل ییو  اشییکارا زروانییی اسیی م کیی  ّا
بلکیی  انییان لدییید امییده  اانییدفرزنییدان زروان دوانییده نشییده ،رمیی د و اهییریم هسییت، ا فارسییی بیی 

: 4931 علمییا  اسیی م، ) اسییت افریییدههییا را ا اتییش و ابییی کیی  زروان ان  نییدااز اتییش و ام
گیییرا، سیییت زروانا دهش نيییی  کییی  متنیییی نیییبدر  . 443: 4931ا همیییو، 935: 4937ا زنیییر، 944

 ,Iranian Bundahišn) شییودمییییه ام دانسییت  یییو   اتییش و بیی  يیی  چمییه هداسییتگا

 دانسییت رمیی د و اهییریم  هتییوان اییی  دو عنصییر را ت بيییر و تیییویلی از     میییییییک  17 :1978
لسییر  ،اییدالِ ا ر بیی اییا . در اوسییتا، در چنییدی  اسییت اشییاره شییدهبییدان اسیی م  کیی  در علمییا 
سیی ندمينو  سیی  کل یی  شییش چشییم اشییاره شییده اسییت:  سیی  لییوزة 1 اهییا د /Aži-) اهییورام دا و ا  ِ

هیییا  دیییود را کنیییاگرفتنی کوشیییيدند و ليییی 5هرییییک بیییرا  ییییافت  فیییر ة ،  نالیییا و مينیییو
-manah) مَییی ا َ مينیییو  نالیییا ، اردیبهشیییت و ا ر را فرسیییتاد و   ،فرسیییتادند. سییی ندمينو 

.Aka  کیی  اامّییا  افییر ة نایییافتنی را یافییت  ، دایلسییر اهورامیی ، دهییا  را. ا را د  و دشییم و   
د، بییر او دواهید تادییت  رَدسیت اوَ  فیر ه را بیی  ، شییتافت، فرییاد بییراورد کی  اگییر ا ر  در لیی او میی  

 ا    فیییر ه را از او ربیییوداو نخواهییید گذاشیییت کییی  فیییر ه بدردشییید. ا ر دچیییار تردیییید شییید و 
   اتییو را دییواهم سییوزاند.   دسییت اور ، سیی ا ا ر او را تهدییید کییرد کیی  اگییر تییو ان را بیی   

ا 914-0/993: 4977 هییا،یشییت) دریییا  فرادکییرد رفییت   کشییيد و فییر ه بیی    لییا لییا  ،يماز بیی
 . 139-4/130: 4973دوستخواه، 
ر گییمظهییر اهییریم  اسییت. یییار دی  ،  ارمیی د و ه دهنییدةشییانن ،ا ر گویییا روایییتدر اییی  

 زمينییی هییا بهشیت نيیی  بییا اتیش در ليونیید اسیت و ان نگاهبییان همیی  اتیش    یرمی دا ی نییی ارد ه
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 ایینا اتشییي  دارد   ،  طبییب گفتیی  زادسیی رم  يیی ر ه نفیی.  4/30: 4977 هییا، یشییت ) سییتا
(Zātsparam,1964: 51     ا در م ابییین دیییود کییی  در یشیییتی دیگیییر، مسیییت يمان  

ا 0/021: 4977 هیییا،یشیییت) کوبیییدمیروی  دشیییم  را فییییگيیییرد و اییییرار میییییقییی )از 
لسییر ، ررمیی د  کیی  همییان ا ه ا بییر لاییی  اییی  سییخنان، سییو ِ  4/134: 4973دوسییتخواه، 
امّییا اگییر در لییی ان باشییيم کیی  روایتییی زروانییی    اسییت، کییام ن اشییکار اسییت ا اهییورام دا

رمیی د ، ام اهریمنییی بيییابيم.  ه د در م ابیین اتییشِیییاگ یر بانییدر اییی  سییتي ها بجییویيم،  
یتيییا لتيییارگی، ا دهییا را در رود دا  مییر  بيامیید و بیی  تیی اهییریم  همیی  »منییابب وندیییداد  

: 4973 دوسییتخواه،) «ی بخشییيدگییریییده را بییر اهییان هسییتی چي افروبيافرییید و زمسییتان دی
ه شییده و لنییدار  م ییادل بينییيم کیی  ا دهییا درون ام افرییید. در اییی  عبییارات مییی 0/553

 ي  بخییش اوسیییتا میی ا  از هاییی  اسییت. در دیگر -daēuuō.dātaافریییده ) زمسییتان دیو 
ان چییون زمسییت  را ، اوا  ت ابیین دییود بییا    ضییم  نشییان دادن  اتییش، لسییر اهییورام دا،  

ا و سیییرما لیییا ميیییان اهیییریم ، ام، ا دهییی ا 0/313: همیییاندوانییید )میییی «افرییییدهدیو»
 گییرم و روشیی  و سرشییتر  ،رمیی دهگییوهر  ،  در بنییدهشکییچنان سییتاا یکییليونیید ن دی
 :Iranian Bundahišn, 1978) اسییت وانده شییدهیدیی سییرد و زمسییتانی ،اهییریم 

ونییید ضیییحّا  و  لي بییی  در همیییي  میییت  .  4/432: 4934ا کتیییام سیییوم دینکیییرد، 181
میرادر دیود از اهیریم  و     ،ضیحّا   و بيیان شیده کی    اشیاره شیده اسیت    نيی   اهریم  و ام 

  ارمیی)ا هییا د . Ibid: 88) اییو کییرده اسییتودیییوان را در سیی يدرودر ا ربایجییان اسییت 
 رستگارفسیییایی، ا025: 4970اده، اليییی) د اسیییتنیییا ام در ليوبییی  يرانیییی نيیییاندر اسیییاطير 

و یرزمينی  و السیییم شییور زییی ادة یدهنیی/ نشییانTiamat)   تيامَییتیکییچنان ا 45: 4973
(Apsu یابنیییدا تجسّییم مییی  یهیییشییکن ا د  رزمينی  بیی  یهییا  شییيری  زیییی  / نماینییدة ام 
  یکیییی و انگونیییی   70: 4979کییییال، ا مییییک15: 4934ا هییییو ، 90: 4930داتییییی، )

ان تیی  یییا لویاRahabا دهایییانی چییون رهییب ) ،هییاگوییید، لُجّیی  امفییرا  مییینییورترو  
(Leviathan  تیییا  کوبیییدمییییدرهیییم  انهیییا را ،فر ليیییدایشدر سرییی یهیییوه کییی  ندهسیییت

تییوان را مییی  ا دهییا)ا    بییر اییی  بنيییان،  ا  005: 4973 فییرا ،) رونییب گيییرد  افییرینش
ا  گرفت  و گونییی راری د  قییییمیییریه ن ا رِبییی  در م ایاهریمنیییی دانسیییت کییی م یییادل امِ

شییود افییت میییابيییاتی ی ،نيیی  ام در شییاهن 5.انییدت ابیین زروانییی را در اییی  روایییت رقییم زده 
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تورانيیییان، ام )نمییاد اهیییریم   دوانیییده   ایرانيیییان، اتییش )نمیییاد هرمیی د  و   کیی  در ان 
و  » ، 0/995: 4935 )فردوسییی،« شییده اسییت اتییش ایییران و تییوران چییو ام    » د:انییشییده

زکیییاوو  و از تخیییم  » ، 9/005 :)همیییان« رانيان[ سییی اهی چیییو درییییا  ام زیشیییان تو
  .0/903ا 0/922: )همان« د تي  با مو  امافراسيام/ چو اتش بو

