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چکیده

بسیاری از مکاتب فکری در جهان ،خواه فلسفی یا دینی ،تعبیر و رویکردی ویژهه

به مفهوم تاریخ و زمژان اراهژه دژردهانژ .از ایژ رو ،فلسژفههژای تژاریخ و الهیژا

تاریخی گوناگون و چن.منظری در ای زمینه شکل گرفتهاست ایرانیان باستان نیز

به همی گونه ،قاهل به فلسفة خاصی از تاریخ بودهانژ .دژه برداشژتهژای دینژی و
جهانبینیشژان در آن مژنعک

مژیشژ .ایژ فلسژفة تژاریخ ،حاصژل یژز زمژان

مشخص یا متأثر از واقعهای خاص نبودهاست ،بلکه تکاملی تژ.رییی را در طژو

هزاران سا به خود دی.ه ،ویهگیهای خاص خود را یافتهاست دیانژت زردشژتی

مهمتری عامل در شکلدهی و جهتدهژی بژه ایژ رویکژرد بژه تژاریخ در ایژران

باستان بودهاست دژه نگژرشهژای خیژی و دوری را بژه تژاریخ در بیژ خژوی

پروران.ه ،به آن سویمن.ی خاصی بخشی.ه است ایژ دیژ.گاه هژم تحژت تژأثیر

آراء و ان.یشههای دیگر ملل قرار داشت و هم اثراتژی رر در ایژ خصژوص بژر
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سایر باورهای دینی -فلسفی گذاشتهاست از ای رو ،لزوم توجه بژه ایژ رویکژرد

میتوان .آگاهی دقیقتری از تژأثیر ان.یشژههژای انتزاعژی در شژکلگیژری حیژا
م.نی و اجتماعی در ایران باستان دربرداشته باشژ .ایژ پژهوه

بژر آن اسژت بژا

بررسی منابع مکتوب فکری و دینی ایران باستان ده در متژون پهلژوی و بعضژا در

متونی غیر ایرانی آم.هاست ،تصویری مستن .و علمی از ای بُعژ .ان.یشژة ایرانیژان

باستان اراهه ده.

واژههااای کلیاادی :تژژاریخ ،زمژژانِ دوری ،زمژژانِ خیژژی ،دیانژژت زردشژژتی،
تاریخنگاری

 .1مقدمه
زمان و تاریخ از موضوعاتی است ده با زن.گی و ان.یشة انسانی در هم تنی.ه است انسان موجودی
است ده در بستر تاریخ بالی.ه و بازیگر رخ.ادها و موقعیتهایی است ده خود نق

تعیی دنن.ه در

خلق ،ظهور و وقوع آنها داشتهاست چنانده خودشناسی وی ،در پیون.ی ناگسسژتنی بژا تژاریخ و

زمان قرار داشت از ای رو ،بسته به موقعیت های مختلفی ده در آن زیسته بود و تحت تأثیر آن قرار
داشت ،نگاهی ویهه به ای مقوله پی.ا میدرد ده ممک بود با سایر رویکردها و ان.یشههژا متفژاو

باش .روی.ادها و سیر تحوال

تاریخی ،مژوادی را بژرای ان.یشژههژا فژراهم مژیدژرد دژه در پژ

جستیوی پرس ها و پاسخهای آن ،گاه تا آن سوی ساحت فراتژاریخی افژق مژیگشژود و معنژایی

ق.سی و تغیرناپذیر در معنای آن مییافت روایت ان.یشة ایرانژی نیژز خژالی از ایژ موضژوعا در

پیون .با آنها نبود روایاتی ده سرچشمة بسیاری از آنها را میتوان در باورهژای بازمانژ.ه از ادوار

اساطیری یافت و زمینههای شکلگیری و رش .آنان را مورد بازشناسی قژرار داد روایژا تژاریخی
دربارة ایرانیان و سرگذشت آنها ،تنها صور ظژاهری از رخژ.ادها و وقژایع را عیژان مژیسژازن،.

درصورتیده نگاه رر

به ان.یشه و بسترهای فکریِ شکلگیژری ایژ رخژ.ادها ،معنژای تژاریخ و

تحوال آن و علل به وجود آم.ن و ت.اوم آنها را به وجهی نیکوتر آشکار میسازن.

 .1-1بیان مسئله
ویهگی مهمی ده جامعة ایران باستان و ساختارهای سیاسژیِ برآمژ.ه از آن داراسژت ،تعبیژر و تلقژی
خاصی است ده مسئلة دنیا و مواهب مادی و ارزشم.اری روی.ادهای ایژ جهژانی بژرای آن قاهژل

است ای تلقی در دنار باوری عمیق به آمژوزه هژایی اسژت دژه ظژاهرا گژذر از تژاریخی زیسژت و

تاریخیگری را در زن.گی انسانی تیویز میدن .ای دو رویکرد به تاریخ و زمان تاریخی چگونژه
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توانسته بود در جهانبینی ایرانی ده بخ

عم.ة آن ملهم از آموزههای زردشت بژود ،قژرار گیژرد

نکتة دیگر ای ده ایرانیان چگونه توانسته بودن .ای دو رویکرد ظاهرا متناقض را در بیژ باورهژای

خوی

پروران.ه ،الگویی برای ادارة امورا ای جهانی خوی

اراهه دهن .پاسخ به ای پرس ها،

به همراه شکلگیری مضامینی در ان.یشة ایرانیان باستان ،ده بژا موضژوع زمژان و تژاریخ در ارتبژا

میباش ،.موضوع پهوه

ای مقاله است

 .2-1پیشینة پژوهش
پی از ای  ،پهوهشی مستقل در بابِ تاریخنگری در ایرانباستان دژه بژه موضژوعا فلسژفة نظژری

تاریخ و مقوال وابسته ب.ان پرداخته باش ،.صور نگرفتژه اسژت در آثژار پهوهشژگران ایرانژی و

خارجی بعضا میالبی در ای ارتبا نیز یافت میش ،.امژا مقالژهای مسژتقل در ایژ زمینژه بژه شژمار

نمیرفت شای .مهمتری اثر ،میلبیاست ده تحت عنوان «تاریخ روایی ایران» به قلژم یارشژاطر در
میموعة تاریخ ایراندمبریج آم.ه ،ولی دمتر به موضوع فلسفة تاریخ دوری و خیی اشژاره داشژته

است «اسیوره بازگشت جاودانه» اثر الیاده نیز با بررسی همهجانبة ان.یشة مذهبی ملل دهژ نژوعی
ویهگیهای مشترک میان باورها و آیی های آنها در ارتبا با موضوع زمان و تاریخ اراهه میده.

اما اشاره نمیدن .ده چرا و چگونه ای باورها در برخی ملل باستانی موج .تم.نهای عظژیم شژ.ه،

در برخی دیگر عامل اصلی فروپاشی بودهاست در آثار پهوهشژگران خژارجی نظیژر دریسژت سژ ،

زیلر ،دوش گیم  ،زنر ،بوی  ،شژروو و حتژی در سژا هژای اخیژر ،نیژولی ،دلنژز ،هویسژه و دیگژر
محققانی ده در بابِ دیانت زردشتی به پهوه

پرداختهانژ ،.میژالبی جسژتهوگریختژه آورده شژ.ه

است از میان فالسفة غربی ،بیشتری توجه را به ای موضوع هگژل و نیهژه در آثارشژان داشژتهانژ.

ب.ی سان ،در سا های اخیر ج.ا از بوی

ده مقژاالتی مژرتب بژا ایژ موضژوع اراهژه دژردهاسژت،

مقالهای مستقل با بررسی همهجانبة منابع اصلی وجود ن.ارد تنها اثر ایرانی نیز «مبانی ان.یشة سیاسی
در خرد مزدایی» است ده مؤلف به جنبههایی از ای نوع تاریخنگری اشاراتی دردهاست

 .3-1اهمیت و ضرورت پژوهش
آنچه ضرور پرداخت به ای موضوع را موجبش ،.یکی شناخت رر تر از ان.یشههای ایرانیان

باستان است ده چگونه توانستن .آموزههای مختلف را با آثار و نتایج غیرمرتب و گاه ناهمگون در

یز چژارچوب فکژری اثژربخ
خوی

و دارآمژ .بیامیزنژ .و از آن در پهنژة حیژا سیاسژی و اجتمژاعی

بهرهمن .شون .دیگر ای ده برخی دی.گاههای پهوهشگران خارجی مبنی بر ای ده ایرانیژان
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باستان را فاق .هرگونه درک تاریخی دانستهان ،.ضرور پرداخت ب.ان و واداوی صژحت و سژقم

آن را بیشتر آشکار میسازد
 .2بحث

 .1-2حرکت زمان و تاریخ از منظر ایرانیان دورانِ پیش از زردشت
نگاه به تاریخ و زمان در ان.یشة زردشتی 1،متأثر از جهانبینی ای دی و اساطیر و ان.یشههای دینژ ِ
ی

سایر ملل ،تردیب گوناگونی از ای.هها را شکلداده ده شناخت ماهیت آن ،لزوم بررسژی ج.اگانژه
هریز از ای باورها را اییاب میدن .و بسیاری از آنها عمال در محی هژای پیشازردشژتی شژکل

گرفتهبود الهیا پیشازردشتی ایرانیان دربردارن.ة بغان و بغدختان متکثری بود دژه نمژاد نیروهژا یژا

جنبههایی از طبیعت به شمار میرفتن .و بر روی.ادهای طبیعی و سرنوشت انسان تأثیر فراوان داشتن.

