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زهرا پیلموريان

چکیده
زُروان نررام یکرری از ایررزدان باسررتانی اسررت کرره در نوشررتههررای پهلرروی خرردای زمرران برروده و در دورة میانرره
بره عنرروان خردای یگانرره ظهرور مررییابرد برره عبرارتی در دورة میانرره ،زروان شخصریتی کررامالی مسرتقل یافترره
و در رأس اهررورامررزدا و اهررریمن ،ثنویّررت زردشررتی را تحررتت ر ثیر قرررار مرریدهررد .نمونررۀ چنررین تفکّررری
در اسرراطیر دیگررر ملررل نیررز دیررده مرریشررود و همررواره زمرران در دیرردگاه بشررری برره عنرروان خرردای خررالق
جهران مررورد نظررر بررودهاسررت .حضررور و نقررش نحلررۀ زروانرری و ایررن ایررزد زمرران در ایرررانزمررین و تفکّرررات
ایرانیان ،به گونره ای اسرت کره حتّری شخصری چرون مرانی کره بررای جلرب افکرار عمروم ،نرام خردایان هرر
منطقره را برر نرام ایرزد برزرگ خویش(پردرِ عظمرت) مریگرهارد ،نرام زروان را بررای پردر عظمرت بررمری-
گزینررد .مسررئلۀ اصررلی پررژوهش ایررن اسررت کرره زروان چرره ترر ثیری بررر اندیشررۀ ایرانرری و دیررن مزدیسررنی
گررهاردهاسررت و بازترراب ایررن نقررش را برره چرره صررورت در متررون ایرانرری میانرره مرریترروان مشرراهده نمررود؟
گفتنرری اسررت کرره برررای بررسرری ایررن ایررزد و رّدپررای زروانگرایرری و ترر ثیرآموزههررای آن بررر دیررن
مزدیسرنان و افکرار ایرانیرران مترون پهلرروی و برهویررژه اندرزنامرههرای پهلرروی ،از منرابع مررورد اسرتناد و معتبررر
قابررل ارجرراع هسررتند کرره مرریترروان آنهررا را برره عنرروان متررونی کرره بیررانگر شرریوة تفکّررر دینرری در ایررن دوره
بررودهانررد ،مررالک ارزیررابی قرررارداد و و برراور برره ایررن خرردا را در آنهررا پیگیررریکرررد و بررا رویکررردی
توصریفی-تحلیلرری مالحظررهکرررد کرره برخرری آمروزههررا و مؤلّفررههررای زروانبرراوری همچررون تقرردیرگرایی،
زنسررتیزی و برراور برره ت ر ثیر نجرروم و سررتارگان در سرنوشررت آدمرری و همچنررین توسّررل برره دعررا و قربررانی،
در باورهای مزدیسنی نقش نمایان و پررنگی دارند.
واژهها کلید  :زروان ،اندرزنامههای پهلوی ،تفکّر دینی ،بخت و تقدیر.
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.5مقدّمم
ذات بشررری همررواره از ابترردا دیررنگرررا بررودهاسررت و برره دنبررال روحرری قدسرری مرریگشررته
تررا از وحشررت ندانسررتنهررا برردان پنرراه برررد .درواقررع مرریترروانگفررت دیررن نتیجررۀ نخسررتین
کوشررش اندیشررۀ انسرران ،برررای دسررتیابی برره نرروعی احسرراس امنیّررت در جهرران اسررت .اوّلررین
نشررانههررای دیررن در پرسررتش مظرراهر طبیعرری شررکلگرفررت .پرسررتش آسررمان ،زمررین،
نباتررات در فراینررد فلسررفیشرردن ذهررن انسرران جررای خررود را برره تفکرررّات متافیزیررک از
خرردا داد و آنچرره در پیشررینۀ اسرراطیری بسرریاری از ملررل برره عنرروان اوّلررین خرردایی کرره فاقررد
اصررلی مجرررّد اسررت« ،زمرران» را مرریبینرریم .گرچرره در دورة بررروز دیررنبرراوری ،انسرران
آفرررینش را بررر پایررۀ روابررح انسررانی مرریسررنجید و برراور داشررت و معمرروالی خرردایانی برره
صورت جفتری ازلری دسرت در کرار آفررینش بودنرد ،امّرا بره مررور ایرن تفکّرر جرای خرود
را برره برراور برره خرردایی دو جنسرری داد کرره گرراهی نیررز جنسرریّت آن مشررخد نیسررت و از
دریرردهشرردن ایررن غررول خرردای اولیّرره ،جهرران هسررتی شررکل مرریگیرررد ( برراقری:1696 ،
 .)56ایرررن غرررول خررردای اولیّررره در اسررراطیر ایرانررری در دورههرررای باسرررتانی کیرررومرث
بررودهاسررت ،امّررا در نگرراهی عمیررقتررر زروان را بررا همرران هیبررت عظرریم مرریبینرریم کرره بررا
دریررده شرردن زهرردان او ،اهررورامزدا و اهررریمن از آن بیرررون مرریآینررد همچنررین ایررن
غررول  -خرردای اولیّرره در اسرراطیر هنرردی پرجرراپتی و در اسرراطیر یونررانی کرونرروس بررا لقررب
زمان بودهاند.
صرررف نظررر از منش ر نخسررتین ایررن تفکّررر ،نکتررۀ مهررم باورهررایی اسررت کرره پیررروان ایررن
نحلره دا شرتند واینکره ایررن تفکّررات و باورهرا در طرول ترراریخ چره سریری را پیمروده و چرره
ترر ثیراتی بررر دیگررر ادیرران آن روزگررار برجررای گهاشررت وایرانیررانی کرره برره سرربب برراور
مزدیسرررنایی (یسرررنا )61 ،6بررریش از همرررۀ ادیررران ،بررره اختیرررار در افعرررال آدمررری بررراور
داشرررتند(کای برررار ،آسموسرررن،بویس111 ،1611،و )115در نتیجرررۀ مجررراورت برررا ایرررن
تفکّررر کرره تقرردیرگرایی را برره عنرروان اصررل اولیّرره و اساسرری در خررود داشررت ،دچررار چرره
تغییری در منش و گفتار و کردار خویش شدند؟
.5-5بیان مسئلم

زروان برره عنرروان ایررزد زمرران نرره تنهررا در نجررد ایررران کرره در دیگررر تمّرردنهررا نیررز دیررده
مرریشررود و حتّرری گمرران بررر ایررن اسررت کرره ایررن ایررزد بررومی ایررران نبررودهاسررت .برراور برره
زروان و مؤلّفررههررای زروانبرراوری مت ر ثّر از تفکّراترری برگرفترره از اندیشررۀ گنوسرری اسررت
کرره بررر اثررر تمرراس بررا تمّرردن بررابلی وارد دیرردگاههررای دینرری ایرانیرران و برره طررور خرراصّ
مررانوی شررد و در گررهر زمرران در اصررول دینرری مزدیسررنی رسرروخکرررد .درواقررع دو جنرربش
عمررده را در کرریش زرتشررتی مرریشناسرریم کرره نخسررتین آنهررا زروانگرایرری اسررت کرره در
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دهررههررای پایررانی روزگررار هخامنشرریان ریشرره بسررت و بررا گهشررت سرردههررای بسرریار برره
صررورت نحلررهای فکررری بررا ویژگرری دگرانرردیش و بررا اهمیّررت در کنررار دیررن رسررمی
دوامآورد ( برررویس )251 :1613 ،و بتررردریج اهمیّر رت خاصررری یافرررت برررهگونرررهای کررره
ایررزد زمرران از موقعیّ رت مج ررّد و کررم اهمیّررت خررود ،برره جایگرراه رفیررع آفریننررده و موجررد
هسررتی ارتقررا یافررت (مزداپررور .)113 :1696 ،در مقابررل ایررن تفکّررر کرره بررر سرنوشررت
ت کیررد مرریورزد ،آنچرره از اصررول بهرردین مزدیسررنان برمرریآیررد ،اعتقرراد برره پررهیرز فلسررفۀ
اختیررار در انتخرراب راه نیررک و بررد اسررت ،همچنرران کرره انتخرراب راه راسررتی و نیکرری فرررد
را برره بهشررت مرریرسرراند( کاویررانی پویررا )111 :1619 ،بررر ایررن اسرراس و بررا توجرره برره
نگررز مخرالف باورهرای زروانری کره بررر تر ثیر گرردز اخترران و ابراختران برر سرنوشررت
آدمرری وجبرگرایرری مطلررق مبتنرری اسررت ،بایررد پرسررید ایررن تفکّ رر کرره همزیسررتی طرروالنی
مردّتی بررا اندیشررۀ مزدیسررنی داشررته تررا چرره حررد توانسررته اسررت بررر ایررن تفکررر ایرانرری تر ثیر
گررهارد و آیررا مرریترروان مؤلّفررههررای نحلررۀ زروانرری را در باورهررای مزدیسررنان و متررون
پهلرروی مالحظررهکرررد؟ و مسررئلۀ مهرمّ دیگررر اینکرره اندیشررۀ مزدیسررنی کرره برره برابررری زن و
مرررد و اختیررار آزاد آنهررا ت کیرردی بسررزا دارد و در متررون کهن(اوسررتا) برردان ت کیررد دارد،
در عصررر ساسررانی دچررار چرره تغییررر و تح روّلی در ایررن اصررول مرریگررردد و آیررا در متررون
انرردرزی کرره باورهررای عامیانرره و همچنررین تفکّررر نشررئت یافترره از دیررنمررردان را بازترراب
میدهد میتوان این تغییر نگرز را و ردّپای زروانباوری را مشخّد ساخت؟
.0-5پیشینة تيقیق

