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چکیده
کيش زروانیی از اندیشی هیا کهی ایرانیی اسیت کی از بنی دیی زردشیت بیرون امیده اسیت.
در ای ی کییيش ،زروان باشییندها اسییت یگان ی ک ی از ان ،دوگان ی هرم ی د و اهییریم زاده شییده اسییت.
اسیینورة زایيیییدنِ زروان در اوسییتا و مییت هییا لهلییو زردشییتی بیییازتابی نییداردا امّییا او در متییون
دورة ميان ی زردشییتی ماننیید مينییو دییرد ،بنییدهش و وزیییدگیهییا زادس ی رم ،لییيش از هرچي ی هسییتی
دارد و در افییرینش اهییان دارا ن ش یی بنيییادی اسییت و سرنوشییت مردمییان و مواییودات ب ی دسییت
او اسییت .نگارنییده در ایییی لییییوهش کوشییيده اسییت تییا تیییویلی زروانییی از بردییی اسیینورههییا
ایرانییی ب ی دسییت دهییدا سییتي ا ر (اتییش در زاميادیشییت بییا ا ِ ابیییسرشییت ،یییاداور هرمیی د و
اهییریم اسییت کیی در مییت زروانییی علمییا اسیی م ،از اتییش و ابییی لدیییدار شییدهانیید کیی زمییان
افریی ییده اسیییت .ایییدایی ماهيّیییت ليیامبی ییر و لی ییادشاهی در ونیدیی ییداد کی ی از ان دو ،امشی یيد
ل ییادشاهی را ب ییرمیگ ینیید ،تییداعیکننییدة مينییو بییودن ليیامبیییر و اهریمنییی ب ییودن ل ییادشاهی در
کییيش زروانییی اسییت .در مییت صیید در بنییدهش ،امشییيد دییود برگ یییدنِ لادشییاهی را بی راه اهییریم
رفییت دوانییده اسییت .در مییت بنییدهش یکییی از وییگیییهییا هرم ی د  jud-bēšاسییت ب ی م نییا
«اییدا دشییم »ا ب ی ای ی م نییی ک ی هرم ی د ليوسییت ب ی اهییریم بییوده و س ی ا از او اییدا شییده اسییتا
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 / 0نمودها زروانی در مت ها ایرانی...
همییانگیییون کییی در اسنیییورة زروان میییبينییيم .در مییت میییاه فیروردیییی روز دییرداد نيیی  ،هرمیی د
نخسیتافرییده را  gyān ī gēhānīgānگفتی اسییت .بیا تواّی بی میت بنییدهش ،وزییدگیهییا
زادسی رم و علمییا اسی م کی در انهییا ،زمییان عامین بنيییادی افییرینش دوانییده شییده اسییت ،م صییود از
اان اهانيان در ان مت  ،میتواند زروان باشد.
واژههای کلیدی :زروان ،ا ر ،ا

 ،امشيد ،ادا دشم  ،اان اهانيان.

-1مقدّمه
یکییی از عمییدهت ییری ليییامهییا دی یی زردشییتی ،بییاور ب ی دوگییانگی در هم ی هسییتی

اسییت .زردشییت در بخشییی از سییرودة دییویش ،گیییاتهییا ،از دو مينییو ِ هم ی اد ،س ی نت-
َمئينیییو ( Spənta.mainiiu-و انگییییرَمئينیییو ( Aηra.mainiiu-سیییخ مییییگویییید
ک ی در اندیش ی و گفتییار و کییردار در ت ابیین بییا هییمانیید (گییاتهییا . 027 ،419 :4931 ،او
در اا دیگیر ،اهیورام دا را در م یام افریننیدة ديیر و شیر م رفیی مییکنید و همی چيی
را ب ی دسییتان لرقییدرت او نسییبت میییدهیید (همییان . 505 :بییرد گ گییاتهییا در اوسییتا
نییو ،اهییورام دا از لایگییاه یگان ی دییود فرومیییاییید و بییا لف ی س ی ندمينو دنییام میییشییود
(دوسیییتخواه 355/0 :4973 ،و در م ابیینِ اهیییریم قیییرار مییییگيیییرد کیی از اییی زمیییان،
دوب گرایی لیررنگتر میشود.
گذشییت از دگرگییونیهییا اعت ییاد در مییت هییا زردشییتی ،در تییاریخ میییبينییيم ک ی
گروهییی منییابب بییا عهیید هخامنشییی در سییدة چهییارم لییيش از مییي د بییا اندیشییيدن در دو
مينییو نخسییتي  ،بییر اییی بییاور رفتنیید کیی اییی دوگانیی را باییید لییدر باشیید .انییان در
اسیییتوایییو ِ دیییدایی یگانییی  ،بیییی ایییی د زروان رسیییيدند (بییییویا 054 :4933 ،ا
بنابیرایییی سییخ  ،زروانيّییی ایينییی بیییا نظییامِ اعت ییاد یگانیی دییدایی اسییت کیی در لییی
کاسییت دوگانیی لرسییتی برامییده اسییت .اییی کییيش در دورة اشییکانی نيیی بییا قییوّت و
ضیی

هییایی تییداوم یافییتا ولییی او ِ رونییب و روا ِ ان در ميییان مییردم ایییران ،عهیید

ساسانی بوده است (شاکد95 :4937 ،ا بهار. 997 :4935 ،
ب یا اینک ی در لنییدار ایرانيییان ،زروان (زمییان ن شییی لویییا در هسییتی داشییت اسییت ،اشییارها
ب ی اس ینورة در ليونیید بییا او در مییت اوست ییا و مییت هییا دورة ميان ی زردشییتی نشییده اسییت و مییا
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از اییی اسیینوره بییا نوشییت هییا ِ نویسییندگان دییارای اگییاهی یافتیی ایییم .نویسییندگان ارمنیییِ
عيسیییو مییذهب ،همچیییون ازنيییک کُلبییی ( Eznik Kolbiدر قییییرن لییینجم میییي د ،
اليشییی واردالیییات ( ، Elishe Vardapetماربهییا ( ، Marabhaبیی طریییب قییرن ششییم
میي د و نویسییندگان سییریانی بی نییامهییا ا رهرمی د و اناهيیید کی بیا موبیید بی ر

زردشییتیِ

قییرن لیینجم مباحثیی و مجادلیی کتبییی داشییت انیید و تئییودور برکونییا ( Theodore Bar
 Konaiکییی او نيییی سییریانی اسییتا همییي طیییور یییییوحنان بییر لنکییایی ( Yohannan
 Bar Penkayeدر قیییرن هفیییتم میییي د و ملی ین و نحی یننویسی یانی چیییون شهرسیییتانی و

مورّدییانی ماننیید ی ییوبی در دورة اسیی می ،اسیینورة زروان را روایییت کییردهانیید (کریسییت -

س  427 :4935 ،ک در لی ،ان را میاوریم.

ایییی د زروان (در اوسیییتا  Zruuan-و در لهلیییو  Zurwānبییی م نیییا زمیییان ،
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ای ی د ازلییی اسییت ک یی بییا سییر شییير و تن یی انسییانی تصییویر شییده ک ی مییار ب ی دور ان
حل ی زده و نییيش دییود را در سییر فییرو ب یرده اسییت .او دارا بییالهییا ب رگییی اسییت و
عصییا و کليیید نيی در دسییت دارد .انگییاه کی هییي کییا در اسییمان و زمییي نمیییزیسییت،
زروان زن ییدگی داشییت .زروانِ کبيییر ،نُهصیید و نییود و نُ ی سییال دعییا و قربییانی کییرد تییا او
را لسییر زاده شییودا امّ یا چنییي نشیید .زروان در زاده شییدنِ فرزنیید دچییار تردییید شیید .از
ان ی شییی  ،هرمییی د و از ان تردیییید ،اهیییریم را در وایییود دیییود حیییاّ کیییرد و دو
مواییود متدییاد در او شییکن گرفییت .زروان بییا دییود ليمییان بسییت کیی هریییک لییيش از
دیگییر از شییکم او بییرون شییود ،چيرگییی بییر اهییان را بییدو س ی ارد .ب یا انک ی هرم ی د ب ی راه
بيییرونشیید ن دیییکتییر بییود ،اهییریم نيرنییگ کییرد و شییکم زروان را درییید .او لییيش از هرمی د
بییرون امیید و بییدان ليمییانی کی زروان کییرده بییود ،بییا واییودر اکییراه زروان ،لادشییاهی بییر اهییان
را گرفیییییت (شهرسیییییتانی052/4 :0229 ،ا ی یییییوبی047/4 :4937 ،ا نيبیییییر 129 :4939 ،ا
کریسییییت سیییی 425 :4934 ،ا زنیییی 913 :4937 ،ا همییییو035 :4931 ،ا وارنییییر054 :4933 ،ا
 Cumont, 1960: 161-162ا بنابیرایییی اسیینوره ،زروان در بیییاورِ ليییروانش ،ایییی د
یگان ا است ک دوگان دير و شر از ان برداست است.
اندیش ی ا را ک ی از دل ای ی اسیینوره بییرون امییده اسییتا بنییابر انچ ی ليش یتر در ليون یدر

دییدا برتییر و دو بیی در مییت گیییاتهیییا گفتیی شیید (دییدایی کیی نيییک و بیید را مییی-
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افرین ید نمیییت ییوان یییکسییره اییدا از دی ی زردشییتی لنداشییت و باییید ان را دسییتاورد
تیوییین زروانيییان از بنییدها لییيشگفتیی گییاتهییا دانسییت (زنیییر944 :4937،ا بییویا،
35 :4935ا کریسییییییت سییییی 425 :4935 ،ا همییییییو402 :4933 ،ا اسموسیییی ی :4935 ،
 445ا 0اگیییرچ زردشییتيان عصییر ساسییانی ،ایییی سییخ را بیییدعت در دییی زردشییتی
میییداننیید (بنونيسییت75 :4935 ،ا ا لیییم ییدّم 54 :4931 ،و انگونیی کیی از مییت هییا
زردشییتی لهلییو برمیییاییید ،سرچشمییی نیییور و تارییییکی را ایییدا میییشییمارند (متییون
لهلییییو 33 :4974 ،ا کتییییام سییییوم دینکییییرد50 ،47-41/0 :4931 ،ا زنییییر50 :4977 ،ا
علیییو  . 43 :4910 ،اندیشی ی زروانیییی را بایییید بيشیییتر نهدیییتی فلسیییفی و اندیشیییمندان ،
درون دییی زردشییتی لنداشییت تییا اینکیی مییذهبی اداگانیی و در ت ابیین بییا ان ،کیی بیی
رقابییت بییا دیییی زردشییتی میییاندیشییيده اسییت (هينلیی 027 :4935 ،ا بهییار54 :4931 ،ا
درییییایی73 :4937 ،ا شیییاکد95 :4937 ،ا  . Fray, 1993: 252اميختگیییی اندیشی ی
زروانییی بییا دی ی زردشییتی ،در بردییی مییت هییا ِ لهلییو چییون مينییو دییرد ،بنییدهش و
وزیییدگیهییا زادسیی رم بیی نيکییی نمایییان اسییت .در ایییی مییت هییا ،بییر بنيییان اندیشیی
زردشییتی ،از یییک سییو ،هرمیی د دییدا برتییر لنداشییت میییشییود و زمییان (زروان  ،از او