(یارشاطر )453 :1383 ،خصلت جهانیبودن ای ایزدان متأثر از زنژ.گی دژوچرو ایرانیژان بژود بژه

ای معنا ده هن.وایرانیان به مانن .جوامع شژهری  ،صژاحب بژت و بتخانژه نبودنژ .تژا ایژزدان آنژان بژه
صور خ.ایان ثابت و با خلقوخوی یکنواخت درآین .و به مقام قژ.ر هژایی دوچژز و محلژی

تنز دنن .آنچه آنان را مح.ود و مقی .میساخت ،تنها ویهگی داربردی آنها بود ده از طبیعژت
و ماهیت و وظیفة ای ایزدان ناشی میش( .بوی )44 :1374 ،

در فصو پایانی ریگودا ده اشترادا مضامی آن با باورهای پیشازردشتی اثبا ش.هاسژت،

عباراتی مبنی بر نوعی ان.یشة تزخ.ایی مییابیم ،ولی ایژ موضژوع بژه وضژو بیژان نشژ.هاسژت

(مان.االی او  ،سرود  ،164بن )46 .به احتمژا زیژاد در اواخژر دوران ان.یشژههژای ودایژی ،نژوعی

یکتاپرستی میان برخی از روحانیون هن.وایرانی به وجژود آمژ.ه و از د ِ همژی ان.یشژههژا بژود دژه

ان.یشههای گاهانی توس زردشت در ایران و فلسفة اوپانیشادها در هن.وستان پایهگذاری ش.

هن.وایرانیان بر یز قانون طبیعی اعتقاد داشتن .ده نظار میدرد تا حردت منظم خورشژی .و

گردش فصلها و دوام هستی بر یز قاع.ة بسامان را تضمی دن 2 .ای قانون را هن.وان با نام «رَته»

و قوم اوستایی با وارة متناظر آن یعنژی «اَشَژه» مژیشژناختن« .رتژه» قژانون یژا نظژم جهژان دژه معنژی

تحتالفظی آن «خ مشی اشیا» است ،اصو اخالقیا را معژی مژیدنژ« .رتژه» نظژم و ترتیژب یژا
ناموس جاودانی جهان است ده برای اصو رفتار بشری نیژز همژان مقژام و اعتبژار را دارد (بژوی ،

 1دربارة وارگان زردشتیگری و دیانت زردشتی و تفاو معانی و مفاهیم آنها ،ر ک:

Gershevitch Il., 1964: “Zoroaster’s own Contribution”, JNES XXIII, p. 12-38.

 2در ای زمینه ر ک به:

Pingree D., 1963: "Astronomy and Astrology in India and Iran", ISIS, No.54.
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 )31 :1386از ای روست ده در سراسر ریگودا ،ورونهژمیثره به عنژوان خژ.ایان آسژمانی پاسژ.ار

«رته» یا نظم دیهانی میباشن .و با دسانی ده از ای نظم سرپیهی دنن ،.مقابله مینماین.

هن.وایرانیان همهنی گرسنگی و تشنگی ،بیماری ،پیری و فرسودگی را همانگونه تیسم میدردن.

ده خشم و حساد و تنبلی را ،و ای تیسمهژا هماننژ .تیسژمهژای ایژزدان تیریژ.ی بژه صژور

نیروهای قاهم به ذا تصور میش.ن .اگر دسی مرتکب شرارتی ش.ه بود ،دیژوی مخصژوص او را

به آن دار گرفتار دردهبود و انتظار میرفت دیر یا زود ایزدان دخالت درده ،دیو مسبب دهروی را

دیفر دهن( .بوی  )129 :1374،انسان وظیفه داشت ده از طریق پرست  ،ایزدان را تقویت دنژ .و
ب.انها دمز دن .تا جهان را پاس دارن .مادامی ده او ای وظیفه را انیام مژیداد و خژودش هژم

میابق با «اشه» زن.گی میدرد ،میتوانست به ادامة حیا جهان و نسلهای انسان امی.وار باش.

یکی دیگر از مشخصههای متون ودایی ده بازتابی نهچن.ان مورد قبژو در گاهژان دارد ،عمژل

قربانی است ده برای جلب توجه خ.ایان و ارتبا با آنها انیام میش.هاست ایژ خژ.ایان عالقژه

زیادی بژه قربژانی دارنژ .و آیژی هژای آنهژا پیونژ.ی ناگسسژتنی بژا ایژ عمژل دارد ایژ یکژی از

برجستهتری مشخصههای مذهب ودایی است از نگاه آنژان ،قربژانی تژأثیر مسژتقیمی در زنژ.گی و

حیا طبیعی ایشان دارد (ریگودا )86 :در ای مراسم ده ایرانیان آن را «یَسنه» و هن.وان «یَینژه»،

از ریشه معنی  yazبه معنای قربانی و پرسژت  ،مژینامی.نژ ،.جژانوری را بژا خوانژ.ن ذدژر ،قربژانی

میدردن .مراسمی ده بع.ها مورد مخالفت زردشت قرار گرفت در یکی از سرودههای ریژگودا
داستان قربانی جهانی «پروش» 1ژژ ده یکی از خ.ایان است ژژ مذدور است (مانژ.االی دهژم ،سژرود

« )90پروش» در واقع ،تمام ای جهان مرهی است و آنچه بوده و خواه .بود او ایزد اب.یت اسژت
ده به میل و ارادة خوی  ،خویشت را برای ظهور و تکوی عالم هستی قربانی میدن .و از بردژت
ای نذر ،هستی پ.ی.ار میشود (ریگودا )88 ،مراسم قربانی «یسنه» به تقلی .از ای گونه قربانیهای

ازلی صور میگرفت ،به ای صور ده آفرین

نمیتوان .جز از طریق ف.اش.ن موجودی روی

ده( .الیاده )179 :1382 ،ای قربانی به گونهای مرتب با رویژ.ادهایی تلقژی مژیشژ .دژه در آغژاز
خلقت توس خ.ایان یا قهرمانان اساطیری روی میداده و اییاد یگانگی با دل موجژودا هسژتی

میدرد ده آنرا تیلی یز وجود واح .میدانستن( .شایگان )16 :1362،محتمل اسژت در اواخژر
دوران ودایی همراه با اییاد ان.یشههای وح .گرایانه در قلمرو خ.ایان ،تلقی آنان از آفرین
تغییر درده و از ق ربانی نخستی به آفرین

نیز

هستی توس خ.ایی یا خ.ایانی منیر ش.ه باش .آنچژه

براساس روایا ایرانی میتوان برداشت درد ،آفرین

از طریق قربانی توس خ.ایان بژوده اسژت

1. Purusha
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ظاهرا پی

از زردشت آفرین

بر ای گونه بودهاست ده پ

از آفرین

آسمان ،آب ،زمژی  ،سژه

موجود زن.ه به صور تزگیاه ،تزجانور (گاو یکتاآفریژ.ه) و تژزانسژان آفریژ.ه شژ.ن .و در

مرتبة هفتم ،آت (خورشی ).آفری.ه ش.ه است (وانژ.ر وردن242 :1384 ،ژژ 1 )243آنگژاه ایژزدان،

قربانی سهگانهای تقژ.یم دردنژ ،.گیژاه را پهمردنژ .و گژاو و انسژان را دشژتن .از ایژ قربژانیهژای

سودمن ،.گیاهان و جانوران و مردمان دیگر پا به عرصة وجود نهادن .به ای ترتیب ،با حیاتی نو دژه
از پی مرگ میآی ،.چرخ هستی چرخی.ن گرفت خورشی .در پهنژة آسژمان بژه جنژب

فصو را برطبق قانون «اشه» انتظام بخشی( .بوی )35 :1386 ،

درآمژ .و

ای تعابیر ،دنیکاوی ذه انسان را برای درک بهتر پ.ی.ههای پیرامونی اعم از مادی و معنوی

نشان میده .آگاهیهایی برای پی بردن به مسئلة خلقت و آفرین

تا از ای طریق بتوانژ .جایگژاه

خود را در دنیا و زمان دریاب .و به دردی توجیهپژذیر بژرای خویشژت برسژ .ایژ اسژاطیر همهژون

حکایا واقعی تلقی میشون ،.زیرا به واقعیتها برگشت داده میشون .و همیشژه منیقژی را دنبژا

