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تداوم اندیشه
و ادبیات ازطریق که است آن تداومساختارمضامین ما فرهنگ بارز ازخصوصیات
داستانهایعامیانهسینهبهسینهنقلمیشوندواگرازدورهایبهدورهایدیگرفکر
ومعنیرنگوبوییدیگرپیداکند،قالبفکریهماناست.ازاینرو،مفتاحبسیاری
ازمعضالتالسنةقدیمةمادرمتونفارسینهفتهاستوجایتأسفداردکهامروزه،
بهسببشکافعظیمیکهدرمطالعاتایرانشناسیپدیدآمده،بینرشتههایماقبل
اززبان افتادهاست.چنیناستکهاکثراوستاشناسانامروزی ومابعِداسالمجدایی
فارسیبیبهرهاندوفکرمیکنندکهاوستاازفارسیبهدوراست.لغترامیشناسند،

ولیمعنیرادرکنمیکنندوترجمهایارائهمیکنندکهگهگاهنهسرداردونهته.

دوستیداشتم،َزویهتْراْمبله)Xavier Tremblay(،کهداناتریناوستاشناسانبودومتأسفانه
درجوانیدرگذشت.میگفتمادامیکهایرانیانبهزبانهایخارجی،بهخصوصآلمانی،
تسلطپیدانکنند،اوستارانمیتوانندبشناسند.درجوابترجمةدوجلدیجلیلدوستخواه
رابرایشفرستادمتاببیندکهبرگردانفارسیلحنیدیگردارد،2واگرفرنگیانبرعلماللغة
تسلطبیشتردارند،ایرانیانبالحنوآهنگسرودهایاوستاآشناترند،چوننهایتاًاوستا
آهنگیایرانیداردوتاکسیدرفرهنگوادبیاتایرانغوطهورنشود،اینلحنوآهنگ
رانمیشناسد.مهمترآنکهازدیرباز،آموزشدیوانیانومذهبیونایرانیدریکمکتببوده
استوشیوةنگارشیکهایندوگروهفراگرفتهاندیکساناستومبتنیبرسفسطهو
مغلطه،چوناکثراًمیبایستحقیقترادگرگونکنندوآنجاهمکهمیخواهندواقعیترا
بازگوکنند،متوسلبهاستعارهمیشوند.تداوماینعملکردوقتیبرمنمعلومشدکهحسب
اتفاقمقالهایدربارةیسنة19رابهاشتباهبرایبندهایکهاوستاشناسنیستمفرستادند
کهنظربدهم.3اینامرمصادفشدبادریافتجزوهایکهژانِکلِْنز)Jean Kellens(دربارة
همینیسنهنگاشتهوبرایمارسالداشتهبود.4نگاهیاجمالیبههردونوشتهمرامعلوم
کردکهساختارمتنمطابقفتوتنامههاستوپسازتأملدردیگرترجمههایاینیسنه
متوجهشدمکهسرودهایاستکههدفاصلیاشبزرگنماییپیشوایاندینزرتشتیواز
نوعرساالتیاستکهمذهبیوندرنعتپیشوایاندینمیُسرایندتاکسبشهرتکنند.

2جلیلدوستخواه،اوستا)چاپ6؛تهران:مروارید،1381(.

پرداخته اوستا به بیراهه از بیگاه و گاه که آنجا 3از
 Iranian مجله سردبیر که کاتوزیان همایون بودم،
Studiesبود،مقالةامیراحمدیرابهاشتباهبرایبنده

فرستاد،تانظربدهم:
A. Ahmadi, “Y 19 manas.paoiriia- and ašạ.

paoiriia-,” Iranian Studies, 46:6 (Dec. 2013), 
863-876.
4ِکلِنزهموارهنسخهایازنشریاتومقاالتشانرابرایم

دربارة اورا نظریات بعضی اینکه علیرغم میفرستد،
قدمتاوستاردکردهام.
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سرایندةیسنة19رسالهاشرابرپایةدعایاهونََوربنانهادهاست،بدینشرحکهوجود
دولغتاهو)بهمعنیخدایگانوپیشوا(وَرتو)بهمعنیَردورهبر(رادربیتاولاین
دعاغنیمتشمرده،اولیرامترادفباپیشوایدینخودیعنیزرتشتدانستهودومی
راباموبدانزرتشتیوسپس،بهسببنیرویخارقالعادهایکهبرایکلایندعاقائل
شده،نتیجهمیگیردکهاهووَرتونیزازآننیروبرخوردارند.برایتوجیهاینتعبیر،
بعدازآوردندعایاهونََوروترجمةیسنة19نشانخواهمدادکهچگونهمتنآنبا
دعای خود تفسیر ولی دارد. همخوانی منشیانه انشای کاًل و قلندرنامه و فتوتنامه
ایندوسرودهبهسبب بعدترخواهمآورد.اهمیت را بایسنة19 ارتباطش و اهونََور

اطالعاتیاستکهدربارةزرتشتواهورامزدادارندواوستاشناساننادیدهگرفتهاند.

دعای اهونََور
همچنانکهاهوبرگزیدهاست،رتونیز

هست،

کهازرویکمالدرستکاری،نیکوترین
کارساز را مزدا مردِم و است آموزگار5

است.

پاسدار که شاید را اهورایی سروری
ُفقراست.

ýathâ ahû vairyô, athâ ratush, 

ashât-cît hacâ vanghêush dazdâ 
mananghô shyaothananãm 
anghêush mazdâi

xshathremcâ ahurâi â ýim 
drigubyô dadat vâstârem

5

ترجمۀ یسنۀ ۱9
سرایندةیسنة19همبرایکلدعایاهونََورقدرتیفوقالعادهقائلشدهاستوهم
اجزایآنرابهنوبةخودمنشأاثرمیداندوازاینرو،عینعبارتشانرادرابیاتیسنة
19جاسازیکردهاستکهماآنهارابهحروفالتینمینگاریموترجمةهریکرادر
پرانتزوباخطمایلمیآوریم،جزýathâ)بهمعنیچنانکه(کهنمایندةکلسرودبوده

وپنجبارتکرارشدهاست.متنیسنهچنیناست:

5ترجمةلغویdazdâ mananghô“بخشندةاندیشه”یا
“ضابطتفّکر”استکهمابه“آموزگار”تعبیرشمیکنیم.
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1و2.زرتشتپرسیداهورامزدارا:ایاهورامزدا،ایبخشایندةمینوی،ایخالق
گیتی،ایراستیناستوار،آنچه]سخن[بودکهبرمَنشخواندی،قبلازپیدایش
آسمان،وقبلازآب،وقبلاززمین،وقبلازگاو،وقبلازگیاهان،وقبلازآتش
پسراهورامزدا،وقبلازدیواِنخرفسترگونهومردمانشان،وقبلازجهانخاکیو

آنچهمزدابهنیکیدرآنسرشتهوبهنورراستیپرداخته؟

3و4.پساهورامزداگفت:آندعایاهونََوربود،ایزرتشتسپیتاما،کهبرتواَش
خواندمقبلازپیدایشآسمان،وقبلازآب،وقبلاززمین،وقبلازگاو،وقبل
ازگیاهان،وقبلازآتشپسراهورامزدا،وقبلازدیواِنخرفسترگونهومردمانشان،
وقبلازجهانخاکیوآنچهمزدابهنیکیدرآنسرشتهوبهنورراستیپرداخته.

5.ایندعایاهونََوِرمن،ایزرتشتسپیتاما،اگربیغلطخواندهشود،معادلیک
صددعایدیگراستکههمچنانبیغلطوبدونافتادگیخواندهشود،واگرهم

باغلطوافتادگیخواندهشود]باز[معادلدهدعایدیگراست.

6.وهرآنکسکهدراینجهانخاکی،ایزرتشتسپیتاما،ایندعایاهونََوررااز
بَرُکند،وکلماتمحفوظآنرازمزمهکند،ویابهآوازبلندبخواندویاباآننیایش
کند،آنگاهمِناهورامزدا،رواناوراازپُل]چینوت[عبورمیدهم،6و]متناسباً[به

ـمیرسانم. ـزندگانیبرتر،نظامبرتر،نوربرترـ یکیازسهدرجاتبرتریـ

7.وهرآنکسازایندنیایخاکی،ایزرتشتسپیتاما،درحیِنزمزمةاهونََوری
کهازبرکرده،نیمیازآن،یایکسوم،یایکچهارمیایکپنجمآنراازقلم
بیاندازد،منکهاهورامزداباشم،رواناوراهمچنانازایندنیاینیکووازپیرامون
تناو،هرکجایاینگیتیکهباشد،بسیفراتربرم،اگرچهاینگیتیبازوفراخ

است.

8و9.پس،اینبیتیکهاهووَرتورادربردارد،قبلازپیدایشآسماناعالمشد،
وقبلازپیدایشآبهاوگیاهانوچهارپایان،وقبلازتولدانساندوپا،وقبلاز
اینکهآفتابظاهرشود،امابعدازپیدایشاَمشاسپنتا.واینبخشایندهَمالئکمن
)یعنیاَمشاسپنتا(اعالمکردندکهکلنظاِمدنیادرگذشتهموجودبوده،وحال

6منظورپلچینوتاستکهبرایزرتشتیانهمتایپل
صراطمسلماناناست.
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shyaothananãm anghêush mazdâiموجوداستودرآیندهنیزبنابهنیروی
)کارسازیمردِممزدا(موجودخواهدبود.

9و10.واینسخن)یعنیاهونور(داراینیرومندترینکلماتیاستکهتاکنون
گفتهشدهاست،ویااکنونگفتهمیشود،ویادرآیندهگفتهخواهدشد،چون
ازبرکنندویادبگیرند نیرویشچناناستکهاگرموجوداتاینگیتیآنرا

جاودانگیمییابند.

تا بیاموزند و برکنند از را تاهمةموجوداتآن اینسخنماگفتهشد 11.و
بهتریننظامبرقرارشود.

و اهو شدند، فروخوانده چون اهونور( کلمات )یعنی ýathâ1 .14 و 13 و 12
 ýathâ2 کیست.7 اهورامزدا که بیاموزند را پیشرو اندیشمندان تا بدادند، را َرتو
میآموزدکهاو)اهورامزدا(برتریناست،وathâمیآموزدکهخلقتازاوست.8
ýathâ3میآموزدکهزندگانِینیکوازمزداست،بهسببنیکویِیسومینبازخوانی.

ازهمة اندیشةنیک،پیش اندیشه(میآموزدکه mananghô dazdâ)بخشندة
اینهاموجودبوده.ýathâ4اندیشةنیکرامیآموزدوmananghô)اندیشه(آنرا
بیشترمیپروراند.shyaothananãm)کارسازی(زمینهرابرایآمدناَهو)یعنی
زرتشت(فراهممیکند،ازبرایآموزشآنچهاوپدیدآورده.mazdâi)مزدایی(
مینمایدکهخلقتازاوست.xshathremcâ ahurâi)سرورِیخدایگان(میآموزد
کهبگویند:ایمزدا،نیروازتواست.drigubyô vâstârem)پاسدارفقرا(میآموزد
کهýathâ5سپیتامارایارویاوراست.9وایننمازپنجباربهطورکاملخواندهشد.

ـاهونوررابرخواند،وآنرابهطورکاملدربرابر ـکهبرتریناستـ 15.اهورامزداـ
اندیشهمانیکسان نه اوراگفت: بادروند، اندرضدیّت پلیدیکارسازیکرد،و
استونهدیدمانونهفهممانونهباورهایمانونهسخنانمانونهکارهایمانو

نهوجدانمانونهروانمان.

manas- عبارت احمدی امیر استدالل به 7بنا
را پیشرو و اول طراز اندیشمندان paoiryaêibyô

میرساند.بنگریدبه
Ahmadi, ”Y19,“ 873.
تقسیم مجزا دوجملة به را بند12 مترجمان، 8اکثر
توجیه در را سراینده نیت نتیجه، در و میکنند،

مذهب پیشوایان یعنی رتو، و اهو اهمیت و پیدایش
زرتشتی،درکنمیکنند.

9تلویحاًمیگویدکهچوندرمصرعآخِراهونورصحبت
از بازخوانَد، را ازحمایتوپاسداریشده،هرکهآن
حمایتآنبرخوردارخواهدبود.پساینمصرعکمِک

زرتشتاست.
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16.واینسخِنمزدا،سهشعاروچهارپیشهوپنجرهبربهارمغانآورد.)سوال(
شعارهاکداماند؟)جواب(اندیشةنیک،گفتارنیک،کردارنیک.

17.پیشههاکداماند؟پیشةآتشبانوسپاهیوبرزگِردامداروصنعتگر.خوباِن
همةاینان،باافکاردرست،وگفتاردرست،وکرداِردرست،یَِلدرستکارراهمراهی
میکنند.اینانرادمرداِندینداریهستندکهزندگانرابهسویدرستیمیبرند.

18.سرکردگانکداماند؟آنانعبارتاندازسراِنخانهودهکدهوقبیله،وقوم،
وپنجمینایشانزرتشتاست،جزدردیاریکهزرتشتبرآنفرمانرواییدارد.
سرزمینرِیزرتشت،تنهاچهاررهبردارد:رهبرخانهودهکدهوقبیله،وچهارمین

خودزرتشتاست.

19.اندیشةنیکازکیست؟ازدرستکاریکهاندیشمندپیشروباشد.گفتارنیک
کداماست؟سخنورجاوند.کردارنیککداماست؟آنکهدرنظربرتریِندرستکاران

ستودنیباشد.

20.مزداگفت.کهراگفت؟درستکارانرا،چهمینوی،چهخاکی.دراینگفتار
است؟ چگونه راستین بهِی رهبری. در بِهی ؟ آموخت چه را درستکاران خود،

شهریارِیبیخودکامگی.

21.اهونورخدایانهرامیستاییم.اداِءاهونوررابههمهصورت،زمزمهوآوازونماز،
میستاییم.

شگردهای یسنۀ ۱9
دراینیسنه،قدمِتازلیواِراهونََورعلتاهمیتآناست.بالطبع،نفراتیکهدربیتاول
آنذکرشدهاند،یعنیاهووَرتو،ارجمندندزیراکهتوجهاهورامزداحتیقبلازپیدایش
آسمانوزمینبهایشانبودهاست.اماسرایندةیسنة19میداندکهغلوکردهاستو
بهمنظورپرهیزازکفروزندقه،دربند8قدریعقبنشینیمیکندوتوضیحمیدهد
کهامشاسپنتا،کهمالئکاندویاوراهورامزدا،بههرحالقبلازاهووَرتووجودداشتند.
بعدازاینزمینهچینی،دربند12،علتوجودیاهووَرتوراتوضیحمیدهدکهبرای
شناساندناهورامزدااست،آنهمنهبههرکسوناکسی،بلکهبهبرتریناندیشمندان.
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ناچاراستکهخاصیت قائلمیشود، اهونََور برایدعای اهمیتی اینکهچنان از پس
اینسرودوعلتاستفادهازآنرادربدوخلقتتوجیهکند.برایاینکارمتوسلبه
سفسطهمیشود،بهمانندمنشیانیکهآیاتقرآنراچاشنیفرامینمیکنند؛فیالمثل
درفرمانیازمیرزاکامران،برادرهمایونپادشاههند)تصویر1(.متنفرمان، کهدرآن

عباراتطالییدرگیومهقرارگرفتهاند،چنیناست:

“نرفع قاضیمحکمة و قضا، دیوان تاحاکم غازی،” بهادر کامران “حکممحمد
درجاتمننشاء”]سورة12،آیة76[تاجموفورپُرابتهاج“جعلناکمخالیففي
االرض” ]سورة10،آیة14[برتارکمبارکمانهاده،وخلعتفاخرة“انيجاعلک
للناساماما”]سورة2،آیة124[ برقامتاستعدادماپوشانیده،وفرقفرقدسایما
رابهمصروفة“انيجاعلفياالرضخلیفه” ]سورة2،آیة30[10بلندگردانیده...

10خطاطبهتبعیتازآیةپیشین،دراینجاهمبهجای

“جاعٌل،”“جاعلک”نگاشتهاست.

تصویر1.قسمتیازفرمانمیزاکامران،مورخحدود1540م،برگرفتهازمجموعةشخصیابوالعالسودآور.
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اینآیاتقرآننهارتباطمستقیمیبااجزایمتندارندونهمؤیدآنهایند.آوردنشان
برایتبلیغاهمیتفرماناست،چونوانمودمیکنندکهبرپایةقرآناستوبرایاجرای
اوامرالهی.اینروشدرفتوتنامههانیزبهکارمیرودولذا،برایمقایسه،یکیازاین

متونراذیاًلبازنویسیمیکنیم:11

بگو: وحقیقتچیست؟ وطریقتچیست پرسندکهشریعتچیست اگر الف.
شریعتاسالماست،طریقتاحساناستوحقیقتایمان.

ب.واگرپرسنداسالمچیست؟بگواسالممبنیبر“اشهدانالاهللاالاهلل،واقیموا
الّصالة،وآتواالّزکاة،والصومالرمضان” ودیگر...است.

تعالی خدای یگانگی که است آن که بگو است؟ کدام ایمان پرسند اگر و ج.
بشناسیکهرسول)ص(فرمودهاستکه“االیمانأنتؤمنباهللومالئکتهوکتبهو

رسلهوالیوماالخروالقدرخبیرةمناهللتعالیوالبعثبعدالموت.”12

د.واگرپرسند“شریعت”چندحرفاستوطریقتچندحرفاستوحقیقت
چندحرفاست؟بگوکه:شریعتپنجحرفاستوهرحرفیمعانیچندیدارد:
مرادازِششریعتشرطهایاسالمبهجایآوردناست،وازرایِشریعتروااز
ازعینشریعت ازیایشریعتیادکردنخداست،ومراد ناروادانستن،ومراد

عبادتاست،ومرادازتایشریعتتوبهاستازگناهان.

ازمقایسةهمینچندخطفتوتنامهوفرمانمیرزاکامرانبایسنة19مشخصمیشود
کهشگردکارشانمشابهاست.دراینجانیزجمالتعربیرا،اعمازآیةقرآنودیگر
احادیثمذهبی،چاشنیمطالبمیکنندتارنگمذهبیبهخودگیرندوهماننداهونََور
کههمکلسرودوهماجزایشواجدمعنیاندومنشأقدرت،درفتوتنامهنیزنهفقط
لغتیچون“شریعت”عرفانراتوجیهمیکند،بلکههریکازحروفآننیزبهتنهایی
نمیشد، میسر مستقیماً اگر که بود مهم آنقدر شگرد این کاربرد معنیبخشاند.13
غیرمستقیمواردشمیکردند.چنانکهدرفتوتنامهایدیگر،چوناینکاربرایتوجیه
“خرقه”مقدورنبود،ابتداخرقهراهمتای“فقر”ساختندوبعدحروف“فقر”رایکبه

یکتوجیهکردند:14

11ابوطالبمیرعابدینیومهرانافشاری،آیینقلندری
)تهران:فراروان،1374(،107-106.

12حدیثمعروفبه“جبرئیل.”

کلمهای نمایندة را حرف هر معنی، ایجاد برای 13از
میکنندکهابتدایشباهمانحرفآغازشدهباشد.
14میرعابدینیوافشاری،آیینقلندری،111-110.
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اگرپرسندکهخرقهچیست؟بگوکهَفقراست.

اگرپرسندکهفقرچیستوچندمعنیدارد؟بگوکههفتمعنیداردوسهحرف
است:ومرادازفاءفقرفاقهاست،ومرادازقاففقرقناعتاست،ومرادازراءفقر

ریاضتاست.

