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 چکیده 
برروده و در دورة میانرره  خرردای زمرران هررای پهلرروینوشررتهکرره در  باسررتانی اسررت ایررزدانزُروان نررام یکرری از 

زروان شخصریتی کررامالی مسرتقل یافترره    ،برره عبرارتی در دورة میانرره   یابرد بره عنرروان خردای یگانرره ظهرور مرری   
دهررد. نمونررۀ چنررین تفکّررری  ترر ثیر قرررار مرری مررزدا و اهررریمن، ثنویّررت زردشررتی را تحررت و در رأس اهررورا

شررود و همررواره زمرران در دیرردگاه بشررری برره عنرروان خرردای خررالق   ه مرریدر اسرراطیر دیگررر ملررل نیررز دیررد 
زمررین و تفکّرررات اسررت. حضررور و نقررش نحلررۀ زروانرری و ایررن ایررزد زمرران در ایرررانجهران مررورد نظررر برروده 

نرام خردایان هرر     ،ای اسرت کره حتّری شخصری چرون مرانی کره بررای جلرب افکرار عمروم           به گونره  ،ایرانیان
-مری گرهارد، نرام زروان را بررای پردر عظمرت برر      ویش)پردرِ عظمرت( مری   منطقره را برر نرام ایرزد برزرگ خ     

کرره زروان چرره ترر ثیری بررر اندیشررۀ ایرانرری و دیررن مزدیسررنی    مسررئلۀ اصررلی پررژوهش ایررن اسررت    گزینررد.
ترروان مشرراهده نمررود؟ اسررت و بازترراب ایررن نقررش را برره چرره صررورت در متررون ایرانرری میانرره مرری   گررهارده

هررای آن بررر دیررن   گرایرری و ترر ثیرآموزه و رّدپررای زروان گفتنرری اسررت کرره برررای بررسرری ایررن ایررزد      
از منرابع مررورد اسرتناد و معتبررر    ،هرای پهلرروی ویررژه اندرزنامره مزدیسرنان و افکرار ایرانیرران مترون پهلرروی و بره    

ترروان آنهررا را برره عنرروان متررونی کرره بیررانگر شرریوة تفکّررر دینرری در ایررن دوره   قابررل ارجرراع هسررتند کرره مرری 
کرررد و بررا رویکررردی     داد و و برراور برره ایررن خرردا را در آنهررا پیگیررری    ی قرررارمررالک ارزیرراب  ،انرردبرروده

برراوری همچررون تقرردیرگرایی، هررای  زروانفررههررا و مؤلّکرررد کرره برخرری آمروزه تحلیلرری مالحظرره-توصریفی 
و همچنررین توسّررل برره دعررا و قربررانی،   ثیر نجرروم و سررتارگان در سرنوشررت آدمرری  سررتیزی و برراور برره ترر زن
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 مممقدّ.5
گشررته اسررت و برره دنبررال روحرری قدسرری مرریگرررا بررودهذات بشررری همررواره از ابترردا دیررن   

 گفررت دیررن نتیجررۀ نخسررتین ترروانواقررع مرری. درهررا برردان پنرراه برررد تررا از وحشررت ندانسررتن
اوّلررین  کوشررش اندیشررۀ انسرران، برررای دسررتیابی برره نرروعی احسرراس امنیّررت در جهرران اسررت.

گرفررت. پرسررتش آسررمان، زمررین،    هررای دیررن در پرسررتش مظرراهر طبیعرری شررکل    نشررانه
شرردن ذهررن انسرران جررای خررود را برره تفکرررّات متافیزیررک از     نباتررات در فراینررد فلسررفی 

برره عنرروان اوّلررین خرردایی کرره فاقررد  خرردا داد و آنچرره در پیشررینۀ اسرراطیری بسرریاری از ملررل
برراوری، انسرران  بینرریم. گرچرره در دورة بررروز دیررن   را مرری« زمرران»اصررلی مجرررّد اسررت،   

داشررت و معمرروالی خرردایانی برره    سررنجید و برراور آفرررینش را بررر پایررۀ روابررح انسررانی مرری   
اّمرا بره مررور ایرن تفّکرر جرای خرود         ،صورت جفتری ازلری دسرت در کرار آفررینش بودنرد      

ر برره خرردایی دو جنسرری داد کرره گرراهی نیررز جنسرریّت آن مشررخد نیسررت و از     را برره برراو
: 1696گیرررد ) برراقری،  شرردن ایررن غررول خرردای اولیّرره، جهرران هسررتی شررکل مرری    دریررده
هرررای باسرررتانی کیرررومرث  (. ایرررن غرررول خررردای اولیّررره در اسررراطیر ایرانررری در دوره  56

بینرریم کرره بررا  مرریتررر زروان را بررا همرران هیبررت عظرریم   امّررا در نگرراهی عمیررق  ،اسررتبرروده
همچنررین ایررن    آینررداهررورامزدا و اهررریمن از آن بیرررون مرری    ،دریررده شرردن زهرردان او  

خرردای اولیّرره در اسرراطیر هنرردی پرجرراپتی و در اسرراطیر یونررانی کرونرروس بررا لقررب   - غررول
  اند.زمان بوده

نکتررۀ مهررم باورهررایی اسررت کرره پیررروان ایررن   ،صرررف نظررر از منشرر  نخسررتین ایررن تفکّررر   
شرتند واینکره ایررن تفّکررات و باورهرا در طرول ترراریخ چره سریری را پیمروده و چرره         نحلره دا 

ترر ثیراتی بررر دیگررر ادیرران آن روزگررار برجررای گهاشررت وایرانیررانی کرره برره سرربب برراور      
( بررریش از همرررۀ ادیررران، بررره اختیرررار در افعرررال آدمررری بررراور     61، 6مزدیسرررنایی )یسرررنا 

نتیجرررۀ مجررراورت برررا ایرررن  در   (115و111، 1611داشرررتند)کای برررار، آسموسرررن،بویس،
دچررار چرره  ،تفکّررر کرره تقرردیرگرایی را برره عنرروان اصررل اولیّرره و اساسرری در خررود داشررت   

 تغییری در منش و گفتار و کردار خویش شدند؟
 بیان مسئلم.5-5

  هررا نیررز دیرردهزروان برره عنرروان ایررزد زمرران نرره تنهررا در نجررد ایررران کرره در دیگررر تمّرردن     
اسررت. برراور برره سررت کرره ایررن ایررزد بررومی ایررران نبرروده شررود و حتّرری گمرران بررر ایررن ا مرری

ر از تفکّراترری برگرفترره از اندیشررۀ گنوسرری اسررت  برراوری مترر ثّهررای زروانفررهزروان و  مؤلّ
هررای دینرری ایرانیرران و برره طررور خرراصّ   کرره بررر اثررر تمرراس بررا تمّرردن بررابلی وارد دیرردگاه  

قررع دو جنرربش واکرررد. درشررد و در گررهر زمرران در اصررول دینرری مزدیسررنی رسرروخ یمررانو
گرایرری اسررت کرره در  شناسرریم کرره نخسررتین آنهررا زروان عمررده را در کرریش زرتشررتی مرری 
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هررای بسرریار برره  هررای پایررانی روزگررار هخامنشرریان ریشرره بسررت و بررا گهشررت سررده    دهرره
ای فکررری بررا ویژگرری دگرانرردیش و بررا اهمیّررت در کنررار دیررن رسررمی       صررورت نحلرره 

ای کررره گونرررهبررره  ت خاصررری یافرررتتررردریج اهمیّررر( و ب251: 1613آورد ) برررویس، دوام
آفریننررده و موجررد ت مجرررّد و کررم اهمیّررت خررود، برره جایگرراه رفیررع  ایررزد زمرران از موقعیّرر
(. در مقابررل ایررن تفکّررر کرره بررر سرنوشررت      113: 1696)مزداپررور،  هسررتی ارتقررا یافررت  

اعتقرراد برره پررهیرز فلسررفۀ  ،آیرردآنچرره از اصررول بهرردین مزدیسررنان برمرری ،ورزدت کیررد مرری
فرررد انتخرراب راه نیررک و بررد اسررت، همچنرران کرره انتخرراب راه راسررتی و نیکرری    اختیررار در

بررر ایررن اسرراس و بررا توجرره برره      (111: 1619) کاویررانی پویررا،  رسرراندرا برره بهشررت مرری 
نگررز مخرالف باورهرای زروانری کره بررر تر ثیر گرردز اخترران و ابراختران برر سرنوشررت           

ر کرره همزیسررتی طرروالنی آدمرری وجبرگرایرری مطلررق مبتنرری اسررت، بایررد پرسررید ایررن تفکّرر  
ثیر  مرردّتی بررا اندیشررۀ مزدیسررنی داشررته تررا چرره حررد توانسررته اسررت بررر ایررن تفکررر ایرانرری ترر 

هررای نحلررۀ زروانرری را در باورهررای مزدیسررنان و متررون     فررهترروان مؤلّگررهارد و آیررا مرری  
کرررد؟ و مسررئلۀ مهررمّ دیگررر اینکرره اندیشررۀ مزدیسررنی کرره برره برابررری زن و پهلرروی مالحظرره
ر آزاد آنهررا ت کیرردی بسررزا دارد و در متررون کهن)اوسررتا( برردان ت کیررد دارد،   مرررد و اختیررا

گررردد و آیررا در متررون  لی در ایررن اصررول مرری در عصررر ساسررانی دچررار چرره تغییررر و تحرروّ 
مررردان را بازترراب ت یافترره از دیررنورهررای عامیانرره و همچنررین تفکّررر نشررئ  انرردرزی کرره با