 خاستگاه زروانی جدايی پیامبری و شهرياری در داستان جمشید  -2-1-2

. ليشییتر شییوده میییی دیییدیزروانیی ا هییا  از باورا  دیگییر از اوسییتا، گوشیی  در ن نیی 
 بییر مينییو بیی  و حاکميّییتر اسییت اهییریم  سیی رده شییده بییر اهییان بیی  لادشییاهیدیییدیم کیی  

  فرمییانرواییزروانییی، گییویی دییی  از    کییيشسییت کیی  در  ا بییدان م نییی اییی   .رمیی ده
اوسیییتا و  ایییدا انگاشیییت  شیییده اسیییت. همیییي  مفهیییوم را در داسیییتان امشیییيدر  ،گيتییییبر

بییار، بییر رسیید کیی  نخسییتلزردشییت از اهییورام دا مییی ،دادیییدبينییيم. در ونمییی اهییورام دا
وییید کیی  دییی  را گاو مییی بیی  ود عرضیی  داشییتیز اهییورام دا در لاسییخدییچیی  کسییی دییی  

گییاه میی  ی کیی    ا  زردشییتآ ان» لییا: ابییاز زد ولییی او سییر انمییودمرافامشییيد  نخسییت بیی 
ردار  را از می  ن یذیر ا   ب ی اهی و دیی  اگی و را گفیتم: ا  ایمآ اگیر دیی     امی دایم ی    اهوره

اهانيیان سیایر و   دار  شا لیا اهیان میرا ببیاین و بی  نگاهی      لا اهیان میرا فرادیی بخی    
لییا  اشییو ا ی نییی اگییر ليییامبر میی  نمییی  0/555: 4973 سییتخواه،)دو «بییان ان بییاشنگاه

یکییی را باییید تییوان هییم موبیید بییود و هییم شییهریارا لادشییاه و گسییترانندة اهییان شییو. )نمییی
ان زردشییتی در دورة  يییی  روحانیشییود کیی ان مییییحییالی بيیی  ید . اییی  سییخ  در یرگیییب
 ،شییمارندا بنییابرای اییدا ب شییاهیک  دییی  را از لسییندیدندرو  نمییی  یهيیی  یبییانی، یاسیییس

 ,Reichelt) ود کیی  رایشییلتیشییعبییارتی  کییر مییی گفتیی ،لییيش لییا از بنییدر در دو بنیید

  ییی. در اانییدادههیین قیی م ننشییان  الحییاقی بییودن، دادیی ان را بیی  و دیگییران،  38 :1968
سییت  ا کننییدة دو شییهریار  )اییم حمیین  [yimō asti bərəθe xšaθraiiǎ] د:نییب

ریار گيتییی و یشهیی ،نی اییمیا ی ییاسییت ار رفتیی کیی بییی مثن ییصییورت  بیی   -xšaθraiiăوا ة
همییم شییهریار ، »ویر شییده اسییت: صییت اهنام شییگونیی  کیی  او در سییتا همییانا مينییو لادشییاه

  موبییدان ی. همراهییی دییی  و دولییت در سخیی    4/14: 4935 )فردوسییی، «همییم موبیید  
-ر مییییام  تنسییی  در نیییکییشییودا چنانده میییدییی ، بیی  اشییکارا ر ساسییانییزردشییتی عصیی 

دیگییر اییدا شییکم زادنیید دوسییيده، هرگیی  از یییکیییکدییی  و ملییک هییر دو بیی »دییوانيم: 
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ر یکیی  نُماینییدة فرهنییگ زردشییتی عصیی ، ی. در دینکییرد نيیی 54: 4933 نامیی  تنسییر،) «نشییوند
کتییام سییوم ) د شییده اسییتیت تیکيییی  و دولیییهمراهییی دییی  یار بیییسییت، بسيییا ساسییانی
داد در یدییییییلییییا انچیییی  از ون ا 35-31: 4977، ا زنییییر33، 13، 4/13: 4931 رد،دینکیییی

زیرسییادتی زروانییی داشییت   ممکیی  اسییتاییدایی دویشییکار  ليییامبر و لادشییاه بيییان شیید، 
کیی   ،بییر اهییان و لادشییاه   فرمییانرواییاو از  رمیی د و دور ِهليییامبر کیی  یییاداور    اباشیید
صییید در  میییت  منیییابب لبت ییی ،سیییت. اا او بیییر گيتییییچيرگیییی کننیییدة اهیییریم  و تیییداعی

و قبییول   دانییدمییی نییادانی لییذیرد،نمییی  رمیی دهاز اینکیی  دییی  را   دهش، امشییيد،یبنیی
سیت بیر ایدایی ماهيّیت     ا لنیدارد کی  دیود نشیانی    میی ن ر راه دییوا یلادشاهی را ایسیتادن بی  

ار  ی  دو را سییبب رستگیی ی، اميختگییی و همراهییی اییی   یسخیی  یا از اییییاییی  دو. او لیی 
 . Saddar Bundehesh, 1909: 100) دیدانمی
 زردشتی های پهلویدر متن گرايیروانو ز زروان -2-2

 ییاد بیی  زایییش   اییید، نیی د بردییی مردمییان، اعت  مییینگونیی  کیی  از متنییی تورفییانی بر  ا
مانویییان بیی  بییرادر دوانییدن    مییت ، کیی  در ان  اد واییود داشییت  زروان و دو مينییو  همیی 

 ،اسییت کیی  دیییو  بیی  حرکییت افتییادن اهییان را بیی  هرمیی د امودتیی و این هرمیی د و اهییریم 
ویرانییی   بییرای  سییخ ، بیی ادرنیید و بنییاررمیی د و اهییریم  به  گوینیید کییو»انیید: دهانت ییاد کییر

کشییور را روشیی   ، ودیییرمیی د کیی  او را مییاهمی هوینیید بیی   رسییند. نيرنییگ و سییرزنش گ 
ا امّییا مییا نشییانی از اییی  اسیینوره در اوسییتا و   ,Boyce :1975 175) «کییردن امودییت

 زردشییتی در متییون ة زروانسیینورا چیی اگر ،البت یی  بينییيم.هییا  لهلییو  زردشییتی نمییی مییت 
جییا کیی  بسییيار  از ان ااسییت اییی د زروان نبیوده  هییا،ایی  مییت  رتییر اشیکار نشییده و دییدا  ب 

 ،ند و دورة ساسییانیهسییت بازمانییدة فرهنییگ ساسییانی  زردشییتیهییا  لهلییو   از اییی  مییت  
 زروانییی باورهییا   997: 4935 تییودة مییردم بییوده )بهییار، بییرعصییر چيرگییی تفک ییر زروانییی 

 است ک  ليشتر ب  بردی از انها اشاره شد. اشکار شده ها فراوان در ای  مت
 ،رو  انکارلیییذیر نيسیییت ان وایییود مسیییل م و بیییدیهی کییی  بییی  هیییي  زمیییان )زروان 

برتییر و نيرومنییدتر از افییرینش    ،در مییت  بنییدهش   17: 4955 ،)ماتيکییان یوشییت فریییان  
بِ ارییان یییافت ِ  سیب  وری نیده بیی  کیار اهیان اسییت    طیرو  ،زمییان اسیت. هرمی د و اهیریم    

 افکنییدامیییمردمییان بردانمییان  سییت کیی ا تییری  اسییتا اواگییاه و ری یتییابندهیییی و امییور
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 نيسییتا  را از او رهییایی و هییي  ميرنییده زنییدمییی را او رقییم ت ییدیر مردمییان و افریییدگان
(1978:10 Iranian Bundahišn, انگونییی  کییی  زادسییی رم نيییی     ا لیییا زروان ،

سیییت ا اسیییت و او  brīngarت یییدیرگر )  Zātsparam, 1964: 15) گوییییدمیییی
 Dānāk-u Mainyō-īچيیی  چيییره اسییت ) ا مییت  مينییو  دییرد، بییر هییری  منییابب بیییکیی