مهمترآنکه،یسنة19سعیداردپیروانمذهبرامقیدبهپنجبارنمازروزانهکند.برای
بهمثابه را )ýathâ اهونََور)یعنی اول بارکلمة الی15،پنج اینکار،دربندهای12
نمایندةکلسرودتکرارمیکندوهرباراثریمتفاوتبرایآنقائلمیشودتالزومتکرار
پنجگانهمعلومشودوبعدبرایتأکیدبیشترمیگویدکهاهورامزدانیزدربدوخلقت
کلماتاینسرودراپنجباربهطورکاملبیانکرد.چوناهورامزداپنجبارایندعارا
بخواند،مؤمنانزرتشتیهمبهتبعاوبایدروزیپنجبارنمازبگزارند.اگردرفتوتنامه
امامجعفرصادقراشاهدمیآورند،دراینیسنهمتوسلبهزرتشتواهورامزدامیشوند

تااعتبارسخنباالرود.

درفتوتنامهعمدةمطالبدرقالبسوالوجوابمطرحمیشودکهاکثراًساختاری
به بعد و میآوردند معنی سه ابتدا “عرفان” تعریف برای که چنان دارند، تصاعدی
اساس همین بر نیز 19 یسنة 20 الی 17 بندهای میپردازند. آنها از یک هر بسط
تنظیمشدهاندوهمینوجهتشابهباعثشدکهدراولینقرائِتاینیسنهحدسبزنم
که،همانندفتوتنامهها،نگارندهاشمیخواستهازطریقسفسطهوشعبدهموضوعات
اینکه نیستجز راموجبی بند اینچهار زیرا فروکند، رادرذهنخواننده نامعقول
زرتشترافرمانروایعالمبنمایاندوبرترازدیگررهبرانکند.اینمدعاغلواوستاپردازان

راآشکارمیکندونیتواقعیآنهارا.

فرمانروای عالم
چندموضوعجنبیبرداشتمذکورراتقویتکرد.اولاینکهآنزمانکههنوزبهنتیجه
َزویهترامبلهتشریحمیکردم،اذعانداشتکه برای نرسیدهبودمومشاهداتخودرا
در است،چون بوده او تعجب باعث اوستا در “موبد” و لغت“شاه” فقداندو همواره
همةزبانهایهندوایرانی،نامسرانمملکتیازمصدرxshaیاrājهستندونامرهبران
در ولی داد، خواهم توضیح دیرتر را مغ واژة فقدان )مغ(. magu مصدر از مذهبی
خصوصواژةشاهمیبینیمکهدرسلسلهمراتبیکهبند18ازیسنة19بهدستداده
است،سمتشاهیوجودنداردوباالترینافرادبعداززرتشتسرانقومودرحقیقت
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حکاممحلیاند.بهوضوحشاهانراحذفکردهاندتازرتشتراَسرورعالمکنندوبه
که نظامی گنجاندهاند؛ جهانی نظام یک قالب در را آن سروری، این تحکیم منظور
اهورامزدادربدوخلقتبرپایةسهشعاروچهارپیشهوپنجمقاِمرهبریبناکردهبود.

ـکه موضوعدومایناستکهبهموازاتاینیسنه،دردویشت5و19،فّرةایرانیراـ
فّر منکر نمیتوانستند چون همه، این با دادهاند.15 زرتشت ـبه استـ فّر قویترین
فّره، فّرکیانی)فّر، نام با آنهاتراشیدند پادشاهانهخامنشیبشوند،فّرجدیدیبرای
معلوم چون نیست، معقول فّر برای منبع دو وجود دارند(. معنی یک خره و خوره،
نیستکهکدامبرتراستودربرابرهمزورکدامبیشتراست.ولیجالباستکهاین
بُرجمانندی آتشگاِه اصطخری، روایت به بود. بیمعنی عوامالناس برای شعبدهبازیها
بنا )فیروزآبادکنونی( اردشیرخره یعنی پایتختخود اردشیرساسانیدرمرکز راکه
کردهبود،16مردمانهمایرانخرهمیگفتندوهمکیانخره،چونهردویآنهاآتشیرا
توصیفمیکردکهاردشیربهعنواننمادفّرومظهرقدرتپادشاهیساسانیانبرباالی
آنبرجقراردادهبود.17اینعملیاتباعثسردرگمیخودموبدانزرتشتینیزمیشود
وحسابکارازدستشاندرمیرود،چوندینکرد)9،24،3(مدعیاستکهزرتشت
دربدوتولداز“فّرةکیانی”برخورداربودهونهفّرةایرانیکهدریشتهای5و19به
اونسبتدادهاند.18همچنین،باعثتشویشخاطرمورخینودیوانیانمیشود،چنان
اورادرسهبخشمختلفبهسهگونهتوصیفمیکند: بابکانفّر کهکارنامةاردشیر
ابتدااردشیردرطلب“فّرةایرانی”)خرهایرانشهر(استوبعد،“فّرةکیانی”رابهدست
میآورد.سپستوضیحمیدهدکهفّرةکیانیاوازآببرخاستهبود.19حالآنکهبنابه

15دراینبارهبعداًسخنخواهمگفت.

16فردوسیاهمیتآتشکدةاردشیررادربازسازیآیین
گذشتهچنینتوصیفمیکند:زپرمایهچیزیکهبُد
آن اندر بکرد / اردشیر خره تا تاخت همی / دلپذیر

کشورآتشکده/بدوتازهشدمهرگانوسده.
برج، معنی به “طربال،” را آتشگاه بنای 17اصطخری
توصیفمیکندومیگوید:“یعرفبلسانالفرسبایوان
وکیاخرهوهوبناءبناُهاردشیر”کهدرآن،بهوضوح
است، غلط و است شده تحریف “ایوان” به “ایران”
آن که میگوید نیز شیرازنامه ندارد. ایوان برج چون
را“ستونایران”مینامیدند.فارسنامهتشریحمیکند
کهاینبرجدوفوارهداشتکهازآنآتشمیجهید.
،)1374 نوید، )شیراز: فارسنامه ابنبلخی، به بنگرید
336؛ابواسحاقاصطخری،المسالکوالممالک)قاهره:

الهيئةالعامهلقصورالثقافه،1961(،76؛

A. Soudavar, Mithraic Societies: From 
Brotherhood Ideal to Religion’s Adversary 
(Houston: Lulu.com, 2014), 156; A. Soudavar, 
“Astyages, Cyrus and Zoroaster: Solving a 
Historical Dilemma,” IRAN, 50 (2012), 45-78, 
quote on 60.

وجهتسمیةکیانیرابعداًتوضیحمیدهم.
18O. P. Skjaervo, “Kayanian: xii. The Kavian 
xᵛarənah,” in Encyclopaedia Iranica, online 
edition.
متوجه ولی میکند، گوشزد را موضوع این شروو
تضادشبایشتهای5و19نمیشودکهفرهایرانیرا

بهاونسبتدادهاند.همچنینبنگریدبهپانوشت56.
19F. Grenet (ed.), La geste d’Ardashir fils de Pâbag 
(Paris: A. Die, 2003), 66 and 77.



بازسازیتاریخایرانباستانازالبهالیاوستاوفهلویات 150

یشت34:19-54،فّرهایکهازآببرونآید،فرةایرانیجمشیداستکهازاوبدررفته
وبهآبفرورفتهبودتااپمنپاتپاسدارششود.مآالًهمهمیدانستندکهفّرپادشاهان

همانفّرةایرانیاست،اگرچهدراوستامبدلبهفرةکیانیشدهبود.

زمان ظهور زرتشت و پاکسازی تاریخ و سرودها
ازباالبردنمقامزرتشتوفروُکفتنرتبةپادشاهییکنتیجةمهمپدیدارمیشودوآن
اینکهامکانندارداینابیاتدرزمانهخامنشیانیاقبلازآنهاسرودهشدهباشند.تصور
کنیدمؤمنانوموبدانزرتشتیرابهزمانداریوش،کهبنابهفریضةدینیمیبایست
پنجباردرروزتکرارکنندکه:پادشاهعالمزرتشتاست]ونهداریوش[وفّرةایرانیاز
آِناوست]ونهداریوش[.محالبودکهجانسالمبدربرندوگوشودستوبینیخود
رابرجاینگذارندکهاینسزایکسانیبودکهبنابهکتیبةبیستونمنکرمشروعیت
شاِهشاهانشدند.پساینتفکراوستاییالزاماًبعدازاضمحاللدولتهخامنشیتکوین
پیداکرد؛احتماالًبعدازحملةاسکندرمقدونیوآنزمانکهجانشینانشتوجهیبه
مذهبایرانیاننداشتند.اینتحولمشابهاتفاقیاستکهبعدازسرنگونیدولتصفویه
درایرانرخداد.هرجومرجدرامرحکومتمیدانرابرایروحانیونشیعهبازگذاشت
تاتوازنبینحکومتوسلطنترابهنفعخودتغییردهندوعاقبتهموالیتفقیهرا

جانشینپادشاهیکنند.

تاریخ کل نکرده، بسنده پادشاهی مقام تنزل به زرتشت دین پیشوایان همه، این با
ادامهبسطش هخامنشیانوماقبلآنرانیزبرهمزدند.اینبحثمفصلاستودر
میدهیم.اجماالًاینکهنامپادشاهانیراکهدینزرتشترابهرسمیتنشناختهبودند
ازفهرستتاریخایرانزمینزدودندوباجسارتیهرچهتمامتربهجایایشانکسانی
راپادشاهکردندکههیچگاهحکومتنکردهبودند،ولیدوستدارزرتشتبودند؛همچون
ُگشتاسبکهپدرداریوشبودوهمایکهخواهراوبود.ولیدراینعملیاتیکقید
تاریخ آغاز تا زرتشت “ازظهور بود، زمانی258ساله فاصلة آن و رعایتمیکردند را
قبل پادشاهان وبدینسبب،سالهایحکومت بود زرتشتیان کار َملَکة اسکندر،”که
کافی حد به تاریخ جدول پرکردن برای چون رفت، باال نامعقولی بهطور اسکندر از
شخصیتقابلقبولنداشتندومجبورشدندکهسنواتدوستدارانخودراباالبرندتا
نامعقولاست، درجمعمساویعدد258شود.میدانستندکه120سالگشتاسب
ولیپاکسازیفهرستپادشاهانمهمتربودوواقعیترامیبایستفدایهدفسیاسی

خودکنند.
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بود تقیزاده مبنایمحاسبةمرحومسیدحسن فاصلة258ساله این دیگر، ازطرفی
اینقید258سالهو اینکهچگونهدرزماناردشیرساسانیکاربرِدغلِط برایتوجیه
شود.20 کاسته اشکانیان تاریخ از سال که206 تاریخسببشد مبدأشمارش تغییر
پساینباورزرتشتیاندرآستانةحکومتساسانیانجاافتادهبودوواجبالّرعایهبود،
یا مستقیم عدد این همینسبب، به آورد. بار به نامعقول نتایج بود ممکن چند هر
غیرمستقیمدربسیاریازمنابعثبتشدهاست.فیالمثل،مسعودیدراحتسابسنوات
ـ258سالرارعایتکرده ـچهدرمروجالذهبوچهدرالتنبیهواالشرافـ پادشاهیاشـ
وگاهیهمبهتقریبآنرابهسهقرنبرآوردمیکند،متنزادسپرامنیزهمچنین.21
بیرونیاینزمانرادرجداولپادشاهیاشمنظوروبهدونوعتعبیرمیکند:“ازظهور
زرتشتتاآغازتاریخاسکندر”و“مدتمیانگشتاسبواسکندر.”22علتآنکهاینفاصلة
زمانیرابهدونوعمینگاردایناستکهبنابهاعتقادزرتشتیان،ظهورزرتشتمصادف
بودباسالسیامازپادشاهی120سالةگشتاسب.پسمبدأهردویکیاستوضمناً،
گشتاسِباوستاباگشتاسبیکهپدرداریوشهخامنشیبود)522-486قم(همزمان
استوالزاماًیکی.اینهمزمانیبهانواعدیگرهمدرنوشتههایمسعودیوابنعبری
محاسبات این کلِی نتیجة میشود.23 ظاهر گردیزی بهخصوص و بارُکنای تئودور و
ایناستکهتولدزرتشتحدوداًدرسال618قمبودهوظهوراو،یعنیمالقاتاوبا

گشتاسب،درسال588قم.

20Seyed Hassan Taqizadeh, “The Era of 
Zoroaster,” Journal of Royal Asiatic Society (April 
1947), 30-40 and 34-38. 
اشکالازاینبودکهخواستندسالجلوسسلوکوس
اولرا،کهسال312قمبودومبنایتقویمسلوکیو
رایجدرکلممالکخاورمیانه،باظهورزرتشتمنطبق

کنند.بنگریدبه
Soudavar, “Astyages”, 69; Soudavar, Mithraic, 
187-188.
ا. ترجمة االشراف، و التنبیه مسعودی، 21ابوالحسن
،)1365 فرهنگی، و علمی انتشارات )تهران: پاینده
الذهب)قم: ابولحسنمسعودی،مروج 88-87و93؛

دارالهجرت،1367(،جلد313،1.
داناسرشت ا. الباقیه،ترجمة آالثار بیرونی، 22ابوریحان
)تهران:انتشاراتامیرکبیر،1377(،148،20و174.

23Soudavar, Mithraic, 186-188.
در زرتشت تاریخ دربارة شهبازی شاپور استنتاج

مقالهایبااینمشخصات

S. Shahbazi, “The ‘Traditional Date of Zoroaster’ 
Explained,” Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, 40:1 (1997), 25-35. 
برپایةعددیغلطازکتاببیرونیاست:“اهلخوارزم
که میگذاشتند، تاریخ خوارزم بناِی آغاِز به . . . نیز
988سالپیشازاسکندربودهوپسازآنبهورود
سیاوشپسرکيکاوسوسلطنتکيخسروودودمان
اودرخوارزمتاریخگذاشتندواینواقعه92سالپس
ازساختنخوارزمبود.”بنگریدبهبیرونی،آالثار،56.
ایندوعددراشهبازیجمعمیکندتانتیجهبگیردکه
زرتشتحدود1080قممیزیستهاست.اشکالدراین
استکهعدد980اشتباهاستومیبایست580باشد،
چوندرصفحات148و149ازهمانکتاب،دردو
شمارشمتفاوت،فاصلةبینکیخسروواسکندر488
سالاستکهاگر92سالبداناضافهکنیم،ساختن
خوارزمبه580سالپیشازاسکندربازمیگرددونه

980سال.
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و )Walter Bruno Henning, 1908-1967( ِهنینگ از اعم گذشته، متخصصان
Gherardo Gnoli, 1937-( نیولی و )Ilya Gershevitch, 1914-2001( ِگرشویچ
 Mary(ایناعدادراپذیرفتهبودند،ولیبهدنبالاستداللواهیِمریبویس)2012
Boyce, 1920-2006(کهمیگفتمردماناوستابهعصرحجربازمیگردندوساختار
زبانیاوستامتقدماست،ُمدروزایناستکهبگویندیازرتشتنبودهویااگربوده،
محتماًلقبلازهزارةاولپیشازمیالدمسیحمیزیستهاست.حالآنکهمردمیکه
ارابةچهاراسبمیداشتندمتحّجر ویسنه57:27 و13:5 دریشتهای125:10
نبودند.24همچنانکهگرشویچگوشزدکردهاست،قدمتساختارزبانینمیتواندمعیار
تاریخشود،چونفیالمثلآلمانیوانگلیسیازیکشاخةهندواروپاییمنشعبشدهاند،
ولیتحولانگلیسیبهمراتببیشترازآلمانیبودهاست.همچنینتحولفارسیتهرانی
بیشترازافغانیاست.وانگهی،عادتروحانیوناستکهمتوسلبهزبانمتقدمونامفهوم
شوندتاعوامالناسراتحتتأثیرقراردهند،کمااینکهکشیشهایکاتولیکرساالتشان
راهنوزبهزبانالتینمینویسندکهزبانیمردهاست.واماپیروانبویسُمصرانهباور
خودرادربارةقدمتاوستاتکرارمیکنندوباتسخیردوپایگاهمهم،یکیکرسِیِشروو
 Collège(دردانشگاههارواردودیگریکرسیِکلِنزدرُکلِژدوفرانس)P.O. Skjaervo(
de France(،موفقشدهاندتبلیغغلطخودراازطریقشاگردانمطیعاشاعهبدهندو
هرکهرادرصددمخالفتبرآمدکنارزدند.تکرارادعایبیپایهسابقةممتدداردواتفاقاً
روشیاستکهدراوستانیزبارهابهکاررفتهاست.هرکجالغتفّر)بهاوستایی:خَوْرنَه(
ـآفریده”توصیفشمیکنند،نهیکبارونهدوبار،بلکهدههابار. آمده،باصفت“مزداـ
اگراهورامزداخالقکائناتبود،لزومینداشتکهدرهرمورداینموضوعراتذکربدهند.
اوستاشناسانامروزیهممیخواهندبدونارائةدلیل،ولیبهضربتکرار،قدمتاوستا
رابهدیگرانبقبوالنندوچونضابطهایندارند،گاهیمیگویندسرودة1600قماست
وگاهی1200قموحاال،بینخود،توافقبر1000قمکردهاند،چونعددیسرراست
است.تازمانیکهنفهمنداوستامصنوعاستومخلوطیازسرودهایقدیمکهپاکسازی
شدهاندوسرودهایجدیدکهقصدشانباالبردنمقاماهورامزداوزرتشتاست،قادر

نخواهندبودکهترجمهوتفسیرصحیحعرضهکنند.

اوستا بودنمردماندر دربارةمتحجر بویس 24مدعای
مبنیبرترجمةغلطازعبارتیبودکهفکرمیکردفرق
میانسنگوفلزبرایشانمعلومنبوده.حالآنکهَملَندرا

ثابتکردهاستکهاشتباهازخانمبویسبودهاست:
W. W. Malandra, “Gōhr i Asmān: A Problem 

in Avestan Cosmology,” in Paitimāna: Essays 
in Iranian, Indo-European, and Indian Studies 
in honor of Hans-Peter Schmidt (Costa Mesa: 
Mazda Publishers, 2003), 266-274 and 273.
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الزمةکارکنجکاویاستچوننویسندگاناوستا،درنگارشوجمعآوریآنازمضامینی
کهموجودبودهاستفادهکردهبودندوبنابراین،درالبهالیاوستاآثاریازگذشتهموجود
استکهبازسازیباورهایپیشینایرانیانرامیسرمیسازد،ازجملهاینکهخدایانبرتربه
زمانمادهامهرواپَمنَپاتبودندکهیکیخدایروزونوربودودیگریخدایشبوآب.25
ازایندو،اپَمنپاتباعثدردسربود،چوندرمقامخدایآبرویشوزیستازاوبودکهدر
سرزمینخشکما،آبمایةحیاتاست.اینخاصیتاپَمنپاتدربند52اززامیادیشتلو
رفتهاست،چونکماکاناورا“خالقمردمانوتراشندةمردمان”معرفیمیکنند.بههمین

علت،بویسمینویسدکهاهورامزداخلقتراازاپَمنپات“ربوده”است.26

پسوجوداپَمنپاتمنافیاهورامزداییبودکهقراربودخالقکائناتباشد.27ایناست
کهدروهلةاولسعیکردندطردشکنندوناهید)یعنیاناهیتا(رابهجایاوالهةآبان
کنندوچونموفقنشدند،بهلطائفالحیل،اپَمنپاتراتضعیفوتصغیرکردندتابتوانند
درمقاموردستاهورامزدادوبارهبهکارشگیرندودراوستاواردکنند.28هرکجاهمکه
ـآفریده”برای درسرودهااپَمنپاتباآبپیوندداشت،سعیکردندباافزودنصفت“مزداـ
آباینپیوندراسستکنندوآبرابهمثابهعنصریمستقلازاپَمنپاتجلوهدهند.اما
درخصوصآتشکهازدیربازمورداحترامهمةاقوامایرانیبودوقرابتشبامهرازهمة
خدایانبیشتربود،چارهایدیگرجستندوآنرا“فرزنداهورامزدا”خواندند.29نسبت
پدروفرزندیمحتاجبهاسطورهایاستکهآنراتشریحکند،ولیاوستانویسانحتی
زحمتاسطورهسازیبهخودندادندوبهتکرارصفت“فرزنداهورامزدا”اکتفاکردند،نه
یکبار،بلکهدههابار.اینخوددلیلیدیگراستبرایتاریختنظیماوستابعدازحملة
اسکندر،چونبرخالفیونانیانکهخدایانشاندائمدرحالزادوولدبودند،خدایاناقوام

ایرانیمنفردبودندوفرزندخواندِنآتشبهتقلیدازیونانیانبود.