لدیییید مییییایییید ( Iranian Bundahišn ,1978: 8و از سیییو دیگیییر ،در ان

اهمّيّییت زروان و بردییی باورهییا زروانییی دیییده میییشییودا ب ی عنییوان نمون ی  ،بییا انک ی در
هییر دو ایییي  ،عمییرِ اهییان دوازده هیی ار سییال لنداشییت شییده اسییت ،در مينییو دییرد و
وزیدگیهیا زادسی رم کیی بيشتییر متییّر از مکتیب زروانییانیید ،نُیی هی ار سیال بی طیور
منلییب ليییروز بییا اهییریم اسییت و تنهیییا در سییی هییی ارة لیاییییانی ،اهیورامییی دا بیییر

اهیری ییم چيیرگ ییی میییییاب یید ( ;Dānāk-u Mainyō-ī Khard, 1913: 44
 Zātsparam, 1964 :8ا امّی یا در میییت بنیییدهش دربیییارة عمیییر اهیییان ،دییییدگاه

زردشییتيان سیینتی امییده اسییتا بییدی گون ی ک ی در نُ ی ه ارسییال عمییر گيتییی ،ليییروز و
شکسییت ،یییکسییره بهییرة هرم ی د یییا اهییریم نخواه یید شیید و ایی یی چيرگییی ب ی تن یاوم

شی یکن مییییگيی یرد ( Iranian Bundahišn, 1978: 6ا 9امّیییا در همیییي متی یی

بنییدهش ،دیی گ دییی زردشییتی کیی انسییان را دارا ادتيییار میییلنییدارد (گیییاتهییا،
 150 :4931اسیییمان ت دیرکننیییده و رقیییمزننیییدة سرنوشیییت انسیییانهیییا و موایییودات
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دوانیییده مییییشیییود و بییی بییییادتيیییار مردمیییان اشیییاره شیییده اسیییت ( Iranian

 Bundahišn, 1978: 32ا چنانکیی در مییت مينییو دییرد نيیی  ،اییی ت ییدیرگرایی
دیییده میییشییود و گفتیی شییده کیی بخییت یییا همییان زروان بییر هییر چيیی

(. Dānāk-u Mainyō-ī Khard, 1913: 132

چيییره اسییت

-1-1بیان مسئله

نگارنییده در لیییوهش لییيشِرو ،بییا در نظییر داشییت ِ همییي اميختگ ییِ دی ی زردشییتی بییا
تفکییرات زروانییی ،بییران شییده اسییت کیی بیی تیییویلی زروانییی از بردییی روایییتهییا
اوسیییییتایی چیییییون سیییییتي ِ ا رِ هیرمییی یی د و ا

ِ بیردییی ییاست از امِ اهریمنیییییی در

زاميادیشیییت و ای ییدایی دیی ی بیییردار و لادشیییاهیِ امشیییيد در فرگیییرد دوم وندییییداد
ب ییردازد .در ادامیی نيیی  ،ضییم اشییاره بیی عناصییر زروانییی در سیی مییت بنییدهش ،مينییو
دیییرد و وزییییدگیهییا زادس یییرم کیی دیگییران نيییی بییدان لردادتیی انیید ،دو وا ة jud-
( bēšاییدا دشییم

در مییت بنییدهش و ( gyān ī gēhānīgānاییانِ اهانيییان در

مت ِ لهلیو ِ میاه فیروردی روز دیرداد را لیيش مییکرشید و بیا ارا ی دییلیی ،وا ة مرکیب
نخسییتي را هرمیی در زروان و ترکيییب اضییافی دوم را دییودر زروان م رفییی دواهیید کییرد.
البت دربارة ليوندر اان اهان (زروان با نوروز ني سخ گفت دواهد شد.
-2-1پیشینة پژوهش
لییيش از اییی نگارنییده در اسییتار  ،تیّيرگییذار اندیشیی زروانییی را بییر ب دییی
میت هیا متصیوّف بررسیی کیرده اسیت و بی ایی نتيجی رسیيده کی اهميّیت «وقت/زمییان»
در ای ی مییت هییا و ن ی د عرفییا ،متیییّر از کییيش زروانییی اسییت .اهیین تص یوّگ ،وقییت را بییی
شمشییير ماننیید میییکننیید کییی لب ی ا برنییده (اهریمنییی و کنییارها نییرم (هرم ی د

دارد

(قشیییير 32 :4935 ،ا کاشیییانی493 :4934 ،ا هجیییویر  130 :4934 ،کیی ایی ی تصیییویر

از «وقیییت» مییییتوانییید ییییاداور ایی ی د زروان و دوانبی ی وایییود ِ او باشییید (اردسیییتانی-
رسییتمی 31-59 :4930 ،ا همچنییي  ،نگارنییده در اسییتار بیی تیّيرلییذیر شییاهنام از
کییيش زروانییی لردادتیی اسییت .تصییویر یگانگییانی ديییر کییی لیدییداورنیییدة دوگیییان
ديیییر و شیییرند ،همسیییانی مبیییدو ديیییر و شیییر در شیییاهنام و سیییخ فردوسیییی ،چيرگیییی
دیرمیییان شیییر در فدیییا شاهنییییام  ،ابرگراییییی و بیییدبينی بیی زن و گيتیییی کیی مادینیی
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لنداشییت میییشییده اسییت ،همگییی تییداعیکننییدة باورهییایی زروانییی در شییاهنام اسییت
(همیییو . 09-3 :4933 ،البتییی لیییيش از ایییی بررسیییی ،لیوهشیییندگان بییی تیّيرلیییذیر
شییاهنام و سییرایندة ان و همییي طییور ادم فارسییی از کییيش زروانییی اشییاره کییردهانییدا
چنانکی محمّیدا فر یییاح ی م ت یید اسییت ،زروان بییا نییام دهییر و زمیان و زمانی در ادبيییات
منییرو و ابلییب بییر اب ییاد اهریمنییی ان تیکيیید شییده اسییت (یییاح ی . 005 :4975 ،ایی ل
دییال یمنلییب نيی  ،یکتالرسییتی فییردوسی را اميختی بییا ایییي زروانییی میییدانیید (دییال یمنلییب،
 . 43 :4935هلمییر رینگییرن ،ت ییدیرباور در حماسیی فردوسییی و ویییا و رامییي را تحليیین
کییرده اسییت و بییر ان اسییت کیی در اییی دو منظومیی  ،اعت ییاد بیی زمییان در م ییام حییاکم بییر
سرنوشییت انسییانهییا از ایییي زروانییی برداسییت اسییت (رینگییرن . 457 :4933 ،رابییرت چییارل
زنییر ني ی  ،یییی ِ ت دیرگرایان ی حییاکم بییر فدییا ش ی ر فردوسییی را متیییّر از ابریییان زروانییی
عهییدر ساسیییانی مییییدانییید (زنیییر 124 :4937 ،ا همچنیییي  ،محمّیید مختیییار  ،زالِ شیییاهنام را
همیییان زروان مییییلنیییدارد و در ده محیییور ،هماننییید هیییا ان دو را اشیییکار مییییکنییید
(مختییار  4973 ،الیی  479 :و نيییی ارش اکبیییر مفادیییر در اسییتار بییی بحیید دربیییارة
اهییریم لرسییتی زروانییی و نمونیی هییا بازمانییده از ان در فرقیی ی یدیّیی و شییاهنام فردوسییی
لردادت ی اسییت (اکبییر مفییادر . 04 :4937 ،لیوهشگ ییران دیگییر ني یی  ،ابلییب ب یی ت ییدیرگرایی
موایییود در شاهنیییام اشیییاره داشیییت و ان را دسیییتاورد اییییي زروانیییی انگاشیییت انییید (قرییییب،
55 :4953ا مختییییییییار  4973 ،م423 :ا مسییییییییکوم54 :4935 ،ا همییییییییو54 :4931 ،ا
کویاای904 :4933 ،ا عبادیان. 499 :4937 ،
-3-1ضرورت و اهمیّت پژوهش
بسییيار در ای ی لندارنیید ک ی دی ی زردشییتی ،دینییی یییکدسییت و ب ی دور از هرگون ی
شُ ی بی روزگییار دییود را س ی ر کییرده اسییتا اگرچ ی هییاهران ای ی اندیش ی درسییت مییینماییید،
منییابب بییا اسییناد مکتییوما ی نییی اوسییتا ،متییون لهلییو ِ زردشییتی ،ملیین و نحیینهییا دورة
اس ی می و نوشییتارها عيسییویان ارمنییی ،مییذهبی یییا ب ی ت بيییر بهتییر ،اندیش ی ا فلسییفی درون
دیی زردشییتی لییرورش یافت ی اسییت ک ی از ان بی ایییي زروانییی ت بيییر کییردهانیید .ایی اندیش ی
کهیی  ،اگرچیی دیگییر در ایییران دورة اسیی می واییود نییدارد ،تیییّير دییود را همچنییان بییر
ایرانیهیا حفی مییکنید و در نادوداگیاه هی انیان میینشیيند کی مییتیوان تییّير ان را بییر
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شییاهنام و عرفییان اس ی می دییید .انجییام چنییي لیییوهشهییایی ،ب ییرا شیینادت بهت ییر ف ییرهنگ
اییران و همي طور داستگاه اندیش ایرانیِ امروز بایست است.
 -2بحث
 -1- 2زروان و زروانگرايی در اوستا