132 1913: Khard, امّییا اییی د زروان در اییی  ميییان تنهییا نيسییت و در کنییارِ او،       7ا
 بیی  م نییا  فدییا و مکییان قییرار گرفتیی  اسییت     اوسییتادر -Vaiiuدر لهلییو ،  Wāy) وا 
(Bartholomae, 1961: 1357 در م یییامِلیییا از ییییادکردر زمیییان  . در بنیییدهش 

سییخ  بیی  ميییان   بییرا  افییرینش، وا  درنییگ از بایسییت  بییودن افییرینش، بییی  لاییی  و ماییی
 . او یمییییو  رودیییییو   Iranian Bundahišn, 1978:10امییییده اسییییت ) 

(Eudemos Rhodios زمییان ابییاز تفک ییر  )و م اصییر هخامنشییيان    ، شییاگردر ارسیینو
دیهی گيتییی و ینیییادر ایرانییی، مفهییوم بیی  کنیید کیی  نیی د همیین یین مییی نيیی   یییرانزروانییی در ا

گوینیید کیی  از ان دو گییوهر و بنيییان ا  مکییان و بردییی زمییان میییهح ي ییتر واحیید را عییدّ
  .012: 4935 گيم ، )دوش  ندارم د و اهریم  لدیدار شدهه ی نی گيتیا
 ةکننییدکیی  ت يییي  بل اینشر ِ افییريییگشییکن را بییا دو بیی  بایسییت   هییروان و وا  نیی  تنز

 . ان دو کییارگ ار  نيرومنیید چییون سیی هر هسییتندنيیی   دگاندیگییر افرییی ان ومردمیی سرنوشییتر
(spihr  ا ی، در اوستییییدر لهلییییوθwāša-  زروان یتیییی ،سیییی هر دهشیبنیییید. در یدارنیییی  
  )مکییان  کیی  اهییانِ مییادّ   Iranian Bundahišn, 1978: 32) شییودمیییداشت  یلنیی

 . در 453: 4933 ،ر)بهییا شییمرندمیییرا بییا وا  یکییی  ان، گییاه   همییي  سییبببییسییت و ا در او
اییی   ،. فردوسییی نيیی اسییتمشییيّتر زروان بیی  مردمییان و افریییدگان ميییانجی  ،، سیی هرکییيشاییی  

 :داندمیو س هر را عامنِ هر نيک و بد   کندمیباور زروانی را در دیباچ  اشکار 
 ست دردات و زو ساک  درمان از او   ردی گید تيیدی  گنبی  بی  کینگ
 دشیی ایییگیییییار بیمیج و تيی  ان رنین  دشیاییرسی  بفیانیت زمی  گشین
  4/3: 4935 فردوسی،)                

سییودگی و رنییج را بییرا   در اییی  سییخنان، شییاعر اوصییافی چییون عییار  بییودن از فر   
-بییی زروان»: دربییارة زروان امییده اسییت  ،شییمرد. در مينییو  دییرد برمییی گنبیید تي گییرد 

-درد و نافرسیییودنی و نالوسیییيدنی و بیییی  میییر  و بیییی کرانییی ، بیییدون ليیییر  و بیییی   
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دن و از یات را از او[ ستییی  صفیید  اییییکییا نتوانیی هییي  ،[ و تییا ااودانیی  سییتالتيارگی 
 ,Dānāk-u Mainyō-ī Khard« )ردنیدرت کییییقیییاش او را بییییار کدویشییی

نییید  ميیییان اوصیییاگ   بنیییابرای ، از همان  ا17: 4979 ،اوشییینردانا ا انیییدرز:1913 44
یکییی لنداشییت  اییی    تییوان بیی اسییمان در سییخ  فردوسییی و زروان در مينییو  دییرد، مییی  

سی هر و زروان را در کنیار هیم     ،زادسی رم  کیار رفیت  انهیا لیی ب یرد.      ایا  هیم بی     دو، یا ب 
 ،. در بنییدهش نيیی   Zātsparam, 1964: 7  حرکییت افییرینش گفتیی  اسییت )   ماییی

کیی   انگاشییتندمییی بيگانگییان ،رو همییي  ازشییاید  تیی  زروان اسییت.  ،دیییدیم کیی  سیی هر 
ا 4/450: 4933 ان گنبیید نيلگیییون اسییمان اسییت )هیییرودوت،   میی ان، هيیییاییی د برتییر ایران  

ل ییییب دییییدا دارد و او را دارا   در بنییییدهشکیییی  سیییی هر ا چنان 59: 4935 بنونيسییییت،
 انییدد تصییوّر کییرده دو ب  یید نيییک و بیی  او نيیی ن زروان، بییرا  و چییو انییددییدایی دانسییت  

(Iranian Bundahišn, 1978: 166 .  بينییيم کیی  نيیی  مییی   گفتییدر ابيییات لییيش 
از همییي   ،شییودمردمییان و دیگییر مواییودات مییی ةکیی  بهییر را دیهییر نيییک و بیی فردوسییی،

منییابب بییا مییت  مينییو   بنيییانی زروانییی دارد. ،کیی  اشییکار اسییت  اییی  دیییدگاه لنییداردمیییاییی د 
نیید، در ايّاره کیی  سیی اهبدان اهییریم  دوازده بییر  کیی  سیی اهبدان هرم دنیید و هفییت سیی   دییرد، 

و    مردمییان دوازده بییر  و بیید  را هفییت سییيّاره بیی    و نيکییی را   انییداسییمان اییا  گرفتیی   
تر ليشییی  .:Dānāk-u Mainyō-ī Khard, 1913 45رسیییانند )میییی دگانافریییی

ا بییر اییی  بییر اهییان بی  اهییریم  سی رده شییده اسیت    لادشیاهی زروانییی،  بیاور دییدیم کیی  در  
ازتر  در ن اهییریم ا ی نییی هفییت سییيّاره، دسییت بیی    ت کیی  سیی اهبدا سییا بنيییان، بییدیهی 

تر  داشییت  باشییند. فردوسییی نيیی  کیی  متیییّ ر از اییی  اندیشیی       تیّيرگییذار  بيشیی  هسییتی و
 )فردوسیییی،« ابیییر ده و دو، هفیییت شییید کددیییدا   »اسیییت، در دیباچییی  اورده اسیییت:  

قییم    هسییتی را ر یچيرگییی هفییت سییيّارة اهریمنییی بییر اهییان، بییدبينی بیی         .4/5: 4935
ون چیی ، نيکییی گيتییی چیی »ردا تییی اعتمییاد کییکیی  نباییید بیی  هییي  نيکییی گي ند و ایدواهیید ز

 Dānāk-u Mainyō-ī;)« د  کیوه بیاز ن ایی     هیي د کی  بی  سیت کی  بی  روز بهیاران ایی     ا ر اب

Khard, 1959: 44 اSaddar Nasr, 1909: 78 .    در اندیشیی   ،نيیی  زنییانبییدبينی بیی
و اصیین مییادینگی بییا    ب بیی  اهییریم  اسییت  مت ل یی ،و ایینا مّن یید  3زروانییی روا  دارد

 ،میییت  بنیییدهشدر   .030-034: 4931، سیییان لنداشیییت  شیییده اسیییت )زنیییر  اهیییریم  هم
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ازار ا امّیا اگیر می     میرا نيی  ی کی  هرمی دم ی  میی         »گویید:  زن میی نیو   هرم د دنام ب  
افرییدم کی  تیو را    لیا می  هرگی  تیو را نمیی      3ییافتم کی  میرد از او بسیازما    ا  میی افریده
 . در  Bundahišn,Iranian :1978 108) 42«سیییتا ونییی  بیییدبختی از اهیییی ان گ