 د ساخت؟باوری را مشخّزروانپای توان این تغییر نگرز را و ردّدهد میمی

 پیشینة تيقیق.5-0

ۀ اصرلی پرژوهش کره بررسری فلسرفۀ زروان در تفکررّات دینری برر پایرۀ          ئلبا توجره بره مسر      
واقررع اسررت. درتررا کنررون پژوهشرری مسررتقل انجررام نپهیرفترره  ،اندرزنامرره هررای پهلرروی اسررت

خررود بررا نررام نگررر و موشررکافانه در کترراب بحررث زروان را برره طررور جزئرری« آر.سرری. زنررر»
کرررده و در ایررن میرران از متررون پهلرروی در کنررار   بررسرری ،گررریزروان، معمّررای زرتشررتی

هرای  اّمرا بره طرور خراص بره ایرن مسرئله در اندرزنامره         ،اوستا و دیگرر منرابع کمرک گرفتره    
، ادیرران و مررهاهب در ایررران باسررتان مزداپررور در کترراب  کتررایوناسررت. پهلرروی  نپرداخترره

 هررای زروان برراوری از نظررر پژوهشررگران مختلررف اختصرراص   هفرربرره زروان و مؤلّ یفصررل
پرردازد. هاشرم رضری در    هرا مری  فره هرا و مؤلّ کرردن ایرن نشرانه   است و تنهرا بره برجسرته   داده

گرایررری ، بحرررث کلّررری دربرررارة زروان و زروانزروان در قلمررررو دیرررن و اسررراطیر کتررراب
ری در متررون دینرری و هررای زروان برراوفررهپهیرفترره مؤلّکنررد. در تحقیقررات انجررام ارائرره مرری

برره طررور خرراصّ متررون انرردرزی کرره باورهررای دینرری مزدیسررنان برره وضرروح در آنهررا دیررده   
  اند.شود، مورد بررسی قرار نگرفتهمی
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 ضرورت تيقیق .5-9

را  و مواضررع دینرری و سیاسرری  مسررائل اخالقرری جامعرره هررا بررا نظررر برره اینکرره اندرزنامرره      
هررای دورنررد و ر، و کررردار مررردم در گهشررته ، گفترراف اندیشررهدهنررد و معرررّبازترراب مرری

ویررژه در دورة ساسررانی، برره  ت آشررکار نیررز هسررتند کرره ایرانیرران، برره   گویررای ایررن واقعیّرر 
، انرردبسررتگی فررراوان داشررته هررایی بررا مضررمون اخالقرری و اجتمرراعی دل  سررخنان و نوشررته 

بررسرری ایررن اندیشرره کرره زروان برراوری کرره تررا حرردودی دوشررادوز دیررن مزدیسررنی در     
اسررت و ایررن ایررزد کرره حضررور آن در اوسررتا نشررانی از حضررور   زمررین حیررات داشررتهایررران 

 ،دوبراره قردرت یافرت    یمرانو آیرین  آن در باورهای دینری کهرن ایرانری اسرت و برا ظهرور       
تررا چرره حررد در تفکّررر ایرانیرران و اندیشررۀ مزدیسررنی رسرروخ و رخنرره کرررده و سرربب چرره      

 دارد.ای مالحظهاست از اهمیّت قابلتغییراتی شده
 
 . بيث0
 زروان کیست؟ .5- 0  
قررومی کرره در  -مرردارک نرروزی اسررت  محررتمالی ،نررام زروان ةرادربرر ترررین مرردارک مررا کهررن     

هررای شراخه اطرراف کرکروک فعلرری در عرراق سراکن بودنررد و بره زبران خرروری کره یکری از زیررر        
-za-arپریش از مریالد اسرت و در آن نرام      12ق بره قررن   گفتنرد کره متعلّر   اکدی اسرت سرخن مری   

wa-an       شررباهت بسرریار بررا نررام زروان دارد، مرردارک دیگررری نیررز داریررم کرره وجررود نررام ایررن
دهررد، از جملرره اوسررتا و آثررار مهررری اروپررایی  ولرری   ایررزد را پرریش از عهررد ساسررانیان نشرران مرری 
رسررد کرره مرردارک پهلرروی، مررانوی،   ساسررانیان مرری ةاطالعررات وسرریع مررا دربرراره زروان برره دور  

دهررد ) بهررار، زروان و دیررن زروانرری در دسررترس مررا قرررار مرری  ةارارمنرری و سررریانی بسرریاری دربرر 
1632 :122).  
 هررا و برردها، نیکرری و شرررهررا، خرروبهررا و برردیمررادر خرروبی ،در آسرریای غربرری و جنرروبی   

 و در باورهررای هنررد و اروپررایی مخررالف ةگردیررد. پدیرردر مرریو روشررنی و ترراریکی تصرروّ
دو رویرره در روم و وایرروی دوگانرره کرره برره صررورت یررانوس  اسررتههنررد و ایرانرری هررم بررود

  گرر برود  مینیرو در دیرن زرتشرت  جلروه    مینیرو و انگرره  بینری هنرد و ایرانری و سرپنته    در جهان
هنررد و ایرانرری ایررن دو پدیررده دارای یررک مررادر و یررک    و ا در بیررنش هنررد و اروپررایی امّرر

و برردی  منشرر  نبودنررد. شرراخۀ ایرانرری ترردریجای اهررورامزدا و انگررره مینیررو را همررزادان نیررک  
ا پررس از او امّر  ،د شردند. زرتشررت ایرن براور را مررردود شرمرد    دانسرت کره از آن مررادر متولّر   

 "کررران وارد عقایررد مزدیسررنان شررد ر سررر برره در آورد و بررا لقررب برریبرراز در اوسررتای مترر خّ
Akarna-  ای (. بررر طبررق نظریرره 131و  131: 1610) قرشرری،  "برره معنرری ابرردی و بیکررران

کرررد و مررورد موافقررت ژاک دوشررن گرریمن نیررز قرارگرفررت     کرره امیررل بنونیسررت ارائرره   
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هررای موجررود در ایررران پرریش از زردشررت برره عنرروان خرردای برتررر  زمرران در یکرری از کرریش
دانررد و شررد. نیبرررگ، زروان را خرردایی باسررتانی متعلررق برره غرررب ایررران مرری    سررتوده مرری

ن سررن (. کریسررت111: 1691انررد ) مزداپررور، مغرران مررادی پرریش از زردشررت، زروانرری برروده 
پرسررت خوانرردن آیررین مزدیسررنی در زمرران ساسررانیان، همررین عصررر را زمرران  نیررز  بررا زروان
 .(219و211، 1619سن،)کریستن استگری دانستهرواج   زروانی

هرای خشایارشرا کره بره مهراجرت      به نظر رابررت چرارلز زنرر، بره دنبرال سیاسرت نرابرابری         
ر شررد، برخرری از ایررن مغرران   گروهرری از مغرران برره بابررل و سررپس برره آسرریای صررغیر منجرر    

(. پرجررراپتی در 115: 1691پرررور، گرفتنرررد )مزدان برررابلی فررررا مفهررروم زمررران را از تمررردّ 
، شررباهت بسرریاری برره زروان   ودا و ادبیّررات پررس از آن برره عنرروان خرردای خررالق    ریررگ
لیرره کرره در آثررار ودایرری نررام پرجرراپتی و سررپس پوروشررا واقررع ایررن غررول خرردای اوّدارد. در

برگرفترره از تمرردن بررومی آسرریای غربرری اسررت کرره در اسرراطیر   ،رفررتو برهمررا برره خررود گ
یابررد. گوینررد مبرردأ اوّل ]از[ اشررخاص ، خرردای زمرران ظهررور مرری«کرونرروس»یونررانی بررا نررام 

بشررری ) یعنرری پرردر نرروع بشررر( کیررومرث بررود و گرراه گوینررد کرره زروان کبیررر مبرردأ          
بترری ترسررناک لیّرره بررا هی(. وجررود غررول خرردای اوّ 633: 1611اشررخاص بررود )شهرسررتانی،  

گرررفتن در آسررمان، یررا خررود آسررمان بررودن یررا اینکرره    و بررا نررام و نشررانی از زمرران و قرررار 
 آسمان تن او باشد در میان اساطیر دارای اشتراکاتی است. 

-بایسررتی دربررارة مطالعررۀ و تحقیررق دربررارة آیررین زروانرری همیشرره ایررن اصررل را در نظررر      

ار دیرینره میرران قرروم هنررد و ایرانرری  داشرت کرره اعتقرراد برره زمرران بره عنرروان یررک خرردای قهّرر  
بررره معنررری زمررران و مهاکرررال   ((kalaبسررریار قررردیم بررروده اسرررت. ایرررن خررردا در هنرررد   

mahAkala)) هررایی دیگررر برررای شرریوا برروده اسررت کرره نررامبرره معنرری زمرران بیکرانرره برروده
بررار در اوسررتا برره عنرروان ایررزد زمرران و بررا صررفت زروان بیکرانرره و  پررنجاسررت. نررام زروان را 

گیرررد امّررا بینرریم کرره مررورد سررتایش قرررار مرری اودانرره در بخررش خرررده اوسررتا مرری زمرران ج
شررود) دارای شخصرریّتی مسررتقل و قرروّی نیسررت بلکرره هماننررد دیگررر ایررزدان سررتایش مرری    

براصررل ثنویّررت ت کیررد ورزیررده    ،(. مررتن شررکند گمانیررک وزار 1615ر.ک. دوسررتخواه، 
 ،خرردای زروان عقیررده داشررتند  و عقایررد دهریرران ) زروانیرران( و نیررز مانویرران را کرره برره      

اورمررزد پرریش از همررۀ مخلوقررات موجررود برروده و در    » دهررد: مرریمررورد نکرروهش قرررار 
(. 6: بنررد 1شررکند گمانیررک وزار، فصررل  « ) حقیقررت وجررودز منرروط برره خررود اوسررت.   