لییيش از اییی  ،دربییارة تیوییین زروانيییان از بردییی بنییدها گییاتهییا سییخ رفییتا بنییدهایی
ک ی بییا ان میییدواسییتند واییود زروان و دو فرزنیید او را تواي ی کننییدا زیییرا زروان ،ن ش یی لویییا
و لررنییگ در اوسییتا نییدارد و ف یید در ب دییی اییاهییا ،بیی اشییاره از او یییاد میییشییودا از همییي
رو  ،نيبییر

بییر اییی بییاور اسییت از انجییا کیی زروان ،اییی د مردمییان در بییرم ایییران بییوده و

عنصییر بيگانیی لنداشییت میییشییده اسییتا در اوسییتا بییا احتيییا از ان اییی د سییخ میییرود و
ن شییی چشییمگير بییدو نمیییدهنیید (نيبییر  . 104 ،423 :4939 ،در مییت گییاتهییا یییکبییار از او
بیییییا صیییییفاتی چیییییون «بییییییکرانییی ی » ( akarana-و فرمیییییانروا دیییییود در زمیییییان دراز
( darγō.xvaδāta-نیییام بیییرده مییییشیییود و در کنیییار ایییی دانِ رام ( Rām-و ویییییو ( Vaiiu-و

ّواشییی ( θwāša-سیییتایش مییییشیییود (دوسیییتخواه . 053/4 :4973 ،دو صفییییتر زروان در
گییاتهیییا ،بیی شییکن  akanāragو  dagrand-xwadāyبیی لهلییو رسییيده اسییت و از دل ایییی
دیرنییده دییدا ِ بیییکران ی  ،زمییانِ کران ی منیید ( kanāragōmandبي یرون امییده و هسییتی لدیییدار
شده است ک دوازده ه ارسال است (. Iranian Bundahišn, 1978: 10

دیییدیم کیی زروان ،دییدا مردمییان بییادتر ایییران بییوده و میییدانییيم کیی وندیییدادر
اوسییتا ني ی  ،در انجییا نگییارش یافت ی اسییت .شییاید از همییي رو بییوده ک ی در ای ی بخییش
اوسییتا بیی زروان ،تواّیی بيشییتر نشییان داده میییشییود (بنونيسییت75 :4935 ،ا نيبییر ،

 957 :4939و در ان ،همچنییان زروان بیییکرانیی در کنییار وییییو و سیی هر سییتایش مییی-

شییود (دوسییتخواه . 355/0 :4973 ،در اییا دیگییر از وندیییداد ،از راهییی بیی نییام زروان-
سیییادت ( Zruuō.dāta-سیییخ مییییرود کیی بیی چينودلییین مییییليونیییدد و درونییید و
لارسیییا بایییید از ان بگذرنییید (دوسیییتخواه372/0 :4973 ،ا کریسیییت سی ی  423 :4935 ،و
بییاز در همانجییا ،اهییریم از زردشییت میییلرسیید کیی تییو چگونیی و بییا چیی ابیی ار بییر
افری یدگان م ی چيییره میییشییو ز زردشییت در لاسییخ از سییرودر م ج ی هگییر هرم ی د یییاد
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میییکنیید ک ی ان را سیی ندمينو در زمییان بیییکرانیی بییدو داده اسییت و بییا ان ،بییر اهییریم
چيره میشود (همان. 351/0 :
در میت دیرده اوسییتا نيی  ،میییبينیيم کی هماننیید گیاتهییا ،از زروان بییکرانی و زروان
دیرنییدهدییدا یییاد میییشییود و او در کنییار وا و س ی هر سییتایش میییشییود (دییرده اوسییتا،
442 ،33 :4935ا دوستخواه. 535/0 :4973 ،
البتیی شییاید بتییوان بیییا تیوییین در بیییردی اسییاطير اوسییتا ،نشییان هییایی از باورهییا
زروانی یافت ک در لی ،بیدان لیردادت میشود.
 -1-1-2خاستگاه زروانی ستیز آذر و اژی

منییابب بییا مییت علمییا اسی م کی اّییر اشییکارا زروانییی و مت لیب بی قییرن سییي دهم مییي د
بی فارسییی اسییت ،هرمی د و اهییریم  ،فرزنییدان زروان دوانییده نشییدهانییدا بلکی انییان لدییید امییده
از اتییش و امانییدا اتییش و ابییی کیی زروان انهییا را افریییده اسییت (علمییا اسیی م:4931 ،
944ا زنیییر935 :4937 ،ا همیییو . 443 :4931 ،در بنی یدهش نيی ی کی ی متنیییی اسیییت زروانگیییرا،

داسییتگاه همیی چيیی اتییش و بیی وییییه ام دانسییت میییشییود ( Iranian Bundahišn,
 1978: 17کیییی میییتییوان اییی دو عنصییر را ت بيییر و تیییویلی از هرمیی د و اهییریم دانسییت
ک ی در علمییا اس ی م بییدان اشییاره شییده اسییت .در اوسییتا ،در چنییدی اییا ب ی اییدالِ ا ر ،لسییر

اهییورام دا و ا ِ ( /Aži-ا ده یا  1س ی لییوزة س ی کل ی شییش چشییم اشییاره شییده اسییت :س ی ندمينو
و مينیییو نالیییا  ،هرییییک بیییرا ییییافت فیییرة 5نیییاگرفتنی کوشیییيدند و ليی یکهیییا دیییود را
فرسیییتادند .سییی ندمينو ،اردیبهشیییت و ا ر را فرسیییتاد و مينیییو نالیییا  ،ا َمَییی (manah-
 Aka.و دشییم و ا د دهییا

را .ا ر ،لسییر اهورامییی دا ،فییرة نایییافتنی را یافییتا امّییا ا

کیی

در لیی او مییشییتافت ،فرییاد بییراورد کی اگییر ا ر ،فیره را بی دسیت اوَرَد ،بییر او دواهید تادییت
و نخواهییید گذاشیییت کیی فیییره بدردشییید .ا ر دچیییار تردیییید شییید و ا

فیییره را از او ربیییودا

س ی ا ا ر او را تهدییید کییرد ک ی اگییر تییو ان را ب ی دسییت اور  ،تییو را دییواهم سییوزاند .ا
از بییيم ،لییا لییا کشییيد و فییره بیی دریییا فرادکییرد رفییت (یشییتهییا914-993/0 :4977 ،ا
دوستخواه. 139-130/4 :4973 ،
در ای ی روایییت گویییا ا ر ،نشییاندهنییدة هرم ی د و ا  ،مظهییر اهییریم اسییت .یییار دیگ یر
هرمی دا ی نییی اردیبهشیت نيی بییا اتیش در ليونیید اسیت و ان نگاهبییان همی اتیشهییا زمينییی
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اسییت (یشییتهییا . 30/4 :4977 ،فییره نيیی طبییب گفتیی زادسیی رم ،ایینا اتشییي دارد
( Zātsparam,1964: 51کییی در یشیییتی دیگیییر ،مسیییت يمان دیییود در م ابییین ا

(از قی ییرار مییییگيیییرد و ایی یی دشیییم را فی ییرومیکوبییید (یشیییتهیییا021/0 :4977 ،ا
دوسییتخواه 134/4 :4973 ،ا بییر لای ی ای ی سییخنان ،سییو ِ هرم ی د ک ی همییان ا ر ،لسییر
اهییورام دا اسییت ،کییام ن اشییکار اسییتا امّییا اگییر در لییی ان باشییيم ک ی روایتییی زروانییی
در اییی سییتي ها بجییویيم ،نییاگ یر باییید در م ابیین اتییشِ هرمیی د  ،ام اهریمنییی بيییابيم.
منییابب وندیییداد «اهییریم همیی تیی مییر

بيامیید و بیی لتيییارگی ،ا دهییا را در رود دایتيییا

بيافرییید و زمسییتان دیوافریییده را بییر اهییان هسییتی چيرگ یی بخشییيد» (دوسییتخواه:4973 ،
 . 553/0در ای ی عبییارات میییبينییيم ک ی ا دهییا درون ام افریییده شییده و لنییدار م ییادل

زمسییتان دیوافریییده ( daēuuō.dāta-اسییت .در دیگراییا از همییي بخییش اوسیییتا
اتییش ،لسییر اهییورام دا ،ضییم نشییان دادن ت ابیین دییود بییا ا

 ،او را چییون زمسییتان

«دیوافرییییده» مییییدوانییید (همیییان 313/0 :ا لیییا ميیییان اهیییریم  ،ام ،ا دهییا و سیییرما
ليونیید ن دیکییی اسییتا چنانکیی در بنییدهش ،گییوهر هرمیی د ،گییرم و روشیی و سرشییتر

اهییریم  ،سییرد و زمسییتانی د ییوانده شییده اسییت ( Iranian Bundahišn, 1978:
181ا کتیییام سیییوم دینکیییرد . 432/4 :4934،در همیییي میییت بییی ليونییید ضیییحّا

و

اهریم و ام نيی اشیاره شیده اسیت و بيیان شیده کی ضیحّا  ،میرادر دیود از اهیریم و
دیییوان را در س ی يدرودر ا ربایجییان اسییتواییو کییرده اسییت ( . Ibid: 88ا ده یا (م یار
در اسیییاطير انيرانیییی نيی ی بی یا ام در ليونی ید اسیییت (اليی یاده025 :4970 ،ا رستگارفسیییایی،
 45 :4973ا چنانکییی تيامَییت ( /Tiamatنشییاندهنیییدة ام شییور زییییرزمينی و السیییو
( /Apsuنماینییدة امهییا شییيری زییییرزمينی بیی شییکن ا دهیییا تجسّییم مییییابنییید
(داتییییی90 :4930 ،ا هییییو 15 :4934 ،ا مییییککییییال 70 :4979 ،و انگونیییی کییییی
نییورترو فییرا میییگوییید ،لُجّ ی امهییا ،ا دهایییانی چییون رهییب ( Rahabیییا لویات یان
( Leviathanهسیییتند کی ی یهیییوه در سری یفر ليیییدایش ،انهیییا را درهیییم مییییکوبییید تیییا
افییرینش رونییب گيییرد (فییرا  005 :4973 ،ا بییر اییی بنيییان ،ا