با توجره بره مسرئل ۀ اصرلی پرژوهش کره بررسری فلسرفۀ زروان در تفکررّات دینری برر پایرۀ
اندرزنامرره هررای پهلرروی اسررت ،تررا کنررون پژوهشرری مسررتقل انجررام نپهیرفتررهاسررت .درواقررع
«آر.سرری .زنررر» بحررث زروان را برره طررور جزئررینگررر و موشررکافانه در کترراب خررود بررا نررام
زروان ،معمّررای زرتشررتیگررری ،بررسرریکرررده و در ایررن میرران از متررون پهلرروی در کنررار
اوستا و دیگرر منرابع کمرک گرفتره ،امّرا بره طرور خراص بره ایرن مسرئله در اندرزنامرههرای
پهلرروی نپرداختررهاسررت .کتررایون مزداپررور در کترراب ادیرران و مررهاهب در ایررران باسررتان،
فصررلی برره زروان و مؤلّفررههررای زروان برراوری از نظررر پژوهشررگران مختلررف اختصرراص
دادهاست و تنهرا بره برجسرتهکرردن ایرن نشرانههرا و مؤلّفرههرا مریپرردازد .هاشرم رضری در
کتررراب زروان در قلمررررو دیرررن و اسررراطیر ،بحرررث کلّررری دربرررارة زروان و زروانگرایررری
ارائرره مرریکنررد .در تحقیقررات انجررامپهیرفترره مؤلّفررههررای زروان برراوری در متررون دینرری و
برره طررور خرراصّ متررون انرردرزی کرره باورهررای دینرری مزدیسررنان برره وضرروح در آنهررا دیررده
میشود ،مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
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 .9-5ضرورت تيقیق

بررا نظررر برره اینکرره اندرزنامررههررا مسررائل اخالقرری جامعرره و مواضررع دینرری و سیاسرری را
بازترراب مرریدهنررد و معرررّف اندیشرره ،گفتررار ،و کررردار مررردم در گهشررتههررای دورنررد و
گویررای ایررن واقعیّررت آشررکار نیررز هسررتند کرره ایرانیرران ،بررهویررژه در دورة ساسررانی ،برره
سررخنان و نوشررتههررایی بررا مضررمون اخالقرری و اجتمرراعی دلبسررتگی فررراوان داشررتهانررد،
بررسرری ایررن اندیشرره کرره زروان برراوری کرره تررا حرردودی دوشررادوز دیررن مزدیسررنی در
ایررران زمررین حیررات داشررتهاسررت و ایررن ایررزد کرره حضررور آن در اوسررتا نشررانی از حضررور
آن در باورهای دینری کهرن ایرانری اسرت و برا ظهرور آیرین مرانوی دوبراره قردرت یافرت،
تررا چرره حررد در تفکّررر ایرانیرران و اندیشررۀ مزدیسررنی رسرروخ و رخنرره کرررده و سرربب چرره
تغییراتی شدهاست از اهمیّت قابلمالحظهای دارد.
 .0بيث
 .5- 0زروان کیست؟
کهررنترررین مرردارک مررا درب رارة نررام زروان ،محررتمالی مرردارک نرروزی اسررت -قررومی کرره در
اطرراف کرکروک فعلرری در عرراق سراکن بودنررد و بره زبران خرروری کره یکری از زیرررشراخههررای
اکدی اسرت سرخن مریگفتنرد کره متعلّرق بره قررن  12پریش از مریالد اسرت و در آن نرام za-ar-
 wa-anشررباهت بسرریار بررا نررام زروان دارد ،مرردارک دیگررری نیررز داریررم کرره وجررود نررام ایررن
ایررزد را پرریش از عهررد ساسررانیان نشرران مرریدهررد ،از جملرره اوسررتا و آثررار مهررری اروپررایی ولرری
اطالعررات وسرریع مررا دربرراره زروان برره دورة ساسررانیان مرریرسررد کرره مرردارک پهلرروی ،مررانوی،
ارمنرری و سررریانی بسرریاری درب رارة زروان و دیررن زروانرری در دسررترس مررا قرررار مرریدهررد ( بهررار،
.)122 :1632

در آسرریای غربرری و جنرروبی ،مررادر خرروبیهررا و برردیهررا ،خرروبهررا و برردها ،نیکرری و شررر
و روشررنی و ترراریکی تص روّر مرریگردیررد .پدیرردة مخررالف در باورهررای هنررد و اروپررایی و
هنررد و ایرانرری هررم بررودهاسررت کرره برره صررورت یررانوس دو رویرره در روم و وایرروی دوگانرره
در جهانبینری هنرد و ایرانری و سرپنتهمینیرو و انگررهمینیرو در دیرن زرتشرت جلروهگرر برود
امّ را در بیررنش هنررد و اروپررایی و هنررد و ایرانرری ایررن دو پدیررده دارای یررک مررادر و یررک
منش ر نبودنررد .شرراخۀ ایرانرری ترردریجای اهررورامزدا و انگررره مینیررو را همررزادان نیررک و برردی
دانسرت کره از آن مررادر متولّرد شردند .زرتشررت ایرن براور را مررردود شرمرد ،امّرا پررس از او
برراز در اوسررتای متر خّر سررر برره در آورد و بررا لقررب برریکررران وارد عقایررد مزدیسررنان شررد "
 Akarnaبرره معنرری ابرردی و بیکررران" ( قرشرری 131 :1610 ،و  .)131بررر طبررق نظریررهایکرره امیررل بنونیسررت ارائرره کرررد و مررورد موافقررت ژاک دوشررن گرریمن نیررز قرارگرفررت
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زمرران در یکرری از کرریشهررای موجررود در ایررران پرریش از زردشررت برره عنرروان خرردای برتررر
سررتوده مرریشررد .نیبرررگ ،زروان را خرردایی باسررتانی متعلررق برره غرررب ایررران مرریدانررد و
مغرران مررادی پرریش از زردشررت ،زروانرری بررودهانررد ( مزداپررور .)111 :1691 ،کریسررتن سررن
نیررز بررا زروانپرسررت خوانرردن آیررین مزدیسررنی در زمرران ساسررانیان ،همررین عصررر را زمرران
رواج زروانیگری دانستهاست (کریستنسن211 ،1619،و.)219
به نظر رابررت چرارلز زنرر ،بره دنبرال سیاسرت نرابرابریهرای خشایارشرا کره بره مهراجرت
گروهرری از مغرران برره بابررل و سررپس برره آسرریای صررغیر منجررر شررد ،برخرری از ایررن مغرران
مفهررروم زمررران را از تمررردّن برررابلی فرررراگرفتنرررد (مزداپرررور .)115 :1691 ،پرجررراپتی در
ریررگودا و ادبیّررات پررس از آن برره عنرروان خرردای خررالق ،شررباهت بسرریاری برره زروان
دارد .درواقررع ایررن غررول خرردای اوّلیرره کرره در آثررار ودایرری نررام پرجرراپتی و سررپس پوروشررا
و برهمررا برره خررود گرفررت ،برگرفترره از تمرردن بررومی آسرریای غربرری اسررت کرره در اسرراطیر
یونررانی بررا نررام «کرونرروس» ،خرردای زمرران ظهررور مررییابررد .گوینررد مبرردأ اوّل [از] اشررخاص
بشررری ( یعنرری پرردر نرروع بشررر) کیررومرث بررود و گرراه گوینررد کرره زروان کبیررر مبرردأ
اشررخاص بررود (شهرسررتانی .)633 :1611 ،وجررود غررول خرردای اوّلیّرره بررا هیبترری ترسررناک
و بررا نررام و نشررانی از زمرران و قرررارگرررفتن در آسررمان ،یررا خررود آسررمان بررودن یررا اینکرره
آسمان تن او باشد در میان اساطیر دارای اشتراکاتی است.
بایسررتی دربررارة مطالعررۀ و تحقیررق دربررارة آیررین زروانرری همیشرره ایررن اصررل را در نظررر-
داشرت کرره اعتقرراد برره زمرران بره عنرروان یررک خرردای قهّرار دیرینره میرران قرروم هنررد و ایرانرری
بسررریار قررردیم بررروده اسرررت .ایرررن خررردا در هنرررد ) )kalaبررره معنررری زمررران و مهاکرررال
) )mahAkalaبرره معنرری زمرران بیکرانرره بررودهاسررت کرره نررامهررایی دیگررر برررای شرریوا برروده
اسررت .نررام زروان را پررنج بررار در اوسررتا برره عنرروان ایررزد زمرران و بررا صررفت زروان بیکرانرره و
زمرران جاودانرره در بخررش خرررده اوسررتا مرریبینرریم کرره مررورد سررتایش قرررار مرریگیرررد امّررا
دارای شخص ریّتی مسررتقل و ق روّی نیسررت بلکرره هماننررد دیگررر ایررزدان سررتایش مرریشررود(
ر.ک .دوسررتخواه .)1615 ،مررتن شررکند گمانیررک وزار ،براصررل ثنویّررت ت کیررد ورزیررده
و عقایررد دهریرران ( زروانیرران) و نیررز مانویرران را کرره برره خرردای زروان عقیررده داشررتند،
مررورد نکرروهش قرررارمرریدهررد « :اورمررزد پرریش از همررۀ مخلوقررات موجررود برروده و در
حقیقررت وجررودز منرروط برره خررود اوسررت ( ».شررکند گمانیررک وزار ،فصررل  :1بنررد .)6
در منررابع مررانوی زروان خرردای ازلرری و پررد ِر بزرگرری اسررت کرره در رأس جهرران قرررار
دارد و آفررررینش خررردایان از اوسرررت ،امّرررا داور نیسرررت .علررریرغرررم وجرررود برخررری
تفرراوتهررا ،شررباهتهررای قابررل ترروجهی میرران زروان مانویرران و زروان زروانیرران دیررده
میشود .بری گمران نهضرت زروانری ،کوششری برود بررای داخرلکرردن عناصرر فلسرفی در
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آیررین مزدای ری و راهرری برررای جرردلهررای فلسررفی و دینرری بررازکررردن .اسرراس ایررن فلسررفه
اولویّررت زمرران و قرردمت آن بررود کرره در هیرر ت خرردای بررزرگ جلرروه یافررت .هرگرراه از
نظرگرراه منطقرری ،خرردایی الزم مرریبررود تررا وجررود داشررته باشررد کرره یکتررا باشررد ،ازلرری و
ابرردی باشررد ،هرریچ نرروع تجسّرمی ارائرره ندهررد و صررفات و کرررداری نداشررتهباشررد و برره هررر
حررال همررۀ مشخّصررات خرردایی را جمررع داشررتهباشررد تررا مررورد توجّرره و اعتقرراد همگرران
قرررارگیرررد جررز « زمرران بیکررران» چرره چیررزی مرریتوانسررت ارائرره گررردد ( رضرری:1659 ،
 .)62ایرن خردا -پردر اوّلیّرره کره در میران اقرروام ابتردایی بشرری هنررد و اروپرایی ،منشر همرۀ
خرردایان و دیرروان و نیروهررای خیررر و شرررّ بررود ،در دورة میانرره تغییررر ماهیّررت داده ،چنرران
پیچیدهشد کره بره ماننرد نهضرتی فکرری وارد دیرن زرتشرتی شرده ،حتری خرود بره صرورت
یررک شرراخۀ مررههبی مسررتقل درآمررد و از جامعررۀ ابترردایی بشررری وارد جامعررۀ پیشرررفتۀ
ساسانی شد.
.0-0آررينش زروانی