در منررابع مررانوی زروان خرردای ازلرری و پرردرِ بزرگرری اسررت کرره در رأس جهرران قرررار        
رغرررم وجرررود برخررری   ا داور نیسرررت.  علررری امّررر ،دارد و آفررررینش خررردایان از اوسرررت 

هررای قابررل ترروجهی میرران زروان مانویرران و زروان زروانیرران دیررده      هررا، شررباهت تفرراوت
کرردن عناصرر فلسرفی در    گمران نهضرت زروانری، کوششری برود بررای داخرل       شود. بری می
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کررردن. اسرراس ایررن فلسررفه  هررای فلسررفی و دینرری برراز ی و راهرری برررای جرردلیررآیررین مزدا
مرران و قرردمت آن بررود کرره در هیرر ت خرردای بررزرگ جلرروه یافررت. هرگرراه از     اولویّررت ز

بررود تررا وجررود داشررته باشررد کرره  یکتررا باشررد، ازلرری و   نظرگرراه منطقرری، خرردایی الزم مرری 
باشررد و برره هررر می ارائرره ندهررد و صررفات و کرررداری نداشررتهابرردی باشررد، هرریچ نرروع تجسّرر

ه و اعتقرراد همگرران  باشررد تررا مررورد توجّرر  ات خرردایی را جمررع داشررته حررال همررۀ مشخّصرر 
: 1659توانسررت ارائرره گررردد ) رضرری،  چرره چیررزی مرری « زمرران بیکررران» گیرررد جررز قرررار
 ۀلیّرره کره در میران اقرروام ابتردایی بشرری هنررد و اروپرایی، منشر  همرر      پردر اوّ  -(. ایرن خردا  62

خرردایان و دیرروان و نیروهررای خیررر و شرررّ بررود، در دورة میانرره تغییررر ماهیّررت داده، چنرران     
حتری خرود بره صرورت      ،کره بره ماننرد نهضرتی فکرری وارد دیرن زرتشرتی شرده        شد پیچیده

یررک شرراخۀ مررههبی مسررتقل درآمررد و از جامعررۀ ابترردایی بشررری وارد جامعررۀ پیشرررفتۀ        
 ساسانی شد.

 .آررينش زروانی0-0
داسررتان آفرررینش از زروان بررر اسرراس منررابع پهلرروی و برره طررور خرراصّ بنرردهش نقررل               
داشررت. گفتنررد باشررد، تنهررا زروان وجررود ی وجررود داشررتهکرره چیررزشررود. پرریش از آنمرری
پیررردایش اشرررخاص کررررد از نرررور، روحرررانی و نرررورانی و ربّرررانی، لررریکن شرررخد   ،نرررور

، پررس اهرررمن حررادث  وان اسررت شررکّ کرررد در چیررزی از اشرریا تررر کرره نررامش زر بررزرگ
کرررد زروان نرره هررزار و نررود و نرره سررال تررا او را شررد از ایررن شررکّ، و بعضرری گفتنررد زمزمرره

 ( . 611: 1651شهرستانی،  :ی متوّلد شود ) ر. کپسر
شرود کره نرامش هرمرزد خواهرد      زروان هزار سرال بره قربرانی ایسرتاد ترا مگرر او را پسرری زاده            

بررود، پسررری کرره آسررمان و زمررین و آنچرره در اوسررت بایررد بیافرینررد. پررس از آن یررک هررزار سررال  
اسررت و آیررا مرررا ا سررودی در بررر بررودهآلررود افترراد کرره آیررا ایررن همرره قربررانی رای شررکبرره اندیشرره

کرره او برردین اندیشرره بررود   ام؟ و هنگررامیخواهررد آمررد یررا بیهرروده کوشرریده    ،نررامپسررری هرمزد
آمدنررد، هرمررزد از خواسررت او برره داشررتن فرزنررد و      هرمررزد و اهررریمن برره زهرردان وی پدیررد    

ه چررون دانسررت کرر  یافررت و ظرراهرای اهررریمن از شررکّ او. زروان چررون از وجررود فرزنررد آگرراهی  
سروگند خرورد کره هرر یرک زودترر بره نرزد مرن آیرد            ،ترر اسرت  هرمزد به دهانره زهردان نزدیرک   

سررلطنت جهرران را برردو خررواهم سررپرد. هرمررزد کرره از خررود زروان پدیررد آمررده بررود و از اندیشررۀ   
پرردر آگرراه بررود، در همرران زهرردان، اهررریمن را از اندیشررۀ پرردر آگرراه سرراخت. اهررریمن چررون       

ولرری هرمررزد برره دهانررۀ زهرردان  ،از هرمررزد از زهرردان بیرررون شررودداسرتان را شررنید، کوشررید پرریش  
تررر بررود، برردین روی اهررریمن زهرردان را دریررد و از شررکم بیرررون جسررت و خویشررتن       نزدیررک

زشررت خررویش را برره زروان بنمررود و گفررت: مررن فرزنررد ترروأم. زروان چنرران فرزنرردی را کرره همرره 
هنگرام هرمررزد زاده شررد کرره   تیرگری و گنررد بررود و وجرودی پررر سررتیز داشرت نپسررندید. در همررین   
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اسررت. زروان چرررون   دلخررواه وی  ،پسررر  ایررن کرره  روشررن و خوشرربوی بررود و زروان دانسررت     
کرنم ترا   سوگند خورده بود جهران را بره اهرریمن سرپرد و گفرت: ای اهرریمن! مرن ترو را شراه مری          

ام کره برر ترو توفرق یابرد و پرس از       به نره هرزار سرال سرلطنت کنری و مرن هرمرزد را چنران آفریرده         
رسرید و چنران فرمران خواهرد رانرد کره وی را       رة نه هزار ساله ترو، او بره شراهی جهران خواهرد     دو

هرای مقردّس را سرپرد کره نشرانۀ موبردی       سپس زروان بره هرمرزد دسرتۀ برسرم یرا سراقه        کام است
ام، از ایرن پرس ایرن    مرن قربرانی کررده    ،بر جهان است و بدو گفت: ترا ایرن زمران بررای آمردن ترو      

کررد. بردین گونره اهرریمن شراه جهران شرد و هرمرزد بره یراری           قربرانی خرواهی   تویی که برای من
) کررررای بار،آسموسررررن،   .هررررا سرررررانجام بررررر او فررررائق خواهررررد آمررررد     کررررردنقربررررانی
   (.122: 1632،بهار، 199،1613بویس،

برر اسراس ایرن داسرتان آفررینش، نروعی از تثلیرث وارد اصرول دینری مزدیسرنان گشرته و ثنوّیرت               
ظهررور مررانی در دورة  رانررد. ایررن شررکل از برراور برره آفرررینش ناشرری از شرریه مرریزرتشررتی را برره حا

گرررفتن زروان برره عنرروان پرردر بزرگرری در رأس آفرررینش اسررت و از آنجررا کرره نررام     میانرره و قرار
پررهیرز  ،زروان نررامی آشررنا در باورهررای مزدیسررنان بررود و در اوسررتا از او نررام برررده شررده بررود     

همچنرین بنرا برر اسرطورة آفررینش مرانوی،         نمرود ترر مری  این شرکل از آفررینش بررای آنران سراده     
بزرگرری شررهریار سرررزمین روشررنی یررا بهشررت اسررت کرره برره سرروی شررمال، خرراور و برراختر      پرردر

گردیررده و ازلرری و جرراودانی   گسررترده و تنهررا از سرروی جنرروب برره سرررزمین ترراریکی محرردود     
ای از نررور ده الیررهدیهرریم دواز ،شرروداسررت. وی کرره پرردر نخسررتین و بررغ راسررتیگر نیررز نامیررده مرری 

اسررت) مزداپررور، شرردهاز یررا دوازده ایررزد برتررر احاطرره داشررته و برره وسرریلۀ دوازده پسررر نررورانی  
 (.13و15 :1690ابوالقاسمی،  110: 1696

در آغرراز جهرران تنهررا دو گرروهر روشررنایی و ترراریکی بررود، گرروهر روشررنایی، زیبررا و          
شررهریار جهرران روشررنایی   نیکوکررار و دانررا، گرروهر ترراریکی، زشررت و برردکار و نررادان.      