پسهریکازعناصراصلیوخدایانقدیمرابهنحویدرزیرچتراهورامزداقراردادند
ودنیاییساختندکهمتکیبهخدایانمتعددبودوخالفامیالپیامبرخودشان،چون
هرکهگاتهایزرتشترابخواندمیبیندکهیکتاپرستاستوهمچونخواجهعبداهلل

25Soudavar, Mithraic, 201-204;
سودآور،فّرةایزدی،51و137.

26M. Boyce, “Apam Napāt,” in Encyclopaedia 
Iranica, Online edition.
27درکتیبههای)DSe, DSf, Dst(داریوشتأکیددارد

کهاهورامزداخالقزمینوآسمانومردماناست.

28A. Soudavar, Reassessing Early Safavid Art and 
History, Thirty Five Years after Dickson & Welch 
(Houston: Lulu.com, 2016), 9-12.

29فیالمثلبنگریدبهبندهای2و4ازیسنة19.
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نمیگذارد.هدف وقعی ایزدان دیگر به و نیازمیکند و راز باخدایخودش انصاری
تا گذاشتند کنار را یکتاپرستی بسازند،پس فراگیر مذهبی که بود این اوستانویسان

بتوانندمردمانبیشتریرازیرنفوذخودقراردهند.30

آغاز دگرگونی
سرچشمةایندگرگونیهابهزمانیبازمیگرددکهداریوشاولهخامنشیاهورامزدارا
بهعنوانخداییکهومقتدرخویشمعرفیکردونظامفکریمردمانرابرهمزد.تا
آنزمان،خدایانبرترمردمان،اعمازمادهاوجانشینانبالفصلایشانکهکورشو
کمبوجیهباشند،مهرواَپمنپاتبودندکهنظارتبرروزوشبداشتند.درابتداهدف
را اهورامزدا و زند هم بر روز و شب به را دنیوی امور تفکیک که بود این داریوش
ناظردنیاییواحدکند.اینکوششاوودیوانیانشراهمدرنوشتهمیبینیموهمدر
تصاویر.31اینتغییراتراتوانستنداعمالکنند،چوندیگرمخالفیدربرابرنداشتند.
بهگفتةهرودوت،بهدنبالبرکناریگاوماتاِیُمغکهغاصببود،همقطارانوی)یعنی
مغان(راقتلعامکردندوازآنپس،اینروزبهمغُکشانمعروفشدوهمهسالهمردم
آنراجشنمیگرفتند.32پس،مغدشمنشناختهشدواسمشمذمومدانستهشد.به
همینسبب،بههنگامتنظیماوستااینلغتراازسرودهایموجودزدودندواینخود
دلیلیدیگراستبراینکهتنظیماوستایامروزیبعدازداریوشوبعدازهخامنشیان
صورتگرفتاست.امااگر“مغ”حذفشد،میبایستاسمیدیگربرایپیشوایمذهبی
بسازند.ازاینرولغت“اتَْرَون”رابهکاربردند،بهمعنیآتشبان،کهچنانکهخواهیم
دیدمترادفباصفت“پارسه”استکهعنوانپادشاهانهخامنشیوبهمعنیصاحب
ونگهدارآتشبود.امادراینخصوصهممردمزیربارپذیرفتناسمساختگینرفتند
وعلیرغماینکهکتابمقدسزرتشتیانکاربردلغت“اترون”راتجویزمیکرد،مردمان
نوشتههای به ُمغبَد صورت به عاقبت که ورزیدند اصرار مغ لغت استعمال در چنان

زرتشتیبازگشتونهایتاًتبدیلبه“موبد”شد.

30Soudavar, Reassessing, 7-9.
31دربندهای7و8بیستون،داریوشتأکیدمیکندکه

دستوراتش“همبهشبوهمبهروز”بایداجراشوند.
برایتصاویربنگریدبه

Soudavar, Mithraic, 214-216.

32اینجشن،کهبهروزمهرگانبود،یادبودکشتهشدن
به بنگرید بود. فریدون دست به )ضحاک( بیوراسب
پاینده ا. ترجمة تاریخطبری، محمدبنجریرطبری،
)تهران:اساطیر1375(،جلد38،1؛حمدبنمحمدبن
مسعود ح. ترجمة البلدان، همدانی، ابنالفقیه اسحاق

)تهران:بنیادفرهنگایران،1349(،116-115.
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پرهیز از مکررات
ترجمةنادرستدولغتدرکآیینپادشاهیایرانرامختلکردهاست.یکیچهراست
)پارسیباستان:چیسه(ودیگریعنوان“پارسه”برایپادشاهانهخامنشی.اولیهم
درشعارسیاسیساسانیانبهکاررفتهاستوهمدرشعارهخامنشیانودومیفقط
درشعارهخامنشیان.درسال2003،اولبارگوشزدکردمکهترجمةرایجبرایکتیبة

شاپورساسانی:33

اینپیکرةخداوندگاِرمزداپرست،شاپورشاهانشاهایرانوانیراناستکه“نژاد
که ایران شاهانشاه اردشیر مزداپرست خداوندگار پسِر دارد،” ایزدان از )چهر(

“نژاد)چهر(ازایزداندارد.”

غلطاست،چوناگرپدرازتخمهیانژادخدایانباشد،پسرهمبهوضوحخواهدبودو
تکراراینموضوعبیمورداستوخالفروشمنشیاندیوانی.اگراینشعاربرایپدرو
پسرتکرارشده،دلیلشایناستکهموروثینیستوهریکبهنوبةخودازآنبرخوردار
شدهاند.دیوانیان“السلطانبنسلطان”مینویسند،چوناگرپدرسلطانباشد،فرزند
الزاماًسلطاننمیشودوشایدیکیبشود،ولینههمةفرزندان.درشعارساسانی،چهربه
معناینوراستوبهمنزلةتجلیفرومنشأترجمةغلطآنیککتیبهیونانیاستکه
مترجمشمیخواستهشعارساسانیانراطوریبنویسدکهبراییونانیانمفهومباشد.
چونفروچهربرایشاننامفهومبود،شاهانساسانیراازتخمةخدایانقلمدادکرده
 Antonio(است.اینتوضیحبنده،متخصصانراناخوشآمد،ولیچونآنتونیوپانائینو
یونانی متون دیگر در لغتچهر که کرد تأکید بعد Panaino, b. 1961(همچندی
بیشتربهبازتابوتصویرترجمهشدهاست،34بعضیهامعنایتصویررااختیارکردند،
ترجمة در اینمشکل متأسفانه داشتند. نگه را غلطگذشته ترجمة همان اکثراً ولی
شعارداریوشهخامنشینیزمشهوداست،چونمیپندارندکهاوگفته:“پسرگشتاسب
استوهخامنشی،وپارسیپسرپارسی،وآریاازنژادآریا.”دراینجانیزتکراربیمورد
داریم،آنهمبهصورتمضاعف،چوناگرپدرپارسیتباراست،پسرشنیزهستو
اگربگویدکهآریاییاست،معنی“نژاد”درآنمستتراست.یکمردُکردنمیگویدکه
ُکردموازنژادُکردویکبختیارینمیگویدکهبختیاریاموازنژادبختیاری.اگربگوید

33سودآور،فّرةایزدی،49-45.

34A. Panaino, “Astral Characters of Kingship in 
the Sasanian and the Byzantine Worlds,” in La 

Persia e Bisanzio (Rome: Accademia nazionale 
dei Lincei, 2004), 555-585.
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مسخرهاشمیکنند.بههمینعلت،صفت“هخامنشی”فقطیکبارآمدهاست،زیراکه
اگرپدرازاعقابهخامنشباشد،پسرهمهست.وآنگهی،پارسیبودنوآریاییبودن
کهنمیتواندمایةافتخارپادشاهباشد،چوناکثرخدمةداریوشپارسیودشمنانیکه
دربیستونردیفکردآریاییبودند.پستکراردراینجابهمنظورتأکیدموضوعیمهم

استونهنگارشبدیهیاتوترجمةصحیحآننیازبهتعمقبیشتردارد.

بهزبانپارسیباستان،داریوشمیگویدکه“پارسهپسرپارسه”استو“آریاآریاچیسا.”
“آریای که است مدعی داریوش پس معنی. همان به و است “چهر” سلِف “چیسا”
آریاچهر”است،یعنیمردیآریاییاستوصاحبچهرآریاییکههمانفّرِهایرانیاست.
ساسانیاننیزدرشعارشانهمینلغتچهررابهکارمیبرند،بااینتفاوتکهادعای
چهرآریاییندارندوفقطمیگویندکهچهرشان)یعنیفّرشان(ازخدایاناست،چون
درخاللاینمدتموبدانزرتشتیفّرهایرانیرابهزرتشتدادهبودندواوراسرورعالم
کردهبودند.35پساردشیرساسانیکهتفاخربهدینداریمیکرد،نمیتوانستهمچون
داریوشمدعیفرةایرانیباشد.درعوض،دیوانیانساسانیشعاریبرایشساختندکه
تلویحاًهمانمعنیراداشتوبادیداوستایینیزسازگاربود.دراوستاسعیشدهاست
فّرراازچنگانحصاریمهرواپَمنپاتدرآورندودیگرخدایانرادرتابشآنشریک
مردم، نظر در ولی میکرد. را دیدگاه این رعایت “ایزدان” لفظ استعمال پس کنند،

با را ازدورانسلوکیکهزرتشت 35حتیُمهریداریم

لباسشاهانهمینمایدبانشانفّرةایرانیبرباالیسرش.
بنگریدبه

Soudavar, Mithraic, 196.

تصویر4.
مهرساسانیبانقششیروعقربو
نوشتة“پناهبرایزدان.”برگرفتهاز
.Soudavar, Mithraic, 165

تصویر3.
سکةاردشیرساسانیبامجمرآتشودو

فوارةآبدرزیرآن.برگرفتهاز
.Soudavar, Mithraic, 155



تصویر2.
مهرهخامنشیباگاوو

شیروخورشیدوماه.برگرفتهاز
.Soudavar, Mithraic, 214
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پشتیباناِنفّرکماکانمهرواپَمنپاتبودندودرواقع“ایزدان”اشارهبهآندوداشت.
بههمینسبببربسیاریازُمهرهاومسکوکاتبرایاشارهبه“ایزدان”اکثراًدونماد
داریم،یکنمادیازمهرهمچونشیریاخورشیدویکنمادازاپَمنپات،همچوننیلوفر

یاصدفکهنمایندةآباندیاماهوگاووعقربکهنمایندةشباند)تصاویر4-2(.36

اماچهر،کهنمایندةتجلیفّراست،درحقیقتبازتابشخصیتکساناستوازاین
رومعنیشمایلهمپیدامیکند.براینپایه،درسنگنقشهایساسانی،وقتیشاهدر
برابرخدایانقرارمیگیرد،شکلوشمایلشبازتابیازایشاناست.37ولیازآنجاییکه
فّروچهرکمکمدرآیینمذهبیوسیاسینقشاساسیپیداکردند،برایجلوگیریاز
سوءتفاهم،واژةچهرگ)چهره(راساختندتاصرفاًبرایشکلوصورتبهکارببرندو

چهرفقطمعنینورداشتهباشد.

مقام “پارسه”
غیرازمشکلتکرار،سهمسئلةدیگرمرابرآنداشتکهدرترجمةصفت“پارسه”به
پارسی)یعنیاهلفارس(شککنم.اول،استعمالعنوانپارسابودبرایمشایخصوفیه،
همچونخواجهابونصرپارسا،کهریشةلغویآننامعلومبودوامکاناًمشتقازپارسه
بود.دوم،وجودرتبة“پِرِسسPerses”بوددرمهرابههایرومیکهبهمأمورآتشاطالق
میشد.“پِرِسس”تلفظ“پارسی”استبهزبانیونانیودلیلینداشتکهیونانیانمأمور
آتشراپارسیبنامند،مگرآنکهدراصلچنانمعناییمیداشت.وسوماینکهبهروایت
حمداهللمستوفی،درسرزمینطوس،“پارسایاندرشببرکنارچشمهاحیاداشتهاند”
کهبنابهاستداللفاطمهجهانپور،چشمهسومحلآتشکدةساسانیبودهاستدرطوس
خراسان.38بهوضوح،پارساییکهمستوفیبهکارمیبرداشارهبهروحانیونیداشتکه

دنبالهرویآیینهایماقبلاسالمبودند.

پارَسَو )Pierre Lecoq(میگویدکه لُُکک گرهکارآنگاهگشودهشدکهدیدمپییِر
)pārsava(وپَرثََو)parthava(دوتلفظبراییکواژةواحدندوچونلغاتپَْهلَْووپهلُو
“کنار در که بکند مردمانی به اشاره میبایست واژه این است، شده مشتق دومی از
چیزی”بودند.فرضاوبراینقرارگرفتکهایشانمردمانیبودنددرکنارةایرانزمین

37سودآور،فّرةایزدی،54-45.

38فاطمهجهانپور،“بررسیریشهشناختینام‘چشمه
علوم و ادبیات دانشکدة مجلة سبز(،” )چشمة سو’

انسانی،دورة40،شمارة1)1386(،17-27؛حمداهلل
مستوفی،نزهتالقلوب)تهران:دنیایکتاب،1362(،

.149-148
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تصویر5.پادشاهپارسههخامنشی،کمانبهدستدربرابرآتشوموردتأییداهورامزدا.مقبرةنقشرستم.برگرفتهاز
.Soudavar, Mithraic, 99

تصویر6.دومردپارسه،کمانبهدستدربرابرآتش.مقبرةقزقاپان،کردستانعراق.برگرفتهاز
.Soudavar, Mithraic, 99
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کهوظیفةمرزبانیداشتندوجلوگیریازرخنةدشمنان.امادرفارسی،“پهلُو”اشارهبه
کنارنزدیکداردونهدورومنطقحکممیکندکهاینواژهخاِصمردمانیباشدکهدر
کنارچیزیمهمقرارداشتندوآنچیزالزاماًآتشاستکهدرنقشرستم،داریوشو
جانشینانشکمانبهدستدربرابرآناستادهاندواهورامزداراتهنیتمیگویند)تصاویر
5و6(.وجهتمایزپارسهازموبدزرتشتیایناستکهسالحبهکمریادردستدارد،
یعنیهمجنگجواستوهمپیشوایمذهبی.پادشاهانیکهدرفارسمستقربودندتا
آخردورةساسانیاینسنترانگاهداشتندوبرپشتسکههایخوداسلحهبهدستدر
کنارآتشایستادندوبدانتفاخرکردند.تاآنجاکهمورخیرومیدرشرحمعبدیکه
پادشاهپونتوس،یعنیمهردادششم)ح.120-63قم(،درمحلآرامگاهخودتهیهکرده
بود،میگویدکهبهعادتپادشاهانپارس،چوبرامهردادخودحملمیکردوپساز
آغشتنبهشیروعسلوشرابوانواعروغنهابهآتشمیافکند.39پسمسئولیتآتش

باپارسهبود.

غلط تلفظ از مقتبس آن امروزی اسم که بود پاسارگاد پارسایان این تربیت محل
 Quintus(بعضیمورخانیونانیاستهمچونهرودوت؛وگرنه،کوینتوسکورتیوس
Curtius(نامشرابهدرستیپارساکده)Parsagada(مینگاردکهبهواسطةپسوندکده
محلتجمعپارسایانرامشخصمیکند.پلینی)Pliny(همکهسهقرنبعدازاسکندر
ازآنجابازدیدکردهمیگویدکهشهرکphrasargida،یعنیپاسارگاد،هنوزدراختیار

“مغان”بود.40

ازلحاظلغویدومدرکدیگرداریمکهپیوندپارسایامروزیرابه“پارسه”داریوش
یا “پارسا” ُمهرهایساسانیاستکهعنوانصاحبانشان محکمترمیکند.یکیوجود
“پرسا”بودهونمادیازآتشدارند.درجایدیگرتوضیحدادهامکهاینعنوانرتبهای
برادریساسانیوهمسنگ“پرسس”رومیاست.41مدرکدومتحول بوددرمجامع
دوگانةپرثََووپارَسَورابههمبازمیگرداندوآنکلمهایاستدرفارسیمیانهکه“پهُلم”
تلفظمیشودولغتنامههایمربوطهآنرا“برتر”و“عالی”معنیمیکنند.امادرکتیبة
پایکولیکهبهدستورنرسهپادشاهساسانیبهدوزباننگاشتهشدهاست،اینلغتبه
از بهوضوحیکیمشتق 42.partr پارتی به pārsa-omثبتشدهاستو خطپهلوی
pārsavaاستودیگریازparthavaوگفتیمهردومعنایپهلوونزدیکدارند.در

39Appian, The Mithridatic Wars, 14 .
40Soudavar, Mithraic, 248-252.

41Soudavar, Mithraic, 93-97.
42Soudavar, Mithraic, 97-100.
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اولی،پسوندتفضیلی“اُم”داریم)مثلپنجم(ودردومیپسوند“تر.”هردوپسوندمیزان
نتیجه عالیهستند، و برتر بهمعنی مآالً تعیینمیکنندوچون را بهآتش نزدیکی
میگیریمکهدرجةنزدیکیبهآتشنمایندةرتبهومقامبوده؛یعنیهرکهنزدیکتر
بود،مقامشبیشتربود.43ضمناًتوجیهلغویبرای“پَرت”دراصطالحاتعامیانة“پرِت
پرت”و“پرتوپال”مییابیمکهمعموالًمعنی“نادرست”دارند،ولیدرواقعمفهوم“به
کنار”دارند)بهکنارازحقیقتیاازهدف(.“پرتگاه”نیزحاکیازکناِرخطرناکاست
و“پرتاب”اشارهبهآنسویآبورودخانهداردوپرتابکردنبهمعنیآنسویآب

انداختناست.