میدنن .اسیوره گاهی به ظاهر حوادث تاریخی را روایت میدن ،.اما آنچه در ای روایتها مهم
است صحت تاریخی آنها نیست ،بلکه مفهومی است ده شر ای حکایا بژرای معتقژ.ان آنهژا

دربر دارد ،و همهنی از ای جهت دارای اهمیت است ده دی.گاههای آدمی را نسبت به خوی
جهان و آفری.گار بیان میدن( .هینلز)4 :1386 ،

و

بنابر اساطیر ایرانی ،جهان دارای هفت اقلیم (اوستایی :درشور) است ده هنگژامی دژه نخسژتی

باران فرو باری .و زمی را بژه هفژت پژاره تقسژیم دژرد ،پ.یژ .آمژ .در مردژز ایژ اقلژیم هفتگانژه،

«خونیرَث» قرار گرفته است ده زیباتر از همه و گستردگی آن برابر بژا وسژعت میمژوع هفژت اقلژیم

دیگر است سرزمی مق.س ایرانیان به نام «اَیژریَنم وَیژجُ»( 2ون.یژ.اد ،فرگژرد  )1در خژونیرث واقژع
ش.هاست پهوهشگران زیادی دربارة مفهوم ایرانویج سخ گفتهان .از جملة آن مفاهیم «سژرزمی

رودها و چشمههای آریایی» (ویتسژل2002 ،ژژ )50 :2003و «گسژترة آریاییژان» (فگلسژانگ:2000 ،

 )49قابل اشاره و تأمل است ایرانیان ،پهنة ای سژرزمی را دژه برخژی پهوهشژگران آن را ناحیژهای

 1دربارة جایگاه آت

و داوری بهوسیلة آن در آخرالزمان ن ک به :وان.روردن ،آیی دیهژانیژژاحکژام نیژوم دانژ

نیوم ،در دتاب :علم در ایران و شرق باستان ترجمه همایون صنعتیزاده نشر قیره  :1384صص 233ژ 325

 airiiyanəm Vaējō 2در زبان پهلوی ،ایرانویج (مکنزی  Ērān-wēzنیبرگ  )Ērān Vējوارة مردبژی اسژت دژه
از دو جزء تشکیل ش.هاست
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اساطیری در مردز جهان دانستهان ،.جای همة پ.ی.ههای بزرگ و روی.ادهای جهان مژیدانسژتن.

1

رود «وهدایتی» 2ده رود افسانهای ایرانیان بود در ای پهنه جاری بود و دوه «هَرا بَرَزَهیتی» 3یژا همژان
دوه مق.س و واسیة زمی و آسمان در آنجا قرار داشت در ای مردز عالم بود ده گاو نخسژتی ،

پی نمونة جانوران و دیومرث ،پی نمونة انسانها ،آفری.ه ش.ن .بسیاری از روی.ادها نیز در ایژ
سرزمی رخ داده و خواهن .داد (بن.ه  ،بخ

)9

در حقیقت ،تاریخ در ای سرزمی بروز پی.ا میدن .ای سرزمی بهعلژت مردزیتژی دژه دارد،

دارای سژاحتی ق.سژژی اسژژت ،زیژژرا نخسژژتی سژژرزمینی اسژت دژژه خژژ.ایان آفریژژ.هانژژ .از ایژ رو،

روی.ادهایی هم ده در آن به وقوع می پیون.د در اثر هنباز ش.ن با ای سرزمی است ده از واقعیژت

برخوردار می شون .حتی شهرها ،پرستشگاهها و خانهها در اثر همانن.ی و مشابهتی ده با مردز عالم
پی.ا میدنن ،.واقعی میگردن( .الیاده )20 :1384 ،قهرمانان بزرگ در ای سرزمی است ده اعما

قهرمانانة خود را انیام میدهن .بسیاری از ای قهرمانان ده در بخ های مختلف اوستا از آنها نام
برده میشود ،برای رسی.ن به پیروزی بر دشمنان خوی

قربژانیهژای فراوانژی بژرای ایژزدان انیژام

میدهن .و از آنها میخواهن .ده ایشان را در رسی.ن به ه .شان یژاری دهنژ( .اوسژتا ،درواسژ

یشت) ای قربانیها توس قهرمانان اساطیری نشانی از پیون .با زمان واقعی است ای قربژانیهژا نژه

تنها قربانی نخستی را بازسازی میدن ،.بلکه از لحاظ زمانی نیز در زمژان آغژازی اسژاطیری انیژام

میشود و با آن قربانی نخستی هم زمان میشود به ای وسیله زمان گژذرا و همژراه بژا آن مژ .و

استمرار ،متوقف ش.ه ،به حالت تعلیق درمیآین .و از ای طریژق ،انسژان بژا دوران اسژاطیری پیونژ.

مییاب( .الیاده)50 :1384 ،

مفهوم «اَرته» به معنای آن قانون جهانشمو بود ده گسترة پهناوری از جمله طبیعت و تاریخ را

شامل می ش .پیون .با دل هستی منو به اجرای درست ای قانون در رفتار و دردار انسانی میش،.

زیرا طبیعت و تاریخ از قوانی خاصی تبعیت میدرد ده پیون.ی ناگسستنی با عالم خ.ایان داشت و

اگر انسان میخواست دچار دشواری در ای دو عرصه نشژود مژیبایسژت بژا قژوانی آن همژاهنگی

داشته باش .طبیعت منبعی الهامبخ

برای او و شکلدهن.ة مناسبا او در جهان بود تا زمژانی دژه

 1دربارة محل ایرانویج اختال نظر وجود دارد محل های پیشنهادی از خوارزم بر ساحل دریاچة آرا در شما

ازبکستان تا آذرباییان یا تا جنوب یا شما غرب افغانستان گستردهاست (ویتسل  )14 :2003-2002فگلسانگ (:2000

 )60-59محل ایرانویج را شما سرزمی باستانی سغ .در شما رود سیحون دانسته ،اما برپایة پهوه

ویتسل(-2002

 47-46 :2003و  )51جایگاه ایرانویج ارتفاعا مردزی افغانستان بودهاست (رضاهیباغ بی.ی)10-9 :1388

2. Vēh dāiti
3. Hara-bərəzaitī
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انسان خود را غرق در طبیعت میپن.اشت ،هرگژز نمژیتوانسژت هسژتیِ بشژریِ خژوی

را در همژة

وجوه متمایز آن به منزلة تاریخ تیربه دن .او فاق .گشودگی به ماورای جهان و قیب مخالف آن،

تمردز فشردة نف

بود حا آنده ای دو قیب به واقع تاروپود تاریخان .تا زمانی ده خژ.ایان او

غرق در طبیعت بودن ،.آدمی نمیتوانست ایژ گشژودگی را بژه چنژگ آورد زمژان هنژوز هژم در

چرخهای بسته و تکراری تلقی مژیشژ .دژه در چژارچوب فراینژ.های طبیعژی و بژه تبژع آن تحقژق
میپذیرد الگوی اصلی فهم بشری از رخ.اد وقایع در زمان ،چژرخ

سژتارگان و گژردش فصژو

بود (گالووی )35 :1389 ،از نگاه ای مردم دارهای برجسته در تاریخ در ابتژ.ا توسژ خژ.ایان یژا

قهرمانان اسیورهای ،مانن .جَم ،انیام ش.هان .از ای رو ،آنها نیز میبایست نمونهوار تا همیشه ایژ

اعما را تکرار دنن .یز چیز یا یز دردار ،فق تا آن غایژت ،راسژتی و واقعژی مژیگژردد دژه

نمونههای ازلی را تکرار دن .به میزانی ده داری یا چیزی از طریژق تکژرار اعمژا مثژالی واقعیتژی

دسب میدنژ .بژه همژان میژزان« ،وارگژونی زمژان»« ،مژ » .و «تژاریخ» نیژز صژور مژیپژذیرد و
ب.ی ترتیب ،دسی ده اعما مثالی را دوباره انیام میده ،.از مح.ودة زمژان سژجنیی فراتژر رفتژه،

خویشت را دوباره در دوران اساطیری ،ده فعل نمونه نخستی بار ضم آن انیام ش.ه ،باز مژییابژ.
(الیاده)50 :1384،

آیی قربانی ده برجستگی ویههای چه در باورهای ودایی و چه در نزد ایرانیان پیشازردشت دارد،

نمونهای عملی از ای رفتارهاست تمام قهرمانان اسیورهای ده در اوستا از آنان نام میبرد ،پیون.ی
آیینی با مراسم قربانی دارن .از ای روست ده نام و دردار الگوسازشان شایسته مان.گاری و تقلیژ.