داسررتان آفرررینش از زروان بررر اسرراس منررابع پهلرروی و برره طررور خرراصّ بنرردهش نقررل
مرریشررود .پرریش از آنکرره چیررزی وجررود داشررتهباشررد ،تنهررا زروان وجررودداشررت .گفتنررد
نرررور ،پیررردایش اشرررخاص کررررد از نرررور ،روحرررانی و نرررورانی و ربّرررانی ،لررریکن شرررخد
بررزرگتررر کرره نررامش زروان اسررت ش رکّ کرررد در چیررزی از اشرریا ،پررس اهرررمن حررادث
شررد از ایررن شرکّ ،و بعضرری گفتنررد زمزمررهکرررد زروان نرره هررزار و نررود و نرره سررال تررا او را
پسری متوّلد شود ( ر .ک :شهرستانی. )611 :1651 ،
زروان هزار سرال بره قربرانی ایسرتاد ترا مگرر او را پسرری زادهشرود کره نرامش هرمرزد خواهرد
بررود ،پسررری کرره آسررمان و زمررین و آنچرره در اوسررت بایررد بیافرینررد .پررس از آن یررک هررزار سررال
برره اندیشررهای شررکآلررود افترراد کرره آیررا ایررن همرره قربررانی را سررودی در بررر بررودهاسررت و آیررا مرررا
پسررری هرمزدنررام ،خواهررد آمررد یررا بیهرروده کوشرریدهام؟ و هنگررامیکرره او برردین اندیشرره بررود
هرمررزد و اهررریمن برره زهرردان وی پدیرردآمدنررد ،هرمررزد از خواسررت او برره داشررتن فرزنررد و
اهررریمن از شررکّ او .زروان چررون از وجررود فرزنررد آگرراهییافررت و ظرراهرای چررون دانسررت کرره
هرمزد به دهانره زهردان نزدیرکترر اسرت ،سروگند خرورد کره هرر یرک زودترر بره نرزد مرن آیرد
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
داسرتان را شررنید ،کوشررید پرریش از هرمررزد از زهرردان بیرررون شررود ،ولرری هرمررزد برره دهانررۀ زهرردان
نزدیررک تررر بررود ،برردین روی اهررریمن زهرردان را دریررد و از شررکم بیرررون جسررت و خویشررتن
زشررت خررویش را برره زروان بنمررود و گفررت :مررن فرزنررد ترروأم .زروان چنرران فرزنرردی را کرره همرره
تیرگری و گنررد بررود و وجرودی پررر سررتیز داشرت نپسررندید .در همررین هنگرام هرمررزد زاده شررد کرره
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روشررن و خوشرربوی بررود و زروان دانسررت کرره ایررن پسررر ،دلخررواه وی اسررت .زروان چرررون
سوگند خورده بود جهران را بره اهرریمن سرپرد و گفرت :ای اهرریمن! مرن ترو را شراه مریکرنم ترا
به نره هرزار سرال سرلطنت کنری و مرن هرمرزد را چنران آفریردهام کره برر ترو توفرق یابرد و پرس از
دورة نه هزار ساله ترو ،او بره شراهی جهران خواهردرسرید و چنران فرمران خواهرد رانرد کره وی را
کام است سپس زروان بره هرمرزد دسرتۀ برسرم یرا سراقههرای مقردّس را سرپرد کره نشرانۀ موبردی
بر جهان است و بدو گفت :ترا ایرن زمران بررای آمردن ترو ،مرن قربرانی کرردهام ،از ایرن پرس ایرن
تویی که برای من قربرانی خرواهی کررد .بردین گونره اهرریمن شراه جهران شرد و هرمرزد بره یراری
قربررررانیکررررردنهررررا سرررررانجام بررررر او فررررائق خواهررررد آمررررد ( .کررررای بار،آسموسررررن،
بویس،199،1613،بهار.)122 :1632 ،
برر اسراس ایرن داسرتان آفررینش ،نروعی از تثلیرث وارد اصرول دینری مزدیسرنان گشرته و ثنویّرت
زرتشررتی را برره حاشرریه مرریرانررد .ایررن شررکل از برراور برره آفرررینش ناشرری از ظهررور مررانی در دورة
میانرره و قرار گرررفتن زروان برره عنرروان پرردر بزرگرری در رأس آفرررینش اسررت و از آنجررا کرره نررام
زروان نررامی آشررنا در باورهررای مزدیسررنان بررود و در اوسررتا از او نررام برررده شررده بررود ،پررهیرز
این شرکل از آفررینش بررای آنران سرادهترر مرینمرود همچنرین بنرا برر اسرطورة آفررینش مرانوی،
پرردر بزرگرری شررهریار سرررزمین روشررنی یررا بهشررت اسررت کرره برره سرروی شررمال ،خرراور و برراختر
گسررترده و تنهررا از سرروی جنرروب برره سرررزمین ترراریکی محرردودگردیررده و ازلرری و جرراودانی
اسررت .وی کرره پرردر نخسررتین و بررغ راسررتیگر نیررز نامیررده مرریشررود ،دیهرریم دوازده الیررهای از نررور
داشررته و برره وسرریلۀ دوازده پسررر نررورانیاز یررا دوازده ایررزد برتررر احاطررهشرردهاسررت( مزداپررور،
 110 :1696ابوالقاسمی15 :1690،و.)13

در آغرراز جهرران تنهررا دو گرروهر روشررنایی و ترراریکی بررود ،گرروهر روشررنایی ،زیبررا و
نیکوکررار و دانررا ،گرروهر ترراریکی ،زشررت و برردکار و نررادان .شررهریار جهرران روشررنایی
زروان بود و «آز» برر جهران تراریکی حکمرانری مریکررد ترا اینکره دل بره روشرنایی بسرت
و خواسررت کرره جهرران روشررنایی را تسررخیر کنررد و گرروهر نررور را در برگیرررد .زروان
شررهریار برررای مقابلرره ،دوخرردای دیگررر آفریررد کرره یکرری از آنهررا اهرمررزد بررود و چررون
هرمررزد در مبررارزه بررا نیررروی فررراوان آز شکسررت خررورد ،مررادرز پرریش زروان رفررت و از
او خواسررت کرره پسرررز را یرراری کنررد و زروان خرردایان دیگررر از خررود پدیررد آورد کرره
مهرایررررزد نیرومنرررردترررررین ایررررن خرررردایان بررررود (رضرررری 21 :1659 ،نیررررز نررررک:
ابوالقاسررمی .)11 :1690،در نقررل داسررتان مررانوی ،زروان شررهریار در آفرررینش خرردایان
از خود ،شباهت این ایزد را به پرجاپتی به یاد میآورد.
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.9-0مؤلّفمها

زروانگرايی

در مسررئلۀ بررسرری زروانرریگررری در متررون پهلرروی تنهررا اشرراره برره نررام زروان برره عنرروان
خدای آفرینندة خیر و شررّ کرافی نیسرت ،بلکره نشرانههرا و گررایشهرای فکرری ایرن براور
نیز در تفکرّات عامّه نیرز مرورد اهمیّرت اسرت .در ادبیّرات عرام و خراص نیرز مریتروان ایرن
ردّپررا را مشررهود دیررد ،چنانکرره برراور برره زروان و ردّ پررای او از داسررتانهررای اسررطورهای
پهلرروی برگرفترره از مررتن خررداینامرره ،در داسررتان زال در شرراهنامه نیررز در قرررنهررای بعرردی
نمررود مررییابررد ( ر.ک .آیرردنلو .)1610 ،برراور قررویّ برره بخررت و تقرردیر و محترروم بررودن
سرنوشررت و جبرگرایرری و اهمیّررت نجرروم کرره تررا امررروز نیررز در بسرریاری از آداب و رسرروم
عامّرره راه یافتررهاسررت ،از اثرهررای زروانبرراوری در دورهای از ترراریخ و برره طررور خرراصّ
در دورة ساسررانیان اسررت کرره در متررون پهلرروی و نیررز متررون انرردرزی ،نشررانههررای بسرریاری
از آن را میتوان یافت.
 .5-9-0برگرايی