شییود تییا مادگییان را  ریم  بییا اهییی افییت مییی ی  اهیییبينییيم کییمییی ، یسییخ  زادسیی رم نيیی 
  .Zātsparam 143 :1964 ,بيایید و ب  وسيل  انان، مردان ني  الوده شوند )

هییا  ت در مییو نییاقب بیی  بردییی مظییاهر زروانییی    ا  کوتییاه اشییاره ،چیی  گذشییت ان
وا ه در دو میییت  لهلیییو    دو و تحليییین بیییا بررسیییی  ،لهلیییو  زردشیییتی بیییود. در لیییی  

     نمایيم.       ها را میگرایی ای  مت ابی دیگر از زروانزردشتی، بازت
2-2-1- jud-bēš  ،)هرمزدِ زروان  )جدادشمن 

 رینشی د، در لییا از افیییرمیییها  یهیییگییگییاه کیی  وییی، انبنییدهش مییت  در اییایی از
 اسییت jud-bēš ود،یشییرده میییییییرشمی  بیکیییی ایهیییگیییکییی از وییی ارددگیییاد مییییییی
(Iranian Bundahišn, 1978: 8 و  رازابییی »را  ة مرک ییب اییی  وا   ،  ی. مکنیی

 )فرنبیید دادگییی،  «بیید  ضییدّ»بهییار مهییرداد و   Mackenzie, 1971: 47) «لییادزهر
« ایییییدا»م نییییی   را بییییی  jud ةامّیییییا اگییییر وا   اترامیییی  کیییییرده اسییییت    95: 4932

(Mackenzie, 1971: 47   وbēš  ایییدا »م نیییی  بیییدانيم،« اسیییيب و دشیییمنی»را
از کننییدة هرمیی در زروان اسییتا هموکیی  تییداعی د امیید کییی یرون دواهیییاز ان بيیی« دشییم 

کیی   ا دو ب نیییاسییت ا ی نییی اهییریم  اییدا شییدهکیی  بییا او ليوسییتگی داشییت  دشییم  دییویش
ت ابیین بییا هییم   درلییا از زاده شییدن، هریییک از اصییلی یگانیی  چییون زروان زاده شییدند و  

 .  گرفتندقرارگفتار و کردار  و در لندار
2-2-2- gyān ī gēhānīgān (جان جهانیان،) و نوروز زروان  

لرسیید چییرا  د مییییرمییهزردشییت از  ،از مییت یدر ابیی ،ردادیاه فییروردی  روز دیییدر مییت  میی
ازاده کيخسییرو و  شییب سییور  ،بیی ر  نییوروز ،روز ششییم فییروردی  ) مردمییان اییی  روز را 

 رمییی د در لاسیییخهداننیییدز تیییر از هیییر روز  مییییبییی ر   44اسیییت  رفت  کیییي  سیییياوشگییی
 اهانيییان در مییاه فییروردی  روز دییرداد، اییانِ   آا  زردشییت اسیی تيمان »: گویییدمیییزردشییت 

(gyān ī gēhānīgān  904، 414: 4974، )متون لهلو  «را افریدم   . 
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در افییرینش اسییت. در   لویییا یا  ن شییدار ،زمییان )زروان دیییدیم  در بنییدهشليشییتر 
ان را اسییت بییرا  لدیییدار  افییرینش نيکییو، زمیی کیی  هرمیی د ناچییار  امییده اسییتاییی  اّییر 
-هرگیی  از اسییيب   اهییریم )بينییی دییید کیی  مينییو  لليیید   هرمیی د بیی  روشیی  »بيافرینیید: 

-افییرینش از کییار نيفتیید و افریییدگان ایی  بیی     زننییدگی نگییردد و ان لتيییارگی، ایی  بیی   

 «ب یییوَد. چیییون زمیییان بيافرینییید، افرییییدگانِ اهیییریم  را نيییی  روا  بِِِب یییوَد زمیییان، روا  نَ
(Iranian Bundahišn, 1978: 8 شیید: «زمییان» هرمیی د،نخسییت افریییدة  ا لییا 
نخسییتي  افریییده بییود کیی  او را   ،دییداهنگییامی کیی  افریییدگان را افرییید، زمییان دیرنییده  »

منیید از ان  د، کرانیی یرمیییهکرانیی  بییود و فرازافریییدا چیی ، لییيش از اميختگییی، همیی ، بییی 
فراییام کیی   تییا بیی  ز ابییاز افییرینش کیی  افریییدگان افریییدکرانیی   زمییان[ بيافرییید کیی  ابییی

 «منیید اسییتهیی ار سییال  اسییت کیی  کرانیی  کییار بَییواد، دورة دوازدهبي  اهییریم )مينییو  لليیید 
(Ibid: 10 .  کیی  زروان در شییکن دادن بیی    اسییتاشییکار  ، یهییا  زادسیی رم نيیی ازگفتیی

« کنییدرا روایییی رمیی د هر بییود کیی  افییرینش  زروان سیی اوا»بنيییادی  دارد: ن ییش  ،هسییتی
(Zātsparam,1964: 8   گرایییی افراطییی  زروان کیی  ،نيیی  . در رسییال  علمییا  اسیی م

شییود کیی  دییود از چيیی     گفتیی  مییی  افییرینش همیی  زمییان عامیین  در ان اشییکار اسییت، 
، دیگییر سییت کیی  اییدا  از زمییان ا در دییی  زردشییت چنییي  ليییدا : »افریییده نشییده اسییت 

اسیت و زمیان را کنیاره لدیید نيسیت و بیای لدیید         ،هم  افرییده اسیت و افرییدگار، زمیان    
نيسییت و بیی  لدییید نيسییت و هميشیی  بییوده اسییت و هميشیی  باشیید و هرکیی  دییرد  دارد، نگوییید  

ود کیی  و  را افریییدگار اییی  همیی  ب رگییوار  کیی  بییود، کسییی نبیی  کیی  زمییان از کجییا امیید. بییا
  ر اهییان کییی ار سییال عمیییهییرای ، اییی  دوازدهبنییاب ا 944: 4931 )علمییا  اسیی م،« دوانیید 

 راهریم یاتر شییرقییو البت یی  مخلو رمیی دهدواننیید و در ان افریییدگان مییی منییدشان کرانیی مییز
تیوان چنیي    میی  ،بیر ایی  بنيیان   ا شید نمیی  لیذیر وایود زمیان، امکیان   یابنید، بیی  اوین می مجال

 اسییت، همییان زمییان یییا زروان گفتیی لییيش سییخ در « يییاناهان اییان»م صییود از  لنداشییت کیی 
ن اشییاره الدیییدار   ا ، بیی   یروز لدیییدار شییده و نویسییندة مییت ، لییيش از هییر واقیی نییوکیی  در 
هییایی کیی  در ان ت کیی  چیی  افریییدة هرمیی د باشیید و چیی  نباشیید، در میی   ا عییاملی ه اسییتکییرد

 د.  بنيادی  در افرینش دار ن شکنند، ا  زردشتی را منرو میههاهران دیدگاه
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بییرا   .ميییان نییوروز و زروان ليونیید و ن دیکییی واییود دارد     ،چیی  گذشییت ر انبنییاب
اسییتناد کییرد. او نییوروز را    م دالییور کتییایون سییخنان تییوان بیی  اّبییات اییی  ليونیید، مییی   

 مییر  و دیگییر بییاززایی و تول ییدر   »ا ی نییی  «یادمییان تییوالی دو حادّیی  مجیی  ا و متمییای     »
بییاززایی دراشیی  نییوروز   فان بیی مییا صییر  ،روزهیلنییدارد و م ت یید اسییت امیی  مییی« اییاودانی

هییا  کهیی  در ليونیید بییا نییوروز، حادّیی  مییر  را نيیی   کیی  اسیینورهدرحییالی اتواّیی  داریییم
در روز نخسییت فییروردی   ،رمیی ده شِر افییرینبییت. او از تییازش اهییریم  داده اسییبازتییام مییی