قرار میگیرد تقلی .از عمل ای قهرمانان ،بازتولی .همان حیا بخشی است ده در اثر قربژانیهژا بژه
وجود آم.هبود از ای رو ،تکرار همان الگوهژای نخسژتی بژرای مردمژان در حکژم «فراتژر رفژت از

تاریخ» و پیوست به زمان بیزمان بود واقعیت نیز معنای خود را به ای گونه دسب میدرد تاریخ و
روی.ادهای

واقعیتی محض تلقی نمژیشژ ،.زیژرا در محژ.ودة زمژان و مکژانی روی دادهبژود و از

ای رو ،از ارزش ذاتی برخوردار نبود همة آیی ها و مراسمی ده به یاری آفژرین هژای شژ گانژه

انیام میش ،.پیوستگی به آن زمان ب.ایتها را ت.اعی میدرد آنهژا بژا ایژ دژار در برابژر «زمژان

تاریخی» میایستن .و با برگزاری جش ها و آیی های مختلف ،نیروی حیا بخ

نخسژتی را احیژا

میدنن .و دوباره به زمان حا و ادنون فرا میدشن .و ای چنی  ،با بازآفرینی و هستیبخشی دوبارة
زمان ،زن.گی خود و گیتی را نیز نوآیی میدنن.
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 .2-2اصالحات زردشت و تغییر رویکرد نسبت به تاریخ
با ظهور زردشت ،تاریخ و حیا مادی و معنوی انسانی ،معنای ج.ی.ی به خژود گرفژت ایژ معنژا
ب.ون تغییر رر

الهیا پیشی امکانپذیر نمیش .زردشت با بردشی.ن تنها یژز خژ.ا بژه عنژوان

آفرینن.ة انسان و جهان ،جایی برای ظهور اثربخ

1

خ.ایان دیگر باقی نگذاشت ای نگرش ج.ی.

بیتأ ثیر بر رفتار و عمل انسانی و روی.ادهای تاریخی نبود خ.ای بزرگ زردشت «اَهژورهمَژزدا» بژه

معنای «سرور دانا» خ.ایی ازلی و اب.ی است (یسنا ،ها  ،31بن )8.او خ.ایی آفریننژ.ه اسژت دژه
شایسته پرست

است (یسنا ،ها  ،44بن )83.او پ.ر دو مینوی دوقلوی همزاد ،سجنتهمینیو(2مینژوی

نیز) و اَنگرهمینیو(3مینوی ویرانگر) است (یسنا ،ها  )47زردشت در سرودهای «اهژورهمژزدا» را

تنها دسی میدان .ده خواست او در جهان عملی میشود او میگوی:.

«بیگمان مزدا بهتر از همه به یاد دارد ده در گذشته ،دیوان و مردمان [درون ].چه دردنژ.
و آگاه است ده در آین.ه چه خواهن .درد «اهوره» تنها دادگستر [در جهژان] اسژت پژ
آنچه خواست او باش .همان خواه .ش( ».یسنا ،ها  ،29بن)4.

از سرودههای گاهانی برمیآیژ .دژه اهژورهمژزدا خژالق دو مینژوی نخسژتی بژودهاسژت (یسژنا،

ها  ،30بن 3.ها  ،47بنژ 3.هژا  ،44بنژ )7 .دو مینژویی دژه پژ

از زردشژت بژا یکژیشژ.ن

«سجنتهمینیو» با اهورهمزدا و تشخصیافت «اَنگرهمینیو» به عنوان رقیب اهورهمزدا ،نگرشی ثنوی را بر

از ورود زردشژت بژه

رویکرد به فلسفة آفرین

چیره ساخت باورها و تمایال یکتاپرسژتانه پژی

زردشت داشتن .برخال

بغان و بغدختان هن.وایرانی ،خ.ای زردشت ،خ.ای طبیعت نبژود ماننژ.

صحنة تاریخ تا ح.ودی شکل گرفته بود ،لیک ای باورهژا وجژوه اشژتراک انژ.دی بژا یکتاپرسژتی

خ.ای آسمان یا همهنی  ،خ.ای منیقهای مح.ود به یز محل یا سرزمینی خاص نبژود خژ.ای
زردشت به عنوان آفرینن.ة آسمان و زمی و هر آنچه در آن است ،مستقل از طبیعت و فارغ از هژر

نوع مح.ودیت جغرافیایی بود به عالوه خ.ای وی ،خ.ای اخالقی بود ده به نزد او عمل به «اشژه»

یا راستی و ع.الت مهمتری فریضه به شمار میرفت از نگاه او ایژ تنهژا ارادة الهژی اسژت دژه در

تاریخ متیلی میشود و تاریخ را به پژی

مژیبژرد رابیژة مسژتقیمی بژی ارادة الهژی و رویژ.ادهای

 1در بابِ جایگاه زروانیسم و دیانت زردشتی مقالة فرای ده نگاهی تحلیلی به جایگاه زروان در دیانت زردشژتی دارد،
بسیار راهگشاست ن ک به:

Frye, R.N. 1959: Zurvanism again, The Harvard Theological Review, vol. 52, N. 2 (Apr.,
1959), pp.63-73.
2. Spantā Mainyu
3. Angra Mainyu
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تاریخی وجود داشت روی.ادها ظهور ای ارادة فراتاریخی را عیان میسازن .تاریخ صژر

تژوالی

روی.ادها ب.ون غایت و مقصود نبود زردشت با تأدی .بر وجود حادمی الهی ،در آن سوی طر و
ترتیب اشیاء ،در روی.ادها و اتفاقا روزمژره نژوعی فرآینژ .الهژی تشژخیص مژیداد دژه بژه سژوی

آین.های ای.ها در جریان است او با خ.اون .در تاریخ ارتبا برقرار میدژرد و ارادة او را در همژة

خوشاقبالیها و ب.اقبالیهای حیا افراد تشخیص میداد او به پیروان خود توصیه میدژرد دژه بژا

پیروی از «اشه» به تقویت عناصر حیا و زن.گی برای همگان بجردازن .از ای رو ،تژاریخ ،از نگژاه
او ،اهمیت تردی.ناپذیری به دست میآورد آنچه در تاریخ روی مژیدهژ .اهمیژت بنیژادی دارد

همهچیز صحنه نمای

زن.ه و ملموسیاست ده خود را منکشف میسازد و در میژان تیلژی داوری

خیر و لیف الهی به سوی تحقق ه.فی ازلی در حردت است او به دنبژا گریژز از تژاریخ نیسژت،

بلکه صحنة تاریخ را ،صحنة اجرای زن.ة عمل به آموزهها و پیروی از نیکی میدان .راه رسی.ن بژه

قرب الهی برای وی گذر از معردة تاریخ و غلبه بر دشواریهای تاریخی است او میگوی:.

«منم ده برای دستیابی به واالتری آرمان ژژژ رسژی.ن بژه زنژ.گیِ دیرپژای در شژهریاری ژژژ
«من

نیز»« ،سروش» از همه بزرگتر ترا به یاری میخوانم تا در راه درست «اشژه» گژام

نهم و به جایی ده «مزدااهوره» شهریاری دارد [برسم] (یسنا ،ها  ،33بن)5.

زردشت اساسا انسانی اهل دنیا و عمل بود و به واقعیتهای زن.گی روزمره تعلق خاطر داشژت

لیک ای واقعیتها را در پیون .با ارادة خ.اون.ی میدی .او به واسیة بین

و بصیر روشن  ،به

وج.ان بی.ار نسل خود تب.یل ش.ه بود قوم خود را مالمت میدرد ،پن .و ان.رز مژیداد و آنژان را

راه مینمود و وظیفژه خژود مژیدانسژت دژه در همژة موضژوعا اعژم از رفتژار اخالقژی ،سیاسژی،
اجتماعی ،قومی یا فردی دخالت دن .اصل بنیادی آموزههای

ج.ایی ناپذیربودن دیژ و اخژالق

بود در میان اصو اخالقی بنیادینی ده وی به بیان آن میپرداخت ،مهمتژر از همژه «اَشژه» بژود دژه
تیلی آن ،بسژان راسژتی و درسژتی در رفتژار انسژانی و عژ.الت در جامعژه انسژانی خژود را نمژودار

میساخت و ای را قانون اصلی جهان و یکی از صفا اساسی اهورهمزدا میدانست (اشه وَهشتَ)

با درک ایزد به عنوان مفهومی ج.اییناپژذیر از نظژام اخالقژی ،وی خژود را موظژف بژه ترفیژع

حادمیت ایزد و ع.الت او در میان فرزن.ان انسان میدانست ب.ی سان ،سژرزن هژا و انتقژادا او

تنها متوجه دیوپرستی نبود ،بلکه همهنی تمامی آن شرور اخالقی و اجتماعی بود ده از دیوپرستی

ناشی میش .از ای رو ،به مانن .معلمان اخالق ،سیاستم.اران و فقیهان درمیآم .ده مصمم بود بژا

تمام نیرو ،شر و فساد اخالقی را ریشهد دن .و قژ.ر ویرانگژر آن را از میژان ببژرد وی تنهژا بژه

محکومشمردن بیع.التی و ستم قانع نبود او وظیفة خود را برانگیخت احساسا مردم علیه رنژج و
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بیع.التی اجتماعی میدانست احساسی ده به شناخت ادتفا نمیدژرد ،بلکژه مژیبایسژت بژه عمژل
واقعی استحاله یاب .وی پیروان

را ان.رز میداد ده به گفتار و آموزش درونژ .گژوش فژرا ن.هنژ.