باالخرهدرهمانسنگنبشتةپایکولی،نرسهساسانیکهقصدبرانداختنبهرامسومرا
ازتختسلطنتداشت،بعدازذکرارکاندولتکهبهاستقبالاوشتافتهبودند)یعنی
“شاهزادگانوخدایگانوکدخدایانوبزرگان”(گروه“پارسوپهلو”رابدانهامیافزاید
بودند.44 ُملکش رعایای برترین” و “بهترین بالمجموع آمدگان که میدهد توضیح و
و “پارس تهیهکردهاند، پایکولی نوشتة از وهومباخ ِشروو ترجمهایکه متأسفانهدر
آمدن آنکه حال کردهاند، تعبیر بزرگ( خراسان )یعنی پارت و فارس اهالی را پهلو”
فارسوخراسانییالُروبختیارینمیتوانستمایةاعتبارپادشاهبشود.وانگهی،بسیاری
ازعباراتشاهنامهناقضاینتعبیرند.اگرفردوسیمیگویدکه“سویپهلوپارسبنهاد
روی”منظورش“خراسانیفارس”نبوده،بلکهپهلَورابهمعنیفرماندهواسپهبدبهکار
یا پهلوان” برسپه “زوارهشدش معنیاند: این روشنگر نیز دیگرش ابیات است. برده
“سپهپهلوانبودباشاهجم.”وانگهی،ارکاندولتمیبایستشاملسپاهیوروحانی
همباشد،چونفردوسیموبدانوپهلوانراهمسنگمیداند)“نهموبدبودشادونه

یک از جملهای )Maria Macuch( ماتسوخ 43ماریا
 ka gōwēd kū ēn ātaxš hamē az(را وقفنامةپهلوی
 frazandān-ī man mard-ē(w) ī pahlom dārēd hamē
ān ī hast ān ī pahlom dārišn(بهغلطترجمهکرده
است،بهتصوراینکهپهلمبهمعنیخوبوعالیاست.
درمحکمةقضاخوبیوبدینمیتواندشرطجانشینی
باشد،بلکهشرایطیکهمبتنیبرارشدیتاستقابلیت
اجرادارد.ترجمةاینجملهبایدچنینباشد:“اگر]واقف[
را آتش این من فرزندان همة میان از که باشد گفته
نزدیکترینمردبایدداشتهباشد،پسازمیانآنهاییکه
هستند]یعنیزندگان[آنکهازهمهنزدیکتراستباید
داشتهباشدش]یعنیعهدهدارآتشخانوادگیبشود[.”

“نزدیکی”بهواقفشرطقابلاجراست:
Soudavar, Mithraic, 96.

44H. Humbach and P.O. Skjaervo, The Sasanian 
Inscription of Paikuli. I-III (Munich: Dr. Ludwig 
Reichert Verlag, 1983).
اینمترجمانکدخدارا“صاحبخانه”معنیکردهاند،
حالآنکهدرقدیم“کدخدایی”بهمنزلةحکومتبود.از
جملهدرمطلعسعدین:“حضرتخاقانسعیدهمیشه
بهازدواجوامتزاجوالتیاموانتظاماوالدکراماهتمام
تأهل امر به را امجاد اوالد پیوسته و میفرمود تمام
کمالالدین به بنگرید مینمود.” ترغیب کدخدایی و
عبدالرزاقسمرقندی،مطلعسعدینومجمعبحرین،
تصحیحع.نوایی)تهران:مؤسسهتحقیقاتومطالعات
فرهنگی،1383(،جلد3،470.عثمانیهانیزتاابتدای

قرنبیستمحکاممحلیراکدخدامیگفتند.
45مسعودی،مروج،جلد269،1.
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پهلوان”(.مسعودیهمدرشمارشارکاندولِتاردشیرساسانی“سدنةبیوتالنیران،”
یعنیآتشبانهارابالفاصلهبعدازشاهزادگانوبزرگانمیآورد.45بااینهمهدرترجمة
پایکولی،روحانیوسپاهیبهشمارشنیامدهاند.واضحاستکه“پارسه”همانآتشبان
استونامیبودهکهبهزماناردشیرنگهدارانآتشمیداشتهاندو“پهلَْو”هماشارهبه

سپهساالرانداردونهپارتیان.

مهمترآنکهاگرخطوزبانساسانیانبهپهلویمعروفشدهاست،نهازبابتمنطقة
پارتوپادشاهاناشکانیاست،چونازبرایساسانیان،اشکانیانوپیروانشاناهریمنی
بودند.46اساسا“پارت”اسمیبودهکهیونانیانبراشکانیانگذاشتند،زیراکهازناحیت
جغرافیاییپارتمیآمدندکهیکیازکشورهایهخامنشیبودوسلوکیهانیز،بهتبع
هخامنشیان،تقسیمبندیجغرافیاییقدیمراحفظکردهبودند.وگرنه،اشکانیانازقوم
پَرنیبودندواگرقراربودنامایالتیداشتهباشند،خودراپرنیمیخواندندونهپارتی.
پسپارتیدرحقیقتبهمعنیشرقیاستوپهلَووپهلَویمنتسببهسپهساالرانو

ارکاندولت.

مشکلیهمبودکهتاکنونبرایمالینحلماندهبودوآنوجهتسمیةمنطقةپارتبودبه
زمانهخامنشیان.داریوشواسالفشپارسهبودندوچونبههخامنشیبودنخودافتخار
میکردند،احتماالًمقامومسئولیتپارسهگیراازجدخودهخامنشبهارثبردهبودند.
اهمیتعنوانپارسهبهحدیبودکهپایتختیکهداریوشبناکرد،یعنیتختجمشید
ـکهیونانیانبهپرسپولیس ـبهقیاسدارابگردـ امروزی،محتماًلپارسهگردنامداشتـ
اینگروه از فارسمشتق منطقة نام بنابراین، ترجمهاشکردند.47 پارسه( )یعنیشهر
آتشباناست.سوالیپیشمیآیدبرایوجهتسمیةمنطقهپارتکهپرثََوخواندهمیشد
وریشةلغویآنباپارسیکساناست:آیاگروهآتشباندیگریبرآنجاحکومتمیکرد؟
یاآنسرزمینزمانیمتعلقبههمینقومپارسهبودهوسپسازآنجداشدهبود؟چون
لوککتأکیدمیکندکهلغتپرثََوبهمناسبت“ث”بهلهجةماداست،شایدجوابمسئله
اینباشدکهبههنگامگسترشحکومتماداینمنطقهرانیزاشغالکردندوازیدپارسایان
درآوردندوبهلهجةخودآنراپرثوخواندند.درنتیجه،سرانقومپارسهبهجنوبرانده
شدند.قرائنموجودهمنشانمیدهدکههخامنشمیبایستدرحدود610قمحکومتی

46درنقشرستم،اردواناشکانیزیرُسماسباردشیر

اسب پیسپر که است اهریمنی همتای و دارد قرار
اهورامزدشدهاست.

47Soudavar, Mithraic, 249.
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درفارسدایرکردهباشد،48یعنیپسازاینکهمادهابهسالهای614-612قمآشورو
اورارتوراشکستدادهوامپراتوریپهناوریتشکیلدادند.وقتیهخامنشیاندوبارهپارت
راتسخیرکردند،دیوانیانیکهازحکومتمادبازماندهبودند،تقسیمبندیاداریمادرا
بانامهایمربوطهحفظکردند؛کمااینکهبهزمانداریوش،تاریخهایمندرجدرکتیبة

بیستوننیزکماکانبرپایةتقویممادینوشتهشدند.

سلسلۀ پارسایان
درسال1930،ارنستهرتسفلدمقالهایدربارةدولوحةزّرینچاپکردکهچندسالقبلاز
آندرایرانکشفشدهبودند،گویادرهمدان،ولیاحتماالًدرشوش.یکلوحهبهناماَرسمه،

پدرداریوش،بودودیگریبهنامجدش،آریاَرمنه.باجزییتفاوتمتنشانمشابهاست:

آریارمنه،شاهبزرگ،شاه شاهان،شاِهپارسه،پسرشاهچیشِپش،نوةهخامنش.
آریارمنهشاهمیگوید:اینایِلپارسهکهدارم،بااسبانخوبومردمانخوب
شاه ایلام. این پادشاه اهورامزدا تأیید به داد. اهورامزدا، بزرگ، خداوند مرا ،

آریارمنهمیگوید:اهورامزدامرایاریکناد.49

ازبدوپیدایشاینالواح،درصّحتشانشکافتاد،چونناقضبعضیباورهایآنزمان
بودند.اولاینکهبرپایةنوشتههاییونانی،فرضمیشدکهقبلازکورش،پادشاهان
پارسدستنشاندةمادهابودندونمیتوانستندعنوانشاهشاهانداشتهباشندودوم
اینکهبعیدبودکهقبلازداریوش،اجدادشنیزاهورامزداپرستباشند.درمقالهایکه
ُرالندِکنت)Roland Kent(بهسال1946منتشرکرد،هفتایراددستوریبرشمرد،
ولیدرقدمتالواحشکنکرد،چونمیدانستکهکسیدرایراننبودکهدرسالهای
قبلاز1930بتواندبهزبانپارسیباستانمتنجعلیتهیهکند.50اماچونتعدادی
ازآنایراداتدستوریدرکتیبههایاردشیردومهخامنشینیزبود،نتیجهگرفتکه

که سالی در آریارامنه جدش خشایارشاه، گفتة 48به
بود. زنده هنوز )622قم( رسید سلطنت به داریوش
اگرعمراورا60سالفرضکنیمو20سالاختالف
بود او از قبل نسل پسر،هخامنشکهدو و پدر بین

میبایستدر610قمسیتاچهلسالهبودهباشد.
49P. Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide 
(Paris : Gallimard, 1997), 179.
50R. G.Kent, “The Oldest Old Persian 
Inscriptions,”   Journal of the American Oriental 
Society, 66 :3 (1946), 206-212 . 

فرضاینکهنوشتههایهخامنشیبایدخالیازاشکال
و لوکک که همانطور است. غلط باشند دستوری
شارپتوضیحدادهاند،اکثرکتیبههایهخامنشی،حتی
آنهاییکهبهداریوشوکورشمربوطمیشوند،مشکل

دستوریدارند.بنگریدبه
Lecoq, Les inscriptions, 179-180; R. Sharp, Les 
inscriptions cunéiformes en ancien persan des 
empereurs achéménides (Tehran : Consel Central 
pour célébrer les 2500ème anniversaire de la 
fondation de l’Empire Iranien, 1975), 21.
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او تحکیممشروعیت برای بودند، تهیهشده اردشیردوم بهدستور الواحمحتماًل این
دربرابربرادریاغیاش،یعنیکورشصغیر.استداللعجیبیاست،چوناگراینالواح
باعثافتخاراردشیردومبودند،برادرشنیزازآنافتخاربرخوردارمیبود.باقیایرادات
دستوریاوناشیازفرضغلطبرایمعنی“پارسه”است.ِکنتفرضمیکندکهآریارامنه
شاهمملکتفارساست،حالآنکهبعدازذکرعنوانشاهشاهان،آریارامنهتکیهبرپارسه

بودنخودمیکند،یعنیمقامآتشداریاشکهمقامیبسواالبود.51

ضربةکاریترازجانبکسانیفروآمدکهدرکتیبةبیستون،درآنقسمتکهمغشوش
استوبهزبانفارسیباستان،بهغلطخواندندکهمخترعخطفارسیباستانداریوش
است.براینپایهمیتوانستندبرنوشتههایپارسیقبلازداریوشُمهِرجعلوتقلب
بزنندوزدند،ازجملهبراینالواحکهبههمانخطوزبانبودند.وگفتندکتیبههای
پادشاه کورش “منم که میدارند اعالم و زباناند و خط همان به که هم پاسارگاد
هخامنشی”الزاماًجعلیاند.برایاینکهاین“جعل”راتوجیهکنند،داریوشرادروغگو
کردندوگفتندبهتقلبمدعیشدهکهباکورشنسبتدارد.بدترآنکهگفتندهخامنشی
هموجودنداشتهوایناسمساختگیاستوکورشهماساساًپارسینبودهوهرکه
توبیخشکردندکهدیگرچنین همدرنشریههایعلمینوشت“کورشهخامنشی،”

چیزیننویسد.52

بر است، عیالمی زبان تخصصش که ،)François Vallat( واالت فرانسوا خوشبختانه
اساسمتنعیالمیبیستونکهمتناصلیواولیهاست،نشاندادهاستکهداریوش
بههیچوجهمدعیاختراعخطمیخینبوده،بلکهمیگویدکه“مناین]متن[رابه
نحویدیگربهآریاییبرگرداندم،درجاییکهقباًلخطینبود.”53یعنینوشتةبهزبان
پارسیقدیم)آریایی(عباراتیداردکهبانوشتةعیالمیمتفاوتاست.واالتازمقایسة
لوحزرینوهمچنین القابمندرجدردو و پارسی بینمتنعیالمیو القاب تفاوت
ردة که میگیرد نتیجه بازگشته، او ردة به پادشاهی که بیستون در داریوش تأکید
اصلیهخامنشیانردةاجدادداریوشبودهونهردةکورشکبیرکهپادشاهاناَنشان
بودند.ولیبهعلتپیروزیکورشبرمادها،عماًلاوشاهشاهانمیشودوردةاصلیرا

51اگرقراربودبگویدشاهفارساست،بهعادتدیوانیان،
ازجزءبهکلبرودوعنوان“شاهفارس”را میبایست

قبلازشاهشاهانبیاورد.
52Soudavar, Mithraic, 181.

53F. Vallat, “Darius, l’héritier légitime, et les 
premiers achéménides,” in Elam and Persia, eds. 
J. Álvarez-Mon and M. Garrison (Winona Lake : 
Eisenbrauns, 2011), 266-268.
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تحتالشعاعخودقرارمیدهدوارسامهمجبوربهاستعفامیشود.ازهمینرو،گشتاسب
)ویشتاسپا(،کهپدرداریوشاست،ازپادشاهیمحروممیماند.

درتأییدنظریةواالت،مننیزدرمقالهایاضافهکردمکهردةاصلیهخامنشیانهماناردة
پارسایانبودوتأکیدداریوشبرشعار“پارسهپسرپارسه”برایاینبودکهوجهتمایزخود
رانسبتبهکورشآشکارکند،چونعلیرغماینکهکورشبانیپارساکده)پاسارگاد(بود،
درهیچیکازکتیبههایشعنوانپارسهاختیارنمیکند،ولیافتخاربهجدشهخامنش
میکندکهمحتماًلپیشوایبزرگپارسایانبود.چنانکهواالتهمگوشزدکرده،داریوش
کورشراگرامینمیداشتوازذکرناماوپرهیزداشت،مگریکباربهصورتضمنیو
بهعنوانپدرکمبوجیه.علیرغماینکهکورشامپراتوریبزرگیبرایشبجاگذاشتهبود،
داریوشکینةاورابدلداشت،بهدودلیل:یکیاینکهباعثبرکناریجدششدهبودو
دیگراینکهآیینپادشاهیمادوخدایانآنهاراحفظکردهبودوحتیدرودیوارپاسارگاد
رابهنقوشمهرواپَمنپاتآراستهبود.بههمینمناسبت،داریوشدراولینفرصتآتش
بنیادیندولتهخامنشیراازپاسارگاد،ازجواربرجیکهبهنامزندانسلیمانمعروف

است،بهنقشرستمانتقالداد؛بهبرجیکهامروزبهنامکعبةزرتشتمشهوراست.54

اینالواحروشنگرسهموضوعمهماند.اول،اجدادداریوشعنوانشاهشاهانداشتند،
یعنیحاکمبرمنطقةوسیعیبودند؛محتماًلدرجنوبوشرقامپراتوریماد.دوم،خط
میخیمخصوصبهخودداشتند،حالآنکهمادهاچنینخطینداشتند.سوم،اهورامزدا
رامیپرستیدندکهخدایخردبود،یعنیوهمیبودوغیرطبیعی.بنابهدونکتةاخیر،
اولیصاحب به بنا پارسایانمردمیبودندکههمسوادداشتندوهمتحولفکریو

هخامنش

چیشپش

کورش1)پادشاهانشان(آریارمنه)شاهشاهانوپارسه(

کمبوجیه1)پادشاهانشان(ارسامه)شاهشاهانوپارسه(

کورشکبیر2)شاهشاهان(گشتاسب)پارسه(
کمبوجیه2)شاهشاهان(بردیاهمایداریوش)شاهشاهان،پارسه(

جدول1.فهرستپادشاهانهخامنشی.

54Soudavar, Mithraic, 251-252.

عی
فر

ردة
 ردةاصلی
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قدرتیمستقلبودند.چنانکهخواهیمدید،اینالواحنزدیکیزرتشتراباگشتاسب
توجیهمیکنند.

ارتباط زرتشت و همای و گشتاسب در پرتو یسنۀ ۱9 و الواح زرین
و شده رانده سرزمینش از که میکند شکایت اهورامزدا به زرتشت 1 :46 یسنة در
مردمانشاورارهاکردهاندونمیداندبهکجاپناهبرد.کسیکهمردمانشرهایشکرده
باشندوسرزمینشراازدستدادهباشدیکموبدسادهنیست،بلکهریاستداردو
چنانکهدیدیم،یسنة18:19مشخصمیکندکهمقرریاستشِرْیبودهودرتفسیر
پهلویازاینیسنههمتأییدشدهکهمنطقهریرازرتشت“دهخویش”)یعنیُملک
خویش(میدانست.55بندهشفهرستیازاجداداورامیآوردکههشتمینآنهاشخصی
بودسپیتامانام،کهاحتماالًسرسلسلةحکمرانانریبوده،چوندرخوداوستازرتشترا

“سپیتاما”یا“زرتشِتسپیتاما”خطابمیکنند،یعنیازدودمانسپیتاما.56

بنابهکتیبةبیستون،ریدرمنطقةمادقرارداشتومنطقحکممیکندکهاگرزرتشت
ـتبلیغاهورامزدامیکردموجب ـکهستایشمهرواپمنپاتمیکردندـ درسرزمینمادهاـ
بازمنطقحکممیکندکهمسبباین اوراسرکوبکنند. اغتشاشبودومیبایست
امرمیبایستدشمنزرتشتیانبشود.ایندشمنمشخصاًآخرینپادشاهماد،آستیاگ،
به“اژیَدهاگا”کردند ـَوگا”مبدل از“رشتیـ را نامش ابتدا او برایتصغیر از استکه
کهناماژدهاییبوددراسطورههایهندواروپاییوبعداًبهضّحاککهمعربآناست،
ورنهبسیاریازمتونناماورا“بیوراسب”مینگارند،بهمعنیصاحبدههزاراسبکه
نشانةشوکتبسیاراست.شواهدفراوانیدردستداریم،چهعینیوچهمتنی،کهثابت
میکنندضحاکهمانآستیاگاستوزرتشتیانبرایخوارکردناودوماِرتاجآستیاگ
با اوراضحاکماردوشکردند.57ولیمهم،شدتدشمنی رابردوششچسباندندو
ضحاکاستکهشاملاعقاباوهمشد،چنانکهدرشاهنامه،آنجاکهزالدرصدد

ازدواجبادخترکابلشاهاست،منوچهرسامرافرمانمیدهدکه

55Hassan Rezai Baghbidi, “The Linguistic 
History of Rayy up to the Early Islamic Period” 
in Der Islam 93/2 (2016), 403–412, 404.
56احتماالًفّرةکیانیایکهدینکرد)24،9،3(دربدو
تولدبهزرتشتنسبتمیدهدبابتشاهزادگیاوست.

این از پیش را موضوع این کتبی و عینی 57شواهد

آوردهام.بنگریدبه

Soudavar, Mithraic, 238-241. 
آخرین میگوید که خورنی موسی حکایت جمله از
باخواهرتیگران، پادشاهمادکهنامش“استواگ”بود
ازدواج این بهواسطة ارمنستان،وصلتکردو پادشاه
به آنها اعقاب مادها، با خاندانش ازدواجهای دیگر و
معنی به ارمنی زبان به که شدند معروف “اژدهاک”
اژدهاوماراست.اومدعیاستکهتیگرانبهدستور

کورشآستیاگرابکشت.
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بههندوسـتانآتشانـدرفـروز
همهکـاخمـهرابوکابلبسوز
نبـایـدکهاویـابـدازبـدرهـا
کــهاومـانـدازبـچـةاژدهـا

سرازتنجداکن،زمینرابشوی
زپیوندضـحاکوخویشاناوی

نام پادشاهیآستیاگ)ضحاک(،چون آیین از درهمینداستاننشانةدیگریداریم
برداردکهمادهاستایشمیکردند، رادر بازماندهاشمهراباستواسمدوخدایی
یعنیمهرواپمنپات)اپمنپاتبهمعنی“بچةآبها”است،وواژه“اپ”تلفظیدیگراز

آباست(.