زروان بررره عنررروان ایرررزدی بسررریار نیرومنرررد کررره سرمنشر ر آفررررینش قررررارگرفترررهبرررود
مرریتوانسررت زمرران را تقرردیر کنررد و همررانگونرره کرره زمرران را برررای اهررریمن برره نرره هررزار
سررال محرردود کرررد و پیررروزی نهررایی را برررای اهررورامزدا تقرردیر کررردهاسررت ،بررر زنرردگی
مردمرران نیررز همررین اثررر را دارد .در تفکّررر زرتشررتی انسرران مرریتوانسررت میرران خیررر و شررر
راه خررویش را برگزینررد و درنتیجرره برراور برره جهرران پررس از مرررگ و کیفررر و پرراداز کرفرره
و گنرراه در ایررن آیررین معنررا مررییافررت .درواقررع اصررل بررر اسرراس آزادی انسرران در انتخرراب
بررود و در نررزاع خیررر و شررر کرره در جهرران ابرردی اسررت انسرران مرریتوانسررت راه خررویش را
بنررا بررر تقویررت خیررر و یررا شررر انتخرراب کنررد (کررای بررار و بررویس111 ،1613،و .)115
بنررابراین در برراور اصرریل زردشررتی انسرران صرراحب اختیررار اسررت و مرریتوانررد راه خررویش
را میرران خیررر و شررر برگزینررد امّررا برره مرررور بررا رسرروخ زروان برره عنرروان آفریننررده تقرردیرگر
در اصررول زرتشررتی در دورة میانرره و ق روّت گرررفتن برراور برره سرنوشررت و تقرردیر ،تفکّرررات
جبرگرایانرره بررر دیررن مسررلح شررد(زنر695 ،1619،و )693در حررالیکرره ایررن مسررئله بررا
باورهررای زرتشررتی کررامال در منافررات اسررت .هررر فرررد زرتشررتی از آغرراز مرریآموخررت کرره
در برابررر گناهرران و گزیرردن راه ثررواب مختررار اسررت و بررا آزادی ارادة خررود همررواره بایررد
برررر رفتارهرررای خرررویش نررراظر باشرررد ( ر.ک .کاویرررانی پویرررا .)121 :1619 ،نشرررانههرررای
جبرگرایرری بررر پایررۀ زروانبرراوری در متررون دینرری اندرزنامررههررای پهلرروی قابررل پیگیررری و
تحلیل است.
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.5-5-9-0مینو خرد

پرسررش هفررتم مررتن مینررویخرررد یکرری از بنرردهای بررارز و مشررخد دربررارة آفرررینش و
تقرردیر اسررت کرره دانررا پرسشرری را دربررارة چگررونگی آفرررینش جهرران ،امشاسررپندان و
مینوی خررد و اهرریمن بیران مریکنرد و اینکره آیرا سرنوشرت مقردّرشرده را مریتروان تغیرر
داد یا نه .بره پیمران نره هرزار سرال اورمرزد و اهرریمن در زمران کرانرهمنرد اشراره مریشرود
و اینکرره ترررا تمرررامشررردن آن کسررری نمررریتوانررد آن را تغییرررردهرررد کررره نشرررانی برررارز از
جبرگرایرری مطلرررق اسررت ( دسرررتنویسک  ،43پرسررش  ،1بنرررد .)9در پرسررش  11دانرررا
مرری پرسررد کرره چرررا چیزهررای مینررو درسررت و چیزهررای گیترری چنررین دروغ قسررمت
شدهانرد ،کره پاسرخ نشرانههرایی از تقردیرگرایی دارد و در ایرن جملره تظراهر مرییابرد کره
هر نیکری کره آن برروج بره آفریردگان اورمرزد بخشرند ،آن سریّارات ترا آنجرا کره توانرایی
برردانان داده شررده اسررت ،از آنرران مرریرباینررد ،امّررا در ادامررۀ پاسررخ برره دیرردگاه اختیررار در
دیررن زرتشررتی برراز مرریگررردد کرره هررر کرره کررار نیررک بیشررتری انجررام دهررد جررای او در
بهشررت و هرکرره کررار نیررک و گنرراه برابررر داشررته باشررد در برررزخ و هررر کرره گنرراهش بیشررتر
باشررد راهررش برره جهررنم اسررت .در ایررن پرسررش نرروعی تنرراق دیررده مرریشررود .در پرسررش
 21برراور برره بخررت و تقرردیر کررامالی بررارز و شررهود اسررت چراکرره در پاسررخ برره اینکرره آیررا
مرری ترروان بررا کوشررش چیررز و خواسررتۀ گیترری را برره دسررت آورد ،مینرروی خرررد پاسررخ
میدهد که نیکری را کره مقردّر نشرده اسرت ،برا کوشرش نمریتروان بره دسرت آورد ،ولری
آنچه مقردّر شرده اسرت برا کوشرش زودترر بره دسرت مریآیرد و نیرز مریگویرد «:کوشرش
هنگرامیکره زمران برا آن نباشرد در گیتری بریثمرر اسرت» (همران ،پرسرش  ،21بنرد 1و.)5
در پرسش 22بیران مریشرود کره حتّری برا نیررو و زورمنردی نیرز نمریتروان برا تقردیر سرتیز
کررررد (همررران ،پرسرررش  ،22بنرررد  .)1در پرسرررش  26مینررروی خررررد مررریگویرررد کررره «
بخررت»آن اسررت کرره از آغرراز مق ردّر شررده اسررت و « بغوبخررت» آن اسررت کرره پررس از آن
بخشررند (همرران ،پرسررش  ،26بنررد  3و .)1در پرسررش  23مینرروی خرررد بیرران مرریدارد« :
کرره کررار جهرران همرره برره تقرردیر و زمانرره و بخررت مقرردّر پرریش مرریرودکرره خررود زروان
فرمرررانروا و «درنرررگخررردای» اسرررت (همررران ،پرسرررش  ،23بنرررد  .)10ایرررن جملررره،
زروانگرایرری محرر نویسررندة اصررلی مینرروی خرررد را آشررکارمرریسررازد .درواقررع او برره
صررراحت جبرگرایرری مطلررق را بررا ایررن جملرره نشرران مرریدهررد .در پرسررش  61کسرری را کرره
بخررت یررار اوسررت ،ترروانگر و آنکرره را بخررت بررا او یررار نباشررد ،درویررش شررمردهاسررت
(همرران ،پرسررش  ،61بنررد  1و  .)11در پرسررش پنجرراه ،دیرردگاهی بسرریار متعصّرربانه بیرران
میشرود کره همراهری بخرت باعرث مری شرود کراهلی مررد نرادان بره کوشرش و نرادانیاز
برره دانررایی برردل شررود! و برررای مرررد دانررا علرریرغررم دانرراییاز اگررر بخررت همررراه بررا او
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نباشد ،دانراییاز بره نرادانی و شایسرتگیاز بره ناآگراهی بردل مریشرود ( همران ،پرسرش
 ،50بند  5و .)3
.0-5-9-0اندرزنامة اوشنر دانا

در بنررد  11ایررن اندرزنامرره مرریآیررد « :از دو چیررز همررواره بایررد اندیشرریدن ،یکرری از
زمرران ،دودیگررر از برردتران» سررپس در بنررد  12ادامرره مرریدهررد  « :دو چیررز [کرره] کسرری از
آن گررریختن نتوانررد ،یکرری از کررنش خررویش و یکرری از زمرران مق ردّر ».کرره تقرردیرگرایی
زروانی در ایرن بنرد از مرتن مشرهود مریشرود .در یرک بنرد بره « زمران مقردّر» )zamani
 (brehenidاشاره میشود (دستنویس  ،TD26بند  11و .)12
.9-5-9-0دينکرد ششم

مرررتن انررردرزی دینکررررد ششرررم ،مجموعرررهای از انررردرزهای روایرررت شرررده از چنرررد
شخصرریّت دینرری مختلررف اسررت و محترروای همگنرری از نظررر نشررانههررای زروانرری در آن
دیررده نمرریشررود .در قسررمت ابترردایی کرره بررا شررمارهگررهاری معمررولی بنرردهررا تفکیررک
شدهانرد ،نشرانی از زروانگرایری دیرده نمریشرود ،اسراس جمرالت کرامالی برر پایرۀ ثنویّرت
زردشررتی اسررتوار اسررت و تمررام انرردرزهای روایررت شررده برره «کهررن آموزگرراران» یررا
«فرزانگان باستان» نسربتدادهمریشرود و مری گویرد کره آنهرا برر ایرن براور برودهانرد و 625
بنررد برردین صررورت روایررت مرریشررود .در محترروای بنرردها مرریترروان برره وضرروح برراور برره
اختیررار در برگزیرردن راه درسررت و یررا پیررروی از اهررریمن را دیررد ،گرچرره در بنرردهای
مختلررف از کلم رۀ خوشرربخت و برردبخت اسررتفاده مرریشررود ،امّررا معنررای مررورد نظررر مررا را
شررامل نمرریشررود .در بنررد  115ابررزار بخررت را حقیقررت و برره قررول خررود عمررلکررردن
میداند .تنها در بند  111اینگونه آوردهاست که
آنها همچنرین معتقرد بودنرد کره الزم اسرت کره در خانره بره روی مرردم گشروده باشرد .چرون
زمرانی کرره انسرران در را برره روی مرردم نگشرراید ،مررردم برره خانررۀ او نخواهنردآمررد .وقترری مررردم برره
خانۀ او نیایند ،ایرزدان بره خانرۀ او نخواهنردآمرد .وقتری ایرزدان بره خانرۀ او نیاینرد ،هریچ بختری بره
ی ایرزدان مریآیرد.
ی مرردم و بخرت و اقبرال پر ِ
ی نران ،ایرزدان پر ِ
او رو نخواهدکرد .چرون مرردم پر ِ
( دینکرد ششم)11 :1692 ،