(یسنا ،ها  ،31بن )18.دنیاگریزی و بیتفاوتی نسبت به محی و جامعة پیرامونی ،هژی جایگژاهی

در آموزههای زردشت ن.اشت ،از ای رو دار و دوشژ

میگرفت (یسنا ،ها  ،32بن)7.

در دنیژا بژه غایژت مژورد تأییژ .وی قژرار

زنر مشخصة اصلی آموزشهای گاهژانی را ،وارة  ،savahبژه معنژای سژود یژا بردژت مژیدانژ.

وارهای ده هم برای سعاد ای جهانی و هم برای لذا بهشتی به دار مژیرود (زنژر)80 :1375 ،

زردشت پیامبری از برای ای جهان و زن.گی بابردت و فراوانژی روزافژزون بژه شژمار مژیآمژ .او

محصو محییی بود ده دستههای مهاجم و غارتگر ،زن.گی دشاورزان پیرو اشه را مورد غژار و
تهاجم خود قرار میدادن .و امنیت و آسای

مردمان را از بی میبردن .شای .از همی روسژت دژه

ان.یشههای او پیون.ی عمیق با مقولة ق.ر و فرمانروایی پی.ا میدن( .یسنا ،ها  ،48بن)5.

وی از ای طریق میخواه .نبردی طوالنی هم در جبهة نظامی و هم در مبارزهای عقی.تی علیژه

دشمنان

داشته باش .از ای رو ،ان.یشههای

وجه عملی بسیار مشخصی پی.ا میدنن .و نق

انسان

را در تاریخ بسژیار برجسژتهتژر مژینمایانژ( .بژوی  18 :1388 ،ویلبژر )80 :1335 ،زیژرا انسژان در

آموزههای زردشت بر سرنوشت خوی

نیز فرمانرواسژت و اوسژت دژه بژا خژرد و دسژتان خژوی

زن.گی خود را به راه اشه یا دروغ میبرد و موجب بهروزی یا نادامی خود میشود سرنوشژت آن
نیست ده از پی

برای مردمان تصور ش.هباش .و آنها نتواننژ .آن را تغییژر دهنژ( .یسژنا ،هژا ،50

بن )9.انسان مختار است ده با خرد خوی

راه سعاد را بشناس .و از میان نیکژی و بژ.ی یکژی را

برگزین .ای موضوع را در گاهان ای گونه بیان میدارد (یسنا ،ها  ،30بن)2.

اساس و مبنای ای موضوع از نگاه او ای است ده خرد انسژانی بسژان خژرد پروردگار اسژت و

خ.اون .ای موهبت را از خرد خود به انسان بخشی.ه تا الگویی از خ.اونژ .در هسژتی باشژ( .یسژنا،

ها  ،31بن ،)11.زیرا آن چیزی ده آفری.ه ش.هبود میبایست تکامژل یابژ .و تحژت مراقبژت قژرار
گیرد ای وظیفه را خ.اون .برعه.ه انسان گذاشت انسان ،ده به صور خ.اون .آفری.ه ش.ه ،بای.
با ای صفت خ.اون .هماهنگی نشان ده .و چون خ.اون .آفرینن.ه است ،انسان نیژز بایژ .آفریننژ.ه

باش .همکاری خالقانه اطاعت از آفری.گار است ده بای .خود را در پیروی از قانون اخالقی«اشژه»
به نمای

گذارد ده بیشژتر بژا زنژ.گی دشژاورزان معنژا پیژ.ا مژیدنژ .از ایژ رو ،زردشژت برخژی

شخصیتهای اساطیری ،مانن .جم ،را ده از نگاه او بنیانگذار آیی های پیژروان دیوهژا مژیباشژن،.

طرد میدن( .یسنا ،ها  ،32بن )8.دوش گیم در ای باره میگوی:.
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«زردشت پی

از آن ده نوآوری دن ،.از یز جهت سلسلهمراتبی سنتی را احیژا سژاخت

ده یز صور خاص آیینی ژژ درمورد حمایت برخی فرمانروایان خژاصژژژ آنرا آشژفته

دردهبود ای فرمانروایان جنگطلب ده همهون جم افسژانهای بژرای خشژنودی مردمژان،

گاو قربانی میدردن .و گوشت آن را به مژردم مژیخوران.نژ ،.بایژ .دنژار مژیرفتنژ .ایژ

سلسله مراتب احیاش.ه حمایت از چوپان ،و دال تمامی آدمهای صلحطلب را ژژ ده تحژت
سلیة امیری خیرخواه قرارداشتن.ژژ تضمی میدرد (دوش گیم )87 :1387

از نگاه زردشت ،دوران جم ،نه تنها دوران آرمانی به حساب نمیآی ،.بلکژه دورانژیاسژت دژه

پایهگذار برخی سنتهای نادرستی است ده او به مخالفت با آنها برخاسته است وی میژان قربژانی
خونی و دوران جم ارتباطی میدی.ه ده ای گونه به ای مراسم تاختهاسژت و از ایژ طریژق ،شژای.

مراسم میترایی قربانی گاو را طرد دردهاست چنژان دژه بعژ.ها ایژ عمژل بژه اهژریم منتسژب شژ.
(دوش گیم )114 :1387 ،

اساسا زردشت هی گاه در سرودههای خود از گذشته به عنوان دوران نیکی و سژعادتمن.ی یژاد

نمیدن ،.بلکه از آن دوران به دوران دروغ و تباهی درون.ان اشاره دارد (یسنا ،ها  ،33بن )4.ای

اعتقاد با برخی باورهای مردمان هن.وایرانی ده به بازگشت یز عصر طالیی (احتماال دوران جژم)

اعتقاد داشتن .در تضاد بود و از ای باور بژه گونژهای دیگژر بهژره بژرد (دوشژ گژیم )58 :1385 ،

زردشت به روزی امی.وار بود ده بتوانژ .همژة مردمژان را بژه راه راسژتی ببژرد و زمژی را از وجژود

درون.ان پاک دن .زمانی ده ارادة اهورهمزدا به نابودی درون.ان تحقق میپذیرد و جهانی پیراسژته

از شر و ب.ی پی.ا میشود (یسنا ،ها  ،29بنژ ،)4.وی خژود را در ایژ راه رهاننژ.ه و عژاملی بژرای

پی بردن ای ه.

نهایی قلم.اد میدن .و از پیروان

ای با تمام توان دوشا باشن( .یسنا ،ها  ،30بن)11-10.

نیز میخواه .برای رسی.ن به چنی جامعه-

تاریخ از نگاه او هرچن .در حییه و سلیة ظالمان و ستمگران میباش ،.ولی بژا آمژوزههژای او و

میاه .های پیروان

و دمز اهورهمزدا به سوی روشژنایی سژیر خواهژ .دژرد و بژه آن خواهژ.

رسی .دورانی ده «اشژه» بژه یژاری خردمن.انژه رهادننژ.گان بژه نگهژ.اری جهژان ب.رخشژ( .یسژنا،

ها  ،46بن )3.باور به پی.ایی رهانن.ه ،گونة خاصی از تکامل نوع انسژان درمژیآیژ .دژه از طریژق
مناسبا تاریخی همراه با عالیتری دما میلوب حیا دینژی ارتقژا مژییابژ .از ایژ روسژت دژه

برخی بر ای باورن .ده ای انگاره ،هی نمونه و مانن.ی در عقای .هن.وایرانیان ن.ارد و ای گونه بژه

دلی تازه و بیسابقه در ای جهان میباش( .احم.ی )15 :1388 ،دورانی ده در آن نیکژان و بژ.ان

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 67 /

در داوری الهژی آزمژژوده مژژیشژژون .و بژه سژژعاد و شژژقاو دژژه در انتظژار آنهاسژژت ،مژژیرسژژن.

( kellens & Azarnouche 2012, p. 18-19یسنا ،ها  ،51بن)8.

از دی.گاه زردشت اشونان(درستکاران) میتوانن .از ای آزمون بگذرن .و بژه زنژ.گی جاودانژه

دست یابن .دل تاریخ انسان به سوی ای غایت فرجامی ده در آن نظام الهی دما نهایی مییابژ.