امااگرزرتشتازسرزمینشراندهشد،چارهاینداشتجزاینکهبههمکیشانخود
زرین، لوح دو این موجب به و بودند او جنوب در که پارسایان یعنی ببرد، پناه
اهورامزداراستایشمیکردند.ولیآمدنشخالیازاشکالنبودوچنانکهخوددر
اهلستیز قرارمیگیردکه “َکویانوکرپان” یسنة11:46میگوید،موردمؤاخذة
بودند.بنابهکتیبهگزانتوس،بیوار)A.D.H. Bivar(“کرپان”رامترادفبامغانماد
دینی رهبر سانسکریت در که است لغتی فارسی( “ِکْی” )همان َکوی اما و دانسته.
از گروهی زرتشت، گفتة به چون نبودند، شاه َکویان میکند. مشخص را غیبگو و
هم آن عملنمیکنند، گروهی شاهان که است مسلّم میکنند. مؤاخذهاش ایشان
برایاستنطاقزرتشت.اماچونزرتشتگشتاسبرا“َکوی”میخواندوداریوشاورا
“پارسه”مینامد،نتیجهمیگیریمکههردوبهیکمعنیاندوزرتشتبهجایپارسه
اساس، این بر باشد. َکوی که میبرد کار به قدیمیتری واژة مذهبیون، عادت به و
معلوماستکهلغت“اتروان”)بهمعنیآتشبان(راکهاوستابهجایمغبهکارمیبرد،
تقلیدیازپارسهاست.مغهاراکهکشتهبودندونامشانمذمومبود،َکویوپارسهرا
همکهنمیتوانستندبهکاربرندکهمختصپادشاهانهخامنشیبود،پساتروانرا

جایگزینهردوکردند.

اماعلتاینکهامروزهِکْیبهمعنیپادشاهبهکارمیرودایناستکهدرمرحلةبعدی،
زرتشتیانمقامگشتاسبراباالمیبرندودردینکردعنوان“دهیوپتی”وپادشاهیبهاو
میدهندودربندهشنیزگشتاسبباعنوان“کی”درصدرجدولپادشاهیقرارمیگیرد.
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هدفزرتشتیانبزرگداشتنامدوستدارانزرتشتبودوزدودنناممخالفاناوازجدول
تاریخوبدینمنظور،120سالپادشاهیگشتاسبراجایگزینسلطنتآستیاگوکورش
وکمبوجیهمیکنند.بدترآنکهدخترشرانیزدرزمرةپادشاهانمیآورندکهنامشهمای
استوهمناِمسههمایدیگر)دخترآستیاگودخترداریوشودخترخشایارشاه(.58تعّدد
همایهاازیکسووپادشاهیدروغینهمایازسویدیگرباعثسردرگمیمورخان
میشود.موثقترینمورخانطبریوگردیزیهستندکهاورادخترگشتاسبمیدانند.59
دراوستانیز،دریشت139:13،آنجاییکهارواحنزدیکانزرتشترابایدبههنگامنیایش
ستود،نامهمایبالفاصلهبعدازمادرشآتوساآمدهوقدریبعداززوجةاصلیزرتشتبا
نامْهووی.اماازمیانشاهوشاهزادگانهخامنشیفقطگشتاسباستکهبهموجبیسنة
14:46زرتشتراپذیرامیشود.همچنین،دیدیمکهزنودخترشنیزبازرتشتچنان
نزدیکیداشتندکهیکمنبعیونانی،هرچندمشوش،عناصریدربرداردکهگوییهمای
نیزبهازدواجزرتشتدرمیآیدوبعدازاوُمبلّغسرسختاومیشود؛همچونعایشهکهدر
جوانیبهتزویجپیامبراسالمدرآمدومهمترینمبلغاوشد.اینداستانازکتزیاس،طبیب
یونانِیاردشیردوم،استکه20سالبعدازمراجعتبهسرزمینخودتاریخپارسیانرا
بهرشتةتحریردرمیآورد.اصلآنبهدستمانرسیده،ولیقسمتهاییازآندرتواریخ
قرننهممیالدیمنعکساست.درطولراه،اززبانیبهزباندیگروازقرنیبهقرندگر
وازاستنساخیبهاستنساخیدیگر،متنکتزیاسدچاردگرگونیهایبسیارشدهاست،
معذلکنکاتیداردکهنهمیشودحملبرسهوکردونهحملبرافسانهپردازی.میگوید
همایدخترآستیاگزنشخصیبانام“سپیتاما”میشودکهکورشاورامیُکشدتازنش
رابهازدواجخویشدرآرد.60سپیتامایاینداستانفقطمیتواندزرتشتباشدکهنام
دودمانیاوست.بهگفتةمریبویس،زرتشتیانروایتیدارندکهزرتشتدرپیریبهدست
موبدیکشتهمیشود.همچنین،بهروایتگردیزی،زرتشت77سالعمرکردو“آخراورا
مردیبکشتکهاورابراتروکرشگفتندی.”61ناماینقاتلرامیشودبه“برادرکورش”

58Soudavar, “Astyages,” 67-68 ; Soudavar, Mithraic, 
196-200 . 
)Humaiti:پارسیباستان،Amytis:اسمهمای)یونانی
درعربیحماتییاحمایهنوشتهمیشدکهدرطبریو

غیرهبهخمانیتحریفشدهاست.
)تهران: االخبار زین گردیزی، ضحاک 59عبدالحیبن
،2 جلد تاریخ، طبری، 62؛ ،)1363 کتاب، دنیای

.479-477
نقل به 14 ،13 ،12 جزوات ،)Ctesias( 60کتزیاس

فوتیوس،دسترسپذیردر

http://www.livius.org/ct-cz/ctesias/ctesias_
overview.html/.
61M. Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs 
and Practices (London: Routledge & Kegan 
Paul, 1979), 36. 
گردیزی،زیناالخبار،49-61.بهروایتزادسپرامنیز

زرتشت77سالعمرکرد.بنگریدبه
Gignoux & Tafazzoli, Anthologie de Zādspram 
(Studia Iranica, Cahier 13) (Leuven: Peeters, 
1993), 87 .
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بازسازیکردودراینصورتمیبینیمکهباداستانکتزیاسنسبتاًهمخوانیدارد،بااین
تفاوتکهیکیازبستگانکورشمسببقتلزرتشتاستونهخودکورش.بههرحال
مؤیدحدسماستکهسپیتامایکتزیاسهمانازرتشتاستومهمتراینکهمرگزرتشت

بهدورانکورشاستونه500سالقبلازآن.

حالاگرفرضکنیمکهکتزیاسهمایدخترگشتاسبراباهمنامشکهدخترآستیاگ
باشداشتباهگرفته،ازدواجکورشبادختریازردةاصلیپارسایانهخامنشیمنطقی
بهنظرمیرسد،مضافاکهدردنبالةداستان،کِتزیاسبهدشمنیگاوماتاباهمایاشاره
میکندوباالخرهبهخودکشیهمایازرنجمغان.اگرزرتشتیاندخترگشتاسبرابه
دروغپادشاهکردند،مسلماًعزیززرتشتبودهوشخصیتیمهمداشته.ِشِگرددیوانیانو
مذهبیونایناستکهدروغمحضنسازند،بلکهحقیقتکوچکرابزرگکنند،چنان
کهزرتشتراکهحاکمریبودسرورعالمکردند.گشتاسبهماگرچهسلطنتنکرد،
ازردةاصلیهخامنشیانبودوپدروپسرشهردوشاهبودند.پساوراهممقامشاهی
دادند.درخصوصهماینیزمهمایناستکهشهزادهایبوددشمنمغهاودوستدار

زرتشتوشایدزناو.لذادرجدولپادشاهانجایشدادند.62

بهمن و اسفندیار و گشتاسب و لهراسب
درجدولبندهش،گشتاسب120سالحکومتمیکندوآمدنزرتشتبهسالسیام
پادشاهیاوست.بعدازاو،بهمنپسراسفندیار112سالپادشاهیمیکندوبعددارا
12سالودارایدارایان14سال.دراینجدولنامیازخشایارشاهواردشیردوموسوم
نیامدهکهظاهراًدوستدارزرتشتنبودند.63امادارایدارایان،کهداریوشسوماست،
ازکسی را پادشاهی میبایست اسکندر پایان258سال، در بودچون وجودشالزم
بگیرد.ایندارایآخریراپسردارایوسطیکردند،چوننامداراچنانمشهوربودکه

کیگشتاسب
)30+90(سال

بهمنابناسفندیار
112سال

دارایدارایان)14(دارا)12(همای)30(

اسکندر330قم→258سال←588قمظهورزرتشت

جدول2.فهرستپادشاهاندربندهش.

62Soudavar, Mithraic, 199 and 232.
در را ناهید و مهر وسوم دوم اردشیر میان، آن 63از
اهورامزدا برای یعنی کردند، ستایش اهورامزدا کنار

شریکتراشیدند.خالفنظرداریوشبود،ولیبعداز
آناوستانویسانهماینرویهرادنبالکردند
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یکیکافینبود.ظاهراًدارایوسطیاشارهبهداریوشدومدارد.64لذاسوالایناست
کهداریوشاولکجاست؟همانکهستایشاهورامزدارادرسراسرامپراتوریرواجدادو
پسرگشتاسببودوبرادرهمای.اوهممیبایستدراینجدولجاییداشتهباشد،هر
چندکهدرکتیبههایشنامیاززرتشتنمیبرد.اولبارهرتسفلدبودکهحدسزدنام
ـوهوَمنه”راتداعیمیکندولذانامشمترادفاستبا داریوشجملةاوستایی“داَریَـ
بهمن)وهومنه(.ژانکلنزهماینارتباطرامیبیند،ولیبهصورتمعکوسومیگوید
نامداریوشبرگرفتهازاوستااستکهنامعقولاستومثلایناستکهبگوییمچون
بههرحال، ازقرآناست. برگرفته نیز پیامبراسالم اسم قرانآمده، نام“محمد”در
دلیلاصلی“بهمن”بودنداریوشدرخودبندهشاستکهمیگویددارایوسطیپسِر
چهرآزاداست“کهبهمنباشد.”65شخصیبانامچهرآزادنداریمونامشچناننامأنوس
داشته توجه اگر ولی است. زن نام که کردند فرض مورخان بعضی حتی که است
باشیمکهداریوشمکررخودرا“آریاچهر”معرفیکردهوازسوییدیگر،اوستانویسان
چهِرآریایی)یعنیفرةایرانی(رابهزرتشتاختصاصدادند،آنوقتروشنمیشود
اپمنپات نام ـوچنانکهخواهیمدید، راتحریفکردندـ نامآستیاگ کههمانگونهکه
ـعنوانداریوشراهمزیرکانهتحریفکردند.چونمردمشنیدهبودندکهداریوش راـ
چهرآریااست،موبدانآنرامبدلبهچهرآزادکردندتاگمانمردماندگرگونشودو

درتعلقفّرةایرانیبهزرتشتشکنکنند.

اگرداریوشبهمناست،پساسفندیارکیست حالبهمشکلیدیگربرمیخوریمکه
وچراداریوشباواسطهپسرگشتاسبشدهاست؟جوابایناستکهتنظیمجدول
بندهشبرایثبتحقیقتتاریخنبود،بلکههدفشایجادفهرستیبودازدوستداران
زرتشت.بنابهاینضابطه،اسفندیارازدوستدارانزرتشتاست،ولینهدرحدگشتاسب
اینمعضل راهنمایکشف باز و ندادند. پادشاهی را او ایشان برخالف وهمای،که
است. “اسفندیار” یونانی که مینویسد “اسِفنداتِس” را گاوماتا نام که است کتزیاس
چونگاوماتاخودرابهجایپسرکوچککورش،یعنیبردیا،جازدهبودوتحتنام
و راستین بردیای باشد،خواه بوده بردیا لقب میبایست “اسفندیار” میراند، اوحکم
خواهدروغین.ولینامبردیایراستینراکتزیاس“تَنیوْگزارِسس”مینگاردکهبهمعنی
“بزرگتن”وتنومنداستوباوصفیکههرودوتازتنومندیاودرزهکردنقویترین

از بازماندةمستقیمداریوشدوم)بعد 64داریوشسوم

دوپشت(ویگانهخلفتاجداراوبود.
بهار مهرداد کوشش به بندهش، دادگی، 65فرنبغ
)تهران:انتشاراتتوس،1369(،166.درمتن“داراِی
چهرآزادان”آمدهکهبهمعنیداراپسرچهرآزاداست
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کمانهادارد،66همخوانیدارد.کتزیاسمیگویدکهاینبردیایتنومنددشمنمغانماد
ـکهخونابةگاو بودوعاقبتبهدستآنهاکشتهشدووصفیکهازنحوةکشتناوداردـ
ـمطابقاستباعملیاتمغاِنمهرپرستیکهدرمراسمشان قربانیدردهانشریختندـ
گاوراقربانیمیکردندوخونآنرامیآشامیدند.67کتزیاساینبردیایتنومندراپسر
همایمیداند،حالآنکهاووبرادرشکمبوجیهازیکمادربودندکهبهسال538قم،
یعنیزمانیکهبردیاحدودا10ًسالهبود،میمیرد.68بعیدنیستکهاینطفلیتیمرا
زنبعدیکورش،یعنیهمای،بهزیرپروبالخویشگرفتهباشدوتفکرزرتشتیرابه
اوآموختهباشدتاهمدستاوبشودوبامغانمقابلهکند.گردیزیهمبهنوبةخوداو
راپشتیبانزرتشتیانمیداندکهمیگوید:“اسفندیاربهجدبیستاداندرکارزرتشتی.”

ازمیانمورخانفارسیزبانبهنظرمیرسدگردیزیکهیکقرنبعدازبیرونیبههند
رفتهبود،دسترسیبهمنابعیداشتهکهبازتاباتفاقاتآندورهاندومطالبکتزیاسرا
تأییدمیکنند،ازجملهکشتنزرتشترا.دیگراینکهکتزیاسمیگویدکهکورشدر
بسترمرگبردیاراحکمرانیباخترانوخوارزموپارتوکرماندادواوراازخراجمعاف
کرد.گردیزیهمدرخصوصاسفندیارمیگویدکهازطرفپدرمأمورجنگباتورانیانی
میشودکهبلخرااشغالکردهبودند.بلخپایتختباخترانبودودرطولتاریخایران،
بلخوهراتمهمترینپایگاهمقابلهباهیاطلهوترکانومغوالنیبودندکهازماوراءالنهر
بهایرانحملهورمیشدند.اینخطربهزمانکورشنیزوجودداشتکهعاقبتخوداو
درنبردباقبایلآنسوِیآمودریاکشتهشد.بدینسبب،مقرولیعهدهموارهباختران
ازپرادخت باقیدمعافیت ابتدابلخوبعدهرات.پسبخشیدنباخترانبهبردیا بود،
خراجبهمنزلةوالیتعهدییاقولحکومتمستقلبود،همانطورکهگشتاسبنیزقول
آن در که میکند تصریح گردیزی اینکه، دیگر نکته بود. داده اسفندیار به پادشاهی
هنگامکهاسفندیاربهبلخبود،گشتاسبدرگرگانبودواینموضوعبایکواقعیت
تاریخیهمخوانیداردکهگشتاسبهخامنشیبهزمانداریوشمأمورسرکوبیاغیان

درمنطقةگرگانشدکهدربخش35کتیبةبیستونآمدهاست.69

میبینیمکهباجزییاصالحات،داستانکتزیاسجامیافتدوآنوقتنهفقطمغایرتی
بامنابعدیگرندارد،بلکهدشمنیبردیارابامغانتوجیهمیکندواورادوستدارزرتشت
هخامنشی گشتاسب همچنین و اسفندیار بود قرار میدهد. نشان همای طرفدار و

66Herodotus, Histories (3.30.1). 
67Soudavar, Mithraic, 260-262.
68M. Dandamayev, “Bardiya,” in Encyclopaedia 

Iranica, Online edition.
69گردیزی،زیناالخبار،61-49.
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ناماسفندیاربهعنوانپدرداریوش پادشاهیکنند،ولیهیچیکنکردند.پسآوردن
دوفایدهدارد،همیادیازشهزادهایکردهاستکهدوستدارزرتشتبودوهمحقیقِت
تاریخرادرلفافهگذاردهاستکهپدرداریوشولیعهدیبودکههیچگاهحکومتنکرد.

درشاهنامهودیگرمتون،سلسلةکیانیانبهدوگروهتقسیمشدهاند:گروهاولازکیقباد
استتاکیخسرو،وگروهدومعمدتاًشاملکیلهراسبمیشودوپسرش،کیگشتاسب.
ایندوگروهدرحقیقتنمایندةدوردةاصلیوفرعیهخامنشیاناند،اگرچههمگی
عنوانکیدارندبهمعنیپارسه،کهگفتیمخاصردةاصلیبودونهردةکورش.محتماًل
بهزمانیکهجداولتاریخیراتهیهمیکردند،سابقةاینکهکدامپارسهبودوکدامنبود
ازخاطرههامحوشدهبودوهخامنشیانکاًلبهکیانیانمعروفشدهبودند؛شایدبهسبب
اینکههخامنشجدهمهشانبودوپارسهبود.بنابهگردیزی،کیقبادجدکیلهراسب
نیزهست،یعنیایندوگروهبهموزاتهمقراردارندونهیکیپسازدیگری،وکاًل
و است “کیوجی” پسر کیلهراسب که میکند تصریح اینکه مهمتر کیقبادند. نوادة
“کیوجی”تحریفشدةکمبوجیهاست.ُدرسِتُدرستنیست،ولیخیلیهمغلطنیست،
نه و بود اول کمبوجیه عموی که بود آریارمنه هخامنشی گشتاسب پدربزرِگ چون
پسراو.گردیزیکمبوجیهرابهنوبةخودپسر“کیمنش”میداندکهاسمهخامنشرا
تداعیمیکند.70بههرحال،وجودنامکمبوجیهدرردةگشتاسب،گروهدومرانیزبه

هخامنشیانمتصلمیکند.

گردیزیبازمیگویدبهزمانیکهاسفندیار)بردیا(بهبلخبود،کیلهراسبازپادشاهی
کنارهگرفتهوبهعبادتمشغولبود.بهروایتخشایارشاه،ارسامهوآریارامنه،هردو،در
ابتدایپادشاهیداریوشزندهبودند.پسهمزمانیارسامه)لهراسب(بابردیا)اسفندیار(
امریکاماًلممکنبودوکاًلبافرضواالتمطابقتدارندکهدرپیفتوحاتکورش،
اَرسامه)یعنیپدرگشتاسبکهلهراسبباشد(ازپادشاهیکنارهگرفت.چونارسامه
است. عبادتکرده بر پارساییمشغولشدکهگردیزیحمل به بود،محتماًل پارسه
یعنیدخترگشتاسبکه اسفندیارمعرفیمیکند، راخواهر باالخره،گردیزیهمای

70درجاییکهگردیزیپدرکیمنشراکیقبادمینامد،

طبری، به بنگرید میبرد. “کیفاشین” از نام طبری
با را اینان جای دو، هر در اگر .463 ،2 جلد تاریخ،
همردیف کیمنش وقت آن کنیم، عوض “کیمنش”
همردیف طبری کیفاشیِن و میشود هخامنش
از “فاشین” چیشپشپسِرهخامنش.ممکناستکه

ترتیب بدین باشد آمده بهدست “چیشپش” تحریف
کهچونعربپوچندارد،بعدازتبدیلدوحرفاول
شبیه میتوانند پهلوی در )که “کی” به “چی” یعنی
ازکی بعد آنچه و نوشتند. “کیشفاش” را آن باشند(

آمدرافاشینخواندند.
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مآالًخواهرداریوشمیشود.میبینیمکهعلیرغمکوششزرتشتیاندرپاکسازیتاریخ،
اطالعاتپراکندهوسیلةبازسازیتاریخرامهیامیسازند.