برره طررور کلّرری هرریچ یررک از مؤلّفررههررای زروانرری در بخررش اوّل بررا شررمارهگررهاری
عرددی ،دیررده نمریشررود.در تقسرریمبنردی کرره در ایرن اندرزنامرره بررا شرمارهگررهاری حرررف
التررین  Cمشررخد شرردهاسررت ،بنررد  « : C17انسرران بایررد برره تقرردیر ایررزدان راضرری باشررد،
چراکرره در غیررر ایررنصررورت ،همیشرره در ناخرسررندی و نارضررایتی برره سرررخواهررد برررد( ».
همرران )111 :تقرردیرباوری نویسررنده را نشرران مرریدهررد .در تقسرریمبنرردی کرره بررا حرررف
التررین  Dمشررخد شرردهاسررت ،در بنررد  « D1aآنهررا مرریگوینررد :مرحرروم آذرپرراد ،پسررر
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مهرسررپند ،اشرریای عررالم را در  25بخررش قرررار داد  5بخررش ذیررل سرنوشررت 5 ،بخررش
ذیررل عمررل 5 ،بخررش ذیررل عررادت 5 ،بخررش ذیررل جرروهر 5 ،بخررش ذیررل میررراث .حیررات،
همسررر ،فرزنرردان ،قرردرت و ثررروت محصررول سرنوشررتانررد »....در ایررن بنررد همررۀ ارکرران
زنرردگی را محصررول سرنوشررت نمرریدانررد ،بلکرره تقسرریمبنرردی ارائرره مرریکنررد ،برخرری را
حاصررل عمررل و انتخرراب شررخد مرریدانررد و سرنوشررت را بررر همررۀ زنرردگی مسررتولی
نمیداند( همان.)121 :
.8-5-9-0اندرز بهزاد ررّ پیروز

در بنررد  1ایررن انرردرز آمرردهاسررت[ « :از روی] سسررتی [و کرراهلی] نرره بخررت را ،بلکرره
کررنش را بررهحسرراب آوریررد» کرره درواقررع در ردّ دیرردگاه بخررتگرایرری اسررت و مرریگویررد
کره بخرت را منشر اتّفاقرات ندانیرد و ایرن بره عمرل و کرنش هرر شرخد وابسرتهاسرت ،امّرا
در بنررد  5بررر بخررتگرایرری اشرراره دارد[ « :او کرره] در سررود کوشررا [و] گزیرردار ،و برره
بخت مطمئن است ،کامکار است» ( متون پهلوی112 :1611 ،و.)116
.1-5-9-0يادگار بزرگمهر

در اندرزنامررۀ یادگررار بزرگمهررر،در بنررد  6آمررده اسررت ... « :زمرران فرّخرری برررای او
مق ردّر شررده باشررد .»...در بنررد  105مرریپرسررد « :آن چیررز کرره برره مردمرران رسررد برره بخررت
باشررد یررا برره کررنش؟» و در بنررد  103پاسررخ مرریدهررد « :بخررت و کررنش هررر دو [نسرربت برره
هرم] هماننررد تررن و جرران هسررتند» پررس در نظررر نویسررنده هررم بخررت و هررم کررردار شررخد
بررر آنچرره اتّفرراق مرریافتررد مررؤثّر اسررت و جبررر و اختیررار را در کنررار هررم قرررار مرریدهررد .در
بنررد  101مرریپرسررد « :بخررت چرره و کررنش چرره؟» و در بنررد  109پاسررخ مرریدهررد « :بخررت
علّررت و کررنش بهانررۀ چیررز[ی] اسررت کرره برره مردمرران رسررد ( متررون پهلرروی:1611 ،
161و .)162در بنررد  161مرریپرسررد « :چرره کسرری راسررتتررر اسررت؟» و در بنررد  162پاسررخ
میدهد « :زمان مقدّر شده» که باز هم تقدیرگرایی را میبینیم(همان.)166 :
.6-5-9-0دارو

خرسند

در داروی خرسررندی ،محترروای اندرزنامرره تفکّررری را از تقرردیرگرایی ،القررا مرریکنررد
چراکه به خرسند بودن به آنچه پیش میآید ،پندمیدهد.
داروی خردسررندی برره ترردابیر و چررارههررای متعررارفی بسررته نیسررت ،چرراره و درمرران
ایررن درد را نسررخهای اسررت .برردان عمررل کننررد بهبررودی بخشررد و دارویرری کنررد [عررالج
کند].
از یک مثقال:
1

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

اگر از این وضع ناراضی باشم کاری از من برنمیآید ،شش نخود.
ایررن داروهررا را در هرراون شررکیبایی و صرربر کرررده ،برره هرراون دسررتۀ توکّ رل کوفترره و بررا
الرررک هوشررریاری بیختررره و هرررر روز صررربح خیلررری زود دو قاشرررق بررره قاشرررق راز و نیررراز
خداونرردی نرروزجرران فرمایررد ،و آب چرره مرریترروان کرررد؟ از رویررش بنوشررد و پررس از
آن محقّرررق خرسرررند باشرررد ،بررررای ترررن و جررران بسررریار سرررودمنداسرررت»( بهرررار:1619 ،
96و.)91
 .0-9-0نجوم و پیشگويی در باور بم بخت و تقدير
سررپهر ) )spihrبررا نررام اوس رتایی ،(waca) :برره معنررای سررپهر و بخررت و اقبررال از زروان،

خرردای زمرران پدیرردآمرردهاسررت و نقررش تررن زروان را دارد و برردین ترتیررب نجرروم و
اختررران و ابرراختران در تعیررین سرنوشررت مؤثّرنررد و نقررش اصررلی در پیشررگویی داشررتهانررد
چراکرره زروان نزدیررکترررین پیونرردها را بررا مرراه و خورشررید و برررجهررای آسررمانی دارد.
در متررون مقرردّس اوسررتایی وندیررداد و خرررده اوسررتا نیررز نررام زروان بیکرانرره در کنررار
«ثرروز» یررا سررپهر مرریآیررد و بررا هررم سررتایش مرریشرروند .ادمرروس اهررل رودس کرره در قرررن
چهررارم ق .م .مرریزیسررته ،مررینویسررد :مررغهررا از موجررودی صررحبت مرریکننررد کرره بعضرری
آن را فضررا و بعضرری آن را زمرران مررینامنررد و هررر موجررود قابررل لمررس دیگررری در آن
مسررتحیلاسررت .از بطررن ایررن موجررود خرردای نیکرری و دیررو برردکار برآمدنررد کرره ع ردّهای
آنهررا را نررور و ترراریکی مررینامنررد ( دولررت آبررادی )90 :1619 ،پررس مرریترروان رابطررۀ
تنگاتنررگ زروانِ زمرران و سررپهر یررا چرررخ ( )rasaیررا بخررت را دیررد .در س رنّت زرتشررتی،
سریّارات ( ابرراختران) ظرراهرای برره سرربب مسریر بررینظررمشرران اهریمنرری برهشررمارمرریآینررد و برره
عنرروان مخلوقرراتی مخ ررّب و بررینظررم ،همتررای اهریمنرری صررور فلکرری ( منطق ۀالب روج) یررا
اختررران هسررتند ،بررا ایررن همرره اپ راختران بخشرری از سررپهر را تشررکیل مرریدهنررد و برره همررین
دلیل درمرییرابیم کره فلرک خرود بره دو نیمرۀ خروب و برد تقسریمشردهاسرت بنرابراین دو
طبقرره بغررانی(  ) baganigو رباینرردگان ( )gadokikفقررح دو جنبرره از فلررکانررد کرره
برره عنرروان خرردای تقرردیرگر( ایررزد سرنوشررت) بررهحسرراب مرریآینررد ( زنررر.)202 :1611 ،
برررطبررق عقایررد مبتنرری بررر جبررر نجررومی بررابلی ،اجرررام آسررمانی بررر امررور زنرردگی انسرران
ت ثیرگررهاراسررت یعنرری جرردال میرران برررجهررای دوازدهگانرره و سریّارات هفتگانرره سرنوشررت
آدمیرران را رقررم مرریزنررد .از آنجررا کرره شررواهد متع ردّدی در ت ییررد اعتقرراد گررروههررایی از
زروانیرران برره نقررش سررپهر در تعیررین سرنوشررت انسرران وجرروددارد ،ایررن تصرروّر در میرران
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برخرری از محقّقرران ایجررادشرردهاسررت کرره هسررتۀ عقایررد زروانیرران پیرامررون جبررر نجررومی ،از
فرهنگ بابلی نشئتگرفتهاست( مزداپور.)505 :1696 ،
 .5-0-9-0مینو خرد

در مررتن مینررویخرررد اوّلررین نشررانه در پرسررش هفررت در پاسررخ برره اینکرره آیررا مرریترروان
چیزی را که مقدّرشردهاسرت ،گردانیرد یرا نره ،ظراهرمریگرردد .مینروی خررد بیرانمریدارد
کرره دوازده برررج و هفررت س ریّاره تعیررینکننرردة سرنوشررت و مرردبّر جهررانانررد و هررر نیکرری و
بدی کره بره مردمران و نیرز بره آفریردگان دیگرر مریرسرد از هفتران و دوازدهران مریرسرد
( دسرررتنویس  ،k43پرسرررش ،1بنرررد  )11و بررردین ترتیرررب نقرررش سرررتارگان و نجررروم در
تقررردیر بخرررت و نیکررری و بررردی مردمررران آشرررکار مررریشرررود .در پرسرررش «21سرررپهر»
نیرومندتر پنداشته شدهاست (همان ،پرسش  ،21بند .)10
در پرسررش  61تردیررد خررود نویسررنده نیررز آشررکار مرریگررردد و پرسررش را ایررنگونرره
بیررانمرریکنررد کرره چرررا نیکرری گیترری را بنررابر شایسررتگی قسررمت نمرریکننررد ،ولرری روان را
در جهرران دیگررر بنررا بررر شایسررتگی کررردارز مؤاخررهه مرریکننررد؟ مینرروی خرررد پاسررخ
می دهد که هرمرزد هرم بره نیکران و هرم بره بردان همرهگونره نیکری مریبخشرد ،امّرا اگرر از
روی حسرراب برره آنهررا نمرریرسررد ،برره سرربب سررتم اهررریمن و دیرروان و هفررت س ریّاره اسررت
(همرران ،پرسررش  ،61بنررد  .)5در اینجررا برره طررور واضررح دیرردگاه جبررر زروانرری و اختیررار
زرتشتی در کنرار هرم آمردهانرد .در پرسرش  11دانرا مریپرسرد کره کرار و تردبیر سرتارگان
برریشررمار چیسررت؟ و مینررویخرررد سررتارگان و وظیفررۀ آنهررا را در رابطرره بررا جررادوان و
پریران و دوزخ برمرریشررمرد و در انتهررا اشراره برره روز و سررال و فصررلهرا مرریکنررد( همرران،
پرسش  )11که نشان میدهد از اثر علم نجوم در رابطه با روز و سال مطّلع بودهاند.
 .0-0-9-0يادگار بزرگمهر