در حردت است او از نگاه دوری و تسلسلوار به تاریخ انسان و زمان تاریخی میگسل .و شیفتگی
خود را به اب.یت به عنوان پایانی یکباره بر تاریخ ابراز میدن .زردشت در ای انگژارة بنیژادی دژه

برای تاریخ بشر ،نه فق آغاز ،بل پایانی هم در نظر میگرفت ،از عقای .پیشی ده به موجب آنهژا

تصور میش .اگر مردمان و ایزدان ،نق شان در هسژتی را بجذیرنژ ،.زنژ.گی تژا ابژ .ادامژه خواهژ.

داشت ،گسست (بوی  )51 :1386 ،ای پایانی بود ده او از تاریخ میدانست گرچه تژاریخ بژرای

او عرصهای پرجنبوجوش از دشواریها را الژزام مژیدژرد ،ولژی امیژ .بژه رهژایی و پیوسژتگی بژه

جاودانگی ،تحمل آن را آسان مینمود انسژان همژان انژ.ازه دژه در تژاریخ شژردت داده مژیشژ،.

میبایست به تحقق ارادة الهی در پایان آن نیز امیژ.وار مژیبژود ارادهای دژه در پژ

آن روشژنایی

 .3-2زمان و تاریخ در آراء دینیِ پس از زردشت
اگر سرودهای گاهان را روایت ان.یشه و احساس و جهانبینی زردشت ب.انیم ،پ

از او آنچه بژر

اب.یت بود و نصیب دسانی میش .ده تاریخ را می.انی برای ظهور نیکیها دانسته بودن.

دی تازه بنیادگرفته توس او گذشت ،حکایت از بازگشتی مشتاقانه به آموزههژای پژی

از او بژود

هرچن .ای هنوز عمق ان.یشههای وی بود ده بر رو و ذه و عمل و نظژر ایژ آمژوزههژا سژییره
داشت ،با ای حا نمیتوانست خود را از آثار پیشینی دور نگه داشژته ،روایتژی یژزدسژت و منژزه

باقی بمان.

انسان تا پی

از دورة گاهانی ،خود را با ایزدانی روبژهرو مژیدیژ .دژه چنژ.ان دور از دسژترس

نبودن ،.برای آنان قربانی میدرد و آنان نیز خواستهای او را برمیآوردن .دارهایی ده ایزدان بژر
انیام آن نظار داشتن ،.همگی امژوری در دسژترس و مژألو

بودنژ .امژا بژا زردشژت ،انسژان بژا

امشاسجن.انی روبهرو ش .ده همگی ،بیانگر صفاتی انتزاعی بودن .آیی زردشت رو عارفانة خژود

را با گوشهنشینی و عزلتگرایی تقلیل ن.اد و از ای رو ،بازگشت همان اساطیر ده دژار دینژ.اری

را برای انسان آن روزگار آسان و ساده میدرد اسیورهها حکایتهای آیینی از تاریخ پ.ی.ارش.ن

گیتی و جهان مینوی یا انسانی یا هر روی.ادی بودن .ده مایگان آغازی پربار ،بژرای نژوآوریهژای

ذوقی ،هنری و زیباشناختی و بین ها و دریافتهای مینوی و ان.یشههای خردورزانه و فراجهانی را
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فراهم میساختن .در واقع ،اسیورهها همان تاریخ سجن .و شناخت آیینی انسان از خژوی

و جهژان

را به انسان میآموخت ای ده انسان چگونه آفری.ه ش.ه و ایژ دژه گیتژی و جهژانمینژوی چگونژه

جهانیاست ب.ی سژان ،اسژیورههژا پیونژ .میژان انسژان و جهژان ،انسژان و ایژزدان ،انسژان و فرمژان
خ.اون.ی ،انسان و زای  ،مرگ و زن.گی ،زن بودن و مرد بودن ،نیستی و جاودانگی و هر آنچژه

را ده با بودن و نبودن است ،پاسخ میدادن.

تغییر اساسی دیگری ده آموزههای زردشت پژ

ساحت نیروی ویرانگر (اَنگرهمینیو) و تب.یلش.ن

از وی بژه خژود دیژ ،.نیروگژرفت جایگژاه و

به رقیبی هولناک برای خژ.ای یگانژه در آیژی

زردشت بود ای تغییر ،رو ثنژویگری را بژر همژة عرصژههژای فکژر و عمژل و ان.یشژة باورمنژ.ان
زردشتی چیره ساخت و نگاهی دیگرگون بر هسژتیشناسژی ایژ دیژ اییژاد دژرد (دوشژ گژیم ،

 )70 :1385هریز از امشاسجن.ان ده در گاهان به صور تیلی صفا اهژورهمژزدا معرفژی شژ.ه
بودن ،.پ

از آن با عناصر زمینی پیون .یافتنژ .و نگهژ.اری بخشژی از آفژرین

(بن.ه  ،بخ

را عهژ.هدار شژ.ن.

چهارم) دیوان یا خ.ایان ده هن.وایرانیان دژه در گاهژان از طژر

زردشژت بژه

علت تباهکاریهای پیروان آنها ،طرد ش.ه بودن ،.ای بار در قالژب رقیبژان نیرومنژ .امشاسژجن.ان و

ایزدان ج.ی .به سرپرستی اهریم به عنوان ان.یشژة ویرانگژر تشژخص یافتژه ،درآم.نژ( .آموزگژار،

 )24-16 :1379بسیاری از چهرههای اسیورهای پیشازردشتی ای بار در قالب آیی ج.ی ،.جایگژاه
ویههای یافتن 1 .بهعنوان نمونه ،جم ،فردی اساطیری ده مورد نکوه

زردشت واقع ش.هبود ،پژ

از وی به الگویی از پادشاهان آرمانی تب.یل ش .حتی شخصیتی به شژمار رفژت دژه بژا اهژورهمژزدا
همجرسگی میدرد و اولی د

از مردمان شناخته ش .ده اهورهمزدا دی خود را به وی فراز نموده

بود (اوستا ،فرگرد دوم ون.ی.اد) ای قهرمانان پیشازردشتی در قالب آیی ج.ی .بژه قهرمانژان ایژ

دی تب.یل میشون .و برخی از آنها مانن .گرشاس

و دیخسرو نق های پایان تژاریخی نیژز پیژ.ا

میدنن ،.تا جژایی دژه در اوسژتا فرقژی میژان نیادژان دژافر گشتاسژ
بتپرست و پهلوانان زردشتی ده پ

و دیگژر قهرمانژان مشژرک و

از آنان پی.ا ش.ن ،.دی.ه نمیشود (بوی )145 :1374 ،

از ای جاست ده آیی های مرتب با ای قهرمانان و معنای درونی آنها داخل در نگاه زردشژتی

به تاریخ و انسان مژیشژود و نگژاه پیشژی و اصژیل را دسژتخوش تغییژر مژیدنژ .بژهویژهه دژه ایژ

دوگانهباوری دما یافته ،سرشت اسیورههای ایرانی را شژکل مژیدهژ .و بژه تژاریخ و هسژتومن.ان
تاریخی جهتی خاص میبخش .ایژ اسژاطیر بژا واقعیژتهژای تژاریخی در یژز سژاختار زمژانمنژ.

 1در ای باره ن ک به :بوی

 138 :1374یارشاطر528 :1383 ،
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درآمیخته ش.ن .و غایتی اخالقی یافتن .جهان همهون صحنة نبردی نمای

سر آن آفرین

نیز به رهبری اهورهمزدا بود و در دیگرسو ،ض.آفرین

داده شژ .دژه در یژز

اهریم قرار داشژت دژه

بازتابی در درون انسان ،تاریخ و طبیعت به همراه داشژت (شژروو 190 :1392،ژژ )192مسژیر اصژلی
تاریخ از همان آغاز معی شژ .و در یژز نمژای گسژترده ،تژاریخ جهژان چیژزی مگژر تحقژق ایژ.ة

اهورهمزدا نبود زمانی ده دانژ

میلژق و خژرد همژهآگژاه او بژه وی اجژازه مژیداد دژه در آغژاز،

روی.ادهای آین.ه را تا نابودی اهریم ببینژ .بنژابرای تژاریخ آینژ.ه را بژا یقژی و قیعیژت گذشژته

میدی.ن( .یارشاطر )453 :1383،نبردی ده در تمام شژئون هسژتی از عژالم مینژوی گرفتژه تژا عژالم
مادی ،تسری پی.ا میدن .حتی انسان نیز در درون خود حامل ای نبرد میان اخالقیژا نیژز و بژ.
بود از ای رو ،تاریخ ،تیلژی دو ارادة هژمزمژان فراتژاریخی در پهنژة هسژتی ،زمژان و انسژان شژ .و

روی.ادهای تاریخی نشانی از ای فلسفة آفرین

یافت ای روی.ادها ظهوری یکباره در پ

معنایی

یکسان را آشکار میساخت به ای معنا ده در هر روی.اد تاریخی بازتژابی از آن نبژرد ازلژی هویژ.ا