(ا دهییا را میییتییوان

م یییادل امِ اهریمنیییی دانسیییت کییی در م ابیین ا رِ هیرمییی د قیییرارگرفت و گونیی ا
ت ابیین زروانییی را در ای ی روایییت رقییم زدهانیید 5.در شییاهنام ني ی  ،ابيییاتی یافییت میییشییود
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دوانیییده

کیی در ان ایرانيیییان ،اتییش (نمیییاد هرمیی د و تورانيیییان ،ام (نمییاد اهیییریم

شییدهانیید« :شییده اسییت اتییش ایییران و تییوران چییو ام» (فردوسییی« ، 995/0 :4935 ،و
زیشیییان تورانيان] سییی اهی چیییو درییییا ام» (همیییان« ، 005/9 :زکیییاوو

و از تخیییم

افراسيام /چو اتش بود تي با مو ام» (همان 922/0:ا . 903/0
 -2-1-2خاستگاه زروانی جدايی پیامبری و شهرياری در داستان جمشید

در ن نیی ا دیگییر از اوسییتا ،گوشیی ا از باورهییا زروانیییی دیییده میییشییود .ليشییتر
دیییدیم ک ی لادشییاهی بییر اهییان ب ی اهییریم س ی رده شییده اسییت و حاکميّ یتر بییر مينییو ب ی
هرمیی د .اییی بییدان م نییی اسییت کیی در کییيش زروانییی ،گییویی دییی از فرمییانروایی
برگيتیییی ،ایییدا انگاشیییت شیییده اسیییت .همیییي مفهیییوم را در داسیییتان امشیییيدر اوسیییتا و
اهییورام دا میییبينییيم .در وندی یداد ،زردشییت از اهییورام دا میییلرسیید ک ی نخسییتبییار ،بییر
چ ی کسییی دی ی د یود عرض ی داشییتیز اهییورام دا در لاسییخ ب ی او میییگوییید ک ی دی ی را
نخسییت بی امشییيد فرانمییودما ولییی او سییر بییاز زدا لییا« :ا زردشییتآ انگییاه می

ی کی

اهورهمی دایم ی او را گفیتم :ا ایمآ اگیر دیی اگیاهی و دیی بیردار را از می ن یذیر ا
لا اهیان میرا فرادیی بخیشا لیا اهیان میرا ببیاین و بی نگاهیدار اهانيیان سیایر و
نگاهبییان ان بییاش» (دوسییتخواه 555/0 :4973 ،ا ی نییی اگییر ليییامبر م ی نمیییشییو ا لییا
لادشییاه و گسییترانندة اهییان شییو( .نمیییتییوان هییم موبیید بییود و هییم شییهریارا یکییی را باییید
بیرگییی ید  .اییی سییخ درحییالی بيیییان میییشییود کییی روحانيیییان زردشییتی در دورة
سیاس ییانی ،ب یی هي یی رو نمیییلسییندیدندک دی ی را از شییاهی اییدا بشییمارندا بنییابرای ،
در دو بنیید لییا از بن یدر لییيشگفت ی  ،عبییارتی کییر میییش ییود ک ی رایشییلت ( Reichelt,
 1968: 38و دیگییران ،ان را بی نشییان الحییاقی بییودن ،دادین قی م نهیادهانیید .در ایی

بنیید( [yimō asti bərəθe xšaθraiiǎ] :اییم حمیینکننییدة دو شییهریار اسییت

وا ة  xšaθraiiă-ب ی صییورت مثن یی ب ی ک یار رفت ی اسییتا ی یینی اییم ،شه ییریار گيتییی و
لادشییاه مينییو اسییتا همییانگونی کی او در شیاهنام تصیویر شییده اسییت« :همییم شییهریار ،

همییم موبیید » (فردوسییی . 14/4 :4935 ،همراهییی دییی و دولییت در سخییی موبییدان

زردشییتی عصیییر ساسییانی ،بیی اشییکارا دیییده میییشییودا چنانکییی در نیییام تنسیییر مییی-
دییوانيم« :دی ی و ملییک هییر دو ب ی یییکشییکم زادنیید دوسییيده ،هرگ ی از یییکدیگییر اییدا
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نشییوند» (نام ی تنسییر . 54 :4933 ،در دینکییرد ني یی  ،ک ی نُماینییدة فرهنییگ زردشییتی عص ییر
ساسییانی اسییت ،بسي ییار ب یی همراهییی دی یی و دول ییت تیکي یید شییده اسییت (کتییام سییوم
دینکیییرد33 ،13 ،13/4 :4931 ،ا زنییییر 35-31 :4977 ،ا لییییا انچییی از ونیدیییییداد در
اییدایی دویشییکار ليییامبر و لادشییاه بيییان شیید ،ممکی اسییت زیرسییادتی زروانییی داشییت
باشییدا ليییامبر کیی یییاداور هرمیی د و دور ِ او از فرمییانروایی بییر اهییان و لادشییاه ،کیی
تیییداعیکننیییدة اهیییریم و چيرگیییی او بیییر گيتیییی اسیییت .البتی ی  ،منیییابب میییت صییید در
بنیییدهش ،امشییيد ،اینکیی دییی را از هرمیی د نمیییلییذیرد ،نییادانی میییدانیید و قبییول
لادشاهی را ایسیتادن بییر راه دییوان مییلنیدارد کی دیود نشیانی اسیت بیر ایدایی ماهيّیت
اییی دو .او لیییا از ایییی سخییی  ،اميختگییی و همراهییی ایییی دو را سییبب رستگیییار
میدانید (. Saddar Bundehesh, 1909: 100
 -2-2زروان و زروانگرايی در متنهای پهلوی زردشتی
انگونیی کیی از متنییی تورفییانی برمیییاییید ،نیی د بردییی مردمییان ،اعت ییاد بیی زایییش
زروان و دو مينییو همیی اد واییود داشییت کیی در ان مییت  ،مانویییان بیی بییرادر دوانییدن
هرمی د و اهییریم و اینکی دیییو بی حرکییت افتییادن اهییان را بی هرمی د امودتی اسییت،
انت ییاد کییردهانیید« :وگوینیید کی هرمی د و اهییریم برادرنیید و بنییا بییرای سییخ  ،بی ویرانییی
رسییند .نيرنییگ و سییرزنش گوینیید بیی هرمیی د کیی او را مییاهمیدیییو ،کشییور را روشیی
کییردن امودییت» ( Boyce, 1975: 175ا امّییا مییا نشییانی از ای ی اسیینوره در اوسییتا و
مییت هییا لهلییو زردشییتی نمیییبينییيم .البت ی  ،اگرچ ی اسیینورة زروان در متییون زردشییتی
اشیکار نشییده و دییدا برتییر ایی مییت هییا ،ایی د زروان نبیوده اسییتا از انجییا کی بسییيار
از اییی مییت هییا لهلییو زردشییتی بازمانییدة فرهنییگ ساسییانی هسییتند و دورة ساسییانی،
عصییر چيرگییی تفکییر زروانییی بییر تییودة مییردم بییوده (بهییار 997 :4935 ،باورهییا زروانییی
در ای مت ها فراوان اشکار شده است ک ليشتر ب بردی از انها اشاره شد.
زمیییان (زروان ان وایییود مسیییلم و بیییدیهی کیی بیی هیییي رو انکارلیییذیر نيسیییت،
(ماتيکییان یوشییت فریییان 17 :4955 ،در مییت بنییدهش ،برتییر و نيرومنییدتر از افییرینش
هرمی د و اهیریم اسیت .زمییان ،طیروری نیده بی کیار اهیان اسییت و سیببِ ارییان یییافت ِ
امییور و ییییابندهتیییری و اگییاهتییری اسییتا او اسییت کیی دانمییان مردمییان برمیییافکنییدا
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ت ییدیر مردمییان و افریییدگان را او رقییم میییزنیید و هییي ميرنییدها را از او رهییایی نيسییت

( Iranian Bundahišn, 1978:10ا لیییا زروان ،انگونییی کییی زادسییی رم نيییی

مییییگویییید ( Zātsparam, 1964: 15ت یییدیرگر ( brīngarاسیییت و او اسیییت

کیی منییابب بییا مییت مينییو دییرد ،بییر هییر چيی چيییره اسییت ( Dānāk-u Mainyō-ī
 Khard, 1913: 132ا 7امّییا اییی د زروان در اییی ميییان تنهییا نيسییت و در کنییارِ او،
وا ( Wāyدر لهلییو Vaiiu- ،در اوسییتا بیی م نییا فدییا و مکییان قییرار گرفت ی اسییت
( . Bartholomae, 1961: 1357در بنیییدهش لیییا از ییییادکردر زمیییان در م یییامِ
لای ی و مای ی افییرینش ،بیییدرنییگ از بایسییت بییودن وا بییرا افییرینش ،سییخ ب ی ميییان
امییییده اسییییت (1978:10

Bundahišn,

 . Iranianاو یمییییو

رودیییییو

( ، Eudemos Rhodiosشییاگردر ارسیینو و م اصییر هخامنشییيان (زمییان ابییاز تفکییر
زروانییی در ایییران نيی ن یین میییکنیید کی نی د همی نیییادر ایرانییی ،مفهییوم بییدیهی گيتییی و
ح ي یتر واحیید را ع یدّها مکییان و بردییی زمییان میییگوینیید ک ی از ان دو گییوهر و بنيییان
گيتیا ی نی هرم د و اهریم لدیدار شدهاند (دوش گيم . 012 :4935 ،
زروان و وا نیی تنهییا دو بیی بایسییت بییرا شییکنگيییر ِ افییرینشا بلکیی ت يییي کننییدة
سرنوش یتر مردمییان و دیگییر افری یدگان نيیی هسییتند .ان دو کییارگ ار نيرومنیید چییون سیی هر
( spihrدر لهلییییو  ،در اوستیییییا  θwāša-دارنییییید .در بنیییییدهش سیییی هر ،تییییی زروان
لنیییداشت میییشییود ( Iranian Bundahišn, 1978: 32کیی اهییانِ مییادّ (مکییان