نخسیییتي   وسیییيل  اهیییریم  در روزِ  بیییرث در سیییی سیییال لیییا از ان و کشیییت  شیییدن کيیییوم
 کهیی  هییا کنیید کیی  در روایییتاییی  نکتیی  اشییاره مییی سیی ا بیی  اگوییید  میییسییخ  یفروردییی

 اگییاه سییياوشو اسییت گییاه کيییومرث گفتیی  شییده ،سییتي  مییردداسییتان افییرینش ایرانییی، نخ
ایی  نخسیتي  انسیان     دمیی بی   اير  یاساطی  ده اسیت، میر ر  یاز انجیا کی  زاینیده ميرنی    » لا

ا ی نییی نییوروز رسییمی و  رمیی د اسییت از مییاه فییروردی  هان، روز  منسییوم اسییت و زمییانِ 
اززایی نخسییتي  دهیید کیی  بیی ، رسییتادي   اسییاطير  رو  مییی مییر مل ییی. لییا از اییی   
 ،شوش ایییاودانگی و . ایییی  ایییاودانگی در کالبییید فرزنییید سیییيا ییییانسیییان اسیییت و زا

  یییا  بیی .  ...یمییاه فروردییی  ،دهیید، در روز دییرداد زنییدة ااوییید رو  مییی   ،کيخسییرو
ا  م ییدّ  اسییت کیی  در ابییاز سییالا ی نییی لییاره   بازمانییدة ایينییی ،وروزنییاعتبییار، اشیی  
 مسییئل  ن نخسییت بیی اشییده اسییت. در مییی کییران برگیی ارمنیید از زمییان بییی بریییده و کرانیی

)م دالییور،  «انیید و سیی ا بییاززایی اولردادتیی افییرینش ادمییی و مییر  انسییان نخسییتي  مییی
و  گوار ا شییيونونالسییند بییودن رسییم سیی  ضییم  اشییاره بیی   . م دالییور 54، 55-55: 4937

دیییده  ،رویدر کيخسییلیی ،ارة سییياوشبیی  البت یی  درکیی  زردشییتی لوشییی در دیییموییی  و سییياه
ایی    بی   ،اهیان دیگیر رفیت     ا تی  میادّ  بی    بی ده و نی شود و بردی دیین دیگیر، چیون ز  می

دییی  زردشییت   کيخسییرو و اسییاطير و  در بنيییاد دییود نسییبت بیی    »رسیید کیی   نتيجیی  مییی 
کیی  بهییار ی طیور سییياوش    رو و همییي یکيخسیی  یکی حییالیدر ا 57،51 :)همیان  «بيگانی  اسییت 

در سییومر و بابیین بخشیینده دییدا  شهيدشییونده و برکییت  Dumuzi 04او را بییا دمییوز  )
 )بهییار، رددگییمیهنگییام نییوروز از اهییان مردگییان بییاز  کیی  هییر سییال  بیی  سیینجدا همومییی
بخییش دانییيم کیی   ت فراوانییی دارنیید و مییی  ميّییدر اشیی  نییوروز اه ییی   031-035: 4935

 ا 55: 4953 ور،ی دالییی)م سییتا انهییاحماسیی  مل ییی ایرانيییان نيیی  در ليونیید بییا     ب رگییی از
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هییا  شییاهنام ، اّییار     در شییالودة داسییتان کیی»گوییید درسییتی مییی   دالور بیی یلییا میی 
کیی  بییا اشیی  کرد شییود بازیییابیا میییدینییی عتي ییی رکهنیی  بازمانییده از قداسییتی مت ل ییب بیی 

ابییی باسییتانی تناسییب دارد و بییا حدییور  هییا و ادنییوروز و تییوالی ت ییویمی برگیی ار  ایییي  
 . 55: 4937 )همو، «هنگ استهمایا ددا  زمان در اساطير ایرانی بنيادی  زروان 

وروز، ی  دوازده روز نییییسیییت کیییا در ليونییید نیییوروز و زروان، ایییی  نکتییی  نيییی  اف ودنیییی 
داده، دهنییدة دوازده مییاه سییال اسییت و گویییا انچیی  در اییی  دوازده روز رو  مییی        نمییایش

 ا 42: 4933باشییی، ا بلییو 035: 4935)بهییار،  شییده اسییتوشییت همیی  سییال لنداشییت  مییی سرن
  در اوسییتا کییدانییيم در ليونیید اسییت. مییی زده، کیی  زروان رقییم مییی   لییا نییوروز بییا ت ییدیر 

ریم یا ب ذییییتیی سییتا دییود دليلییی ایییی و   54: 4933 رامی،ی)بهیی اسییت وروز نشییدهنیی  بییا  ارهاشیی
-بییي  مت ل ییب بیی  ان  کییلب ای نبییودهیاشیینی اریاییی ،گویییدمیییانگیونییی  کییی  بهیییار  اییی  اشیی ،

در اشیی  .  033-037: 4935 )بهییار، ن و سییومر روا  داشییت  اسییت  بییسییت و در باا الن هییری 
، در بخشییی از اسییت  یام داشتییینیی Akitu 94و )ید اکيتیییيییر  کیی  عیومیییلی و سیابیییوروز بینیی

مردمیییان ت يیییي   گفتنییید، سرنوشیییتمیییی Mug-Zag 14و  )یمیییزا    ان راکییی  یاشییی
: 4937 لییور،)اسییماعين «گشییودمییی سییو  دوازده مییاه دیگییر اهییان راهییش را بیی »شیید و مییی
شییده   دوانییده مییی Enuma Elish)الییيش  منظومیی  افییرینش ارنومییا  ،. در اییی  اشیی   33

. گویییدمیییسییخ  « وشتیتثبيییت سرنیی»ماییی  بنيییادی  اییی  منظومیی ، از ایییي  لییراوازة  کیی  درون
  سییال نییو، در یم و یییازدهم اشیییار، در روزهییا  هشتییبییاییی دان سیی   در طییول اییی  منظومیی ، 

  یمرکیی ،وریر ني یییهماننیید سییرا  ت دییی  ی    Ub Shukinnaشییوکينا ) ام اومنیی مکییانی بیی  
 وردیدییو در انجییا ت ییدیر اسییمانی رقییم مییی   مدنییدارد مییییگیی ی   ان باسییتانیدینییی سومرییی 
از دوازده مییاه سییال و دوازده  نمییاد  ییی  نییوروزبينییيم کیی   ا مییییلیی ا 429: 4933 )سییاندرز،

 اسییت ردمان داشیت  یدر ت يییي  سرنوشیت می   ف ّیال  ین شی  یی   منید زمیان کرانیی  )هی ار سیال اهیان    
 .دید  کران زمان بی)توان ليوند ان را با زروان ای  واسن  می و دارد و ب 

 
 گیرینتیجه -3

در زمییانی  روا فرمییان»و « کرانیی بییی»ا صییفاتی چییون  از زروان بیی ،اوسییتا  مت ییدّم در 
جییا کیی  زروان، دییدا  بییرم ایییران بییوده، در وندیییداد   انیییاد شییده و گویییا از  « دیرمییان
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تر  بییدو شییده و در کنییار دیگییر اییی دان    ر بییرم ایییران گییرد امییده، تواّیی  بيشیی   کیی  د
کیی   نییام بییرده شییده اسییت  سییادت ه اسییت. در اییی  بخییشِ اوسییتا، از راه زروان سییتوده شیید

ا  بیی  اشییاره ،هییا  لهلییو  نيیی  کیی  در مییت   وسییتا. نیی  تنهییا در ا رسییدبیی  چينودلیین مییی 
ی اعت یادات در  تیوان بردی  اسنورة لدیید امیدِن هرمی د و اهیریم  نشیده اسیت و تنهیا میی        