میشود و قهرمانان و ض.قهرمانان نیز تیلی خصلتهای ای دو نیروی فراتژاریخی در تژاریخ مژی-
باشن .جنگها و نبردها معنایی مذهبی پی.ا میدنن .و از روی الگوهای ماوراءانسانی و فوق بشری
به عی تقلی .میشون .ولی ای نبردها بیپایان نیست تاریخ تنها مح.ودهای است مشخص و معژی

میان ازلیت و اب.یت ،تا آنجا ده در روایتهای ایرانی طو ِ م .تاریخ مشخص ش.ه بژود و اصژلی

ثابت و بنیادی به شمار میرفت و بع.ها عاملی مهم در آشفتگیهای چشمان.ازهای تاریخی ایرانیان

اییاد درد

براساس ای اساطیر ،عمر دیهان دوازدههزار سا است ده به چهار دورة سههژزار سژاله تقسژیم

میشود آخری هزاره از سههزار سا  ،خود به چهار دوران تقسیم میشود ده با فلژزا گونژاگون

آن را نشان میدهن .آنچه به تاریخ بشری مربو است در ش هزار سالة دوم روی میده .ده بژا
ظهور زردشژت در ابتژ.ای هژزارة چهژارم تژاریخ بشژری بژه دو دوران پیشازردشژت و پسازردشژت

درمیآی .در سر هر هزاره از سه هزار سا واپسی یکی از فرزن.ان زردشت (موعودهای زردشتی)
ظهور درده ،نبردی را با عناصر اهریمنی رهبری میدن .تا ای ده در پایان آخری هژزاره بژا ظهژور

سوشیان  ،جهان در یز نبرد انیامی به رهبری وی شکستی قاطعانژه بژه نیروهژای اهریمنژی وارد

میدنن .و هستی را از لوس وجود آنها پاک میگرداننژ .و بژه ایژ طریژق تژاریخ بژه پایژان خژود
میرس.

میتوان سا انسانی بژا دوازده مژاه را الگژویی بژرای سژا دیهژانی براسژاس تفاسژیر روحژانیون

زردشتی ب.انیم (دریست س  )77 :1386ای تقلی .از الگوهای طبیعی ،حکایژت از ورود باورهژای
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نیومی سایر ملل به ساختار ان.یشة زردشتی است با توجه به ای دژه دوازدههژزار سژا یژز عژ.د

زروانی میباش ،.بعی .نیست ای از طریق مغان غربی و از منژابع بژابلی وارد دسژتگاه دیهژانشناسژی
زردشتی ش.ه باش( .زنر 67 :1387 ،و  158دوش گژیم  )83 :1385 ،بژا ایژ حژا دسژتگاه دینژی
زردشتی توانسته بود آن را در قالب نگاه خیی به تاریخ جای ده .و مانع از رجعت جاودانة ادواری

آن شود

دربارة ای ان.یشة هزارهای در تاریخنگژری ایرانیژان ،برخژی معژانی فراتژاریخی قاهلنژ .از نگژاه

دُربَ  ،ای سه پرده ژژ بن.ه  ،گمیزش  ،ویهارش ژژ 1ده به دوازدههزار سا تقسیم میشود ارزش

ع.دی ن.ارد ،بلکه به حکمت اع.اد مربو میشون .به باور او ،ای دورهبنژ.ی تژاریخ در میژ.انی
ده انسان همهون موجودی در تاریخ لحاظ ش.ه باش ،.معنا پی.ا نمیدن .وگرنه ای دورهبنژ.ی بژه

طور یکسانی برای همگان ضرور پی.ا میدرد او معنای ای دورهبن.ی را بهطور اساسی به می.ان
آگاهی مربو میدان .ده در آن تاریخ بهگونهای تیربه میشود ده در انسان وجود دارد و منظور
همان تاریخ ق.سی یا تاریخ مق.س است دژه حژوادث آن در درون انسژان جریژان پیژ.ا مژیدنژ .و

معنای باطنی آن بایستی به توس تأویل ،پ.ی.ارشناسی و به سخ دیگژر دشژفالمحیژوب درک

شود (دُربَ )43 :1369 ،

معنای دیگری نیز از ای ان.یشة هزارهای میتوان برداشتدرد در هزارة زردشت ادواری قابژل

تشخیص است ده پرده از یز ان.یشة ده برمیدارد بخژ هژای مختلژف ایژ هژزاره بژا فلژزا

گوناگون مشخص ش.هان .ده حادی از داسژتیگژرفت جهژان و سژقو رونژ .تژاریخی اسژت در

«زن.بهم یس » ده یکی از متون پی گویانة زردشتی است و سابقة مفاهیم آن را مربو به پی
اسالم میدانن ،.آم.هاست:

«از ستودگر[نسز] چنی پی.است ده زردشت از اورمزد بیمرگی خواست پ

از

اورمژزد،

خرد همه آگاه را به زردشت نمود و بژا آن درخژت یژز ریشژهای دیژ .دژه در آن چهژار
شاخه بود ،یکی زری  ،یکی سیمی  ،یکی پوالدی و یکی آه برآمیخته آنگژاه پن.اشژت
ده در خواب دی.ه است هنگامی ده از خواب بی.ار شژ ،.زردشژت بژه او گفژت دژه :ای

خ.ای مینویان و جهانیان! به م نشان دهی .ده درخت یز ریشهای ده دیژ.م ،دژه چهژار
شاخه ب.ان بود [چیست] اورمزد بژه زردشژت سژجیتمان گفژت دژه :آن دژه زریژ اسژت،

پادشاهی گشتاس شاه است ،هنگامیاست ده م تو را [برای] دی دی.ار دنم و گشتاس

شاه دی بجذیرد و دالب .دیوان بشکن .و دیوان از آشکارگی به گریز و نهان روشی ایستن.

آنده سیمی است ،پادشاهی اردشیر ،پادشاه دیانی است آنده پوالدی است ،پادشژاهی
1. Bun-dahišnīh / Gumēzišn / Vechāršen

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 71 /

انوشیروان خسرو قبادان اسژت و آن آهژ برآمیختژه ،ای زردشژت سژجیتمان! پادشژاهی بژ.

دیوان گشاده موی خشم تخمه است[در] هنگامی ده س.ة دهم تو سر بود (به پایان برس»).

(زن.بهم یس )1 :

در فصل سوم همی اثر ،تقسیمبن.ی دیگری دی.ه میشود ده براساس آن ای هژزاره بژه هفژت

دوره تقسیم میشود اخیرا فرض را بژر ایژ گذاشژتهانژ .دژه ایرانیژان ایژ ایژ.ة یونژانی را از منژابع
یهودی(دتاب دانیا ) آموخته باشن )Boyce 1984, pp.57-75( .ه.

اصلی از تفسیر زردشتی از

اعصار فلز ،نشاندادن دشواریهای زمان حا نسبت به زمان زردشت است به ایژ معنژا دژه زمژان

ادنون نسبت به زمانهای گذشته در جایگاه پستتری قرار گرفته و هر زمان نیز ده تاریخ بژه جلژو

حردت میدن .نوعی انحیا روزافزون را در پژی دارد و از ایژ رو ،در ابتژ.ای هژر هژزاره از سژه
هزارة پایانی یز منیی ظهور میدن .تا تژازگی و طژراو دمرنژگشژ.ه را بژه تژاریخ بژازآورد و
حیاتی دوباره رقم زن .ای تلقی آخری را در ادوار پ

از سقو ساسانیان در برخی متون پهلژوی

و به ویهه متون پی گویانة آن میتوان دی( .آسانا)190 :1371 ،

تأثیر ای دی.گاههای هزارهای و دورانهای تاریخی ،خود را در نگژرشهژای تقژ.یری و رشژ.