در او اسییت و بیی همییي سییبب ،گییاه ان را بییا وا یکییی میییشییمرند (بهییار . 453 :4933 ،در
ایی کییيش ،سی هر ،ميییانجی مشیيّتر زروان بی مردمییان و افریییدگان اسییت .فردوسییی نيی  ،ای ی
باور زروانی را در دیباچ اشکار میکند و س هر را عامنِ هر نيک و بد میداند:
نگی کی بیدی گنبید تيی گیرد

ک درمان از او است و زو است درد

نی گشیت زمیانی بفیرسیاییدش

نی ان رنیج و تيیمیار بیییییگیی ایییدش
(فردوسی3/4 :4935 ،

در اییی سییخنان ،شییاعر اوصییافی چییون عییار بییودن از فرسییودگی و رنییج را بییرا

گنبیید تي گییرد برمیییشییمرد .در مينییو دییرد ،دربییارة زروان امییده اسییت« :زروان بییی-
کرانییی  ،بیییدون ليیییر و بییییمیییر

و بییییدرد و نافرسیییودنی و نالوسیییيدنی و بیییی-
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لتيارگی اسییت] و تییا ااودانیی  ،هییي کییا نتوانییید اییی صفیییات را از او] ستیییدن و از

دویشی یکار اش او را بییییقی ییدرت کی ییردن» ( Dānāk-u Mainyō-ī Khard,
1913: 44ا انیییدرز اوشییینردانا 17 :4979 ،ا بنیییابرای  ،از هماننییید ميیییان اوصیییاگ
اسییمان در سییخ فردوسییی و زروان در مينییو دییرد ،میییتییوان ب ی یکییی لنداشییت ای ی
دو ،یا ب ایا هیم بی کیار رفیت انهیا لیی بیرد .زادسی رم ،سی هر و زروان را در کنیار هیم

ماییی حرکییت افییرینش گفتیی اسییت ( . Zātsparam, 1964: 7در بنییدهش نيیی ،

دیییدیم کیی سیی هر ،تیی زروان اسییت .شییاید از همییي رو  ،بيگانگییان میییانگاشییتند کیی
اییی د برتییر ایرانيییان ،همییان گنبیید نيلگیییون اسییمان اسییت (هیییرودوت450/4 :4933 ،ا
بنونيسییییت 59 :4935 ،ا چنانکیی ی سیی ی هر در بنییییدهش ل ییییب دییییدا دارد و او را دارا
دییدایی دانسییت انیید و چییون زروان ،بییرا او نيیی دو ب یید نيییک و بیید تصییوّر کییردهانیید

( . Iranian Bundahišn, 1978: 166در ابيییات لییيشگفتیی نيیی میییبينییيم کیی
فردوسییی ،هییر نيییک و ب یید را ک ی بهییرة مردمییان و دیگییر مواییودات میییشییود ،از همییي
ایی د میییلنییدارد کی اشییکار اسییت ایی دیییدگاه ،بنيییانی زروانییی دارد .منییابب بییا مییت مينییو

دییرد ،دوازده بییر کیی سیی اهبدان هرم دنیید و هفییت سییيّاره کیی سیی اهبدان اهییریم انیید ،در
اسییمان اییا گرفتیی انیید و نيکییی را دوازده بییر و بیید را هفییت سییيّاره بیی مردمییان و

افرییییدگان مییییرسیییانند ( . Dānāk-u Mainyō-ī Khard, 1913: 45ليشیییتر
دییدیم کی در بیاور زروانییی ،لادشیاهی بییر اهییان بی اهییریم سی رده شییده اسیتا بییر ایی
بنيییان ،بییدیهی اسییت کیی سیی اهبدان اهییریم ا ی نییی هفییت سییيّاره ،دسییت بییازتر در
هسییتی و تیّيرگییذار بيشییتر داشییت باشییند .فردوسییی نيیی کیی متیییّر از اییی اندیشیی

اسیییت ،در دیباچییی اورده اسیییت« :ابیییر ده و دو ،هفیییت شییید کددیییدا » (فردوسیییی،
 . 5/4 :4935چيرگییی هفییت سییيّارة اهریمنییی بییر اهییان ،بییدبينی بییی هسییتی را رقییم
دواهیید زد و اینک ی نباییید ب ی هییي نيکییی گيتییی اعتمییاد ک یردا «چ ی  ،نيکییی گيتییی چ یون
ابر اسیت کی بی روز بهیاران ایید کی بی هیي کیوه بیاز ن ایید» ( ;Dānāk-u Mainyō-ī

 Khard, 1959: 44ا . Saddar Nasr, 1909: 78بییدبينی ب ی زنییان ني ی  ،در اندیش ی
زروانییی روا دارد 3و ایینا مّنیید ،مت لییب بیی اهییریم اسییت و اصیین مییادینگی بییا
اهیییریم همسیییان لنداشیییت شیییده اسیییت (زنیییر . 030-034 :4931 ،در میییت بنیییدهش،

 / 41نمودها زروانی در مت ها ایرانی...

هرم د دنام ب نیو زن مییگویید « :میرا نيی ی کی هرمی دم ی مییازار ا امّیا اگیر می
افریدها مییییافتم کی میرد از او بسیازما 3لیا می هرگی تیو را نمییافرییدم کی تیو را
ان گونییی بیییدبختی از اهیییی اسیییت» . Iranian Bundahišn, 1978: 108( 42در
سییخ زادس ی رم ني یی  ،میییبينییيم ک یی اه ییریم بییا اهییی افییت میییشییود تییا مادگییان را
بيایید و ب وسيل انان ،مردان ني الوده شوند (. Zātsparam , 1964: 143

انچیی گذشییت ،اشییارها کوتییاه و نییاقب بیی بردییی مظییاهر زروانییی در مییت هییا
لهلیییو زردشیییتی بیییود .در لیییی ،بیییا بررسیییی و تحليییین دو وا ه در دو میییت لهلیییو
زردشتی ،بازتابی دیگر از زروانگرایی ای مت ها را مینمایيم.
( jud-bēš -1-2-2جدادشمن) ،هرمزدِ زروان

در اییایی از مییت بنییدهش ،انگییاه ک ی وی یییگیه ییا هیرم یی د ،در لییا از اف ییرینش
ی ییاد میییگیییرددا یکییی از وی یییگیه ییایی ک یی بیرشمییییرده میییش ییود jud-bēš ،اسییت

( . Iranian Bundahišn, 1978: 8مکنییی

 ،اییی وا ة مرکییب را «بیییازار و

لییادزهر» ( Mackenzie, 1971: 47و مهییرداد بهییار «ضییدّ بیید » (فرنبیید دادگییی،
 95 :4932ترامیییی کیییییرده اسییییتا امّیییییا اگییییر وا ة  judرا بیییی م نییییی «ایییییدا»

( Mackenzie, 1971: 47و  bēšرا «اسیییيب و دشیییمنی» بیییدانيم ،م نیییی «ایییدا
دشییم » از ان بي ییرون دواه یید امیید کییی تییداعیکننییدة هرم ی در زروان اسییتا هموک ی از
دشییم دییویش کی بییا او ليوسییتگی داشییت ا ی نییی اهییریم اییدا شییده اسییتا دو بنییی کی
از اصییلی یگان ی چییون زروان زاده شییدند و لییا از زاده شییدن ،هریییک در ت ابیین بییا هییم
در لندار و گفتار و کردار قرارگرفتند.
( gyān ī gēhānīgān -2-2-2جان جهانیان) ،زروان و نوروز

در مییت م ییاه فییروردی روز د ییرداد ،در اب ییاز مییت  ،زردشییت از هرم یی د میییلرسیید چییرا
مردمییان اییی روز را (روز ششییم فییروردی  ،نییوروز بیی ر  ،شییب سییور ازاده کيخسییرو و
گییرفت کیییي سیییياوش اسیییت

44

بیی ر تیییر از هیییر روز مییییداننیییدز هرمیی د در لاسیییخ

زردشییت میییگوییید« :ا زردشییت اسیی تيمانآ در مییاه فییروردی روز دییرداد ،اییانِ اهانيییان
( gyān ī gēhānīgānرا افریدم» (متون لهلو . 904 ،414 :4974 ،
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ليشییتر در بنییدهش دیییدیم زمییان (زروان  ،دارا ن شییی لویییا در افییرینش اسییت .در
ای ی اّییر امییده اسییت ک ی هرم ی د ناچییار اسییت بییرا لدیییدار افییرینش نيکییو ،زم یان را
بيافرینیید« :هرمیی د بیی روشیی بينییی دییید کیی مينییو لليیید (اهییریم

هرگیی از اسییيب-

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

زمیییان ،روا

نَبییوَد .چیییون زمیییان بيافرینییید ،افرییییدگانِ اهیییریم را نيیی روا

بِِبی یوَد»

( Iranian Bundahišn, 1978: 8ا لییا نخسییت افریییدة هرمیی د« ،زمییان» شیید:
«هنگییامی ک ی افریییدگان را افرییید ،زمییان دیرنییدهدییدا ،نخسییتي افریییده بییود ک ی او را
فرازافریییدا چ ی  ،لییيش از اميختگییی ،هم ی  ،بیییکران ی بییود و هیرم یی د ،کران ی منیید از ان
بیییکرانی زمییان] بيافرییید کی از ابییاز افییرینش کی افریییدگان افرییید تییا بی فراییام ک ی
مينییو لليیید (اهییریم

بيکییار بَییواد ،دورة دوازدهه ی ار سییال اسییت ک ی کران ی منیید اسییت»