در اندرزنامررۀ یادگرررار بزرگمهرررر ،در بنرررد  129مررریپرسرررد « :چررره کسررری فرمرررانرواتر
اسررت؟» و در بنررد  160پاسررخمرریدهررد « :سررپهر کیهررانبختررار ( تقسرریمکننرردة جهرران)» کرره
آمرردن کلمررۀ سررپهر نشررانی از گرررایش برره نجرروم زروانرری اسررت ( متررون پهلرروی:1611 ،
.)166
 .9-9-0زنستیز

نشانی از زروانباور

مرریترروان دو صررورت از زروانیسررم را از هررم بازشررناخت :صررورت اوّل از فراخرروانی
یررک الهررۀ مررادر یررا از طریررق خررودز ،دو خرردا ،یعنرری اهرمررزد و اهررریمن یررا روشررنایی و
تررراریکی ،خررروبی و بررردی را برررهوجرررود مررریآورد .برررر اسررراس صرررورت دوّم ،زروان دو
عنصررر ،یکرری عنصررر نرینرره و دیگررری عنصررر مادّینرره ،یکرری روشررنایی و دیگررری ترراریکی،
آتررش و آب را پدیرردارمرریسررازد پررس اصررل مادّینرره آب و ترراریکی اسررت کرره وجررود
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ترراریکی نیررز خررود برردی اسررت ( ر.ک .زنررر .)120:1615 ،در آیررین زروانرری ،اثرهررای
برردبینی صررریحای پیداسررت .ایررن برردبینی معلررول اولویّررت ش ررّ مرریباشررد بررر خیررر .تلویحررای
مرریترروان گفررت کرره آیررین زروانرری برره اصررل مزدایرری کرره غلبرره و اولویّررت بررا خیررر اسررت
وفادار نماند ( رضی.)11 :1659 ،
نکتررۀ بسرریار جالررب توجرره در اینجررا ،نقررش زن اسررت در آیررین زروانرری .زن عنصررر شررر
اسررت و بررا نیکرری سازشرری نداشررته و از آن مجررزّا مرریشررود .در ایررن برراب مانویرران و
گنوسررتیکهررا و زروانیرران عقایررد مشررترکی دارنررد .در آیررین زرتشررتی زنرران موجرروداتی
شریف و نیرک مری باشرند و بره هریچ وجره برا بردبینی از آنران یراد نشرده ،امّرا چرون اسراس
فلسرررفۀ زروانررری برررر اصرررول بررردبینی اسرررتوار اسرررت و تررررک و تجرررّد بررره زودی در آن
مسررلک مقررامی کسرربکرررد ،برره همررین جهررت زنرران پیررروان اهررریمن معرفرری شرردند و
اصررروالی نهرررادی شررریطانی برایشررران شرررناخته شرررد ( همررران  .)13 :در تحلیرررل اطالعرررات
محرردود مرریبینرریم کرره مرردام برره نیروهررای اهریمنرری برمرریخرروریم کرره جنسرریّتی مؤنررث
دارن رد .ایررن عنصررر مادینرره را بررا ترراریکی مرریشناسرریم کرره رطوبررت و سرررما اسررت .ایررن
عنصرر در دیرو آز نیرز وجرود دارد ،تجّسررمی از حررص کره بره نظررر مریآمرد نقرش مهمّرری
در آموزههرای زروانری دارد و براالخره در چهررة جهری نمرودمرییابرد کره روسرپپی اسرت
کرره چیررزی غیررر از زن نیسررت .ایررن دالیررل مرریتوانررد برره ایررن نتیجرره هرردایتمان کنررد کرره
حررداقل گروهرری از زروانرریهررا عنصررر مادینرره را اساس رای بررد و اهریمنرری مرریپنداشررتهانررد (
زنررر .)291 :1615 ،ایررن مؤلّفررۀ زروانرری یکرری از نشررانههررایی اسررت کرره در بسرریاری از
متون اندرزی و در دیدگاه نویسندگان متون دینی دورة میانه دیدهمیشود.
 .5-9-9-0مینو خرد

در مینررویخرررد ،در پرسررش  61بیرران مرریکنررد کرره زن را نبایررد برره گررواهگرفررت و نررام
زن را در کنررار کررودک برنررا و بنررده مرریآورد ( دسررتنویس  ،k43پرسررش  ،61بنررد .)61
درواقررع زن را برررای شررهادتدادن هماننررد بررا کررودک نابررالغ و بنرردهای مرریدانررد کرره
صالحیّت شهادت و گواهی را ندارند.
 .0-9-9-0اوشنر دانا

در بنرد  13آمرردهاسررت « :دو چیرز را بررا دانررایی مریترروان بازداشررت ،یکری سرررور نررادان،
و دودیگررر ،زن دژآگرراه برردخیم» ،در بنررد  « :19چهررار هسررتند کرره [آنهررا را] سرریرکررردن
ممکرررن نیسرررت :آترررش را از هیرررزم ،و دریرررا از آب ،و زن را از مررررد ،مررررد آزور را از
ثررروت» در بنررد  « :20چهررار [کررس] هسررتند کرره برررای کررارفرمررودن نیررک نیسررتند :زن
جررادو و فرزنررد بررد ،مررزدور بررد گرروهر و بنرردة گناهکررار» ،بنررد  « :21سرره چیررز اگررر از آن
دور شرروید بهتررر [اسررت] :مرررد نررادان ،دودیگررر از زن جهرری ،سرره دیگررر از زمررین برردورز»،
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در بنررد  « :21برررای تررن مرررد نیررروی تشررخیدداشررتن بهتررر ،برررای چیررز خواسررتن چربرری
بهتررر ،برره زنرران مطمررئن نبررودن بهتررر »...و در بنررد  « :63در میرران برردتران ،اهررریمن درونررد
برردتر دودیگررر زن جهرری سرره دیگررر زمررین برردورز» نشررانههررای زنسررتیزی زروانرری را
می بینریم .ایرن در واقرع همران تفکّرری اسرت کره زن را از نرژاد اهریمنری مریدانرد و جهری
نماد بارز آن است ( دستنویس  ،TD26بندهای  13و  19و  20و  21و  21و .)63
 .9-9-9-0دينکرد ششم

در قسرمتی از دینکرررد ششرم کرره برا شررماره گررهاری حررف التررین  Bمشرخد شرردهانررد
بخشرری اسررت کرره نشرران زنسررتیزی در آن دیرردهمرریشررود .در بنررد  « :B48همچنررین
برردیهیاسررت کرره انسرران نبایررد راز را برره انسررانهررای پرحرررف و زنرران بگویررد ،چررون راز
فرراز مرریگررردد و انسررانی کرره راز را برره پرحرفرران و زنرران گفترره ،پشرریمان خواهرردشررد( ».
دینکررررد ششرررم .)113 :1692 ،در بنرررد  B53نیرررز همسرررر و غرررالم را هرررمپایرررۀ یکررردیگر
قررارمرریدهررد « :همچنررین بردیهی اسررت کرره بایررد همسررر و غرالم خررود را برره خرروبی حفررظ
کررد و نبایرد آنهررا را بریپنراه رهرراکررد ( »...همرران  .)113:آشرکار اسرت کرره نویسرندة ایررن
بخرررش ،از انررردرزها یرررا راوی آن دیررردگاه زنسرررتیز ناشررری از اثرهرررای زروانبررراوری
داشررتهاسررت .همچنررین در بنررد  C33بیرران مرریدارد « :همچنررین اسررت کرره انسرران نبایررد
دائمر رای بررره همسرررر و غالمرررش اشرررتباهاتش را مترررهکّرشرررود ،چرررون مرررردم او را احمرررق
مرریپندارنررد و همسررر و غررالماز او را دشررمن خررویش خواهنررددانسررت ( ».همرران.)120 :
و در بنررد  C38بیرران مرریشررود « :همچنررین اسررت کرره انسرران بایررد همسررر و غررالم خررود را
دوسررتبرردارد ،امّررا برریش از انرردازه برره آنهررا محبّررت نکنررد ،چراکرره چنررین شخصرری در ایررن
صررورت خرروبی و فضرریلت را برره آنهررا کمتررر تعلرریم خواهرردداد ( ».همرران .)121 :کنررارهررم
آوردن نررام غررالم و همسررر و اینکرره شرریوة رفترراری بررا آنهررا یکسرران اسررت ،نشررانی از
زنسررتیزی اسررت کرره در دورة میانرره در باورهررای عمررومی وارد شرردهبررود و در متررون
اندرزی نیز بسیار ارائه شد.
 .8-9-9-0اندرز آ رباد مهرسپندان و اندرز پیشینیان