طییییور زروان در افییییرینش و همییییي چییییون ن ییییش بنيییییادی   مکتییییب زروانییییی را هم
هییا  . اییدا  از اییی  بازتییام  کار  او را در ت ییدیر مردمییان و مواییودات دییید   دویشیی
هییا و روایییات ایرانییی،  در بردییی اسیینورهگرایانیی  ، بییا نگییاهی تیوییین هییات در مییزروانییی 
  ی ادش یییافتيم. در مییت  علمییا  اسیی م کیی در همیییتر  از زروان و دو فرزنییهییا  بيشیینشییان 
 اانییدام دوانییده شییدهو اتییش امییده از سییت، هرمیی د و اهییریم  برا نیییره زروایسیییییک

  فرسییتادة هرمیی د اسییت بییا ا   کیی     اییی د ا ر کیی  ،نیی  زادة زروان. در زاميادیشییت نيیی   
اردیبهشییت  ،ا ر نيیی گر سییتي د. یییاری   دسییت اوردن فییر ه مییی بییرا  بیی  ،سییتا اهریمنییی

کیی  در  ،سییت و بییا اتییش در ليونیید. فییر ه نيیی   ا هییا  زمينیییبییان اتییشاسییت کیی  او نگاه
رسیید، ایینا اتشییي  دارد و دییود در یشییتی از اوسییتا در برابییر    لایییان سییتي  بیی  ا ر مییی  

کوبییید. در سیییو  دیگیییر ا   )ا دهیییا ، منیییابب گيیییرد و او را فیییرو مییییمییییا   قیییرار 
-ليونیید او بییا ام دیییده مییی  ،، درون ام افریییده شییده اسییت. در بنییدهش نيیی   وندیییداد

گيییردا ا   اهریمنییی قییرار مییی   ،دیگییر سییو  سییو ا ر هرمیی د  و ، در یییکشییودا لییا 
دیییدیم کیی    ،وندیییداد نيیی   ت ابیین اتییش و اما هرمیی د و اهییریم . در اسیینورة امشییيدر   

رد ، او در ی  عرضیی  کیی یبییار بیی  کیی   را نخسییتیچییون زردشییت از هرمیی د لرسییيد دییی   
نهاد بر  را بیی  امشییيد ليشییگوییید: ليییام د مییییرمییید. هیکنییاره میییلاسییخ بیی  امشییيد اشیی

کیی  لییذیرفت.  کییردم نهادلادشییاهی و گسییتردنِ اهییان را ليشیی لییا اسییر بییاز زد وا ،کییردم
-ان اعت ییاد بیی  ایدایی دییی  و شییاهی برداشییت مییی  سیت کیی  از ا ا ایی  سییخنان بیی  گونیی  

هییا  لهلییو ، اییی  اییدایی دییی  و شییاهی لییذیرفتنی نيسییتا امّییا در   منییابب بییا مییت  .شییود
حاکميّییتر  بییر گيتییی را بیی  اهییریم  داده اسییت و چيرگییی بییر     ،اسیینورة زروانییی، زروان

ش، امشییيد قبییول لادشییاهی  مينییو را بیی  هرمیی د بخشییيده اسییت. در مییت  صیید در بنییده    
 ،داردگفتیی  اسییت کیی  همییي  نکتیی  مییا را بییر ان مییی  ،بر  را بییر راهر دیییوان ایسییتادندون ليییامبیی

 ،نيیی  در مییت  بنییدهش دارد. زروانییی زیرسییادتی  لییذیرفت  لادشییاهی در وندیییداد،  اسیینورة 
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اسییت  jud-bēšبییرا  هرمیی د برشییمرده شییده، صییفت کیی  هییایی دیییدیم کیی  یکییی از وییگییی
سیت کی  هرمی د از دشیمنی کی  بی  او ليوسیت  بیودها         ا  نیی ایی  بیدان م   ا«ایدا دشیم   »ب  م نیی  

در  سییت.ا کننییدة زروان و دو فرزنیید او اییی  سییخ  تییداعی  .ی نییی اهییریم  اییدا شییده اسییت  
چییرا دییردادروز از مییاه   :لرسییدزردشییت از هرمیی د مییی  ،نيیی  مییت  مییاه فییروردی  روز دییرداد 

  یگییرفت  کيیی خسییرو و روزکیی  نییوروز بیی ر ، شییب سییور کي دارنییدبیی ر  مییی فییروردی  را
 gyān ī) چییون در اییی  روز اییان اهانيییان   :دهییداسخ مییییرم د لیییسییياوش اسییت و هیی 

gēhānīgān  د. منیییابب میییت  بنیییدهش و   نیییداران را بییی ر  میییی  ااسیییت را افرییییده
افریییده و  نخسییت ،و علمییا  اسیی م دیییدیم کیی  زمییان )زروان        زادسیی رمهییاوزیییدگی

بخشیینده بیی  اهانيییان لنداشییتا  و را اییانا  باییید اگونیی ا لییا بیی  عامیین ایجییاد اهییان اسییت 
در ليونیید اسییت. روز  نيیی  همانگونیی  کیی  هرمیی د او را چنییي  نییامی داده اسییت. زروان بییا نییوروز 

انیید و کیی  گییاه او را بییا سییياوش یکییی لنداشییت    اسییتروز مییر  کيییومرث  ،نخسییت نییوروز
سیییو میییر  و از دیگیییر سیییو  از ییییک ،خسیییروا لیییاکيروز ششیییم را روز لدییییدار شیییدن 

 شود ک  با دو ب  د اهریمنی و هرم د  زروان در ليوند است.ده مییایی دیاززیب
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ریم  یان اهییییییار از زادگیهکییید. اهییی تبیکنییوا مییییرث را ابیییشییود و کيومیی ابییوش مییی اهییریم  هییم 
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سییت. او در هنگییام لیییایي  از نيییرویش ا نمییاد افتییام بهییار  ،شییود. دومیییوز میییاو عاشییبِ  ،بییانو ِ عشییب
شییود کیی  در   مییییرِ زميییییییرود و ایشییتر در طلییبِ او، راهیییِ زیزمییي  مییی زییییر  یو بیی شییوداستییی  مییییک

نیییام ارشیییکيگال  ای دبیییانویی بییی  ،لندارنییید. در زییییر زمیییي الن هیییری  ان را سیییرزمي ِ مردگیییان مییییبیییي 
(Ereshkigal( و نرگیییال  Nergal   و سرنییییوشتر گيرنییید  دانی سیییختکییی  اییییی  حدیییور دارنییید
بییرا  وارد شییدن بییدی    ،شییود. ایشییتر گرفتییارِ انهییا مییی  ،دسییت دارنیید. دومییوز   گیذشتگیییان را بیی  در

کنیید کیی  اگییر راهییش ندهنیید،   بییرد. او تهدییید مییی کوبییدا ولییی راه بییدانجا نمییی سییرزمي ، درِ ان را مییی
ایی  شییر    شیودا امّیا بی    دانجا وارد میی ید، بی یایان زنیدگان دواهید انیدادت و بیدی  تهدیی       مردگیان را بی   
گيییرد. او باییید از هفییت دروازه بگییذرد و  میییبيمییار  او را فرا اران تحمّیین کنییدا لییا هیی ی را کیی  مصییا ب

اش را از دیییود دور کنییید تیییا سیییرانجام برهنییی  وارد در هیییر دروازه، قسیییمتی از لبیییا  و وسیییا ن زینتیییی
 اانییداران و گيییاه، همگییی از  در زیییر زمییي ، مردمییان و  ،حدییور ایشییتر دنيییا  مردگییان شییود. در زمییان 
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نيییایش  ردمییان دسییت بیی ردد. میگییشییود و اهییان اشییفت  میییماننیید و زمییي  از مهییر تهییی میییمیزایییش بییاز
دیییدر او کسییی صیی و ارونیید و بیی ، دیییدا ِ ام و حکمییت میییEnki در انکییی )یان نییارنیید و دییدایمیییرب