( . Ibid: 10ازگفت ی هییا زادسیی رم ني یی  ،اشییکار اسییت ک ی زروان در شییکن دادن بیی
هسییتی ،ن ییش بنيییادی دارد« :زروان سیی اوار بییود کیی افییرینش هرمیی د را روایییی کنیید»
( . Zātsparam,1964: 8در رسییال علمییا اسیی م نيیی  ،کیی زروانگرایییی افراطییی
در ان اشییکار اسییت ،زمییان عامیین همیی افییرینش گفتیی میییشییود کیی دییود از چيیی
افریییده نشییده اسییت« :در دی ی زردشییت چنییي ليییدا اسییت ک ی اییدا از زمییان ،دیگییر
هم افرییده اسیت و افرییدگار ،زمیان ،اسیت و زمیان را کنیاره لدیید نيسیت و بیای لدیید
نيسییت و بی لدییید نيسییت و هميشی بییوده اسییت و هميشی باشیید و هرکی دییرد دارد ،نگوییید
ک ی زمییان از کجییا امیید .بییا ای ی هم ی ب رگییوار ک ی بییود ،کسییی نب یود ک ی و را افریییدگار
دوانیید » (علمییا اسیی م 944 :4931 ،ا بنییابرای  ،اییی دوازدههییی ار سییال عمیییر اهییان کیی
زمییان کرانیی منییدش میییدواننیید و در ان افریییدگان هرمیی د و البتیی مخلوقییاتر شییریراهریم
مجال اوین مییابنید ،بییوایود زمیان ،امکیانلیذیر نمییشیدا بیر ایی بنيیان ،مییتیوان چنیي
لنداشییت ک ی م صییود از «اییان اهانيییان» در سییخ لییيشگفت ی  ،همییان زمییان یییا زروان اسییت
ک ی در نییوروز لدیییدار شییده و نویسییندة مییت  ،لییيش از هییر واق یی ا  ،ب ی لدیییدار ان اشییاره
کییرده اسییتا عییاملی ک ی چ ی افریییدة هرم ی د باشیید و چ ی نباشیید ،در م یت هییایی ک ی در ان
هاهران دیدگاهها زردشتی را منرو میکنند ،ن ش بنيادی در افرینش دارد.
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بنییابر انچیی گذشییت ،ميییان نییوروز و زروان ليونیید و ن دیکییی واییود دارد .بییرا
اّبییات اییی ليونیید ،میییتییوان بیی سییخنان کتییایون م دالییور اسییتناد کییرد .او نییوروز را
«یادمییان تییوالی دو حادّیی مجیی ا و متمییای »ا ی نییی «مییر

و دیگییر بییاززایی و تولییدر

اییاودانی» میییلنییدارد و م ت یید اسییت امیییروزه ،مییا صییرفان بیی بییاززایی دراشیی نییوروز
تواّی داریییما درحییالیکی اسیینورههییا کهی در ليونیید بییا نییوروز ،حادّ ی مییر

را ني ی

بازتییام میییداده اس یت .او از تییازش اهییریم ب یر افییرینشِ هرم ی د ،در روز نخسییت فییروردی
و کشیییت شیییدن کيیییومرث در سیییی سیییال لیییا از ان بیی وسیییيل اهیییریم در روزِ نخسیییتي
فروردییی سییخ میییگویییدا سی ا ب ی ایی نکتی اشییاره میییکنیید ک ی در روایییتهییا که ی
داسییتان افییرینش ایرانییی ،نخسییتي مییرد ،گییاه کيییومرث گفتی شییده اسییت وگییاه سییياوشا
لا «از انجیا کی زاینیده ميرنییده اسیت ،میر ر اساطییير ادمیی بی ایی نخسیتي انسیان
منسییوم اسییت و زمییانِ ان ،روز هرم ی د اسییت از مییاه فییروردی ا ی نییی نییوروز رسییمی و
ملییی .لییا از اییی مییر  ،رسییتادي

اسییاطير رو میییدهیید کیی بییاززایی نخسییتي

انسیییان اسیییت و زایی یش ایییاودانگی و  .ایی ی ایییاودانگی در کالبییید فرزنییید سیییياوش،
کيخسییرو ،زنییدة ااوییید رو میییدهیید ،در روز دییرداد ،مییاه فروردیییی  . ...بیی اییی
اعتبییار ،اش ی ن یوروز ،بازمانییدة ایينییی م یدّ

اسییت ک ی در ابییاز سییالا ی نییی لییارها

بریییده و کران ی منیید از زمییان بیییکییران برگ ی ار میییشییده اسییت .در ان نخسییت ب ی مسییئل
افییرینش ادمییی و مییر

انسییان نخسییتي میییلردادتی انیید و سی ا بییاززایی او» (م دالییور،

 . 54 ،55-55 :4937م دالییور ضییم اشییاره ب ی نالسییند بییودن رسییم س یوگوار ا شییيون و
موی ی و سییياهلوشییی در دی ی زردشییتی ک ی البت ی درب یارة سییياوش ،ل یدر کيخس ییرو ،دیییده
میشود و بردی دیین دیگیر ،چیون زنیده و بیا تی میادّ بی اهیان دیگیر رفیت  ،بی ایی
نتيجیی میییرسیید کیی «کيخسییرو و اسییاطير و در بنيییاد دییود نسییبت بیی دییی زردشییت
بيگانی اسییت» (همیان 57،51 :ا درحییالیکیی کيخسییرو و همییي طیور سییياوش ی کی بهییار
او را بییا دمییوز ( 40 Dumuziدییدا شهيدشییونده و برکییتبخشیینده در سییومر و بابیین
میییسیینجدا هموک ی هییر سییال ب ی هنگییام نییوروز از اهییان مردگییان بییازمیگ یردد (بهییار،
 035-031 :4935ییی در اشیی نییوروز اهميّییت فراوانییی دارنیید و میییدانییيم کیی بخییش
ب رگییی از حماسیی ملییی ایرانيییان نيیی در ليونیید بییا انهییا اسییت (می دالیییور 55 :4953 ،ا
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لییا مییی دالور بیی درسییتی میییگوییید «کیی در شییالودة داسییتانهییا شییاهنام  ،اّییار
بازمانییده از قداسییتی مت لییب ب ی کهن ی دینییی عتي ییی را میییشییود بازیییابی کردک ی بییا اش ی
نییوروز و تییوالی ت ییویمی برگ ی ار ایییي هییا و ادابییی باسییتانی تناسییب دارد و بییا حدییور
بنيادی زروان یا ددا زمان در اساطير ایرانی هماهنگ است» (همو. 55 :4937 ،
در ليونییید نیییوروز و زروان ،ایی ی نکتی ی نيی ی اف ودنیییی اسیییت کی یی دوازده روز نی ییوروز،
نمییایش دهنییدة دوازده مییاه سییال اسییت و گویییا انچیی در اییی دوازده روز رو میییداده،
سرنوشییت هم ی سییال لنداشییت میییشییده اسییت (بهییار035 :4935 ،ا بلییو باشییی 42 :4933 ،ا
لییا نییوروز بییا ت ییدیر کیی زروان رقییم میییزده ،در ليونیید اسییت .میییدانییيم کیی در اوسییتا
اشیارها بی نیوروز نشییده اسییت (بهییرامی 54 :4933 ،و ایییی دییود دليلییی اسییت تییا ب ذیییریم

ایی اشی  ،انگیونییی کییی بهیییار میییگوییید ،اشیینی اریایییی نبییودها بلکی ان مت لییب بی بییي -
النهییری اسییت و در بابیین و سییومر روا داشییت اسییت (بهییار . 033-037 :4935 ،در اشیی
نیییوروز بیابیییلی و سیومیییر کیی عيییید اکيتیییو ( 49 Akituنیییام داشتییی اسییت ،در بخشییی از
اشی یی کی ی ان را زا می ییو

( 41 Zag-Mugمییییگفتنییید ،سرنوشیییت مردمیییان ت يیییي

میییشیید و «اهییان راهییش را ب ی سییو دوازده مییاه دیگییر میییگشییود» (اسییماعينلییور:4937 ،
 . 33در اییی اشیی  ،منظومیی افییرینش ارنومییا الییيش ( Enuma Elishدوانییده میییشییده
ک ی درونمای ی بنيییادی ای ی منظوم ی  ،از ایییي لییراوازة «تثبيییت سرن ییوشت» سییخ میییگوییید.
در طییول ای ی منظوم ی  ،ای ی دان س ی ب یار ،در روزهییا هشت ییم و یییازدهم اش یی سییال نییو ،در
مکییانی بیی نییام اوم شییوکينا ( Ub Shukinnaی هماننیید سییرا ت دییییر ني یییور ،مرکییی
دینییی سومرییییان باسییتان ی گیییرد میییامدنیید و در انجییا ت ییدیر اسییمانی رقییم میییدیییورد
(سییاندرز 429 :4933 ،ا لیییا میییبينییيم کیی نییوروز ییی نمییاد از دوازده مییاه سییال و دوازده
هی ار سیال اهیان (زمیان کرانی منید یی ن شیی ف ّیال در ت يییي سرنوشیت مییردمان داشیت اسییت
و دارد و ب ای واسن میتوان ليوند ان را با زروان (زمان بیکران دید.
 -3نتیجهگیری
در اوسییتا مت ییدّم ،از زروان بییا صییفاتی چییون «بیییکرانیی » و «فرمییانروا در زمییانی
دیرمییان» یییاد شییده و گویییا از انجییا ک ی زروان ،دییدا بییرم ایییران بییوده ،در وندیییداد
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کیی در بییرم ایییران گییرد امییده ،تواّیی بيشییتر بییدو شییده و در کنییار دیگییر اییی دان
سییتوده شییده اسییت .در ای ی بخ یشِ اوسییتا ،از راه زروانسییادت نییام بییرده شییده اسییت ک ی
بیی چينودلیین میییرسیید .نیی تنهییا در اوسییتا کیی در مییت هییا لهلییو نيیی  ،اشییارها بیی
اسنورة لدیید امید ِن هرمی د و اهیریم نشیده اسیت و تنهیا مییتیوان بردیی اعت یادات در
مکتییییب زروانییییی را همچییییون ن ییییش بنيییییادی زروان در افییییرینش و همییییي طییییور
دویشییکار او را در ت ییدیر مردمییان و مواییودات دییید .اییدا از اییی بازتییامهییا
زروانییی در م یت هییا ،بییا نگییاهی تیوییینگرایان ی در بردییی اسیینورههییا و روایییات ایرانییی،
نشییان هییا بيش یتر از زروان و دو فرزن ییدر هم ی ادش یییافتيم .در مییت علمییا اس ی م ک یی
یییکس ییره زروانییی اسییت ،هرم ی د و اهییریم برامییده از اتییش و ام دوانییده شییدهانییدا
نیی زادة زروان .در زاميادیشییت نيیی  ،اییی د ا ر کیی فرسییتادة هرمیی د اسییت بییا ا

کیی

اهریمنییی اسییت ،بییرا بیی دسییت اوردن فییره میییسییتي د .یییاریگر ا ر نيیی  ،اردیبهشییت
اسییت ک ی او نگاهبییان اتییشهییا زمينییی اسییت و بییا اتییش در ليونیید .فییره نيیی  ،کیی در
لایییان سییتي بیی ا ر میییرسیید ،ایینا اتشییي دارد و دییود در یشییتی از اوسییتا در برابییر
ا

قیییرار مییییگيیییرد و او را فیییرو مییییکوبییید .در سیییو دیگیییر ا

(ا دهیییا  ،منیییابب

وندیییداد ،درون ام افریییده شییده اسییت .در بنییدهش نيیی  ،ليونیید او بییا ام دیییده مییی-

شییودا لییا ،در یییکسییو ا ر هرمیی د و دیگییر سییو ،ا

اهریمنییی قییرار میییگيییردا

ت ابیین اتییش و اما هرمیی د و اهییریم  .در اسیینورة امشییيدر وندیییداد نيیی  ،دیییدیم کیی
چییون زردشییت از هرمیی د لرسییيد دیییی را نخسییتبییار بیی کییی عرضیی کیییرد  ،او در
لاسییخ ب ی امشییيد اش یاره میییکن یید .هیرم یی د میییگوییید :ليییامبر را ب ی امشییيد ليش ینهاد
کییردم ،او سییر بییاز زدا لییا لادشییاهی و گسییتردنِ اهییان را ليش ینهاد کییردم ک ی لییذیرفت.