در یررک مررتن انرردرزی کوترراه برره نررام انرردرز پیشررینیان ،در قسررمت آخررر بنررد  9آمررده
اسررت کرره « :زنرران را خرررد نیسررت» و زنسررتیزی در ایررن مررتن آشررکارمرریشررود( متررون
پهلوی.)15 :1611 ،
در انرردرز انوشررکروان آذربرراد مارسررپندان ،در بنررد  11ایررن اندرزنامرره آمرردهاسررت:
« راز برره زنرران مبررر» کرره نشرران آشررکار زنسررتیزی زروانرری اسررت( متررون پهلرروی:1611 ،
.)100
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 .8-9-0ثنويّت يا تثلیث

حلقررۀ واسررطی کرره تص روّرات مختلررف دربررارة تکرروین عررالم را بررههررم پیونرردمرریدهررد
ثنویّررت اسررت .در اینجررا مقصررود از ثنویّررت ،عقیررده برره دو قرردرت کیهررانی اسررت کرره از
همان مراحل اولیّرۀ وجرود عرالم از هرم جردا برودهانرد .در ایرران سره عقیردة اصرلی دربرارة
ال مجرزا مریداننرد کره اساسرای مسرتقل
وجود قردرت شر ّر وجرود دارد :یرا آن را اصرلی کرام ی
از خداسررت ،یررا آنکرره نظیررر خرردای نیررک اسررت و اخررتالف میرران آن دو در درون یررک
خرردای زمرران ازلرری خنثرری بررهوجررود آمرردهاسررت ( از ایررن طریررق مثلثرری در جهرران خرردایان
سراخته مریشرود) یررا عقیرده برر آن اسررت کره شررّ متر خّر از خرردا و فررع وجرود اوسررت و
حترریّ ممکررن اسررت آشررکارا از او ناشرری شرردهباشررد ( شرراکد .)63 :1611 ،در قطعررهای
مجادله انگیز در گاهان چنین آمدهاست:
« دو مینرروی آغررازین کرره همررزاد هسررتند خررود را در خررواب مررن آشررکار سرراختند .راه
و روز اندیشه ،گفتار و کردار آن دو مینو دو تا است» ( یسن  ،60بند .)6
آنچره در قطعرۀ براال بررای برخری مغران متفکّرر ،کره برهویرژه تحرتتر ثیر مقرام و جایگرراه
خرردای زمرران بودنررد ،اهمیّررت خاصّرری یافررت ،واژة «همررزاد» بررود کرره برره مفهرروم دو قلررو و
توأمرران بررودن دو مینررو ،یعنرری اهررورامزدا و اهررریمن ،برداشررتشررد .آنگرراه بررا ایررن منطررق
کرره دو مینرروی همررزاد قاعرردتای دارای پرردری هسررتند ،ایررن پرسررش برره ذهنشرران خطررورکرررد
کرره پرردر ایررن دو همررزاد کیسررت؟ طبیعتررای در آن محرریح فکررری ،زروان برره عنرروان اصررل
ازلرری و پرردر دو مینرروی متخاصررم ارتقررا یافررت و در رأس آن دو قرررارگرفررت( مزداپررور،
 .)119 :1691غالب رای گفتررهانررد کرره زروانیّرره نرروعی رقیررقکررردن الهیّررات ثنرروی زردشررتی و
کاستن از ثنویّرت آن اسرت ،ولری ظراهر یا ایرن نروع تعبیرر مطرابق برا عقیردة خرود قرائالن بره
اسررطورة زروانرری نیسررت زیرررا در یررک منبررع ارمنرری قطعررهای از مجررادالت «زروانرری»
علیرره مسرریحیان برراقی مانررده و ضررمن آن قویّرای بررر نظرگرراه ثنروی ت کیررد شرردهاسررت .همررین
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
نبرودهانرد ،بلکرره صررفای زردشرتی بررودهانرد و نرراگزیر ثنروی ولری اسررطورة آفرینشری کرره از
آنان به ما رسیده ،اسطورهای است متفاوت(شاکد.)62 :1611 ،
در هرریچیررک از اندرزنامررههررا ثنویّررت زرتشررتی برره طررور آشررکار و واضررح مررورد تردیررد
قرررارنمرریگیرررد ،بلکرره در بسرریاری مرروارد بررر آن ت کیررد ورزیررده مرریشررود .حتّرری در
اندرزنامررۀ مینرروی خرررد کرره از نظررر محقّقرران متنرری نیمررهزروانرری اسررت در هرریچکرردام از
پرسشها ،زروان به عنوان خدایی آفرینندة اورمزد و اهریمن شناخته نمیشود.
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 .1-9-0نقش دعا و قربانی

از ویژگرریهررای جوامررع ابترردایی قربررانی برررای ایررزدان مرریباشررد و در جامعررۀ پرریش
زرتشررتی نیررز هرچنررد مررردم زنرردگیشرران وابسررته برره دامهایشرران بررود ،از قربررانیکررردن
جرررانوران بسررریار «در مراسرررم خاکسرررپاری هرررر یرررک از افرررراد جامعررره» ابرررایی نداشرررتند
(بررویس )16 ،1613،امّررا زرتشررت چنرردان روی خوشرری برردین قربررانیهررا نداشررت بررا ایررن
حررال هررم در دیررن زرتشررتی و هررم آیررین زروانرری عبررادت و آمرروزههررا بررا قربررانیکررردن و
نیررایش آمیختررهاسررت .در ایررن بررین دیررن مزدیسررنی دعررا و کررالم ایررزدی (منثررره) را دارای
قدرتی میدانرد کره مریتروان بردترین بالهرا و بیمراریهرا و نیروهرای اهرمنری را دفرعکنرد.
دیرن زروانرری بررا وجررود اینکرره برره اختیررار آدمری و فعررل انسرران ارزشرری چنرردان برررای تغییررر
مش ریّت الهرری قائررل نیسررت ،از دعرراکررردن و نیررایش غافررل نیسررت و برره طررور غیررر مسررتقیم
برردان و ارزز آن اشرراره دارد .درواقررع زروان مرردت هررزار سررال قربررانی کرررده  ،نیررایش
مرریکنررد تررا دارای پسررری گررردد و بررر ایررن اسرراس یکرری از وجرروه بسرریار مه رمّ اسررطورة
زروان قربررانیکررردن و یررا برره اصررطالح دقیررقتررر یررزز و یشررت زروان اسررت کرره بنررا بررر
یررک نظریّرره ،بازتررابی از میررراث مشررترک هنرردوایرانی اسررت ( مزداپررور.)512 :1696 ،
مسررلّمای هررر آیررین یررا طرررح داسررتانی نمایشرری کرره هرردفش احیررای قرروّهای اسررت ،خررود،
تکررررار عملررری آغرررازین در مقولرررۀ آفررررینش کیهررران اسرررت کررره در روز ازل ،صرررورت
گرفترره اسررت .قربررانی برررای تجدیررد حیررات تکرررار آیینرری آفرررینش اسررت .اسررطورة
آفررررینش کیهررران ،متضر رمّن مررررگ آیینررری هیر روالیی آغرررازین اسرررت کررره از پیکررررز
جهررانهررا پدیررد آمررده و گیاهرران روییرردهانررد ( الیرراده .)621 :1613 ،گرچرره در باوهررای
برردوی ایررن قربررانی انسررانهررا بودنررد ،بعرردها برره قربررانیکررردن حیوانررات رسررید و در آیررین
زرتشررتی از آنجررا کرره گرراو و گوسررفندان ،چهارپایرران مق ردّس هسررتند ،ایررن قربررانی و نثررار
ش رامل هرروم مرریشررود کرره نرروعی گیرراه مقّ ردس اسررت کرره در مراسررم زرتشررتی بررا آدابرری
خراص شرریرة آن گرفتررهشررده ،بررا نررام زوهررر نثررار مرریگررردد (دربررارة ایررن قربررانی گیرراهی و
چرایی تقدس آن بنگرید :کاویانی پویا152 ،1696 ،و.)156
 .5-1-9-0مینو خرد و اندرز آ رباد مهرسپندان