تعبیر اهونَور  و پیدایش کیش نو

آنزمانکهیسنة19رابهانگلیسیترجمهکردم،بهاهونورنپرداختم،چراکهدیدم
درهمهجاصحبتازدشواریمفهومآناست.ولیحالکهبدانبازگشتم،میبینمکه
ترجمةلغتبهلغتآنمتنیراآشکارمیکندکهشبیهنوشتههایسنتیماست.درک
اهونورنیازبهتفکریآخوندوارداردونهسانسکریتوآلمانی؛واحتیاجبهتقطیعدرست
مضامیندارد،برپایةسرآغازآنکهحاکیازرقابتفیمابینسروراندینیودنیویاست.71

اهونور:همچنانکهاهوبرگزیدهاست،رتونیزهست،کهازرویکمالدرستکاری،
نیکوترینآموزگاراست،ومردِممزداراکارسازاست.سروریاهوراییراشایدکه

پاسدارُفقراست.

مصرعاول،فرهیختگیشاهان)اهو(راامریمسلممیداند،ولیمدعیاستکهمنزلت
پیشوایاندین)َرتو(کمترنیست،بهدودلیلکهدرمصرعدومتشریحمیکند:آموزندة
تفکرندوکارساِزمردمان.برایاینکهصالحیتآنهارابقبوالند،میگویدکهدرستکار
محضاند.72مشخصاًهدفشباالبردنمقاممذهبیوناست.درمصرعآخرمتوسلبه
اندرزاست.میگوید وآن تغییردهد ایشان نفع به را قوا توازن حربهایمیشودکه
کهشاهبایدپاسدارفقراودرویشانباشد.پندواندرزمخاطبرابهراهراستهدایت
میکند،ولیدرضمنبرتریاندرزگورانیزمسجلمیسازد،چوناندرزمآالًازدانابه
ناداناست.اینحربهایاستکهدیوانیاننیزهموارهبهکاربردهاند،همچونگردیزی
کهمیگویدکیخسروبههنگامرفتن“کلیدگنجهاطوسرادادواوراوصیکردتاحق

فرض که است بویس ترجمة غلط تقطیع 71نمونة
میکند“اهو”و“رتو”هردواشارهبهاهورامزداییدارند
کهقضاوتاوبراساساشهاستوترجمهاینامعقولبه
دستمیدهد:“او،اهورامزدا،همانقدررهبریبرگزیده
خوب کردارهای کارساز او اشهمند. قاضی که است
را او اهورامزداستکه برای از زندگیاست.پادشاهی

رمهبانفقراکردهاند.”بنگریدبه
Boyce, Zoroastrians, 34-36.
پایینآورده تاحدیکقاضی بویسمقاماهورامزدارا
در حتی پادشاه. نه و است کرده فقرا رمهبان را او و

مسیحیت،آنکهرمهبانمردماناسترویزمیناستو
نهدرآسمانها.قراراستکهژانکلنزبرایچندمینبار
ـبراساسمکاتبةخصوصیبا ترجمهایدیگرفراهمکندـ
ـکهاگربرپایةقبلیاشباشد،بهترازبویسنیست. منـ
72صفتیکهدراهونوربهکاررفتهمتشکلازدوواژة

راستین نظام نمایندة اولی که است “چیت” و “اشه”
کارهاستودومیکمالواوجرامشخصمیکندکه
ماکاًلبهصورت“کمالدرستکاری”ترجمهکردیمتا

گویاباشد.
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درویشانوضعیفانویتیمانبدهد.”اینموضوعیاستکهدرمصرعآخراهونوربرآن
تأکیدشدهاستکهمیگویدشاهبایدپاسدارفقراودراویشباشد.73

اهونور، در باالترمیبرد. درجه وچند رامیگیرد اهونور یسنة19مضامین سرایندة
رهبراندینودولتتقریباًبریکپایهاند،امایسنة19زرتشتراسرورعالممیکند
وبقیةحکامرازیردستاومیگذارد.آنگاهمقامرهبردینی)رتو(راباالمیبرد،بهدو
صورت:اولمیگویدکهنامشرااهورامزدادربدوخلقتاعالمداشتهودوم،وجودش
الزماستتاحقیقتاهورامزدارابهمردمانبیاموزدوازروینخوتاضافهمیکندکه
رتوفقطحاضراستبااندیشمندانطرفشودونهباعوامالناس.باالخره،اوهمازحربة
اندرزاستفادهمیکندودربند20ودرقالبسوالوجوابمیگویدکهشهریارراستین

بایدخودکامگیرابهکناربگذارد.

نمیدانممحبوبیتاهونورازچهبابتاستکهدربسیاریمتونزرتشتیبراهمیتش
تأکیدشدهاستوزادسپرامهمبهغیرازمعانیلغویآنتوسلبهساختارعددیاش
جسته،مدعیشدهاستکه21نسک)جزوه(اوستابهمناسبت21کلمةاهونوراست
وگاتاهایششگانهنیزبراساسششمصرعاهونوراست،وقصعلیهذا.74پساهونور
راهمازلیکردندوهمقدرتعددیدادند.اینشگردیاستکهدیوانیانبعدیهمبه
کاربستند،همچونروزبهانخنجیکهبهموجببرابریاسم“حسنبیک”با“منکم”در
حسابابجد،مدعیشدکهناماوزونحسنآققویونلو)ح.857-882ق(ازروزازلدر
آیة59ازسورةکهف)“اطیعوااهللواطیعواالّرسولواولياالمر منکم”(ثبتشدهبود

ولذاحکومتشواجبالعطاعتاست.75

ازیسنة19چنینبرمیآیدکهاهونورقبلاززرتشتهموجودداشتهوبههرحال
سرودةاونیست.برخالفیسنة19کهدرآناهواشارهبهخودزرتشتدارد،دراهونور
اهونور “مزدا”درمتن بههرحال،ذکر اعم.76 بهطور است بهسروران راجع اهو واژة
مشخصمیکندکهاهورامزدازاییدةفکرزرتشتنبودهوهمچنانکهدرپارساورا
ستایشمیکردند،درریودیگرمناطقنیزستایشمیشدهاست.بههمینعلت،در

73گردیزی،زیناالخبار،49.

74Gignoux & Tafazzoli, Zadsparam, 93.
در ایران امینی: عالمآرای تاریخ خنجی، 75روزبهان
وودس ج. تصحیح میالدی، 1490-1478 سالهای
بریتانیا در آسیایی مطالعات سلطنتی انجمن )لندن:
وایرلند،1992(،30-31؛ابوالعالءءسودآور،“میراث

مغولدرفرامینایرانزمین”نامةبهارستان،سال12،
شمارة18-19)1390(،115-126؛نقلاز117-116.
76مگراینکهفرضکنیماهونوردرسرزمینریسروده
شدهوخطاببهزرتشتیااجدادشبودهکهبرآنجا

حکومتداشتند.
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متونزرتشتیمذهبشانرامزداییمینامندوپادشاهانساسانینیزدرکتیبههاشان
خودرا“مزداپرست”معرفیمیکنند،نهزرتشتی.

حتی بود. نیفتاده جا پارس در مزدایی آیین شمرد، برتر را اهورامزدا داریوش وقتی
گاهنامهوتقویمنداشتندوکماکانتقویممادرابهکارمیبردندکههیچاشارهایبه
اهورامزدانداشتوماههفتمآن)یعنیbagayadish(اختصاصبهپرستِشبَغمطلق
مادهاداشتکهمهربود.پسپارسایانصاحبآتشبودندوجنگجو،ولیمذهبمدون
نداشتند.اقداماتداریوشبرایبزرگداشتاهورامزدامشابهشاهاسماعیلبود)ح.907-
920ق(کهعلیبنابیطالبوشیعةاورابرترشمرد،بدوناینکهآگاهیکاملیازمذهب
شیعهداشتهباشد.عاقبتهممجبورشدعلیبنعبدالعالیکرکیراازجبلعاملبیاورد
تامذهبشیعهرانظامدهد.هخامنشیاننیزبهناچارمتوسلبهمذهبیونغیرپارسی
شدند،محتماًلگروهیبهسرکردگیجاماسپوسایراعضاءخاندان“هوگْوا”کهدریسنة

16:46-18،زرتشتآموزشآییناهورامزدارابهآنهاسپردهبود.77

77زناصلیزرتشت،هووی،نیزازخاندانهوگوابود.

تصویر7.محمدباقرمجلسیدرکنارشاهسلطانحسینصفوی.برگرفتهاز
 A. Soudavar, “Le chant du monde: A Disenchanting Echo of Safavid Art History,”

 IRAN, 46 (2008), 253-278 and 272-273.
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همچونکرکیودیگرعلمایجبلعامل،اینگروهنیزدرصددتدوینآیینمزدایی
ـکهمثلمحمدباقرمجلسیکهدرکنارشاه برآمدندودرآخرهمچنانترقیکردندـ
ـایشاننیزبهشاهاننزدیکشده،رخنهدراموراداری صفویمینشست)تصویر7(ـ
ومذهبیکردند.بعدازسرنگونیهخامنشیانهمفرصتییافتندتاآیینمزداییرابه

سمتمذهبزرتشتیسوقدهند.

تصغیر اپم نپات
اسماپمنپاتراامروزهبه“بچةآبها”ترجمهمیکنند،چونمتشکلازدوواژهاست:“اپ”
کهبهمعنایآباستو“نپات”بهمعنیبچهکهدرفارسیلغت“نوه”مشتقازآناست.
درتفسیرهایپهلویناماورابهگونة“آبانناف”ترجمهکرهاندکهبههمانمعنیاست.78
برهمیناساس،براینمایشاپمنپاتدرسنگنگارهها،بهتقلیدازخدایانیونانی،پسربچة
بالداریرابرگزیدندکهدستارپیروزیبرایشاهساسانیمیآورد.79نیز،بررویمسکوکات
وجاهاییکهفضامحدودبود،درعوضپسربچهازنقشکاریکاتورکوچکیاستفادهکردند
کهمردمکیبهشکلصلیبآنخمصریبود،بادوپایکوچک)تصاویر8-10(.80همةاینها
دالبرایناستکهبهزمانساسانیان،تعبیراپمنپاتبهمعنای“بچهآبها”مسلّمبود.
حالآنکهدرفرهنگما،بچهوبچگیوبچگانه،نادانیونارساییراتداعیمیکندومعقول
نیستکهایزدیرابچهبنامند،آنهمایزدیکهبهمانندمهرواهورامزدادراوستاعنوان
“اهورا”دارد.میبینیمکهایناهوراحتییکسرودویشتبهنامخودندارد.مثلاین
استکهخواستهباشندبهعمدتحقیرشکنند.تحقیراودریکیازبندهایتیشتریشت
بهاوجمیرسد.بعدازاینکهبندهای32و33ازاینیشتگردشآبوبارانراتشریح
ـاززمانیکهآبتبخیرمیشود،بهصورتابردرمیآیدوبههوامیپیچدتادوباره میکنندـ

ـدریشت8دربند34به“آنآبها”اشارهشدهومیگوید: بهزمینسرازیرمیشودـ

آببچةآنآبها،ایزرتشتسپیتاما،زمینهایبختاوِرگیتیراسراسربخشایش
فرهوشی و میدهد، آبپنهان” “در فّرة و میدهد، باد که همچنان میدهد،

درستکارانمیدهد.81
78Boyce, “Apam Napāt.”
و است یونانی Eros از برگرفته اپمنپات این 79شکل

پروازوآوردندستارشمتأثرازالهةپیروزییونانیان
بنامTycheاست.

80A. Soudavar, “The Vocabulary and Syntax of 
Iconography in Sasanian Iran,” Iranica Antiqua, 
44 (2009), 417-460; quote on 426-429; 
Soudavar, Mithraic, 157-159.

81ترجمههاییکهمنازاینبنددیدهامهمگیغلطاند،
اکثراًبهدوعلت:اولاینکه“بخت”و“بخشایش”رادر
اینبندبهمعنایتقسیممیگیرند؛گوییتیشتردست
بهاصالحاتارضیدوبارهزدهودوم،چوننمیفهمند
ماقبل جملة از جزیی بخشایشچیست، فعل معنای
مخاطبرابیرونمیکشندوبهمنزلةفاعلبهفعلبعد
ازمخاطبمیچسبانند.حالآنکهفاعلفعلبخشایش
کلجملةقبلاززرتشتیاستکهموردخطاباست.
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همانطورکهمریبویستذکرداده،خلقتقباًلازآِناپمنپاتبودکهخدایآببود
ورویشگیاهانازاوبود.پسآبیراکهبههوارفتهوبهزمینبازمیگردد،اپمنپات
بهزمینهایبختاور،یعنیحاصلخیز،میبخشدتاباروریبیشترداشتهباشند.طبیعتاً
ـالزمبود،ولیدوشریکدیگربرایشتراشیدندتاقدرت ـدرحقیقتاکسیژنـ کمکبادـ
اوراتحلیلدهند.یکیفّریاستکهصفت“درآبپنهان”داردوهمانفّریاستکه
ازجمشیدبرخاستهوبهدریارفتهونگهبانشاپمنپاتاست.فّردریداپمنپاتاستو
عاملیمستقلازاونیست،ولیدراینجابهمنزلةنیروییمستقلوجداواردمعرکهاش
اینجا، در فقط نه بهگمانم استکه یالِنگذشته روح یعنی فرهوشی دیگر کردهاند.
بلکهدردیگرجاهانیزبهمثابهنیروییمستقلبهموازاتفّرواردکردهاندتاازنیروی
فّربکاهند.چوندرگمانمردمان،فّرهموارهدریدمهرواپمنپاتبودومیبایستاین
باورشانراسستکنند.پساصلسرودراقدریتغییردادهاندتااپمنپاتدیگرقدرت

اولیةخودرادرکاررویشگیاهاننداشتهباشد.

حدسمیزنمکهپیشازآنکهبتواننداپمنپاتراچنینخواروُخردکنندواورا“آب
بچه”بخوانند،درمرحلهایپیشترناماوراازطریقیکبازیلفظیازاسمیکهبه
با مرتبط افسانة اول، دلیل. بهچند دادند، تغییر “آبناف” به بوده “آبنفت” معنای
برای بود اینمعضلی و برمیخیزد، ازآب آتشیاستکه از اپمنپاتدرهند،حاکی
ُژرژدومزیل)Georges Dumezil(کهترکیبدوعنصرمتضاد،یعنیآبوآتش،را
بعیدمیدانست.82حالآنکهدرخوزستانونواحیبادکوبهبسیارندمواضعیکهنفت
وگازشانشعلهورازآببرونمیآید.دوم،لغتnaphtha)یونانینفت(مشتقازواژة
دوماپمنپاتاست.83ریشة“نفت”به“نبطو”)درزباناکدی(بازمیگرددکههممعنای
روشناییوگداختگیدرآنمستتراستوهمخروجاززمین.84بنابراین،“آبنفت”یک
پدیدةطبیعیراتوصیفمیکندکهدوعنصرمتضاددربرداردکههریکازآنهامورد
احترامقبایلاولیهبودند.سوم،صفتبارزاپمنپاتدراوستاومتونپهلوی“بُرز”است
کهدربسیاریمواردجایگزینناماوست،چوندرخششوگداختگیشعلهراتوصیف
میکند.85درتفسیرپهلویازبند5یسنة2عبارتیداریمکهمشکلاسماپمنپاترا

82G. Dumézil, Mythe et épopée, Histoires romaines 
(Paris , 1981), 21-23.
83Soudavar, Discrediting, 27-28.

84بنگریدبهلغتنامةدهخدا.
اروپاییمعنیاصلی درهمةزبانهایهندو 85تقریباً
“برز”نوروگداختگیاست)فرانسه:braiser،انگلیسی
درخشیدن، یعنی برازیدن پهلوی: ،blaese قدیمی:

به “باال،” مثل لغاتی با ترکیب در برشته(. فارسی:
معنیقامت،برزراگاهیبهشکوهوهیبتنیزترجمه
قامت و ندارد هیبت بیفروغ قامِت ولی میکنند،
در باشد. داشته درخشش که است آن شکوهمند
باختران، در که کرد خواهم استدالل دیگر مقالهای
خدایانفرهمندشانکههالةنوریاشعلهبهپشتسر

دارند،باصفات“بُرزو”یا“برزاوند”توصیفمیشوند.
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بُرزهماناجایگزین اینتفسیر، آبانناف.”86در .روشِن . . “برِزخدای آشکارمیکند:
بهصفات“خدای”و“روشن”موصوفشدهاستکههمگیصفات ایزداستکه نام
متعالیاندوهیچمناسبتیبا“آبانناف”کهدرآخرآمدهندارند.مهمترآنکهدرشاهنامه
“برز”مترادفبافّراست،تاحدیکه“برزکیان”جایگزینفرةکیانیمیشود:“بدینبُرز

وباال،چهرش گواست”یا“پرستندهبافروبرزکیان.”

بندیدیگرازهمینتیشتریشتمؤیدنوربخشیاپمنپاتاست.ولیترجمههایموجود
ازاینبندکاًلغلطاند،چونتوجهبهنیتوهدفسرایندهندارندولغاتراتکتک
از نخ نتیجه،سر در کنند. تقطیع درستی به را اینکهسرود بدون میکنند، حالجی

دستشاندرمیرود:

)یشت4:8(تیشتررامیستاییم،آنستارةرایومنِدفرهمند،کهچونقطرةباران
چشمکمیزند،ودرخشندهاست،نیرومنداستودورسو،وازجایگهرفیع،نور
میتاباند.]سوال[ازکهاستاینبُرِزخسروانی]یعنینورخسروانی[؟]جواب[از

“آبنفت”استایننور.87

اصلی خاصیت یک دیگر ستارگان همچون که است تیشتر ستارة وصف در بند این
داردوآننورانیبودنشاست.معروفاستکهعربهادههالغتبرای“شتر”دارند،
با تاشامسروکارش بام از بادیهنشین، ایناستکهعرِب انگلیسیهایکی.علت ولی
شتراست،ولیانگلیسیهردهسالیکبارهمشترنمیبیند.درفرهنگمانیزچون
نوراهمیتبسیاردارد،وبرایشلغاتبسیاریداریمکهتعدادیازآنهادراینبندبه
کاررفتهاند.آنچهرابه“آبنفت”ترجمهکردهایماصطالحapãm nafedhratاستکه
دیگران“اپمنپات”ترجمهمیکنندبهمعنی“بچةآبان.”ولیمیبینیمکه“بچةآبان”
جوابگویسوالآخرنیست.چونمیپرسدکهایننورهاازکداممنبعاند؟وجوابسوال
بایدیکمنبعنورانیباشد.پساصطالحمذکورمفهوماولیةاپمنپاترااحیامیکند،به

معنیآبنفتیاآبگداخته.