ایی سییخنان بی گونی ا اسیت کی از ان اعت ییاد بی ایدایی دیی و شییاهی برداشییت مییی-

شییود .منییابب بییا مییت هییا لهلییو  ،ای ی اییدایی دی ی و شییاهی لییذیرفتنی نيسییتا امّییا در
اسیینورة زروانییی ،زروان ،حاکميّییتر بییر گيتییی را بیی اهییریم داده اسییت و چيرگییی بییر
مينییو را بیی هرمیی د بخشییيده اسییت .در مییت صیید در بنییدهش ،امشییيد قبییول لادشییاهی
ب یدون ليییامبر را بییر راهر دیییوان ایسییتادن ،گفت ی اسییت ک ی همییي نکت ی مییا را بییر ان میییدارد،
اسیینورة لییذیرفت لادشییاهی در وندیییداد ،زیرسییادتی زروانییی دارد .در مییت بنییدهش نيیی ،
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دیییدیم کی یکییی از وییگیییهییایی کی بییرا هرمی د برشییمرده شییده ،صییفت  jud-bēšاسییت
ب م نیی «ایدا دشیم »ا ایی بیدان م نیی ا سیت کی هرمی د از دشیمنی کی بی او ليوسیت بیودها
ی نییی اهییریم اییدا شییده اسییت .اییی سییخ تییداعیکننییدة زروان و دو فرزنیید او اسییت .در
مییت مییاه فییروردی روز دییرداد ني ی  ،زردشییت از هرمیی د میییلرسیید :چییرا دییردادروز از مییاه
فییروردی را بی ر

میییدارنیید کی نییوروز بی ر  ،شییب سییور کيخسییرو و روز گییرفت کيیی

سییياوش اسییت و هیییرم د لیییاسخ میییدهیید :چییون در اییی روز اییان اهانيییان ( gyān ī

 gēhānīgānرا افرییییده اسیییتا ان را بییی ر

مییییدارنییید .منیییابب میییت بنیییدهش و

وزیییدگیهییا زادسیی رم و علمییا اسیی م دیییدیم کیی زمییان (زروان  ،نخسییت افریییده و
عامیین ایجییاد اهییان اسییتا لییا ب ی گون ی ا باییید او را اییانبخشیینده ب ی اهانيییان لنداشییتا
همانگون ی ک ی هرم ی د او را چنییي نییامی داده اسییت .زروان بییا نییوروز ني ی در ليونیید اسییت .روز
کيییومرث اسییت کیی گییاه او را بییا سییياوش یکییی لنداشییت انیید و

نخسییت نییوروز ،روز مییر

روز ششیییم را روز لدییییدار شیییدن کيخسیییروا لیییا ،از ییییکسیییو میییر

و از دیگیییر سیییو

بیاززایی دییده میشود ک با دو ب د اهریمنی و هرم د زروان در ليوند است.
يادداشتها
 .4بنگرید. Bartholomae, 1961: 1703; Nyberg, 1974: 2/232 ( :
 .0ا لیییم یدّم م ت یید اسییت ،کسییانی کی از ای ی بنییدها گییاتهییا تیوییین زروانییی داشییت ان ید ،روو
حییاکم بییر سییرود زردشییت را درنيافتی انیید .زردشییت در همی اییا شییيفت اهرامی دا اسییت .اگییر زردشییت بی

اصیین دیگییر چییون زروان بییاور داشییتا دسییتکییم یییکبییار باییید نییام او را ب ی زبییان میییاورد (ا لییی-
م ییدّم . 11 :4931 ،نيبییر

هییم بییر ان اسییت کیی در سییرودها زردشییت ،بییایتری دییدا اهییورام دا

است و نمیتوان لدر دو هم اد را زروان دانست (نيبر . 423 :4939 ،
 .9بردیییی لیوهنیییدگان ،اییی دییییدگاه م داییییی را در میییت بنیییدهش ،تحریفیییی از اندیشیی زروانیییی
دانست اند (بنونيست. 70 :4935 ،
 .1بنگرید( :بهار43 :4933 ،ا ک از 42 :4932 ،ا . Boyce, 1975: 60

 .5فیییییره در فارسیییییی باسیییییتان ،farnah- :در اوسیییییتا xvarənah- :و در لهلیییییو  farrییییییا

 ،xwarrahنيروی یی اسییمانی اسییت ک ی در واییود هریییک از م ییردمان نهییاده شییده اسییت و سییبب مییی-
شییود ک ی شییخب در انجییام کارهییایی ک ی ب ی عهییدة او اسییت ،ک ییاميامت ییر باشیید .در مییت هییا لهلییو ،
فیره هیمم نییِ دویشکییار اسیت و دویشکییار بیی م نییِ انجیام دادنِ وهيفی اسیت .فییره را بی انییواعی

 / 02نمودها زروانی در مت ها ایرانی...
چییون فییرة اییی د  ،لادشییاهی ،ایرانییی ،موبیید و ليییامبر و فییرة همگییان ت سییيم میییکننیید .بنگرییید:
(اموزگار. 952 :4937 ،
 .5بردیییی لیوهنیییدگان ،سیییتي ا ر و ا

در اوسیییتا را بیییا ایییدال کیییاوه بیییا ضی یحّا

در شیییاهنام

سنجيدهاند و گفت انید کیی کیاوه ،از انجیا کی اهنگییر اسیت بییا ا ر (اتیش تنبيیب میییابید کیی ابیی ار
اهنگر است (موسو و دیگر . 452-417 :4933 ،

 .7در مينییو دییرد گفت ی شییده اسییت ک ی کییار اهییان ب ی بخییت ( brīhو زمان ی امکییانلییذیر اسییت

کیی او همییان زروان نيرومنیید ( Zurwān pādixšāyاسییت ( Dānāk-u Mainyō-ī Khard,
 1959: 85ا لییا انگییاه ک ی در ان مییت میییاییید :بخییت بییر هییر چي ی
بدان م نی است ک زروان بر هر چي

چيییره اسییت (Ibid: 132

سينره دارد.

 .3در ای باره بنگرید( :اردستانیرستمی. 51-07 :4939 ،
 .3زنییر ،ایی لییاره از مییت بنییدهش را بنییا بی دییلییی زروانییی میییانگییارد .او میییگوییید :در ایی قن ی ،
هرم ی د دییود را نییاتوان نشییان میییده ید ک ی ای ی بییا شخص یيّت هرم ی د در دی ی زردشییتی مناب ییت نییداردا
همچني در ای لیاره از میت  ،هرمی د تلویحیان اميی ش انسیی را نکیوهش مییکنید کی ایی نيی بیرد گ
سنت زردشتی است (زنر. 039 :4931 ،

 .42در مییت بنییدهش ،زن را در مییاده دیییو بیی نییام اهییی ( Jahīنمادینیی میییکننیید .اییی دیییو بییا

اهییریم هییمابییوش میییشییود و کيومیییرث را ابیییوا میییکنییید .اهییی تبیهکیییار از زادگییییان اهیییریم
اسیییت .او اهییییریم ِ را برمییییدي انییید کیییی از دعییییا هیرمی یی د بيهی ییوششی ییده اسیییت ( Iranian
. Bundahišn, 1978: 40

 .44بنگرییییید( :بيرونییییی999 :4933 ،ا رووایمينییییی00 :4975 ،ا بهرامییییی54 :4933 ،ا م دالییییور،
5 :4937ا بهار. 031 :4935 ،
 .40دوم یوز  ،ای ی د اسییت ک ی ایشییتر ( ، Ishtarیکییی از شییش دییدا ِ مه یمّ بییي النهییری و ای ی د
بییانو ِ عشییب ،عاش یبِ او میییشییود .دومیییوز  ،نمییاد افتییام بهییار اسییت .او در هنگییام لیییایي از نيییرویش
کیاستییی میییشییود و ب یی زییییر زمییي میییرود و ایشییتر در طل یبِ او ،راه ییِ زیی ییرِ زمي یی میییشییود ک ی در
بیییي النهیییری ان را سیییرزمي ِ مردگیییان مییییلندارنییید .در زییییر زمیییي  ،ای دبیییانویی بی ی نیییام ارشیییکيگال
( Ereshkigalو نرگیییال ( Nergalحدیییور دارنییید کییی اییییی دانی سیییختگيرنییید و سرنییییوشتر
درگیذشتگیییان را بیی دسییت دارنیید .دومییوز  ،گرفتییارِ انهییا میییشییود .ایشییتر ،بییرا وارد شییدن بییدی
سییرزمي  ،درِ ان را میییکوبییدا ولییی راه بییدانجا نمیییبییرد .او تهدییید میییکنیید ک ی اگییر راهییش ندهنیید،
مردگیان را بی ایان زنیدگان دواهید انیدادت و بیدی تهدییید ،بییدانجا وارد مییشیودا امّیا بی ایی شییر
ک ی مصییا بی را تحمّیین کنییدا لییا ه ی اران بيمییار او را فرامیییگيییرد .او باییید از هفییت دروازه بگییذرد و
در هیییر دروازه ،قسیییمتی از لبیییا