شییود. ازگشت مییییبیی ر بیی یوز ، حاضیییگرداندنِ دومییازیشییر ر بیی فرسییتند. ایشییتر بیی  ر میییی د ایشیتییرا نیی
کنیید و اییی دان بیییرا  رهیییاییِ او از درد  لذیرنیید و ایشییتر ارادة اهییان بییای مییی واست را میییی  دردیین ایییدایایدیی

دروازه، لبیییا  و زینییت دییود همییان هفییتذر از ی ندا لییا از گیییریییان انکییی بییر او ام میییفرمیی و بيمییار ، بیی 
سییت و بهییاران اسییتا ا او کیی  دومییوز  بییاحییالیرسییدا دررو ِ زمییي  مییی گيییرد تیییا سییرانجام بیی ازلا میییرا بییی

سیر بَییرَد و در   توانید ااودانی  در بییای ِ زمیي  بمانید و بایید بخشیی از سییال را در زییر زمیي  بی          امّیا دومیوز  نمیی   
کنیید. بنگرییید: اهییان را بییارور و سییرزنده میییدر هنگییام بهییار، عشییبِ دومییوز   بیی  گردد. ایشییترهنگییامِ بهییار بییاز

    .15-10: 4934ا هو ، 009-004: 4933ا وارنر، 121-129: 4937اموزگار، )
 طیور بیی   لاشیی و همیي   زنیی و تخیم  هیایی ویییة ده انیان بیوده کی  در هنگیام شیخم       اشی   ،اکيتیو  .49

کی    شیده اسیت  گفتی  میی   م بید   شیده اسیت. اکيتیو همیراه بیا وا ة لرستشیگاه، بی         ار میی هنگام درو برگ
شییده برگیی ار مییی در بيییرون از شییهر ،شیی اییی  ااسییت.  دادهدر ان رسییومِ اییی  اشیی ِ ده ییانی رو  مییی 
-دییدا ِ شییهر را سییوار بییر زورقییی مییی  ،در اییی  اشیی  اسییت. کیی  در انجییا لرستشییگاه هییم قییرار داشییت  

-میشیهر بیاز   هیا ِ در ليونید بیا اشی ، بی      ییافت ِ اییي   اوردنید و لیا از لییایان   لرستشیگاه میی   کردند و ب 

بیییانو ِ لرستشیییگاه انی، بیییا بییی ر شیییاه در ن یییش دومیییوز ، دیییدا  شیییب  د. در ایییی  اشییی گرداندنییی
بییانو  ایشییتر، سرنوشییت شییاه و کشییور از سییو  اییی د اهیانو ِ لرستشگیییبیی ر یکییرده و بییهمخییوابگی مییی

تییا بییارور  کشییور را  اسییت بخشییيدهدو نيییرو  الوهيّییت میییییییو ب ردهیکییرا بییرا  سییال اینییده ت يییي  مییی
  .431-439: 4937ارف ی، )تدمي  کرده باشد. بنگرید: 

ل بییدان تییوان در دانیی  کاشییت ِ ایرانيییان، در هنگییام سییال نییو و تفییی شییبي  اَشیی  زا  مییو  را مییی .41 
   .13: 4933 باشی،بلو )دید. بنگرید: 
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 .31-59ادم و عرفان، سال چهارم، شمارة چهاردهم، صب  .«صوفیانه(
نامی   هفرهنیگ میردم )وییی    .«آيوین آاواز سوال نوو در بابو       اکیتوو »  .4937. )ارف ی، مجيید  .5

 .029-439، صب 03و  07سال هفتم، شمارة  ،باشی علی بلو 
 .تهران: سروش چا  دوم، .اسطوره بیان نمادين  .4937) .لور، ابوال اسماسماعين .7
 .«هووای بازمانووده از آنپرسووتیز زروانووی و نمونووهاهووريمن»  .4937. )مفییادر، ارشاکبییر  .3

 .93-04، صب نام  ایران باستان، سال  هشتم، شمارة اول و دوم
 ترام  ا ل ست ار ، تهران: سروش. .رساله در یاريخ اديان  .4970. )الياده، ميرچا .3

چییا  هفییتم، تهییران: دفتییر   .نوووروز جشوونز نوووزايیز آفوورينش   .4933) .باشییی، علیییبلییو  .42
 ها  فرهنگی.لیوهش

بهمیی    ترامیی .هووای معتبوور يونووانیبوور پايووة مووتن ديوون ايرانووی  .4935) .بنونيسییت، اميیین .44
 .تهران: قنره چا  سوم، .رکاراتیس

 .ترامیی  عسییگر بهرامییی  .باورهووا و آداد دينووی آنهووا  زردشووتیان  .4935) .بییویا، مییر  .40
 چا  نهم، تهران: ق نو .

 تهران: چشم .چا  لنجم،  .آسیايیاديان  .4931) .بهار، مهرداد .49

  اه.تهران: اگ . چا  هشتم،پژوهشی در اساطیر ايران  .4933) ._______ .41
 تهران: اسنوره. .جستاری در فرهنگ ايران  .4935) ._______ .45
 ها  فرهنگی.ر لیوهشیران: دفتیچا  سوم، ته .های ايرانیانجشن . 4933. )ریرامی، عسگیبه .45

-ترامیی  اکبییر دانییا   .هوالیّوووالخرونوالقووه اوونوآپارالباقیّوو . 4933. )بيرونییی، ابوریحییان  .47

  چا  ششم، تهران: اميرکبير.. سرشت
 چا  لنجم، تهران: سخ . .یاريخ ادبیات ايران پیش از اسالم  .4935. )دتفد لی، احم .43

آيووین زروانووی )مکتووی فلسووای و ارفووانی زردشووتی بوور      .4931. )م ییدّم، مسیی ودا لییی .43

 ، تهران: اميرکبير.مبنای اصالت زمان(

اییران باسیتان،     نامی  .«فردوسوی  ةنگواهی یوازه بوه زندگینامو    »  .4935) .منلب، ای ل دال ی .02
 .05-9ل و دوم، صب اوّ ةششم، شمارسال 

 چا  دوم، تهران: اساطير. .تیلي  و تفسير ابراهيم لورداود  .4935) .اوستاخرده .04

 لور، تهران: چشم .برگردان ابوال اسم اسماعين .اساطیر جهان  .4930. )داتی، ویليام .00

 چییا  چهییارم،  .فییرترامیی  مرتدییی ّاقییب  .شاهنشوواهی ساسووانی   .4937. )دریییایی، ایییر   .09
 تهران: ق نو .

چیا  لینجم،    .هوای ايرانوی  یورين سورودها و موتن   اوسوتا کهون    .4973) .دوستخواه، الين .01
 تهران: مروارید.
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 ، تهران: اگاه.کهن در ايرانز امروزهایز ها و جشنآيین  .4975. )ایمينی، محمودروو .05

  ترامیی .یفووارش حماسووی هوواییقووديرباوری در منمومووه   .4933. )رینگییرن، هلمییر  .05
  .والفدن دنيبی، تهران: هرمااب
 .ا ، تهران: تو فریدون بدره  ترام .یعالیم مغان  .4977) .رابرت چارل  ،زنر .07
 .تيمییور قییادر    ترامیی .گووریای زردشووتیزروان يووا معمّوو   .4931) .__________ .03

 تهران: اميرکبير. چا  دوم،

ترامیی  ابوال اسییم  .النّهوورينبهشووت و دوزد در اسوواطیر بووین  .4933. )کیییسییاندرز، نانسییی .03
 چا  چهارم، تهران: قنره. .لوراسماعين

تهییران: نشییر  .م ییامیاحمدرضییا قییا م دسییيّ  ترامیی .تل پنويّوویحوووّ  .4937) .شییاکد، شییا ول .92
 ماهی.