برایاینتعبیرسهمدرکعینیهمداریم.اولیدرظهرمسکوکاتساسانیاست،به
صورتدونموداردرطرفینمجمرآتش)تصویر10(.درسمتچپمردمکدوپاداریمکه
گفتیمکاریکاتوریازاسماپمنپاتاست.درمقابلآنسهنقطهیادایرةکوچکبهشکل

86A. Panaino, “The Origin of the Pahalavi Name 
Burz ‘Apam Napāt’, A Semasiological Study,” 
Acta Iranica Scientarum Hung., 48:1-2 (1995), 

117-126; Soudavar, Discrediting, 30-31.
87توضیحاینترجمهراپیشازاینآوردهام.بنگریدبه
Soudavar, Discrediting, 29-31.
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مثلثمتساویاالضالعدیدهمیشود.اینمثلثنمودارتیشتراست،بهمناسبتیکیاز
ـچیثره” واژههاییکهدراوستابرایتوصیفاینستارهبهکاربردهاندوآنواژة“افشـ
است.اوستاشناسانبهعادتهمیشگیآنرابهمعنای“دارندةدانههایآب”میگیرندکه
بیمعنیاست.مگرآبدانهداردکهدرستارهقرارگیرد؟حتیلغتنامهرابازنمیکنند
کهببینند“افش”بهحالتخاصیازآباطالقمیشودکهقطرةبارانوشبنماستونه
آببهطوراعم.اگرازخرشیطانپایینبیایندو“چیثره”)چهر(رابهمعناینوربگیرند،
“افشچیثره”نمایندةآننوریمیشودکهچونقطرةبارانسوسومیزند.اماتیشتردر
مثلث بهصورت )Tri-star(کهشبهنگام ـستاره” از“سهـ است حقیقتمجموعهای
همین به .)Winter Triangle( زمستانی مثلث نام با میشوند، ظاهر متساویاالضالع
“افشچیثره” نمودارخاصیت تا قطرهگونهاند راست درسمت مثلثیشکل نقاِط سبب،
تیشترباشند.88قرارگرفتنعالمتسهنقطهدربرابرنشانمردمکبازنمایسطرآخربند
34استکهمیگویدانواعنورهایتیشترازمنبعapãm nafedhratآمدهاند،یعنیاز“آِب
نّفاط.”محتماًلاینسطروشایدکلاینبندبازماندهازیکسرودکهنهاستودلیِلآن

کهناماولیةاپمنپات“اپمنفات”یاشاید“اپمنافت”بودهاست.

نشان محبوبیت و موضوع این مفصل شرح 88برای
و دراویش همچون مهری انجمنهای نزد سهنقطه

ینیچریهاوشوالیههاوفراماسونها،بنگریدبه
 Soudavar, Mithraic, 47-62.
درهمانجا،کاریکاتوردیگریبهشکلسِرگاوتشریح

شدهکهنمودارماهاستونمایندةصفتگاو-چیثره،
به ماه توصیف برای اوستا در که گاوچهر معنای به
کاررفتهاست.دراوستا،گاومعنیشیرهمداردوبه
همینسبب،مراداز“گاوچهر”رنگنورماهاستکهبه

سفیدیشیراست.

تصویر8.سکةهرمزاول
بانشانمردمکاپمنپات.برگرفتهاز

. Alram and Gyselen, Sylloge, 117

تصویر9.کاربردمردمکاپمنپاتبهجای
“آبناف”برایتعیینمحتوایهرحفرهدر

ظرفساسانی.برگرفتهاز
.Soudavar, Discrediting, 6

تصویر10.سکةبهرامدومساسانیبا
عالیماپمنپاتوتیشتر.برگرفتهاز
.Soudavar, Discrediting, 45
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دور در 9(.چهارحفره )تصویر معّطر مادة تهیة برای است دومیکظرفساسانی
داردبرایچهارمادةخوشبوکهمیبایستدرحفرةوسطمخلوطشوند.یکیُمشک
است،کهاسمآنمانند“گاو”دراوستاهمبهحیواناطالقمیشودوهمبهمهمترین
فرآوردةآنکهُمشکاستیابهقولقائممقامفراهانی“نافةمشکختا”است.سازندة
حیوان مشک برای مثاًل است. برده کار به تصویری برچسب حفره هر برای ظرف
اپمنپاتاست. نشان زیرشکمشکه بامردمکیدر راتصویرکرده چهارپایختایی
اینمردمکرادرزیرشکمسهحیواندیگر)گاووشترواسب(نیزقراردادهاست
تامشخصکندکهاینحفرههاجایگاهنافهیا“آبناف”آنحیوانهایند،89همچنین،
نشاندهندةایناستکهحتیصنعتگراننیزاینمردمکرانماداپمنپاتمیدانستند

وبهمعنای“آبناف.”

سومینشاهدمانوربخشیاپمنپاتراتصدیقمیکندوآنسکهایازهرمزاولساسانی
است)ح.270-271م(کهبرشانةپادشاهنشانمردمکاپمنپاتدارد)تصویر8(.سنت
ـاینبودکهبرسرشانههایشاننشانآفتاببگذارندو ـازپاپکگرفتهتاپیروزـ ساسانیانـ
بهتبعایشان،قدیسینمسیحیوشوالیههایاروپایینیزآفتابیادیگراجرامنورانیبرسر
شانهمیگذاشتند.90براینقیاس،نشانمردمکبرشانةهرمزمیبایستبهواسطةصفت

“بُرز”اپمنپاتباشدواینبرزودرخششاپمنپاتالزاماًازنفِتآببودونهازناِفآب.

نکتةقابلتعمقدراینبندتیشتریشتکاربرداصطالح“بُرزخسروانی”استکهکنایهای
ازفرپادشاهانداردونظایرشرادرادبفارسیبسیارداریم،همچوناصطالح“آفتاب

خسروانی”کهسوزنیسمرقندیبهکاربردهاست:91

آفتابخسروانراسایةدستاراو
چترفیروزيست،فتحونصرتاندرپیشوپس

گیزلن ریکا خانم مدعای بر بطالن خط ظرف، 89این
مسکوکات فهرست در که میکشد )Ryka Gyselen(
ساسانیمصرانهاینمردمکرا“فروهر”مینامد.بنگریدبه
Soudavar, Mithraic, 26, 46, 267 and 311.
M. Alram, and R. Gyselen (eds.), Sylloge 
Nummorum Sasanidarum (Vienna: Verlag der 
Östereichischen Academie der Wissenschaften, 
2012), vol. 2, 162-168.
بسی چهارپایان بیضة یا ناف زیر در فروهر توجیه

دشواراست.

90Soudavar, Mithraic, 26, 46, 267 and 311.
91“آفتابخسروانی”راجوزجانیوقاآنیوبیدلشیرازی
نیزبهکاربردهاند.عدمتوجهبهاینموضوعباعثشده
کههمةمترجماننامخسروراتجزیهبهدوواژهکنند
)هو-سَرو(تامعناینیکنامازآناستخراجکنندو
ستارهرا“بزرگوارنیکنام”معرفیکنندکهمعلومنیست
چنینخاصیتیرادرکجایستارهدیدهاندومردمان
چهبرداشتیمیبایستازچنینتعریفیداشتهباشند.
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سوالایناستکهاینخسروکهدرخششتیشتِر“رایومندوفرهمند”رابهاوتشبیه
کردهاندکیست؟بهوضوحکیخسرواستازخاندانکیانیانکهگفتیمهخامنشیاناند.
اماچونموبدانتاریخهخامنشیانراپاکسازیکردند،خاطرة“پاکشدگان”رامردمان
پاک را نامش بود. آنان برجستهترین و مهمترین اسطورهکردندکهکورش به مبدل
از باسرگذشتکورشیکه ازمقایسةاسطورةکیخسرو تافراموششود،ولی کردند
یونانیانودیگرمورخانبهدستمانرسیده،نتیجهمیگیریمکهشباهتبسیاریباهم
دارند.شرحمبسوطآندرکتابرضاضرغامیآمدهاست.92دراینجافقطبهذکریک
مورداکتفامیکنیمکهدرتفهیمفهلویاتیکهمیخواهیممعنیکنیممؤثراستوآن
مهمترینوجهمشترککیخسروباکورشاست:هردوباپدربزرگمادریشانجنگ

کردند،یکیبرعلیهافراسیابودیگریبرعلیهآستیاگ.

حکایت تاریخ قم و فهلویاتش 
فهلویاتیکهفیروزبخشبررسیکردهدرحکایتیازتاریخقمآمدهاست.متناینتاریخ
ترجمةمتأخریاستازاصلعربیکهدرقرنچهارمهجریتألیفشدهاست.متن
عربیآنمداخلیداشته،ازجملهفهلویات،کهنشانمیدهدآنهمبهنوبةخودبرگرفته
ازیکمتنپهلویبوده.دراینانتقاالت،مترجمانوناسخانمتنراچنانپیچاندهاند
کهتقریباًهرعبارتشرابایدبارملواسطرالبگشود.آغازحکایت)“راویگویدکهدر
آنروزگاربهجبال،بهغیرازهمدانوریواصفاهانشهریدیگرنبودهاست”(صحبت
ازیکمنطقةجغرافیاییداردمتشکلازسهشهرکهدوتایآنهاحتماًدرسرزمینماد
بودند،یکیریبودکهزرتشتراازآنجابیرونراندهبودندودیگریهمدانکهپایتخت
مادبود.محتماًلاصفهانکهشمالپارسبودنیزبهمادتعلقداشت.بعدمیگوید:“پس
ازهمدانبرخاستوبهجانبفراسیابعزیمتکرد.”جملهایاست چونکیخسره
درهم،بهسبباینکهقدریبعدترمعلوممیشودکه“فراسیاب”شهرنیست،بلکهشخص
است)“بهفراسیابظفریافتواورابکشت”(.دیگراینکهبعدازعزیمت،کیخسروبه
قموساوهمیرسد.اگرازهمدانحرکتکردهبودوبهسمتپایین،بعدازقمجایی
ـکهمقصدکیخسروباشد.اطالعات ـهمچونافراسیابسمرقندـ بانامافراسیابنداریمـ
جغرافیاییمتننسبتاًدقیقاست،چوندرادامةداستانمیگویدکهپسازپیروزی

92R. Zarghamee, Discovering Cyrus: The 
Persian Conqueror Astride the Ancient World 

(Washington D.C.: Mage Publishers, 2013), 
538-539.
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برافراسیاب،کیخسرو“رسیدبهموضعیکهآنراالتویهگویند.ازناحیتجوی93بر
اندرونساوهوآبهمشرفومطلعشد.پسیافتآنناحیتراکهازآبخشکبود.”
التویهموضعیبودهدرحوالیهمدان،چونیاقوتحمویازشخصیبانام“أحمدبن
الهمذاني”94اسممیبردواینخودتأییدمجددیاستبرمسیر الّتویّّي الفقیه جعفر
کیخسروکهدرطلبافراسیاببههمدانرفتهوازآنجابهسویساوهوآبهبازگشته
بود.آبهمحلیاستکهامروزبانام“آوه”معروفاستوبینساوهوقمقراردارد.راوی
حکایتدروصفاینموضعاضافهمیکندکهبههنگامرسیدنکیخسروبهساوهوقم
“درآنحالهردودریایکیبودند،”یعنیآبهایآنجابههمپیوستهبودندوچوندر
جوارآنهاسرزمینحاصلخیزمیبیندوبیبهرهازآب،بهعبارتفهلویسوگندمیخورد
کهدربازگشتازنبردباافراسیاب،آبایندریاهارابرآناراضیجاریکند.عبارت
فهلویشاملششمصرعاستکهفیروزبخشدرادامةپژوهشمرحومتفضلیبدین

صورتبازسازیکردهاست:

قرائتفیرزبخش/تفضلینگارشدرمتن

بخشبفرغندهداداخوافرورمرد
امبهمنزمیوسآفاوساجیر

بیاغربپیروجاوم
اجآنگندهشهراتوران

خذشدرمان*برامآفشبوشاام
پذشکشخرکرام*مانشدرنشانان

...بهبخِتفرخنده...اورمزد،
اینزمیِن...بسیارآبوبسیارآبخیز)؟(]را[

پیروزاگربازآیم
ازآنگندهشهِرتوران

خودمآبادانشکنموآبشرابگشایم)=جاریکنم(]و[
درآنجاآبادیایبسازموعمارتیبنانهم.

بهکمکبعضیلغاتواصطالحاتکهدرترجمةتیشتریشتتوجیهکردیم،میتوانیم
ازاینفهلویاترفعابهامکنیم.ابیاتآنسهموضوعدارند:بیتاولدروصفسرزمین
اورا آبادانی جبالاست.بیتدومدربارةسفرخطیرکیخسرواستوبیتآخرقصد
بازگومیکند،دربازگشتازنبرد.نکتةمهمتعبیرلغت“بخش”استکهبنابهآنچه
دربارةیشت34:8گفتیم،“بخش”و“بخت”اشارهبهباروریزمیندارند.پس“بخش
فرخنده”حکایتاززمینهایبارورجبالدارد.دیگراینکهدولغتقبلازاورمزدوزمین
ـمیبایست“خدای”یا“خاوند”باشد ـکهتحریفشدهـ بایدصفتباشند.صفتاورمزدـ

93دراصلمتن“خوی”آمدهکهتحریفشده“جوی”

استومنظوراز“ناحیتجوی”ایناستکهاوازجانب
رودودریاواردمنطقهمیشود.ولینظرمصححتاریخ
بنگرید است. رازی” “خوی منظور که است این قم
ترجمة قم، تاریخ قمی، حسن محمدبن حسنبن به

حسنبنعلیبنعبدالملم،تصحیحم.ر.انصاریقمی
نجفی، مرعشی العظمی آیتاهلل بزرگ کتابخانة )قم:

.229،)1386
صادر، دار )بیروت: البلدان معجم حموی، 94یاقوت

1995(،جلد63،2.
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وصفتزمین“پهن”استنهبهمن.مهمتراینکهبهقیاسمصرعسومکهدرآنیک
تکالفمابیندوجملةهمسنگقراردارد)“بسآبابسآبخیز”(،الِفآنبهجای
واوعطفاست.بهطورکلی،اینکاتببهجایمصوتکوتاِهواواکثراً“اُ”بهکارمیبرد.
درمصرعاولنیزبعداز“داد”الفمجزانداریم،بلکهقرائتصحیح“دادا”است.دراین

صورت،نوشتهایداریمنزدیکبهفارسیامروزه:

)1-2(بخشفرخندهایداداخاونداورمزد،اینپهنزمینراکهبسآبداردو
بسآبگیراست،95)3-4(اگرپیروزبازآیم،ازآنگندهشهرتوران،)5-6(آبادانش

کنموآبشرابگشایم،بدانجاکشوریکنموخانومانیبنشانم.96

علتتعجبکیخسرودربازگشتبه“جویآبه”ایناستکهدرنوبتاول“بیببن
جودرز،”97کههمراهاوبود،پسازشنیدنفهلویات،پسرشبیژنرامأمورانحرافآببه
سمتمزارعآنجامیکندوبیژناینکارراصورتمیدهدودرنتیجه،جویآبخشک

میشود.چونکیخسروبازمیگرددوازکاربیژنمطلعمیشود:

“بیزنرابهدعایخیریادکردوثناگفتودرحقاواینفهلویگفت:

خرهویبهاکشتوپورزادا،افرنکاکشتحرانتامینحیرهیوم”

وبعدبیژنراخلعتفاخرهمیدهد.هردومصرعاینفهلویازمقولةدعایخیرند.اولی
آرزویفرِّ“بیشبها”برایمادریداردکهاورازاد،98چنانکهسعدیمیگوید:آفرین

95بهزعممن“آبگیر”بهتراز“آبخیز”است.
بهمعنای دادهاستکه“کشخر” توضیح 96فیروزبخش
“کشور”است.بنگریدبهفیروزبخش،“فهلویات،”137.ما
همانلغترادراینجاودرفهلویبعدیبهکارمیبریم.

97“بیببنجودرز”رامصححتاریخقمدرصفحة227به
“گیوبنگودرز”ازسلسلةپارتیانتعبیرکردهاست،حال
پارتیان،گودرِزمشهور،خود تاریخ آنکهدرشاهنامهو
پسرگیواست،نهبالعکس.وآنگهی،برخالفسنگنبشته
ومسکوکات،تبدیلتوأماندوحرف“و”و“گ”درپهلوی
به“ب”بعیداستکهاینعالمتیکشیدهداردوآندو،
عالیمکوتاه.دراینداستان،“بیببنجودرز”چندبار
بههمینشکلتکرارشدهاست،درصورتیکهمورخان
اگریکبارمینوشتند“حّجاجبنیوسف،”درنوبتهای
بعدبهنگارش”حجاج”بدوننامپدرشاکتفامیکردند،
مگراینکهچندحجاجدرهمانداستانمیبودوبرای
رفعابهامنامپدرمیبایستذکرشود.اگرکاتب“بن”را
درایننامواردکرده،سببشایناستکه“گودرزان”

است، “ابن” معنی به “ان” پسوند کرده فرض و دیده
حالآنکهمحتماًلپسوندنسبتاست،همچون“ان”در
پهلوان.اما“گودرز”)یونانی:Gotarzes(شایدمتشکلاز
دوواژهباشد:“گو”بهمعنیگاوو“تراز”بهمعنیهموزن.
بهسببتغییرحروفمصوت،حدسمیزنمکهبهجای
“باب”)بهمعنایباباوپیر(واژة“بیب”باالفمقصوره
نگاشتهشدهاست.نمونههایمتعددیازکاربردعنوان
“باپ”یا“باب”برایرؤسایمجامعمهریوبرادریرا

پیشازاینارائهدادهام.بنگریدبه
Soudavar, Mithraic, 87-90.
حدسمنایناستکه“بیببنجودرز”بهجای“باپ

گوترزان”است.
 wešاز 98دراصل“ویبها”آمدهکهمحتماًلبرگرفته

wahāgپهلویاستکهدرآن،“وش”مبدلبه“وی”
از بوده، بهعنوانصفتجواهررایج بها” شده.“بیش

جملهدرگردیزی،زیناالخبار،94و104و406(.
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و “اورنگ” برای فر آرزوی زاد.دومیهم تو که مادری و آورد تو که پدری بر خدای
“کشوران”اودارد.99ترتیباتفاقاتدرمتندرستنیست،چونفهلویخطاببهشاه
استکهاورنگوکشوراندارد.خلعتدادنبهبیژندرپسآنمیآیدوبهپاسآنشعر
فهلویایکهسروده.آنچهبیژنآرزومیکند،درهماست،چونبهنقلازنوشتةپهلویای
استکههزوارشداشتهاست.مفتاحآنلغتآخر،یعنی“یوم”استکههزوارش“روز”
)YWM(استبهمعنیروشن.ولیکاتبفرضکردهاستکه“یوم”عربیاست.لغات
فیمابین“تا”تا“یوم”بهگمانبنده“ِمنچیهر”است)MN čihr(،مانندجملهایکهبر
مسکوکاتساسانیداریمومیگویدکهچهر)یعنینوروفر(پادشاهانازایزداناست.

دیگراینکهبهنگارشاینکاتب،“تا”بهجای“تو”است.نتیجهچنیناست:

خرةبیشبهاکهاشتو پورزادا*اورنگوکشورانتو،ازچهر،روز]بادا[

استرابو،100 گفتة به چون کورش. سیر برخط است منطبق کیخسرو حرکت مسیر
کورشپاسارگاد)پارساکده(رابهمیمنِتاولینپیروزیبرآستیاگدرنزدیکیمحل
نبردبناکردوبعد،بنابهیککتیبةبابلی،101عازماکبتانه)همدان(شد.پسمسیراو
ازجنوباستبهشمال.دیگراینکهحکایتتاریخقممیگویدکهکیخسرواقامتگاه
بن ورستم بهوهشتگنگخرابکرد زبانعجم به است معروف “که را افراسیاب
دیوارة و دیوار معنی به “گنگ” بگذاشت.” آنجا او با اسپهبذه از وجمعی را دستان
مدّوراست.102درشاهنامهودیگرمتونپهلوینام“گنگدژ”درداستانکیخسروو
افراسیابمکررآمدهاست.بنابراین،“وهشتگنِگ”همدانمیبایستدراصل“هفت
گنگ”بودهواشارهبهدژیداردکهمؤسسسلسلةمادها،یعنیدیوکس،بهاکبتانه
ساختوهفتدیوارمدّورتودرتوورنگارنگداشت.103بندهشهمساختمانگنگ
دژرامانندهرودوتتوصیفمیکندوخرابکردنشرابهکیخسرونسبتمیدهد.104

به عربی در ولی دارد، ارزش معنی “بها” فارسی، در
)مکاتبه شاکد شائول نظر حسب بر است. نور معنی
خصوصی(،“بها”یعربیسلفآرامینداردکههزوارِش
آنالقایمعنینورکند،ولیدراستعمال“بیشبها،”
بههمراهفّر،معنینورهممستفادمیشودوشایددر
اینجاتلفیقیازمعانیعربیوفارسیدردستداریم.