و وسیییا ن زینتییییاش را از دیییود دور کنییید تیییا سیییرانجام برهنی ی وارد

دنيییا مردگییان شییود .در زمییان حدییور ایشییتر ،در زیییر زمییي  ،مردمییان و اانییداران و گيییاه ،همگییی از
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زایییش بییازمیماننیید و زمییي از مهییر تهییی میییشییود و اهییان اشییفت میییگییردد .مردمییان دسییت بی نيییایش
برمیییارنیید و دییدایان ن یی در انکییی ( ، Enkiدیییدا ِ ام و حکمییت میییرونیید و ب یا ص ی ودی یدر او کسییی
را ن ی د ایشیت ییر میییفرسییتند .ایشییتر ب ی شییر ر ب ییازگرداندنِ دوم ییوز  ،حاض ییر ب ی ب ییازگشت میییشییود.
د ییدایان ای ی درد ییواست را میییلذیرنیید و ایشییتر ارادة اهییان بییای میییکنیید و ای ی دان بیییرا رهیییاییِ او از درد
و بيمییار  ،ب ی فرم یان انکییی بییر او ام میییری یی ندا لییا از گ ییذر از همییان هفییتدروازه ،لبیییا و زینییت دییود
را بیییازلا میییگيییرد تیییا سییرانجام ب ی رو ِ زمییي میییرسییدا درحییالیکی دومییوز بییا او اسییت و بهییاران اسییتا
امّیا دومیوز نمیی توانید ااودانی در بییای ِ زمیي بمانید و بایید بخشیی از سییال را در زییر زمیي بی سیر بَیرَد و در
هنگییامِ بهییار بییازگردد .ایشییتر ب ی عش یبِ دومییوز در هنگییام بهییار ،اهییان را بییارور و سییرزنده میییکنیید .بنگرییید:
(اموزگار121-129 :4937 ،ا وارنر009-004 :4933 ،ا هو . 15-10 :4934 ،
 .49اکيتیو ،اشی هیایی ویییة ده انیان بیوده کی در هنگیام شیخمزنیی و تخیملاشیی و همیي طیور بیی
هنگام درو برگ ار میی شیده اسیت .اکيتیو همیراه بیا وا ة لرستشیگاه ،بی م بید گفتی مییشیده اسیت کی
در ان رسییومِ ای ی اش ی ِ ده ییانی رو میییداده اسییت .ای ی اش ی  ،در بيییرون از شییهر برگ ی ار میییشییده

ک ی در انجییا لرستشییگاه هییم قییرار داشییت اسییت .در ای ی اش ی  ،دییدا ِ شییهر را سییوار بییر زورقییی مییی-
کردند و ب لرستشیگاه مییاوردنید و لیا از لییایانییافت ِ اییي هیا ِ در ليونید بیا اشی  ،بی شیهر بیازمی-

گرداندنی ید .در ایی ی اشی ی شیییاه در ن یییش دومیییوز  ،دیییدا شیییبانی ،بیییا بی ی ر بیییانو ِ لرستشیییگاه
همخییوابگی میییکییرده و بیی ر بییانو ِ لرستشگییاه از سییو ایی دبییانو ایشییتر ،سرنوشییت شییاه و کشییور
را بییرا سییال اینییده ت يییي میییک ییرده و بی ییدو نيییرو الوهيّییت میییبخشییيده اسییت تییا بییارور کشییور را
تدمي کرده باشد .بنگرید( :ارف ی. 431-439 :4937 ،
 .41شییبي اَشی زا

مییو

را میییتییوان در دانی کاشییت ِ ایرانيییان ،در هنگییام سییال نییو و تفیییل بییدان

دید .بنگرید( :بلو باشی. 13 :4933 ،
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 .03سییاندرز ،نانسیییکییی . 4933( .بهشووت و دوزد در اسوواطیر بووینالنّهوورين .ترام ی ابوال اسییم
اسماعينلور .چا چهارم ،تهران :قنره.
 .92شییاکد ،شییا ول . 4937( .یح ووّل پنويّ وت .ترام ی س یيّد احمدرضییا قییا مم ییامی .تهییران :نشییر
ماهی.
 .94شهرسییتانی ،محمّیید بیی عبییدالکریم . 0229( .الملوو و النّحوو  .قییدّم لیی و علییب حواشییي
ص والدّی الهوار  ،بيروت :اله ل.
 .90عبادیییان ،محمییود . 4937( .فردوسووی سوونّت و نوووآوری در حماسووه سوورايی .چییا دوم،
تهران :مروارید.
 .99المووای اسووالم بووه ديگوور رو  . 4931( .بی تصییحيع مسی ود ا لیییم یدّم (ایییي زروانییی ،
تهران :اميرکبير.
 .91علو  ،ابوالم الی . 4910( .بیانااديان .تصحيع هاشم رضی ،تهران :منبوعات فراهانی.
 .95فییرا  ،نییورترو  . 4973( .رمزکوو ّ :کتوواد مقوودّش و ادبیووات .ترامیی صییالع حسییينی،
تهران :نيلوفر.
 .95فردوسیییی ،ابوال اسیییم . 4935( .شووواهنامه .تصیییحيع ای ی ل دیییال یمنلیییب و همکیییاران (محمیییود
اميدسایر ششم و ابوالفدن دنيبی هفتم  ،تهیران :مرکی دایره الم ارگ ب ر

اس می.

 .97فرنبددادگی . 4932( .بندهش .گ ارش مهرداد بهار .چا دوم ،تهران :تو .
 .93قریب ،مهد  . 4953( .بازخوانی شاهنامه .تهران :تو .
 .93قشییير  ،عبییدالکریم ب ی هییوازن . 4935( .رسووالة قشوویريّه .ترام ی ابییوعلی حس ی ب ی احمیید
عثمییانی .بییا تصییحيحات و اسییتدراکات بییدی ال مییان فروزانفییر .چییا نهییم ،تهییران :علمییی و
فرهنگی.
 .12کاشیانی ،ع الیدّی محمییود بی علیی . 4934( .مصووبا الهدايووه و ماتووا الکاايووه .بییا تصییحيع
و م دّم و ت لي اتر ا لالدّی همایی .چا ششم ،تهران :هما.
 .14کتوواد سوووم دينکوورد . 4934( .دفتییر یکییم .گییرداور ِ ا رفرنبیید لسییرفرد اد و ا ربییاد لس یرِ
اميد .اراستار و اوانویسی و ترام فریدونِ فديلت ،تهران :فرهنگ دهخدا.

 / 01نمودها زروانی در مت ها ایرانی...
 .10کتوواد سوووم دينکوورد . 4931( .دفتییر دوم .گییرداور ا رفرنبیید لسییرفرد اد و ا ربییاد لس یرِ
اميد .اراستار و اوانویسی و ترام فریدونِ فديلت ،تهران :مهرایي .
 .19کریسییت س ی  ،ارتییور . 4935( .ايووران در زمووان ساسووانیان .ترام ی رشییيد یاسییمی .چییا
لنجم ،تهران :صدا م اصر.

 . 4933( .___________ .11مزداپرسووتی در ايووران قووديم .ترامیی بییيعاهلل صییفا .چییا
ششم ،تهران :هيرمند.
 .15ک از  ،ميرا لالدّی  . 4932( .مازهایز راز .چا دوم ،تهران :مرک .
 .15کویییاای ،اهییانگير کییوورای . 4933 ( .بنیادهووای اسووطوره و حماسووة ايووران .ترامیی
الين دوستخواه .چا سوم ،تهران :اگاه.
 .17گاتها . 4931( .دو گ ارش از ابراهيم لورداود .چا دوم ،تهران :اساطير.
 .13ماییکان يوشت فريان. 4953( .گ ارش محمود ا فر  ،تهران :فروهر.
 .13متووون پهلوووی . 4974( .گییرداور ااماسییباییی دسییتور منییوچهراییی ااماسییب اسییانا.
گ ارش و اوانوشت س يد عریان ،تهران :کتابخان ملی امهور اس می ایران.
 .52مختار  ،محمّد4973( .ال

 .اسطورد زال .چا دوم ،تهران :تو .

4973( ._________ .54م  .حماسه در رمز و راز ملّی .چا دوم ،تهران :تو .
 .50مییر بییویا . 4933( .آيووین زردشووت کهوون روزگووار و قوودرت مانوودگار  .ترامیی
ابوالحس تهامی .چا سوم ،تهران :نگاه.
 .59مییی دالور ،کتاییییون« . 4953( .شووالودد اسوواطیریز شاهنوووامه» .فیییرهنگ .کتیییام هفیییتم.
ب مناسبتر ه ارة تدوی ِ شاهنام  ،صب .73-59

« . 4937( ._________ .51نوووروز و شوواهنامه» .فرهنییگ مییردم (وییییهنامیی شییاهنام  .سییال
هفتم ،شمارة  01و  ،05صب .55-54
 .55مسکوم ،شاهرخ . 4931( .ارمغانمور ،تهران :نشر نی.

 . 4935( .__________ .55سوگ سیاو  .چا هفتم ،تهران :دوارزمی.
 .57مککال ،هنریتا . 4979( .اسطورههای بینالنّهرينی .ترام عبّا مخبر ،تهران :مرک .
 .53موسییو  ،س یيّد کییاهم و اشییرگ دسییرو « . 4933( .کوواود آهنگوور فرودسووت يووا خوودايی

فرود آمده» .بوستان ادم (ش رلیوهی  .دورة اوّل ،شمارة اوِل ،صب .452-417
 .53نامة ینسر بهگشنسی . 4933( .ب تصحيع مجتبی مينو  ،تهران :دنيا کتام.

 .52نيبییر  ،هنریییک سییامو ن . 4939( .ديوونهووای ايووران باسووتان .ترام ی سییي ال یدّی نجییم-
اباد  ،کرمان :دانشگاه شهيد باهنر.
 .54وارنییر ،رکییا . 4933( .دانشوونامة اسوواطیر جهووان .بیرگیییردان ابیوال یییاسم اسییماعينلییور.
چا چهارم ،تهران :اسنوره.
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