قییدّم لیی  و عل ییب حواشییي      .حوو النّ و الملوو  . 0229) .عبییدالکریم بیی  دشهرسییتانی، محمّیی  .94
 بيروت: اله ل.الهوار ، الدّی  ص و

 چییا  دوم، .ت و نوووآوری در حماسووه سوورايی سوونّ فردوسووی . 4937) .یییان، محمییودعباد .90
  .تهران: مروارید

م ییدّم )ایییي  زروانییی ، بیی  تصییحيع مسیی ود ا لییی . 4931) .المووای اسووالم بووه ديگوور رو  .99
 تهران: اميرکبير.

 رضی، تهران: منبوعات فراهانی. تصحيع هاشم .ااديانبیان  .4910) .علو ، ابوالم الی .91

ترامیی  صییالع حسییينی،   .رمزکوو ّ: کتوواد مقوودّش و ادبیووات    .4973) .فییرا ، نییورترو   .95
 تهران: نيلوفر.

کیییاران )محمیییود منلیییب و همتصیییحيع اییی ل دیییال ی  .شووواهنامه  .4935) .فردوسیییی، ابوال اسیییم .95
 الم ارگ ب ر  اس می.   دایرهیران: مرکیاميدسایر   ششم و ابوالفدن دنيبی   هفتم ، ته

 چا  دوم، تهران: تو . .گ ارش مهرداد بهار .بندهش  .4932). دادگیفرنبد .97

 تهران: تو . .بازخوانی شاهنامه  .4953) .قریب، مهد  .93

ترامیی  ابییوعلی حسیی  بیی  احمیید   .رسووالة قشوویريّه  .4935) .قشییير ، عبییدالکریم بیی  هییوازن  .93
 چییا  نهییم، تهییران: علمییی و   .ال  مییان فروزانفییر بییا تصییحيحات و اسییتدراکات بییدی    .عثمییانی
 فرهنگی.

بییا تصییحيع  .الکاايووهالهدايووه و ماتووا مصووبا   .4934. )کاشیانی، ع  الییدّی  محمییود بیی  علیی   .12
 چا  ششم، تهران: هما. .الدّی  هماییو م دّم  و ت لي اتر ا ل

لسییرفر د اد و ا ربییاد لسییرِ  گییرداور ِ ا رفرنبیید .دفتییر یکییم  .4934. )کتوواد سوووم دينکوورد .14
 ترام  فریدونِ فديلت، تهران: فرهنگ دهخدا.اوانویسی و  و اراستار  .اميد
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لسییرفر د اد و ا ربییاد لسییرِ  ا رفرنبیید  . دفتییر دوم. گییرداور 4931. )کتوواد سوووم دينکوورد .10
   مهرایي .اميد. اراستار  و اوانویسی و ترام  فریدونِ فديلت، تهران: 

  چییا .رشییيد یاسییمی  ترامیی .ايووران در زمووان ساسووانیان   .4935) .سیی ، ارتییورکریسییت  .19
 .تهران: صدا  م اصر لنجم،

چییا   .صییفا اهلل بییيع  ترامیی .مزداپرسووتی در ايووران قووديم   .4933) .___________ .11
  .تهران: هيرمند ششم،

 چا  دوم، تهران: مرک .  .مازهایز راز  .4932. )الدّی ک  از ، ميرا ل .15

  ترامیی .بنیادهووای اسووطوره و حماسووة ايووران    .4933 . )کویییاای، اهییانگير کییوورای  .15
 چا  سوم، تهران: اگاه. .الين دوستخواه

 چا  دوم، تهران: اساطير. .دو گ ارش از ابراهيم لورداود  .4931) .هاگات .17

 گ ارش محمود ا فر ، تهران: فروهر. .4953) .ماییکان يوشت فريان .13

 .اییی ااماسییب اسییانا اییی دسییتور منییوچهر گییرداور  ااماسییب   .4974) .متووون پهلوووی .13
 عریان، تهران: کتابخان  مل ی امهور  اس می ایران. گ ارش و اوانوشت س يد

 .تهران: تو  چا  دوم، .زال داسطور  .ال 4973) .دمختار ، محمّ .52
 .تهران: تو  چا  دوم، .یحماسه در رمز و راز ملّ  .م4973) ._________ .54
ترامیی   .آيووین زردشووت کهوون روزگووار و قوودرت مانوودگار      .4933. )مییر  بییویا  .50

   سوم، تهران: نگاه.چا .ابوالحس  تهامی

 .کتیییام هفیییتم  .فیییرهنگ .«شووالودد اسوواطیریز شاهنوووامه »  .4953) .مییی دالور، کتاییییون  .59
 .73-59، صب شاهنام مناسبتر ه ارة تدوی ِ  ب 

سییال   .نامیی  شییاهنام  وییییه)فرهنییگ مییردم   .«نوووروز و شوواهنامه »  .4937) ._________ .51
 .55-54، صب 05 و 01هفتم، شمارة 

 ، تهران: نشر نی.مورارمغان  .4931) .شاهرخ ،مسکوم .55

 .تهران: دوارزمی چا  هفتم، .سوگ سیاو   .4935) .__________ .55
 ترام  عبّا  مخبر، تهران: مرک . .النّهرينیهای بیناسطوره  .4979) .کال، هنریتامک .57
کوواود آهنگوور فرودسووت يووا خوودايی  »  .4933) .موسییو ، سییيّد کییاهم و اشییرگ دسییرو   .53

 .452-417دورة اوّل، شمارة اوِ ل، صب  .)ش رلیوهی  ستان ادمبو .«فرود آمده
 تصحيع مجتبی مينو ، تهران: دنيا  کتام. ب   .4933. )گشنسینامة ینسر به .53

-ی  نجییمدّلییاسییي   ترامیی .باسووتان هووای ايوورانديوون  .4939. )نيبییر ، هنریییک سییامو ن .52

 اباد ، کرمان: دانشگاه شهيد باهنر.

 .لییوراسم اسییماعينیوال یییردان ابیرگیییب .اسوواطیر جهووان  ةنشوونامدا  .4933) .وارنییر، رکییا  .54
 چا  چهارم، تهران: اسنوره.
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. تصییحيع و. المحجووودکشوو   .4934. )الجل ییابیهجییویر ، ابوالحسیی  علییی بیی  عثمییان     .50
  چا  هشتم، تهران: طهور . .با م دّم  قاسم انوار . وکوفسکی

 ر، تهران: اساطير.فمرتدی ّاقب  ترام .یاريخ هرودوت  .4933) .هرودوت .59

اصییی ر  بهرامیییی و ترامییی  علیییی .اسووواطیر خاورمیانوووه  .4934. )هیییو ، سیییيمو ن هنیییر  .51
 چا  سوم، تهران: روشنگران و منال ات زنان. .فرنگيا م دالور

 .تفد ییلی اموزگییار و احمیید   الیی   ترامیی .شووناخت اسوواطیر ايووران   .4935. )هينلیی ، اییان  .55
 .تهران: چشم  چا  دوازدهم،

 .تهران: سروش چا  دوم، .فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی  .4975) .دا فری، محمّیاح   .55
 لورداود، تهران: اساطير.  . تیلي  و تفسير ابراهيم4977. )هايشت .57
چییا   .دابراهيم ایتیییمحمّیی  ترامیی .یوواريخ يعقوووبی  .4937) .ی  ییوم بیی  ی  ییوبی، احمیید .53

 .تهران: علمی و فرهنگی دهم،
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