کررد ترا اینکره دل بره روشرنایی بسرت       برر جهران تراریکی حکمرانری مری     « آز»زروان بود و 
و خواسررت کرره جهرران روشررنایی را تسررخیر کنررد و گرروهر نررور را در برگیرررد. زروان         

و چررون  دوخرردای دیگررر آفریررد کرره یکرری از آنهررا اهرمررزد بررود     ،شررهریار برررای مقابلرره 
مررادرز پرریش زروان رفررت و از  ،فررراوان آز شکسررت خررورد هرمررزد در مبررارزه بررا نیررروی

او خواسررت کرره پسرررز را یرراری کنررد و زروان خرردایان دیگررر از خررود پدیررد آورد کرره    
 نررررک: نیررررز  21: 1659ترررررین ایررررن خرررردایان بررررود )رضرررری،    مهرایررررزد نیرومنررررد 

(. در نقررل داسررتان مررانوی، زروان شررهریار در آفرررینش خرردایان      11 :1690ابوالقاسررمی،
 آورد.شباهت این ایزد را به پرجاپتی به یاد می از خود،
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 گرايیها  زروانفممؤلّ.0-9
در متررون پهلرروی تنهررا اشرراره برره نررام زروان برره عنرروان   گررری در مسررئلۀ بررسرری زروانرری   

هرای فکرری ایرن براور     هرا و گررایش  خدای آفرینندة خیر و شررّ کرافی نیسرت، بلکره نشرانه     
ان ایرن  ترو نیرز مری   در ادبیّرات عرام و خراص    اهمیّرت اسرت.   نیز در تفکرّات عامّه نیرز مرورد  
ای هررای اسررطوره کرره برراور برره زروان و ردّ پررای او از داسررتان  ردّپررا را مشررهود دیررد، چنان 

هررای بعرردی نامرره، در داسررتان زال در شرراهنامه نیررز در قرررنپهلرروی برگرفترره از مررتن خرردای
و تقرردیر و محترروم بررودن   برراور قررویّ برره بخررت  (.1610) ر.ک. آیرردنلو، یابررد نمررود مرری

سرنوشررت و جبرگرایرری و اهمیّررت نجرروم کرره تررا امررروز نیررز در بسرریاری از آداب و رسرروم  
ای از ترراریخ و برره طررور خرراصّ   دوره برراوری درزروان هررایاسررت، از اثرعامّرره راه یافترره 

هررای بسرریاری نشررانه ،در دورة ساسررانیان اسررت کرره در متررون پهلرروی و نیررز متررون انرردرزی 
 توان یافت.  یاز آن را م

  برگرايی.0-9-5
برررود           گرفترررهزروان بررره عنررروان ایرررزدی بسررریار نیرومنرررد کررره سرمنشررر  آفررررینش قررررار    
گونرره کرره زمرران را برررای اهررریمن برره نرره هررزار  توانسررت زمرران را تقرردیر کنررد و همررانمرری

بررر زنرردگی  ،اسررتسررال محرردود کرررد و پیررروزی نهررایی را برررای اهررورامزدا تقرردیر کرررده 
توانسررت میرران خیررر و شررر  مردمرران نیررز همررین اثررر را دارد. در تفکّررر زرتشررتی انسرران مرری  

نتیجرره برراور برره جهرران پررس از مرررگ و کیفررر و پرراداز کرفرره راه خررویش را برگزینررد و در
انتخرراب  واقررع اصررل بررر اسرراس آزادی انسرران در یافررت. درو گنرراه در ایررن آیررین معنررا مرری 
ش را توانسررت راه خررویابرردی اسررت انسرران مرریکرره در جهرران بررود و در نررزاع خیررر و شررر 

(.  115و 111، 1613بررویس، و انتخرراب کنررد )کررای بررار   بنررا بررر تقویررت خیررر و یررا شررر    
توانررد راه خررویش بنررابراین در برراور اصرریل زردشررتی انسرران صرراحب اختیررار اسررت و   مرری  

ر برگزینررد امّررا برره مرررور بررا رسرروخ زروان برره عنرروان آفریننررده تقرردیرگ را میرران خیررر و شررر
در اصررول زرتشررتی در دورة میانرره و قرروّت گرررفتن برراور برره سرنوشررت و تقرردیر، تفکّرررات  

کرره ایررن مسررئله بررا    در حررالی  (693و695، 1619جبرگرایانرره بررر دیررن مسررلح شررد)زنر،   
آموخررت کرره باورهررای زرتشررتی کررامال در منافررات اسررت. هررر فرررد زرتشررتی از آغرراز مرری  

سررت و بررا آزادی ارادة خررود همررواره بایررد  در برابررر گناهرران و گزیرردن راه ثررواب مختررار ا 
هرررای (. نشرررانه121: 1619برررر رفتارهرررای خرررویش نررراظر باشرررد ) ر.ک. کاویرررانی پویرررا، 

هررای پهلرروی قابررل پیگیررری و برراوری در متررون دینرری اندرزنامررهزروانجبرگرایرری بررر پایررۀ 
 تحلیل است.
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 خردمینو .0-9-5-5
رز و مشررخد دربررارة آفرررینش و  خرررد یکرری از بنرردهای بررا پرسررش هفررتم مررتن مینرروی   

تقرردیر اسررت کرره دانررا پرسشرری را دربررارة چگررونگی آفرررینش جهرران، امشاسررپندان و         
تروان تغیرر   شرده را مری  کنرد و اینکره آیرا سرنوشرت مقردّر     مینوی خررد و اهرریمن بیران مری    

شرود  منرد اشراره مری   بره پیمران نره هرزار سرال اورمرزد و اهرریمن در زمران کرانره           .داد یا نه
دهرررد کررره نشرررانی برررارز از توانررد آن را تغییرررر شررردن آن کسررری نمررریترررا تمرررام و اینکرره 

دانرررا  11(. در پرسررش  9، بنرررد1، پرسررش  43ک ) دسرررتنویس جبرگرایرری مطلرررق اسررت  
پرسررد کرره چرررا چیزهررای مینررو درسررت و چیزهررای گیترری چنررین دروغ قسررمت          مرری
یابرد کره   مری  هرایی از تقردیرگرایی دارد و در ایرن جملره تظراهر     انرد، کره پاسرخ نشرانه    شده

هر نیکری کره آن برروج بره آفریردگان اورمرزد بخشرند، آن سریّارات ترا آنجرا کره توانرایی             
امّررا در ادامررۀ پاسررخ برره دیرردگاه اختیررار در    ،رباینرردبرردانان داده شررده اسررت، از آنرران مرری 

گررردد کرره هررر کرره کررار نیررک بیشررتری انجررام دهررد جررای او در    دیررن زرتشررتی برراز مرری 
نرراه برابررر داشررته باشررد در برررزخ و هررر کرره گنرراهش بیشررتر بهشررت و هرکرره کررار نیررک و گ

شررود. در پرسررش باشررد راهررش برره جهررنم اسررت. در ایررن پرسررش نرروعی تنرراق  دیررده مرری
چراکرره در پاسررخ برره اینکرره آیررا    برراور برره بخررت و تقرردیر کررامالی بررارز و شررهود اسررت  21
ترروان بررا کوشررش چیررز و خواسررتۀ گیترری را برره دسررت آورد، مینرروی خرررد پاسررخ        مرری
ولری   ،تروان بره دسرت آورد   برا کوشرش نمری    ،دهد که نیکری را کره مقردّر نشرده اسرت     یم

کوشرش  » گویرد: و نیرز مری   آیرد آنچه مقردّر شرده اسرت برا کوشرش زودترر بره دسرت مری         
(. 5و1، بنرد  21)همران،  پرسرش    «ثمرر اسرت  کره زمران برا آن نباشرد در گیتری بری      هنگرامی 

تروان برا تقردیر سرتیز     منردی نیرز نمری   شرود کره حتّری برا نیررو و زور     بیران مری  22در پرسش 
» گویرررد کررره مینررروی خررررد مررری 26(. در پرسرررش 1، بنرررد 22کررررد )همررران،  پرسرررش 

آن اسررت کرره پررس از آن « بغوبخررت» آن اسررت کرره از آغرراز مقرردّر شررده اسررت و  «بخررت
» دارد: مینرروی خرررد بیرران مرری   23(. در پرسررش 1و 3، بنررد 26بخشررند )همرران،  پرسررش   

رودکرره خررود زروان ر و زمانرره و بخررت مقرردّر پرریش مرری  کرره کررار جهرران همرره برره تقرردی  
 ،(. ایرررن جملررره 10، بنرررد 23اسرررت )همررران، پرسرررش   « خررردایرنرررگد»و فرمرررانروا 

واقررع او برره سررازد. درمرریگرایرری محرر  نویسررندة اصررلی مینرروی خرررد را آشررکار   زروان
کرره  را کسرری 61دهررد. در پرسررش صررراحت جبرگرایرری مطلررق را بررا ایررن جملرره نشرران مرری

اسررت  درویررش شررمرده  ،بخررت بررا او یررار نباشررد   را ترروانگر و آنکرره  ،سررتبخررت یررار او 
بانه بیرران دیرردگاهی بسرریار متعصّرر  پنجرراه،(. در پرسررش 11و  1، بنررد 61)همرران،  پرسررش  

از شرود کراهلی مررد نرادان بره کوشرش و نرادانی       شرود کره همراهری بخرت باعرث مری      می
گررر بخررت همررراه بررا او  از ارغررم دانرراییبرره دانررایی برردل شررود! و برررای مرررد دانررا علرری   



 112 ...دینیبررسی فلسفۀ زروان در تفکرّات/ 

شرود ) همران، پرسرش    از بره ناآگراهی بردل مری    از بره نرادانی و شایسرتگی   نباشد، دانرایی 
 (.3و  5، بند 50
 اندرزنامة اوشنر دانا.0-9-5-0

از دو چیررز همررواره بایررد اندیشرریدن، یکرری از     » آیررد: ایررن اندرزنامرره مرری   11در بنررد   
دو چیررز ]کرره[ کسرری از » دهررد : امرره مرریاد 12سررپس در بنررد   «زمرران، دودیگررر از برردتران