جبرگرایی نشان میداد ای ای.ه ده همة روی.ادها از پی

مق.ر ش.هاسژت ،دسژت انسژان را بژرای

روی.ادآفرینی و اثربخشی بر تحوال تاریخی و زن.گیساز میبست و ذه انسانی را از پرداخژت

ان.یشههای خالقانه ج.ا میساخت ای باورها به ت.ریج رو حادم بر آموزههای اصژیل زردشژت

را از میان می برد و در نهان نوعی تق.یر تژاریخی را بژر نگژاه بژه رونژ .رویژ.ادهای تژاریخ تحمیژل

میدرد با وجود ای  ،میتوان ح.س زد ای دو گرای

در طو تاریخ ان.یشة زردشتی بژه نبژردی

داهمی و داخلی مشغو بودهان :.یکی گرایشی ده بژه آزادی ارادة انسژانی در تژاریخ قاهژل اسژت و
حیا مادی انسانی را ارج مینه .و دیگری ده به وجود تق.یری تاریخی بر عمل انسانی باور دارد

و یکسره بر ارزشهای زن.گی در ای جهان خ بیالن میدشژ .نیژرو گژرفت اسژیورههژا ،تلقژی

زمانِ خیی از تاریخ را نیز مح.ود ساختن .ق.است و ارزشمن.ی ای زمانها در پیون .با هستومن.ان
فراتاریخی و قهرمانان اسیورهای معناپذیر بود

جش های گاهنبارها نیز ده اهورهمزدا بنیان نهادهاسژت ،بژه یادگژار مراحژل پژنجگانژة آفژرین

آسژژمان ،آب ،زمژژی  ،گیژژاه ،جژژانور و مژژردم بودنژژ .اهژژورهمژژزدا پژژنج روز بژژه آسژژای
ب.ی سان ،گاهنبارهای پنجگانة مزدایی را بنیان نهاد (بن.ه  ،بخژ

پرداخژژت و

دوم) گاهشژماری مژذهبی او

در طو یز سا تمام مراحل تکوی عالم را ده در روز از روی دادهاست ،به طور تمثیلی تکرار

درده ،خاطرة آن را ضم جش ها و اعیاد زن.ه نگه میدارد سژا مژذهبی در واقژع ،عمژل خلقژت
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عالم را به طور مستمر تکرار میدن .انسان همواره با زمان خلقت عژالم و آدم معاصژر اسژت ،زیژرا

برگزاری آیی های عبادی ،او را به دوران اساطیری آغازی منتقل میدن.
آیی قربانیدردن گیاه هومه نیز یکی دیگژر از وجژوه عمژل آفژرین

بژه شژمار مژیرفژت دژه

بازمان.های از ادوار پیشازردشتی بود یسنا یز جش فصلی و آیینی دورهای بژود دژه بژه یژاری آن

عالم از نو آفری.ه میش( .بن.ه  ،بخ
زمان ازلی ،تکرار دن

آفرین

و آفرین

چهارم ،بن 38.دوش گیم  )141 :1375 ،ای بازآفرینی

حیاتی ج.ی .بود و از ای طریق زمان گیتیانه را به سود

زمان حقیقی از میان میبرد نوروز در حقیقت عبار بود از دوباره آغازی.ن زمان از ابتژ.ای
به مثابة تکراری از بن.ه

لحظة اساطیری آغاز آفرین

دژه

و تکوی عالم به شمار میآم .در پایان سا و آستانة تحویژل سژا نژو
و گذر از آشوب به سامان تکرار میش.

زن.هش.ن اساطیر ،نگرش پیشی را در باب چرخهای بودن زمان احیا درد نگرشی ده زردشت

با قراردادن پایان تاریخی بر آن و آزمون نهایی در پ

آن بر ای رون .چرخژهای و جاودانژهبژودن

ان.یشة ادواری تاریخ ،نقیة پایانی قرار دادهبود به باور برخی در هر سه آیی ادیان ایرانی ،یهژودی
و مسیحی ،ده به درانمن.ی م .بقای عژالم در هژزارههژایی چنژ .معتق.نژ .و برآننژ .دژه تژاریخ

سرانیام در «ساعت موعود» به پایان خواه.رسی ،.هنژوز هژم بقایژایی از پن.اشژت نوگشژت ادواری
تاریخ برجای مان.هاست ،به عبار دیگر تاریخ در ایژ مژذاهب ،پژی

از آندژه «آخژر » نهژایی

فراس ،.میتوان .چن.ی بار تعییل و دوباره تی.ی .شود» (الیاده )136 :1384 ،ای گونه است ده در
الهیا تاریخی زردشتی ،دلیت تاریخ ،امری جاودانه نیست و تکرار نمیشود ،بلکژه در فرجژام بژه

وسیلة آتشی بزرگ و توفانی عالمگیر ده نشانة رستاخیز است به پایان خواهژ .رسژی .و جژاودانگی
ب.ون بازگشتی برای آفری.گان رقم خواه .خورد به باور بوی  ،ای تلقی ایرانیان از تاریخ ح.اقل

هزار سا از ان.یشة پایان تاریخی یهودی ده تر است ()Boyce 1984, pp.57-75
پ

در حقیقت برای نخستی بار ای زردشت بود ده برای تاریخ ارزشمن.ی قاهل و موفژق شژ.

بر نگرش سنتی ،ده معتق .به حردت دوری زمان بود ،فاهق آی .و به دشژف زمژانی ناهژل شژود دژه

یکسویه است و دارای مفهومی یکتاست بیهوده نبود ده نیهه ،فیلسو

آلمانی بر ای باور بود دژه

ایرانیان نخستی دسانی بودن .ده به تاریخ در تمامیت آن ان.یشی.ن .زیرا بر آن بود ده ای دی.گاه

ایرانیان در برابر آن دی .متافیزیکی یونانی قرار میگرفت ده با افالطون ،هستی زبرزمانی حقیقی را

در برابر هستی میازی گذرا یا زمانمن .قرار میده .به ای معنا ده متافیزیز یونژانی از راه جژذب

فلسفة نوافالطونی ،ده در روم پرورده ش ،.در یزدانشناسی مسژیحی ،بژه دسژت آبژاء دلیسژا ،بنیژاد
نظری مسیحیت را شکل داد مسیحیتی ده در مقام دی مسکینان ،زن.گانی گذرای زمینی را به نژام
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«پادشاهیجاودانهآسمان» رد میدرد و با نگرش آخر ان.ی

و زمانگریز و دی .هی انگارانژة آن

نسبت به زن.گانی زمینی ،نگرش مثبت یا «آریگوی» پیشینیان به زن.گی را بژ .بژه نگژرش منفژی

میدرد از ای رو ،افسوس میخورد ده چرا به جای رومیان ،ایرانیان بر یونانیان چیره نشژ.ن .تژا بژا
تلقی مثبتشان به زن .گی و زمان ،رون .ایژ جریژان را دگرگژون دننژ .و از ایژ رویژ.اد شژوم در
تاریخ پیشگیری نماین )Ashouri 2003: EnIr, Nietzsche and Persia( .اما ایرانیان نه آن قژومی

بودن .ده یکسره انسان را در ورطة مادّیگری و زن.گی میلقا تاریخی آن رها سژازن .و نژه آندژه
آخر ان.یشی وی را دستاویزی برای نابودی دنیژای وی گرداننژ .آنچژه بیژن

تژاریخی ایرانیژان

باستان را شایستة توجه و تحقیق مینمای ،.چگونگی تردیب ای دو رویکرد تاریخستیز و تاریخگرا
در پ

آراء و افکار فلسفی و دینی ایشان است ده در طو تاریخ ان.یشه و فکر بشری ،نمایی یکتا

و بیمانن .مییاب .و جلوهای درخشان در زن.گی اجتماعی و سیاسی آنها پی.ا میدن.

نتیجهگیری
توجه به موضوع زمان و تاریخ و چگونگی نگاه ب.ان ،یکی از ویهگیهای اصلی هریز از مکاتب
مختلف فلسفی و دینی در جهان است ،زیرا نوع نگاه به آن ،پیون.ی ناگسستنی با جهانبینی هر قوم

و ملت دارد ای ویهگیها در تفکر دینی ایرانیان باستان نیز بازتاب پی.ا درد و جهانبینی و در پ

آن ،تاریخنگری خاصی را به وجود آورد ده محصو هژزاران سژا تژاریخِ زیسژته شژ.هبژود ایژ
تاریخنگری ده ویهگیهای گاه متناقض را در بی خوی

پرورانژ.ه بژود ،حاصژل میموعژهای از

آراء و ان.یشههای مختلفی بود ده از آغاز شکلگیری اساطیر قومی تا ان.یشههای زردشت و تغییژر
و تحوال پ

از آن را شامل میشژ .مضژامی مژذهبی در آن شژامل برخژی ویهگژیهژای ادیژان

نخستی و نگاه آنان به زمان و تاریخ در پ ِ تحلیلی طبیعژتوار و دورانژی بژود دژه پژ

از ظهژور

زردشت معانی آن دگرگون ش .و ویهگیهای ج.ی.ی پی.ا درد با آنده زردشت خود در محی

اسیورههای ده زیسته بود با گسست از آموزههژای پیشژی و بردشژی.ن خژ.ایی یکتژا بژر صژحنة
تژژاریخ ،معژژانی چرخژژهای و دورانژژی آن را بژژه مفهژژومی خیژژی و پژژی رونژژ.ه تبژژ.یل دژژرد و بژژا

ارزشگذاری بر حیا انسانی ،ارزشی بی ازپی

برای تاریخ قاهل ش .با وجود ای  ،پ

از وی با

احیای اسیورههای ده  ،آموزههای وی نیز از تأثیرا آنان بینصیب نمانژ .و روحژانیون دسژتگاه

دینی ج.ی .با بهرهگیری از اساطیر پیشازردشتی و تشخصبخشی به مفاهیم انتزاعی آموزههای خود

زردشت ،ساختار ج.ی.ی آفری.ن .ده در دلیت تاریخنگری زردشت قرار داشت ،ولی نگرشهای
ده به تاریخ در آن گنیان.ه ش.هبود
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