در متن مینوی خررد ،نثرار زوهرر کره در پرسرش  1بره آن توصریه مریشرود ،خرود شرامل
زوهررر آب و زوهررر آتررش مرریشررود .ایررن زوهررر درواقررع نمررادی از قربررانی و نثررار برره
خدایان میباشد ( .ر .ک  :تفضّلی152 :1636 ،و.)156
در انرردرز انوشررکروان آذربرراد مهرسررپندان ،در بنررد  102مرریگویررد « :یررزدان آفرررین
کن و دل به رامش دار کره ترو از یرزدان افرزایش بره نیکری یرابی» کره در ایرن بنرد فررد را
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بره دعررا و آفررین پنرردمریدهررد کره باعررث افرزایش نیکرری مریگررردد و دعرا و آفرررین را در
نیکی مؤثّر میبیند ( متون پهلوی.)103 :1611 ،
دیگررر اندرزنامررههررا از جملرره انرردرز دسررتوران برره بهرردینان ،انرردرز دانایران برره مزدیسررنان،
انرردرز خسرررو قبررادان ،خرریم و خرررد فرررّخمرررد ،پررنج خرریم آسررروانان ،و اندرزنامررههررای
تربیترررری برررررای کودکرررران ماننررررد خویشررررکاری ریرررردگان نشررررانی از زروانگرایرررری و
مؤلّفههای آن دیدهنمیشود.
 .9نتیجمگیر
آنچرره در متررون دینرری و برره طررور خرراص متررون انرردرزی دورة میانرره مشررهود اسررت ،ایررن
اسررت کرره علرریرغررم مقاومررت برخرری روحانیرران زرتشررتی بررا ورود تفکّررر زروان برره عنرروان
آفریننررده ای در رأس اهررورامزدا و اهررریمن و ت کیررد بررر ثنویّررت ،ایررن ایررزد برره شررکل
خرردایی یگانرره وارد تفکّرررات دینرری گروهرری از روحانیرران شررده ،در افکررار عمررومی نیررز
رخنررهکرررد .گرچرره در هرریچیررک از متررون انرردرزی برره طررور آشررکار برره آفریننرردهبررودن
زروان اشرراره نمرریشررود امّررا نشررانههررایی از زروانگرایرری در برخرری از اندرزنامرره هررا
دیرردهمرریشررود .در اندرزنامررههررایی هماننررد چیرردگ انرردرز پوریوتکیشرران و قسررمت
ابترردایی دینکرررد ششررم کرره جنبررۀ تعلیمرری دارنررد ،همچنرران بررر ثنویّررت و دو بررن بررودن
جهان اصرار دارنرد ،امّرا در دیگرر مروارد هرجرا سرخنی از پریشآمردهای گیتری مریشرود،
تقرردیر و بخررت را مررؤثّر و قرروی مرریداننررد کرره بررا آن نمرریترروان جنگیررد .در برخرری از ایررن
متررون ماننررد اندرزنامررۀ مینرروی خرررد ،فرررد را برره رضررایت و پررهیرز بخررت مقرردّرشررده
فررررامررریخوانرررد .ایرررن بخرررتگرایررری در برخررری مررروارد تعررردیل مررریشرررود و از شرررکل
جبرگرایرری برره صررورتی از جبررر و اختیررار مرریرسررد چنانک ره در انرردرز یادگررار بزرگمهررر
دیده شرد و در مرتن مینروی خررد ،نجروم را بره شرکل آشرکاری برا تقردیر آمیختره و بررهم
مررؤثّر مرریبینرریم .در یادگررار بزرگمهررر نیررز از «سررپهر کیهررانبختررار» سررخن مرریرود .بعررد از
تقرردیرباوری زروانرری ،زنسررتیزی دوّمررین مؤلّفررهای اسررت کرره بیشررتر در متررون مشرراهدهشررد
و در اندرزنامررههررایی کرره نشررانی از زروانبرراوری در آنهررا دیرردهمرریشررود ،ایررن مؤلّفرره بررر
تقرردیرگرایی غالررب برروده ،در باورهررای زردشررتیان رخنرره کرررد .گررواه قرررارنرردادن زن،
راز نبررردن برره نررزد زنرران ،خرررد نداشررتن زنرران و هررمپایرره قررراردادن زن بررا بنررده و کررودک
برنررا ،از نشررانههررای بررارز زنسررتیزی اسررت کرره در متررون انرردرزی میانرره مشرراهده شررد امّررا
در میرران اندرزنامررههررای پهلرروی مررتن مینرروی خرررد بیشررترین نشررانههررای زروان برراوری را
در خرود داشررت و گرچرره نررام زروان برا صررفت درنررگخرردای ،تنهرا برره عنرروان ایررزدی کرره
برره آفرررین و دعررای او اهررورامزدا هسررتی را مرریآفرینررد ،آمرردهاسررت و اشررارهای برره
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آفریرردهشرردن اهررورامزدا و اهررریمن از زروان نمرریشررود،ولی نشررانههررای زروانبرراوری در
اغلررب بنرردهای آن مشررهوداسررت .درواقررع تمررام مؤلّفررههررای زروانگرایرری را مرریترروان در
اندرزنامررۀ مینرروی خرررد یافررت درحررالیکرره در دیگررر اندرزنامررههررا ،یررک یررا دو مررورد از
مؤلّفههرا دیردهمریشرود .ایرن مرورد نشران مریدهرد کره علریرغرم نفروذ تفکررّات زروانری
برره اصررول دینرری زرتشررتیان در دورة میانرره ،آنرران همچنرران بررر مبنررای ثنویّررت اصرررار
داشررتهانررد و نفرروذ تفکّ ررات زروانرری در الیررههررای پنهرران اعتقررادی ،مبنررای دینرری را تغییررر
نرردادهاسررت هرچنررد در دیررن مزدیسررنی کرره سراسررر اختیررار را حترری برررای اهررریمن نیررز
قائل بود(یسنا  )61 ،6تغییراتی در نگرز به بخت و سرنوشت آدمی پدید آورد.
ياداشتها
 .1در اصل به جای (شش نخود) ها (دانگی سنگ) است.
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 ،)1619( .________ .11تههاريخ ادبیههات ايههران پههیش از اسههالم .تهررران :کتابخانرره ملرری
ایران.
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 .12جنیررردی ،فریررردون .)1651( .زروان ،سهههنجش زمهههان در ايهههران باسهههتان .تهرررران:
بنیادنیشاپور.
 .16دسههتنويس ک 89بخشههی از بنههدهش بههزرگ و مینههو خههرد و بخههشهههايی
از دينکههرت و بهمههنيشههت  .)1651( .برره کوشررش ماهیررار نرروابی و محمررود طاووسرری.
شیراز :بخش زبانشناسی( مؤسسه آسیایی) دانشگاه شیراز.
 .11دوستخواه ،جلیل .)1615( .اوستا کهنترين سرودها ايرانیان .تهران :مروارید.
 .15دولتآبادی ،هوشنگ ،)1619( .ا پا زروان .تهران :نی.
 .13رضی ،هاشم .)1659( .زروان در قلمرو دين و اساطیر .تهران :فروهر.
 .11زنررر ،آر .سرری .)1615( .زروان يهها معمهها زرتشههتیگههر  .ترجمررۀ تیمررور قررادری .تهررران:
فکر روز .
 .)1619( ._________ .11طلههوع و غههروب زردشههتیگههر  .ترجمهررۀ تیمررور قررادری.
تهران :امیرکبیر.
 .19شرراکد ،شرراؤول .)1611 ( .تيههوّل تنويّههت تنههوّع آرا دينههی در ع ههر ساسههانی.
ترجمۀ سیّد احمد رضا قائمی .تهران :ماهی.
 .20شهرسررتانی ،محمرردبن عبرردالکریم بررن احمررد .)1611( .توضههیح الملههل( ترجمررۀ کترراب
الملررل و النحررل) .تحریررر مصررطفی بررن خالقررداد هاشررمی عباسرری .بررا مقدّمرره ،تصررحیح ،تحقیررق،
تکمیل و ترجمۀ سیّد محمدرضا جاللی نائینی .جلد اوّل ،تهران :اقبال.
 .21عریرران ،سررعید .)1611( .متههون پهلههو ( ترجمرره و آوانوشررت) .تهررران :کتابخانررۀ ملّرری
جمهوری اسالمی ایران.
 .22قرشرری ،امرران اهلل .)1610( .ايههران نامههک (نگرشرری نررو برره ترراریخ و نررام ایررران) .تهررران:
هرمس.
 .26کررایبررار ،آسموسررن و مررری بررویس .)1611( .ديانههت زرتشههتی .ترجم رۀ فریرردون وهمررن.
تهران :جامی.
 .21کاویررانی پویررا ،حمیررد .)1696( .تههاريخ پزشههکی ايههران باسههتان .تهررران :المعی(بررا حمایررت
احیای میراث مکتوب طبّ سنتی ایران و دانشگاه شاهد).
.25کریسررتنسررن ،آرتررور ،)1619 ( .ايههران در زمههان ساسههانیان .ترجمررۀ رشررید یاسررمی.
تهران :دنیای کتاب.
.23مزداپور ،کتایون .)1691( .اديان و مراهم در ايران باستان .تهران :سمت.
 .21مکنرررزی ،دیویرررد نیرررل .)1690( .ررهنهههگ کوچهههک زبهههان پهلهههو  .ترجمررره مهشرررید
میرفخرایی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .21هدایت ،صادق .)1616 ( .چهار باب از کتاب شکند گمانی ويچار .تهران :فرهنگ.
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 .29یارشرراطر ،احسرران .)1696( .ترراریخ ادبیّررات فارسرری .ترجمررۀ فارسرری زیررر نظررر ژالرره آموزگررار.
تهران :سخن.
ب.مقاالت
 .60آیرردنلو ،سررجّاد« .) 1610( .از آيههین زروان تهها شههاهنامم».کترراب مرراه ادبیّررات و فلسررفه.
تیرماه  .صد 11تا.11
 .61برراقری حسررنکیرراده ،معصررومه و عبرراس آذرانررداز « .)1696 ( .بازسههاز اسههطورة ايرانههی
کیومرد ،آغهازگر زنهدگی بهر اسهان اسهاطیر هنهد» ،ادبیّرات تطبیقری .سرال ششرم .شرمارة
 .11صد 19تا.12
.62کاویررانی پویررا ،حمیررد « .)1619( .بههر و اختیههار در ايههران باسههتان» .نامررۀ ترراریخ پژوهرران.
سال ششم .شمارة بیست و یکم .بهار  .صد 166تا.113
 .66گشتاسررپ ،فرزانرره و نادیررا حرراجیپررور « .)1692( .دستنوشههتما نههو از انههدرز اوشههنر
دانا» .زبان شناخت .سال چهارم .شمارة دوّم .پاییز و زمستان  .صد 136تا .111
 .61منتظررری ،س ریّد سعیدرضررا« .)1619( .زروان در گههرر تههاريخ» .فصررلنامۀ پژوهشرری اقرروام و
مهاهب میثاق امین .سال چهارم .شماره شانزدهم .پاییز .صد 161تا. 136
 .65میرفخرایرری ،مهشررید « .)1691( .بازتههاب اندرزنامههمههها پهلههو در ادب و حکمههت
ايههران اسههالمی» .کهررن نامررۀ ادب پارسرری .سررال سرروّم .شررمارة اوّل .بهررار و تابسررتان .صررد
101تا .119
 .63نرردّاف ،ویرردا « .) 1696( .نقههش و ايگههاه خههرد در متههون باسههتانی ايههران» .زبرران
شناخت .سال پنجم .شمارة اوّل .بهار و تابستان.صد 111تا.191
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