کرره تقرردیرگرایی « آن گررریختن نتوانررد، یکرری از کررنش خررویش و یکرری از زمرران مقرردّر.  
 (zamani« زمران مقردّر  » شرود. در یرک بنرد بره     زروانی در ایرن بنرد از مرتن مشرهود مری     

(brehenid شوداشاره می  ( دستنویسTD26 12و  11، بند.) 
 دينکرد ششم.0-9-5-9

ای از انررردرزهای روایرررت شرررده از چنرررد  مرررتن انررردرزی دینکررررد ششرررم، مجموعررره      
هررای زروانرری در آن  شخصرریّت دینرری مختلررف اسررت و محترروای همگنرری از نظررر نشررانه    

هررا تفکیررک  گررهاری معمررولی بنررد شررود. در قسررمت ابترردایی کرره بررا شررماره   دیررده نمرری 
مالی برر پایرۀ ثنویّرت    شرود، اسراس جمرالت کرا    گرایری دیرده نمری   انرد، نشرانی از زروان  شده

یررا « کهررن آموزگرراران »زردشررتی اسررتوار اسررت و تمررام انرردرزهای روایررت شررده برره        
 625انرد و  گویرد کره آنهرا برر ایرن براور بروده       شرود و مری  مری دادهنسربت « فرزانگان باستان»

ترروان برره وضرروح برراور برره  شررود. در محترروای بنرردها مرری بنررد برردین صررورت روایررت مرری 
درسررت و یررا پیررروی از اهررریمن را دیررد، گرچرره در بنرردهای       اختیررار در برگزیرردن راه  

امّررا معنررای مررورد نظررر مررا را   ،شررودۀ خوشرربخت و برردبخت اسررتفاده مرری مررمختلررف از کل
کررردن ابررزار بخررت را حقیقررت و برره قررول خررود عمررل      115شررود. در بنررد  شررامل نمرری 

 است کهگونه آوردهاین 111داند. تنها در بند می
بودنرد کره الزم اسرت کره در خانره بره روی مرردم گشروده باشرد. چرون           آنها همچنرین معتقرد        

آمررد. وقترری مررردم برره زمرانی کرره انسرران در را برره روی مرردم نگشرراید، مررردم برره خانررۀ او نخواهنرد   
هریچ بختری بره     ،آمرد. وقتری ایرزدان بره خانرۀ او نیاینرد      خانۀ او نیایند، ایرزدان بره خانرۀ او نخواهنرد    

آیرد.  پرِی نران، ایرزدان پرِی مرردم و بخرت و اقبرال پرِی ایرزدان مری           کرد. چرون مرردم  او رو نخواهد
 (11: 1692) دینکرد ششم، 

گررهاری هررای زروانرری در بخررش اوّل بررا شررماره   فررهمؤلّبرره طررور کلّرری هرریچ یررک از       
گررهاری حرررف بنردی کرره در ایرن اندرزنامرره بررا شرماره   در تقسرریمشررود.عرددی، دیررده نمری  

برره تقرردیر ایررزدان راضرری باشررد،   انسرران بایررد: »  C17اسررت، بنررد مشررخد شررده Cالتررین 
« ) خواهررد برررد.همیشرره در ناخرسررندی و نارضررایتی برره سررر  ،صررورتکرره در غیررر ایررنچرا

بنرردی کرره بررا حرررف   دهررد. در  تقسرریم ( تقرردیرباوری نویسررنده را نشرران مرری  111همرران: 
گوینررد: مرحرروم آذرپرراد، پسررر  آنهررا مرری»  D1aاسررت، در بنررد مشررخد شررده Dالتررین 
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بخررش  5بخررش ذیررل سرنوشررت،    5بخررش قرررار داد    25عررالم را در  یسررپند، اشرریا مهر
حیررات،  بخررش ذیررل میررراث. 5بخررش ذیررل جرروهر،  5بخررش ذیررل عررادت،  5ذیررل عمررل، 

در ایررن بنررد همررۀ ارکرران  « انررد....همسررر، فرزنرردان، قرردرت و ثررروت محصررول سرنوشررت 
کنررد، برخرری را ارائرره مرری بنرردیبلکرره تقسرریم ،دانرردزنرردگی را محصررول سرنوشررت نمرری 

دانررد و سرنوشررت را بررر همررۀ زنرردگی مسررتولی     انتخرراب شررخد مرری   حاصررل عمررل و 
 (.121) همان: داندنمی
 اندرز بهزاد ررّ  پیروز.0-9-5-8

]از روی[ سسررتی ]و کرراهلی[ نرره بخررت را، بلکرره    » اسررت: ایررن انرردرز آمررده   1در بنررد   
گویررد ایرری اسررت و مرریگرواقررع در ردّ دیرردگاه بخررتکرره در« حسرراب آوریرردکررنش را برره

، امّرا  اسرت کره بخرت را منشر  اتّفاقرات ندانیرد و ایرن بره عمرل و کرنش هرر شرخد وابسرته            
و برره  گزیرردار،]او کرره[ در سررود کوشررا ]و[   » گرایرری اشرراره دارد:  بخررتبررر  5در بنررد 

 (.116و112: 1611متون پهلوی، « ) بخت مطمئن است، کامکار است
 يادگار بزرگمهر.0-9-5-1
زمرران فرّخرری برررای او   » ... آمررده اسررت:   6زنامررۀ یادگررار بزرگمهررر،در بنررد    در اندر   

آن چیررز کرره برره مردمرران رسررد برره بخررت  » پرسررد: مرری 105در بنررد .«. .مقرردّر شررده باشررد.
بخررت و کررنش هررر دو ]نسرربت برره  » دهررد: پاسررخ مرری 103و در بنررد « باشررد یررا برره کررنش؟

بخررت و هررم کررردار شررخد  پررس در نظررر نویسررنده هررم  «هرم[ هماننررد تررن و جرران هسررتند 
دهررد. در ر اسررت و جبررر و اختیررار را در کنررار هررم قرررار مرری افتررد مررؤثّبررر آنچرره اتّفرراق مرری

بخررت » دهررد: پاسررخ مرری 109و در بنررد « بخررت چرره و کررنش چرره؟» پرسررد: مرری 101بنررد 
: 1611عّلررت و کررنش بهانررۀ چیررز]ی[ اسررت کرره برره مردمرران رسررد ) متررون پهلرروی،           

پاسررخ  162و در بنررد « تررر اسررت؟چرره کسرری راسررت» پرسررد: مرری 161(. در بنررد 162و161
 (.166)همان: بینیمکه باز هم تقدیرگرایی را می« زمان مقدّر شده» دهد: می
 دارو  خرسند .0-9-5-6

  کنرردالقررا مرری  ،از تقرردیرگرایی را محترروای اندرزنامرره تفکّررری   ،در داروی خرسررندی   
 دهد.میپند ،آیدکه به خرسند بودن به آنچه پیش میچرا

هررای متعررارفی بسررته نیسررت، چرراره و درمرران    سررندی برره ترردابیر و چرراره  درداروی خ
اسررت. برردان عمررل کننررد بهبررودی بخشررد و دارویرری کنررد ]عررالج     ای ایررن درد را نسررخه

 کند[.
 از یک مثقال:

 .1شخصیت با علم شناختن معنی قناعت درآمیخته، شش نخود
 چون این کار نکنم، چه کنم؟، شش نخود.
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 ز امروز تا فردا شاید کارها بهتر شود، شش نخود.ا
 تر، شش نخود.به همین که هست راضی بودن برایم آسان

 .آید، شش نخوداگر از این وضع ناراضی باشم کاری از من برنمی
ل کوفترره و بررا توکّررهرراون دسررتۀ برره  ،ایررن داروهررا را در هرراون شررکیبایی و صرربر کرررده     

ز صررربح خیلررری زود دو قاشرررق بررره قاشرررق راز و نیررراز الرررک هوشررریاری بیختررره و هرررر رو
از رویررش بنوشررد و پررس از  ترروان کرررد؟ جرران فرمایررد، و آب چرره مرری خداونرردی نرروز
 : 1619) بهرررار، «اسرررترسرررند باشرررد، بررررای ترررن و جررران بسررریار سرررودمند آن محقّرررق خ

 (.91و96
 . نجوم و پیشگويی در باور بم بخت و تقدير0-9-0
برره معنررای سررپهر و بخررت و اقبررال از زروان،   ،(waca)تایی: بررا نررام اوسرر ((spihrسررپهر     

اسررت و نقررش تررن زروان را دارد و برردین ترتیررب نجرروم و      آمررده خرردای زمرران پدیررد  
  انرردرنررد و نقررش اصررلی در پیشررگویی داشررته اختررران و ابرراختران در تعیررین سرنوشررت مؤثّ 

مانی دارد. هررای آسرر ترررین پیونرردها را بررا مرراه و خورشررید و برررج   کرره زروان نزدیررک چرا
در متررون مقررّدس اوسررتایی وندیررداد و خرررده اوسررتا نیررز نررام زروان بیکرانرره در کنررار          

شرروند. ادمرروس اهررل رودس کرره در قرررن آیررد و بررا هررم سررتایش مررییررا سررپهر مرری «ثرروز»
کننررد کرره بعضرری هررا از موجررودی صررحبت مررینویسررد: مررغزیسررته، مرریچهررارم ق. م. مرری

نررد و هررر موجررود قابررل لمررس دیگررری در آن    نامآن را فضررا و بعضرری آن را زمرران مرری  
ای اسررت. از بطررن ایررن موجررود خرردای نیکرری و دیررو برردکار برآمدنررد کرره عرردّه   مسررتحیل

ترروان رابطررۀ  پررس مرری   (90: 1619نامنررد ) دولررت آبررادی،  آنهررا را نررور و ترراریکی مرری  
یررا بخررت را دیررد. در سررنّت زرتشررتی،    (rasa)تنگاتنررگ زروانِ زمرران و سررپهر یررا چرررخ  

آینررد و برره مرریشررمارشرران اهریمنرری بره نظررمت ) ابرراختران( ظرراهرای برره سرربب مسریر برری سریّارا 
( یررا الب  روجۀمنطق  همتررای اهریمنرری صررور فلکرری )  ،نظررمعنرروان مخلوقرراتی مخرررّب و برری
دهنررد و برره همررین اختران بخشرری از سررپهر را تشررکیل مرریاختررران هسررتند، بررا ایررن همرره اپرر 

بنرابراین دو    اسرت شرده مرۀ خروب و برد تقسریم    یرابیم کره فلرک خرود بره دو نی     مری دلیل در
انررد کرره  فقررح دو جنبرره از فلررک   (gadokik)و رباینرردگان (  baganig )طبقرره بغررانی 

(. 202: 1611آینررد ) زنررر، حسرراب مرریبرره عنرروان خرردای تقرردیرگر) ایررزد سرنوشررت( برره  
طبررق عقایررد مبتنرری بررر جبررر نجررومی بررابلی، اجرررام آسررمانی بررر امررور زنرردگی انسرران     بررر
گانرره و سرریّارات هفتگانرره سرنوشررت هررای دوازدهیعنرری جرردال میرران برررج  اسررترگررهارت ثی

هررایی از دی در ت ییررد اعتقرراد گررروه زنررد. از آنجررا کرره شررواهد متعرردّ آدمیرران را رقررم مرری 
دارد، ایررن تصرروّر در میرران  زروانیرران برره نقررش سررپهر در تعیررین سرنوشررت انسرران وجررود    
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عقایررد زروانیرران پیرامررون جبررر نجررومی، از  اسررت کرره هسررتۀشرردهقرران ایجررادبرخرری از محقّ
 (. 505: 1696) مزداپور، استگرفتهتئفرهنگ بابلی نش

 خرد. مینو 0-9-0-5

ترروان در پاسررخ برره اینکرره آیررا مرری  هفررتخرررد اوّلررین نشررانه در پرسررش  در مررتن مینرروی   
ارد دمری مینروی خررد بیران    .گرردد مری گردانیرد یرا نره، ظراهر     ،اسرت شرده چیزی را که مقدّر

انررد و هررر نیکرری و کننرردة سرنوشررت و مرردبّر جهررانکرره دوازده برررج و هفررت سرریّاره تعیررین
رسرد  رسرد از هفتران و دوازدهران مری    بدی کره بره مردمران و نیرز بره آفریردگان دیگرر مری        

( و بررردین ترتیرررب نقرررش سرررتارگان و نجررروم در  11، بنرررد 1، پرسرررشk43) دسرررتنویس 
« سرررپهر»21شرررود. در پرسرررش مررریشرررکار و نیکررری و بررردی مردمررران آ  تقررردیر بخرررت

 (. 10، بند 21است )همان، پرسش نیرومندتر پنداشته شده
گونرره گررردد و پرسررش را ایررن تردیررد خررود نویسررنده نیررز آشررکار مرری    61در پرسررش   

ولرری روان را  ،کننرردکنررد کرره چرررا نیکرری گیترری را بنررابر شایسررتگی قسررمت نمرری مرریبیرران
کننررد؟ مینرروی خرررد پاسررخ   ه مرریبررر شایسررتگی کررردارز مؤاخرره   در جهرران دیگررر بنررا 

ا اگرر از  امّر  ،بخشرد گونره نیکری مری   دهد که هرمرزد هرم بره نیکران و هرم بره بردان همره        می
برره سرربب سررتم اهررریمن و دیرروان و هفررت سرریّاره اسررت   ،رسرردروی حسرراب برره آنهررا نمرری

(. در اینجررا برره طررور واضررح دیرردگاه جبررر زروانرری و اختیررار    5، بنررد 61)همرران، پرسررش 
پرسرد کره کرار و تردبیر سرتارگان      دانرا مری   11انرد. در پرسرش   ر هرم آمرده  زرتشتی در کنرا 

طرره بررا جررادوان و   خرررد سررتارگان و وظیفررۀ آنهررا را در راب  شررمار چیسررت؟ و مینرروی  برری
) همرران، کنرردهرا مرری شررمرد و در انتهررا اشراره برره روز و سررال و فصررل مرریپریران و دوزخ  بر 

 اند.بطه با روز و سال مطّلع بودهدهد از اثر علم نجوم در را( که نشان می11پرسش 
 . يادگار بزرگمهر0-9-0-0

چررره کسررری فرمرررانرواتر » پرسرررد: مررری 129در اندرزنامررۀ یادگرررار بزرگمهرررر، در بنرررد      
کرره « کننرردة جهرران(بختررار ) تقسرریمسررپهر کیهرران» دهررد: مرریپاسررخ 160و در بنررد « اسررت؟

: 1611متررون پهلرروی، آمرردن کلمررۀ سررپهر نشررانی از گرررایش برره نجرروم زروانرری اسررت )     
166.) 
 باور ستیز  نشانی از زروان. زن0-9-9

ترروان دو صررورت از زروانیسررم را از هررم بازشررناخت: صررورت اوّل از فراخرروانی      مرری    
یررک الهررۀ مررادر یررا از طریررق خررودز، دو خرردا، یعنرری اهرمررزد و اهررریمن یررا روشررنایی و   

ت دوّم، زروان دو آورد. برررر اسررراس صررروروجرررود مررریتررراریکی، خررروبی و بررردی را بررره
یکرری عنصررر نرینرره و دیگررری عنصررر مادّینرره، یکرری روشررنایی و دیگررری ترراریکی،   ،عنصررر

پررس اصررل مادّینرره آب و ترراریکی اسررت کرره وجررود      سررازدمرریآتررش و آب را پدیرردار
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 (. در آیررین زروانرری، اثرهررای  120:1615 ترراریکی نیررز خررود برردی اسررت ) ر.ک. زنررر،    
باشررد بررر خیررر. تلویحررای  معلررول اولویّررت شرررّ مرری  برردبینی صررریحای پیداسررت. ایررن برردبینی  

ترروان گفررت کرره آیررین زروانرری برره اصررل مزدایرری کرره غلبرره و اولویّررت بررا خیررر اسررت   مرری
 (. 11: 1659وفادار نماند ) رضی، 

اسررت در آیررین زروانرری. زن عنصررر شررر  نکتررۀ بسرریار جالررب توجرره در اینجررا، نقررش زن     
شررود. در ایررن برراب مانویرران و    ا مرریاسررت و بررا نیکرری سازشرری نداشررته و از آن مجررزّ     

هررا و زروانیرران عقایررد مشررترکی دارنررد. در آیررین زرتشررتی زنرران موجرروداتی     گنوسررتیک
باشرند و بره هریچ وجره برا بردبینی از آنران یراد نشرده، اّمرا چرون اسراس             شریف و نیرک مری  

فلسرررفۀ زروانررری برررر اصرررول بررردبینی اسرررتوار اسرررت و تررررک و تجررررّد بررره زودی در آن 
کرررد، برره همررین جهررت زنرران پیررروان اهررریمن معرفرری شرردند و      سرربمسررلک مقررامی ک 

(. در تحلیرررل اطالعرررات 13اصررروالی نهرررادی شررریطانی برایشررران شرررناخته شرررد  ) همررران :  
خرروریم کرره جنسرریّتی مؤنررث  بینرریم کرره مرردام برره نیروهررای اهریمنرری برمرری   محرردود مرری

. ایررن شناسرریم کرره رطوبررت و سرررما اسررت  د. ایررن عنصررر مادینرره را بررا ترراریکی مرری  نرردار
آمرد نقرش مهمّرری   سررمی از حررص کره بره نظررر مری    عنصرر در دیرو آز نیرز وجرود دارد، تجّ    

یابرد کره روسرپپی اسرت     مری هرای زروانری دارد و براالخره در چهررة جهری نمرود      در آموزه
توانررد برره ایررن نتیجرره هرردایتمان کنررد کرره   مرری دالیررلکرره چیررزی غیررر از زن نیسررت. ایررن  

انررد ) پنداشررتهینرره را اساسررای بررد و اهریمنرری مرری هررا عنصررر مادحررداقل گروهرری از زروانرری
هررایی اسررت کرره در بسرریاری از    فررۀ زروانرری یکرری از نشررانه   (. ایررن مؤل291ّ: 1615زنررر، 

 شود.میمتون اندرزی و در دیدگاه نویسندگان متون دینی دورة میانه دیده
 خرد. مینو 0-9-9-5

گرفررت و نررام ایررد برره گررواهکنررد کرره زن را نببیرران مرری 61خرررد، در پرسررش در مینرروی    
(. 61، بنررد 61، پرسررش k43آورد ) دسررتنویس زن را در کنررار کررودک برنررا و بنررده مرری  

دانررد کرره  ای مرریدادن هماننررد بررا کررودک نابررالغ و بنررده   واقررع زن را برررای شررهادت  در
 ت شهادت و گواهی را ندارند.صالحیّ

 . اوشنر دانا0-9-9-0

ترروان بازداشررت، یکری سرررور نررادان،  بررا دانررایی مری دو چیرز را  »  اسررت:آمررده 13در بنرد      
کررردن چهررار هسررتند کرره ]آنهررا را[ سرریر  : » 19، در بنررد «و دودیگررر، زن دژآگرراه برردخیم 

ممکرررن نیسرررت: آترررش را از هیرررزم، و دریرررا  از آب، و زن را از مررررد، مررررد آزور را از    
زن  فرمررودن نیررک نیسررتند: چهررار ]کررس[ هسررتند کرره برررای کررار   : » 20در بنررد   «ثررروت

سرره چیررز  اگررر از آن : » 21، بنررد «جررادو و فرزنررد بررد، مررزدور بررد گرروهر و بنرردة گناهکررار 
، «ورزبررددور شرروید بهتررر ]اسررت[: مرررد نررادان، دودیگررر از زن جهرری، سرره دیگررر از زمررین  
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داشررتن بهتررر، برررای چیررز خواسررتن چربرری   برررای تررن مرررد نیررروی تشررخید : » 21در بنررد 
در میرران برردتران، اهررریمن درونررد  : » 63و در بنررد .« بهتررر، برره زنرران مطمررئن نبررودن بهتررر..  
سررتیزی زروانرری را  هررای زننشررانه« ورززمررین بررد  برردتر  دودیگررر زن جهرری  سرره دیگررر  

دانرد و جهری   بینریم. ایرن در واقرع همران تفّکرری اسرت کره زن را از نرژاد اهریمنری مری          می
 (.63و  21و  21و  20و  19و  13، بندهای TD26نماد بارز آن است ) دستنویس 

 . دينکرد ششم0-9-9-9

انررد مشرخد شررده  Bدر قسرمتی از دینکرررد ششرم کرره برا شررماره گررهاری حررف التررین         
همچنررین : » B48شررود. در بنررد  مرریسررتیزی در آن دیررده بخشرری اسررت کرره نشرران زن   

و زنرران بگویررد، چررون راز  پرحرررف هررای اسررت کرره انسرران نبایررد راز را برره انسرران برردیهی
« ) شررد.و زنرران گفترره، پشرریمان خواهررد پرحرفرراننی کرره راز را برره گررردد و انسررافرراز مرری

پایرررۀ یکررردیگر نیرررز همسرررر و غرررالم را هرررم B53(. در بنرررد 113: 1692دینکررررد ششرررم، 
همچنررین بردیهی اسررت کرره بایررد همسررر و غرالم خررود را برره خرروبی حفررظ   » دهررد: مرریقررار 

اسرت کرره نویسرندة ایررن    (. آشرکار 113همرران :« ) کررد... پنراه رهررا کررد و نبایرد آنهررا را بری   
بررراوری زروان هرررایسرررتیز ناشررری از اثر از انررردرزها یرررا راوی آن دیررردگاه زن  ،بخرررش
همچنررین اسررت کرره انسرران نبایررد    » دارد: بیرران مرری  C33اسررت. همچنررین در بنررد  داشررته

شرررود، چرررون مرررردم او را احمرررق  دائمرررای بررره همسرررر و غالمرررش اشرررتباهاتش را مترررهکّر 
 .(120همرران: « ) دانسررت.او را دشررمن خررویش خواهنررد از پندارنررد و همسررر و غررالم مرری

همچنررین اسررت کرره انسرران بایررد همسررر و غررالم خررود را   » شررود: بیرران مرری C38و در بنررد 
کرره چنررین شخصرری در ایررن انرردازه برره آنهررا محبّررت نکنررد، چرا برردارد، امّررا برریش ازدوسررت

 هررمکنررار (.121همرران: « ) داد.صررورت خرروبی و فضرریلت را برره آنهررا کمتررر تعلرریم خواهررد 
نشررانی از  ،آوردن نررام غررالم و همسررر و اینکرره شرریوة رفترراری بررا آنهررا یکسرران اسررت        

بررود و در متررون  سررتیزی اسررت کرره در دورة میانرره در باورهررای عمررومی وارد شررده      زن
 اندرزی نیز بسیار ارائه شد.

 . اندرز آ رباد مهرسپندان و اندرز پیشینیان0-9-9-8
آمررده  9در قسررمت آخررر بنررد   ،م انرردرز پیشررینیاندر یررک مررتن انرردرزی کوترراه برره نررا     

) متررون شررودمرریسررتیزی در ایررن مررتن آشررکار  و زن« زنرران را خرررد نیسررت » اسررت کرره:  
 (.15: 1611پهلوی، 

اسررت:      ایررن اندرزنامرره آمررده   11روان آذربرراد مارسررپندان، در بنررد   در انرردرز انوشررک   
: 1611) متررون پهلرروی، اسررت سررتیزی زروانرریکرره نشرران آشررکار زن « راز برره زنرران مبررر » 

100.) 
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 . ثنويّت يا تثلیث 0-9-8
دهررد مرریهررم پیونرردحلقررۀ واسررطی کرره تصرروّرات مختلررف دربررارة تکرروین عررالم را برره      

ثنویّررت اسررت. در اینجررا مقصررود از ثنویّررت، عقیررده برره دو قرردرت کیهررانی اسررت کرره از     
ن سره عقیردة اصرلی دربرارة     انرد. در ایررا  همان مراحل اولیّرۀ وجرود عرالم از هرم جردا بروده      

داننرد کره اساسرای مسرتقل     وجود قردرت شرّر وجرود دارد: یرا آن را اصرلی کرامالی مجرزا مری        
ن یررک از خداسررت، یررا آنکرره نظیررر خرردای نیررک اسررت و اخررتالف میرران آن دو در درو   

اسررت ) از ایررن طریررق مثلثرری در جهرران خرردایان وجررود آمرردهبررهخرردای زمرران ازلرری خنثرری 
ر از خرردا و فررع وجرود اوسررت و   عقیرده برر آن اسررت کره شررّ متر خّ     شرود(  یررا  سراخته مری  

ای (. در قطعرره63: 1611باشررد ) شرراکد،  حترریّ ممکررن اسررت آشررکارا از او ناشرری شررده    
 است: مجادله انگیز در گاهان چنین آمده

دو مینرروی آغررازین کرره همررزاد هسررتند خررود را در خررواب مررن آشررکار سرراختند. راه     »    
 (.6، بند 60یسن « ) و کردار آن دو مینو دو تا استو روز اندیشه، گفتار 

تر ثیر مقرام و جایگرراه   ویرژه تحرت  آنچره در قطعرۀ براال بررای برخری مغران متفّکرر، کره بره            
بررود کرره برره مفهرروم دو قلررو و  « همررزاد»خرردای زمرران بودنررد، اهمیّررت خاصّرری یافررت، واژة  

. آنگرراه بررا ایررن منطررق  شرردمزدا و اهررریمن، برداشررتتوأمرران بررودن دو مینررو، یعنرری اهررورا 
کرررد کرره دو مینرروی همررزاد قاعرردتای دارای پرردری هسررتند، ایررن پرسررش برره ذهنشرران خطررور 

کرره پرردر ایررن دو همررزاد کیسررت؟ طبیعتررای در آن محرریح فکررری، زروان برره عنرروان اصررل     
گرفررت) مزداپررور، ازلرری و پرردر دو مینرروی متخاصررم ارتقررا یافررت و در رأس آن دو قرررار   

کررردن الهیّررات ثنرروی زردشررتی و  انررد کرره زروانیّرره نرروعی رقیررق ترره(. غالبررای گف119: 1691
کاستن از ثنوّیرت آن اسرت، ولری ظراهرای ایرن نروع تعبیرر مطرابق برا عقیردة خرود قرائالن بره              

« زروانرری»ای از مجررادالت اسررطورة زروانرری نیسررت  زیرررا در یررک منبررع ارمنرری قطعرره     
اسررت. همررین شرردهوی ت کیررد یّررای بررر نظرگرراه ثنررعلیرره مسرریحیان برراقی مانررده و ضررمن آن قو

معنررا در مررورد اقرروال آثررار سررریانی دربررارة اسررطورة زروان نیررز صررادق اسررت. از ایررن        
شررواهد شرراید بترروان اسررتنباط کرررد کرره ایررن برره اصررطالح زروانیرران، زردشررتیان موّحررد       

ولری اسررطورة آفرینشری کرره از     انرد و نرراگزیر ثنروی  بلکرره صررفای زردشرتی برروده   ،انرد نبروده 
 (. 62: 1611)شاکد، ای است متفاوتسیده، اسطورهآنان به ما ر

هررا ثنویّررت زرتشررتی برره طررور آشررکار و واضررح مررورد تردیررد  یررک از اندرزنامررهدر هرریچ    
شررود. حتّرری در  بلکرره در بسرریاری مرروارد بررر آن ت کیررد ورزیررده مرری      ،گیررردنمرریقرررار

کرردام از چزروانرری اسررت در هرری قرران متنرری نیمرره اندرزنامررۀ مینرروی خرررد کرره از نظررر محقّ 
 شود.  ها، زروان به عنوان خدایی آفرینندة اورمزد و اهریمن شناخته نمیپرسش
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 . نقش دعا و قربانی0-9-1
شررد و در جامعررۀ پرریش  باهررای جوامررع ابترردایی قربررانی برررای ایررزدان مرری   از ویژگرری
کررردن از قربررانی ،هایشرران بررود شرران وابسررته برره دام چنررد مررردم زنرردگی زرتشررتی نیررز هر 

 ابرررایی نداشرررتند« در مراسرررم خاکسرررپاری هرررر یرررک از افرررراد جامعررره»بسررریار  جرررانوران
هررا نداشررت بررا ایررن  امّررا زرتشررت چنرردان روی خوشرری برردین قربررانی   (16، 1613)بررویس،

کررردن و هررا بررا قربررانیحررال هررم در دیررن زرتشررتی و هررم آیررین زروانرری عبررادت و آمرروزه 
ایررزدی )منثررره( را دارای  اسررت. در ایررن بررین دیررن مزدیسررنی دعررا و کررالم نیررایش آمیخترره

کنرد.  هرا و نیروهرای اهرمنری را دفرع    تروان بردترین بالهرا و بیمراری    دانرد کره مری   قدرتی می
دیرن زروانرری بررا وجررود اینکرره برره اختیررار آدمری و فعررل انسرران ارزشرری چنرردان برررای تغییررر   

م کررردن و نیررایش غافررل نیسررت و برره طررور غیررر مسررتقی  ت الهرری قائررل نیسررت، از دعررا مشرریّ
نیررایش  ،واقررع زروان مرردت هررزار سررال قربررانی کرررده    ارزز آن اشرراره دارد. در برردان و
تررا دارای پسررری گررردد و بررر ایررن اسرراس یکرری از وجرروه بسرریار مهررمّ اسررطورة     کنرردمرری

تررر یررزز و یشررت زروان اسررت کرره بنررا بررر   کررردن و یررا برره اصررطالح دقیررق زروان قربررانی
(. 512: 1696) مزداپررور،  یررک نظریّرره، بازتررابی از میررراث مشررترک هنرردوایرانی اسررت     

ای اسررت، خررود، مسررلّمای هررر آیررین یررا طرررح داسررتانی نمایشرری کرره هرردفش احیررای قرروّه    
 تکررررار عملررری آغرررازین در مقولرررۀ آفررررینش کیهررران اسرررت کررره در روز ازل، صرررورت 

اسررت. قربررانی برررای تجدیررد حیررات تکرررار آیینرری آفرررینش اسررت. اسررطورة          گرفترره
والیی آغرررازین اسرررت کررره از پیکررررز ن مررررگ آیینررری هیرررآفررررینش کیهررران، متضرررمّ

هررای ه در باو(. گرچرر621: 1613انررد ) الیرراده،  هررا پدیررد آمررده و گیاهرران روییررده  جهرران
کررردن حیوانررات رسررید و در آیررین هررا بودنررد، بعرردها برره قربررانیبرردوی ایررن قربررانی انسرران

زرتشررتی از آنجررا کرره گرراو و گوسررفندان، چهارپایرران مقرردّس هسررتند، ایررن قربررانی و نثررار   
دس اسررت کرره در مراسررم زرتشررتی بررا آدابرری  شررود کرره نرروعی گیرراه مقّرر امل هرروم مرریشرر

)دربررارة ایررن قربررانی گیرراهی و  گرررددبررا نررام زوهررر نثررار مرری ،شرردهخراص شرریرة آن گرفترره 
 (.156و152، 1696چرایی تقدس آن بنگرید: کاویانی پویا، 

 خرد و اندرز آ رباد مهرسپندان. مینو 0-9-1-5

شرود، خرود شرامل    بره آن توصریه مری    1، نثرار زوهرر کره در پرسرش     در متن مینوی خررد    
ز قربررانی و نثررار برره   واقررع نمررادی ا شررود. ایررن زوهررر در  زوهررر آب و زوهررر آتررش مرری  

  (.156و152: 1636تفضّلی،  :باشد. ) ر. ک میخدایان 
یررزدان آفرررین » گویررد: مرری 102روان آذربرراد مهرسررپندان، در بنررد  در انرردرز انوشررک    

کره در ایرن بنرد فررد را       «به رامش دار کره ترو از یرزدان افرزایش بره نیکری یرابی        کن و دل
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گررردد و دعرا و آفرررین را در  دهررد کره باعررث افرزایش نیکرری مری   مری بره دعررا و آفررین پنررد  
 (.103: 1611بیند ) متون پهلوی، می رنیکی مؤثّ

ان برره مزدیسررنان، هررا از جملرره انرردرز دسررتوران برره بهرردینان، انرردرز دانایرردیگررر اندرزنامرره   
هررای ، و اندرزنامررهناناآسرررومرررد، پررنج خرریم  انرردرز خسرررو قبررادان، خرریم و خرررد فرررّخ  

گرایرررری و تربیترررری برررررای کودکرررران ماننررررد خویشررررکاری ریرررردگان نشررررانی از زروان
 شود.نمیهای آن دیدهفهمؤلّ
 
 گیر . نتیجم9
ود اسررت، ایررن آنچرره در متررون دینرری و برره طررور خرراص متررون انرردرزی دورة میانرره مشرره    

ن زرتشررتی بررا ورود تفکّررر زروان برره عنرروان   رغررم مقاومررت برخرری روحانیررااسررت کرره علرری
ای در رأس اهررورامزدا و اهررریمن و ت کیررد بررر ثنوّیررت، ایررن ایررزد برره شررکل        آفریننررده

در افکررار عمررومی نیررز   ،خرردایی یگانرره وارد تفکّرررات دینرری گروهرری از روحانیرران شررده   
بررودن از متررون انرردرزی برره طررور آشررکار برره آفریننررده  یررک کرررد. گرچرره در هرریچ رخنرره

گرایرری در برخرری از اندرزنامرره هررا    هررایی از زرواننشررانهشررود امّررا  زروان اشرراره نمرری 
هررایی هماننررد چیرردگ انرردرز پوریوتکیشرران  و قسررمت      شررود. در اندرزنامرره مرریدیررده

ودن همچنرران بررر ثنویّررت و دو بررن برر   ،ابترردایی دینکرررد ششررم کرره جنبررۀ تعلیمرری دارنررد   
 ،شرود آمردهای گیتری مری   امّرا در دیگرر مروارد هرجرا سرخنی از پریش       ،جهان اصرار دارنرد 

ترروان جنگیررد. در برخرری از ایررن داننررد کرره بررا آن نمرریر و قرروی مرریتقرردیر و بخررت را مررؤثّ
شررده            متررون ماننررد اندرزنامررۀ مینرروی خرررد، فرررد را برره رضررایت و پررهیرز بخررت مقرردّر     

شرررود و از شرررکل گرایررری در برخررری مررروارد تعررردیل مررریخوانرررد. ایرررن بخرررتمررریفررررا
ه در انرردرز یادگررار بزرگمهررر   چنانکرررسرردجبرگرایرری برره صررورتی از جبررر و اختیررار مرری 

برا تقردیر آمیختره و بررهم      یآشرکار  ، نجروم را بره شرکل   دیده شرد و در مرتن مینروی خررد    
رود. بعررد از سررخن مرری« بختررارسررپهر کیهرران»بینرریم. در یادگررار بزرگمهررر نیررز از ر مرریمررؤثّ

شررد ای اسررت کرره بیشررتر در متررون مشرراهدهفررهسررتیزی دوّمررین مؤلّتقرردیرباوری زروانرری، زن
فرره بررر شررود، ایررن مؤلّمرریبرراوری در آنهررا دیرردهزروانهررایی کرره نشررانی از و در اندرزنامرره

نرردادن زن، قررراردر باورهررای زردشررتیان رخنرره کرررد. گررواه     ،تقرردیرگرایی غالررب برروده 
دادن زن بررا بنررده و کررودک پایرره قرررارزنرران، خرررد نداشررتن زنرران و هررم راز نبررردن برره نررزد

امّررا   سررتیزی اسررت کرره در متررون انرردرزی میانرره مشرراهده شررد هررای بررارز زناز نشررانه ،برنررا
هررای زروان برراوری را هررای پهلرروی مررتن مینرروی خرررد بیشررترین نشررانه  در میرران اندرزنامرره

ای، تنهرا برره عنرروان ایررزدی کرره  خررددر خرود داشررت و گرچرره نررام زروان برا صررفت درنررگ  
ای برره اسررت و اشرراره آفرینررد، آمررده برره آفرررین و دعررای او اهررورامزدا هسررتی را مرری     
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برراوری در هررای زروانولی نشررانه،شررودشرردن اهررورامزدا و اهررریمن از زروان نمرری آفریررده
ترروان در گرایرری را مرریهررای زروانفررهواقررع تمررام مؤلّاسررت. دراغلررب بنرردهای آن مشررهود

هررا، یررک یررا دو مررورد از کرره در دیگررر اندرزنامررهحررالی  درمررۀ مینرروی خرررد یافررتاندرزنا
رغرم نفروذ تفکررّات زروانری     دهرد کره علری   شرود. ایرن مرورد نشران مری     مری هرا دیرده  فهمؤلّ

برره اصررول دینرری زرتشررتیان در دورة میانرره، آنرران همچنرران بررر مبنررای ثنوّیررت اصرررار           
ی پنهرران اعتقررادی، مبنررای دینرری را تغییررر  هررارات زروانرری در الیررهانررد و نفرروذ تفکّررداشررته
چنررد در دیررن مزدیسررنی کرره سراسررر اختیررار را حترری برررای اهررریمن نیررز      هراسررتنررداده

 ( تغییراتی در نگرز به بخت و سرنوشت آدمی پدید آورد.61، 6قائل بود)یسنا 
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