و بوده فّر با مترادف مواقع از بسیاری در 99“اورنگ”
بارگاهنوراست.بنگریدبهسودآور،فرهایزدی،10،9
و106.دیدیمکهکشخرانهممعادلکشوراناست.

100Strabo, Geography (15.3.§8).
101برایمتنوتصویراینکتیبهبنگریدبه

www.livius.org/articles/place/ecbatana-hamadan/.
102دهخداگنگرالولهایسفالیمعنیمیکندکهبرای

دیوارةقنواتبهکارمیرودودرشواهد،مثل“آدمی
میان وحاجزی عالم ایندو میان است گوییگنگی
ایندودریا،”گنگبهوضوحمعنیدیواردارد.مؤلف
لغتنامهگنگدژرادرنظرنیاورده،چوندربندهشبه

صورتکنگدژآمدهاست.
103Herodotus, Histories (1.98).
104“کنگدژ...آنراکیخسروبهزمیننشاند،اورا

هفتدیواراست:زرین،سیمین،پوالدین،برنجین،
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پسبهموجباینحکایت،افراسیابدرهمدانبودهوزمانحکومتشبعدازدیوکس
بودهاست:یعنیافراسیابهمانآستیاگاستکهپدربزرگمادریکورشبود،مانند

افراسیابکهپدربزرگکیخسروبود.

متناینحکایتچهارنتیجةمهمدیگردربردارد.اولیایناستکههمدانرا“گنده
شهرتوران”مینامد.پسقبلازاینکهترکومغولبهایرانزمینسرازیرشوند،توران
اشارهبهسرزمینمادداشتونهبالدترک.105یعنیایرانسرزمینپارسایانبودومادها
دشمنبودند.دوم،درشاهنامهودیگرمتونمشهوراستکهافراسیابایرانزمینرا
اشغالکردهبود.پسمادهاتمامییاقسمتیازسرزمینپارسرااشغالکردهبودندو
اینامرمؤیدحدسماستکهگفتیممحتماًلمادهامناطقشرقیپارسایانراگرفته
بودندوبهلهجةخودآنراپَرثََومیخواندند.سوم،دراینفهلویاتنامکیخسروبافّرو
نورعجیناستوعبارت“نورخسروانی”راتوجیهمیکندکهدریشت4:8برایتوصیف
بعداز نورتیشتربهکاررفتهاست.چوناشارهبهفّرکورشدارد،تنظیماوستاالزاماً
مرگاوبودهاست.چهارم،سرداریکههمراهکیخسرواستوپسازفتحهمداندر
آنجاباقیمیماندرستمدستاناست.محتماًلاشارهبههارپاگوسدارد،یعنیسرداری
کهباعثپیروزیکورششد.چوننامرستممکرردرتاریخقمآمدهاست،جاداردکه
مقایسةدقیقتریازشخصیتایندوبهعملآیدکهمعلومشودکهرستمیکههمچون

هارپاگوستاجبخشاست،سگزیاستیامادوشایدهمهردو.

تصور نامیدند؟ کیخسرو را کورش رو چه از که است این میآید پیش که سوالی
به را ماضی پادشاه مورخان دیوانی، سنت به بنا آنکه اول داشت. علت دو میکنم
استفاده آشیانی” “خلد و مکانی” “جّنت چون عباراتی از بلکه نمیکردند، یاد اسم
میکردند.دومآنکه“خسرو،”بهمعنی“نیکنام،”زیبندةکسیبودکههمهبهنیکیاز
اویادمیکردند،ازجملهمورخیونانیگِزنفون)Xenophon(کهدرسرگذشتسیروس
شرحیازبزرگواریهایاوداردومیگویدعموممردمانیکهتحتسلطةاوبودند“پدر
خطابشمیکردند.”106چونازاعقابهخامنشهمبود،عنوانکیهمپیداکردوبه

کیخسرومشهورشد.

آهنین،آبگینهایوکاسگین.”)فرنبغدادگی،بندهش،
138(.نکته:متنبندهشدراینجامغشوشاست.

دانشنامة “افراسیاب” نیزدرمدخل یارشاطر 105استاد
ترکان با توران ایرانیکاخاطرنشانمیکندکهتطبیق
گروه این اولینحملههای گرفته،چون دیرترصورت
میالدی ششم قرن از بعد به موکول ایران فالت به

آستیاگ به اشاره افراسیاب که نیست معلوم است.
پارسایان سرزمین محتماًل هوخشتر. پدرش، یا دارد
راهوخشتراشغالکردهباشد،ولیزرتشتراپسرش

آستیاگازریبیرونراند.
106Xenophon, Cyropaedia (8.2.9).
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معضل دیو
)فرانسه: داشته خداوند معنی آنها در “دیو” که هندواروپایی زبانهای همة برخالف
dieu،التین:deus(ومشتقاتشکاًلبارمثبتدارند،درزبانما“دیو”دشمناستبابار
منفیبسیار.درگاتها،کهسرودةخودزرتشتاند،لغتدیوبهخدایانیاطالقمیشد
روندعادیتحول نبودند.در ولیموردعالقةزرتشت بودند، ایزدان ردة کههنوزدر
ادیانمحالاستکهخداییمحبوبوفعالبهناگاهمظهرزشتیوبدیشود.انقالبی
عظیمباید،باپشتیبانیکاملدستگاهحاکمه،تاخداییدفعتاًطردشود.یگانهانقالبی
کهدرتاریخایرانباستانواجداینشرایطبود،انقالبیاستکهداریوشبااعالمبرتری
اهورامزداوقتلعاِممغانمادایجادکرد.پذیرشاینواقعیتمیبایستبدیهیباشد،
حالآنکهامروزهکوششمتخصصانبرایناستکهپیدایشدیورابهزمانهایدورو
خارجازایرانبکشانندتاخدشهایبرفرضیةقدمتاوستاوافسانهایکهبرایزرتشت
ساختهاندواردنشود.ادعادارندکهچوناثریازواژةدیودراسامیخاصایرانزمین
نواحی در زرتشت که باشد افتاده اتفاق زمانی به میبایست تحول این نمانده، باقی
دوردستبود،درماوراءالنهروشایددورتر،ومذهباوهنوزبهایرانزمینواردنشده
بود.107حالآنکهنهفقطنامهاییچون“دیوداد،”همانندمهردادوخداداد،درماوراءالنهر
وجودداشتکهنشانةستایشدیواست،بلکهدرمازندرانواردبیلنیزواژةدیومورد
احترامبود،چنانکهدرتواریخصفویهبهحکامیچونشمسالدیندیوومحمددیو
برمیخوریمواسکندربیکمنشینیزصحبتاز“طبقهدیوانمیکند”108وهنوزهمدر

ایرانخانوادههاییداریمبانامهاییچون“دیوساالر.”

اولینمدرککتبیکهدیودرآنبارمنفیپیدامیکندکتیبةخشایارشاهاستبهتخت
که میگوید و میکند اعالم دیوپرست را دشمنانخود )XPh(.خشایارشاه جمشید
پرستشگاهآنانرادریکیازکشورهایتحتسلطةخودنابودکردهاست.اگرچهنام
آنکشوردرکتیبهنیامده،بهوضوحمازندراناستکهدرشاهنامهودیگرمتونایران
باستانمحلدیواناستودیدیمکهحرمتدیودرآندیارقرنهابرقراربود.بهتبع

107C. Herrenschmidt and J. Kellens, “Daiva,” in 
Encyclopaedia Iranica, Online edition; Soudavar, 
Mithraic, 246-248.
108“میرکدیوراکهازطبقةدیوانمازندرانبهمزید
تعیین شاهزاده وکالت به بود ممتاز کیاست و عقل

تاریخ ترکمان، اسکندربیکمنشی به بنگرید کردند.”
عالمآرایعباسی،تصحیحایرجافشار)تهران،1350(،
جلد210،1.برایفهرستیازاعالماشخاصواماکنی

کهواژةدیوداشتند،بنگریدبه
 Soudavar, Mithraic, 324 and 360.
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آن،اوستانیزبارهااز“دیوانمزندری”ناممیبرد.109مازندرانسرزمینیاستکهدر
طولتاریخدربرابرمهاجممقاومتکردهوسنتهایباستانیراحفظکردهاست.به
زمانیکهدراویشصفویاردبیلباسلسلةآققویونلوهادرافتادند،نقاشاندربارآققویونلو
بادمهایماروعقربیکهزرتشتیاننشانةدیو صفویهرابهشکلدیوتصویرکردند،
میدانندو“خرفْسَتر”مینامند.نامدیودرمیانصفویهمحترمبودتاآنجاکهنام“وکیل”
وقائممقامشاهاسماعیلدیوسلطانبود.مهمایناستکهشباهتکاملیبینتصاویر
دیودرشاهنامهودیوصورتانصفویبرقراراستکهچوبدستیبانام“چوبطریق”به
دستدارندودرضمن،شکلشاندرتطابقکاملباآنهژبرشاخداِربادمعقرباست
)تصاویر11-13(.درجاییدیگر باآنگالویزشدهاست آپادانا تاالر کهداریوشدر
استداللکردهبودمکهایننقشآپادانابازتابیاستازصحنةکشتنگاوماتایغاصب
کهبنابهگفتةهرودوت،110داریوشبااوگالویزمیشودواورابهضربچاقوازپادر
میآورد.هژبر،بهاینشکل،حیوانیبودمورداحتراممغاِنمادوبنابرایننموداردشمِن
مزداپرستانبود.111گوییاینتصویرچنانمؤثرافتادکهازآنپس،دشمنمیبایست

هموارهبهشکلاینهژبرتصویرشود.

پسخداییکهدیوشدوپیروانشدیوسیرت،خدایمادهاوالزاماًاپمنپاتبود،چراکه
معارضاهورامزدادرکارخلقتبود.بحثاینموضوعمفصلاستودالیلشرادرجای
دیگرذکرکردهام.ازآنمیانشایدگویاتریندلیلعنوان“ضددیو”ناهیداستدراوستا.
هیچایزدیاالههایدیگرچنینعنوانیندارد.خارجازاوستا،اولبارکهبانامناهیدبرخورد
میکنیم،درکتیبةاردشیردومهخامنشیاستکهپسازنبردسختبابرادرالزمدید
مشروعیتخودرابهمردمانبنمایاندونشاندهدکهصاحبفّراست.ایزدآبمیبایست
فّریراکهجمشیدازدستدادهبودودرآبنگاهداریمیشدرهاکندتامهرآنرابرسر
کسیبتاباند.بهزمانمادها،پاسدارفّردرزیرآباپمنپاتبود.چونطردشکردند،خدای
دیگریالزمبودتافررااززیرآبرهاکند.ناهیدراآوردندکهالهةآببوددرشرقایران
ونواحیهرات.اردشیردومپشتیبانیاهورامزداومهروناهیدرادرکتیبةخودآرزودارد،
یعنیناهیدراجانشیناپمنپاتمیکند؛همانکهدریشتخود)یشت5(ضددیواست.
پسدیومیبایسترقیبناهیدباشد،یعنیاپمنپات،ودیوپرستانکسانیبودندکهکماکان

اپمنپاترابهعنوانایزدآبوزندگیستایشمیکردند.
109اصطالح“دیومزندری”درسانسکریتوودهایهندی
وجودنداردوبنابراینزادةزرتشتیاناست،خاصهاینکه
عمدتاًدراوستایمتأخرظاهرشدهاستدریشتهای
32:1و22:5و4:9و12:11و8:15و125:17،

26:19ویسنههای1:27و17:57و32
110Herodotus, Histories (3. 78-79).
111Soudavar, Mithraic, 242-246.
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تصویر11.دیودرشاهنامهشاهطهماسبی،موزةمتروپولیتن.
عکسازابوالعالءسودآور.

تصویر12.درویشدیوسیرتصفویباچوبطریق،توپقاپو.عکسازابوالعالءسودآور.
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تصویر13.داریوشدرحالکشتنهژبرشاخ-دار)گاوماتا(،موزةبریتانیا.عکسازابوالعالءسودآور.
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اینجانشینیبهراحتیپذیرفتهنشد،چوناردشیرسومناهیدراازقلمانداخت.اگر
ناهیدجاافتادومقبولهمگانبود،اردشیرسومنیزمیبایستاوراستایشکند،ولی
نکرد.اینکشمکشتاسرنگونیدولتهخامنشیانادامهپیداکردونظامخدایاننامعلوم
بود.درآخر،مزداپرستانباهمانمسئلهروبهروشدندکهمسلماناندربدواسالم:اگر
همةکفاررامیکشتند،دیگرکسینبودکهباجبدهد،پسکالهشرعیدرستکردند
بپردازند. جزیه باید و کتاباند اهل نیز زرتشتیان ترسا، و یهود مانند که گفتند و
موبدانمزداپرستهمدیدنداگراصراربرخدایواحدبورزند،مردمانبهدورشانجمع
نمیشوندوبرایاینکههمهرازیرسلطهونفوذخودبکشند،خدایاندیگررازیرپرچم
اهورامزداآوردند.میدانستنداینامرخالفنظرزرتشتبودکهفقطبااهورامزدارازو

نیازمیکرد،ولیسیاستبرصداقتتقدمداشت.

خدایانیکهزیرپرچماهورامزداآوردهشدند،یکساننبودند.ازآنمیان،مهرواپمنپات
مقامومحبوبیتشانازهمهباالتربودوبرایخوشنودیوجلبکسانیکههنوزایندو
راستایشمیکردند،بههردوعنوان“اهورا”دادند.گویییکمثلثاهورائی)اهورامزدا
ومهرواپمنپات(باالیسربقیةایزدانگذاردند.اینمذهِبازخوددرآوردهراامروزبه
غلطمذهبزرتشتیمینامند،ولیبهموجببندآغازیناولینیسنهوبندیکهتقریباً
برسراکثرسرودهایاوستانشستهاستومثلشهادتمسلمانانحاکیازپذیرشاصول
مذهباست،مزداپرستانبایدبهکراتبگویند:“اعالممیدارمکهمزداپرستموزرتشتی
وضددیوواهوراکیش.”بهعبارتدیگر،اینمذهبهمگانیراخوداوستانویسانکیش

اهوراییمیخواندند،چونازائتالفسهاهوراتشکیلشدهبود.

اوستادرست نام با اینمذهبهمگانی،آششلهقلمکاری تثبیت و تکوین بهمنظور
کردندکهمخلوطیبودازسرودهایکهنهوسرودهاینو.سرودهایکهنهرا،کهمربوط
نداشته اهورامزدا با تعارضی تا پاکسازیکردند بسیار بادقت بودند، بهدیگرخدایان
باشند،مگریشتاپمنپاتکهقابلپاکسازینبودومجبورشدندهمهاشرانابودکنند.
اپمنپاتاصلی،کهشایدنامش“اپمناَفت”بود،دیوشدهبودودشمنبود.برایآنکهاو
راهموارداینساختارمذهبیبکنند،ناچاربودندبهطرقمختلفتصغیروتحقیرش
کنندتابااهورامزداوناهیدهمزیستیداشتهباشد.خلقتراازاوگرفتندوبچهصفتش
کردند.گویاتریننشانةاینعملیاتتصویراپمنپاتاستبهشکلبچةآبهاکهایزدبانوی
آبها،یعنیناهید،دستشراگرفتهاست)تصویر18(.همینیکتصویرمؤثرترازصد

رسالهبودبرایتحقیراو.
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اسطوره و افسانه
اسطورهوافسانهوقتیپدیدمیآیدکهروایاتگنگاندونامفهوم.آنوقتاستکهمورخ
وکاتببهزعمخودتغییراتیواردمیکندتاداستانمعقولبهنظرآیدواگردشمن
شکلدیوباشدیااژدها،داستانبهسمتافسانهمیرودوبعداًپیچوتابپیدامیکند
وچهبساکهبخشیازیکداستانبادیگریمخلوطشودیاسرگذشتیکنفربهدو
اسطورةمتفاوترخنهکند،همچونکورشکهدیدیممبدلبهکیخسروشدواسطورة
فریدونهمبازتابیازاوشد.درایناسطوره،کهریشةهندواروپاییدارد،قهرمانداستان
فریدوناستواژدهاییرانابودمیکند.آنزمانکهآستیاگرابهتمسخروبهعلت
تشابهلفظیاژدهاخواندند،طبیعیبودکورشیراکهبراوچیرهشدهبودفریدونبنامند.
تابهحالگمانداشتمکهبدنامیآستیاگ)ضّحاک(ازجانبزرتشتیانبود،بهسبب
اینکهاینپادشاهمادزرتشتراازُملکریبیرونراندهبود.مضافاً،مغهاییکهقتلعام
شدندبازماندةحکومتمادبودندوپیرِومهرواپمنپاتونهاهورامزدا.اماحکایتتاریخ
قمدلیلیدیگربهدستمیدهدوآنخصومتپارسایانبامادهاییبودهکهسرزمینشان

راپیشازآناشغالکردهبودند.

درگاِه یک در داشت. هم بصری علتی آستیاگ نامیدِن اژدها لفظی، تشابه از غیر
میبایست عیالمیاش فاخر لباس سبب به که بازمانده بالداری ایزد نقش پاسارگاد،
مهمترینخدایکورشباشد،یعنیمهر،ودرکنارآننیمتنهایازیکایزدماهیپوش

دیدهمیشودکهبایداپمنپاتباشد.112

اماآنایزدبالدارتاجیداردکهالزاماًتاجکورشبوده)تصویر15(،چونمعمولاست
کهبرایبزرگنماییخدایان،آنانرابهلباسپادشاهاندرآورندوکورشکهشاِهاَنشان
از بعد استرابو، بهگزارش بنا لباسعیالمیمیداشت.گفتیمکه بود،مسلماً )عیالم(
اولینپیروزیبرمادها،کورشپاسارگادرابناکردوچوندرحقیقتخودراجانشین
آستیاگمیدانستوسازمانکشوریونظامیمادهاراحفظکردهبود،یقیناًاینتاِج
و بود آستیاگ آِن از است، فینیقی و تاجهایمصری از برگرفته که نیز، پُرطمطراق
کورشنیزدرمقامجانشینیاوآنرابرسرگذاشتهبود.ازاینرو،دوماراینتاجکهدر

باالیشانهقرارداشتند،سبب“ماردوش”شدنضحاکبودند)تصویر16(.

112Soudavar, “Astyages,” 49-52; Soudavar, 
Mithraic, 241.
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تصویر14.مراحلسهگانةفّر:محفوظدرآببهشکلمروارید،خروجازآببانیلوفر،درخشش)گلآفتابگردان(.
تصویریازتختجمشید.

تصویر15.تاجایزدمهرکهمحتماًلتاجکورشبودهوبرگرفتهازتاجآستیاگاست،بادومارومراحلسهگانةفّر:
مرواریدونیوقرصآفتاب.تصویریازپاسارگاد.
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انگیزةانتخاباینتاجمصریهیئتوسازمانآنبودکهسهعنصراصلیداشتدرسه
رده:درردةپایینگویمرواریدکهنمایندةفّربوددرزیرآب،درردةدومدستهایازنی
کهفّررااززیرآببهباالهدایتمیکندودرردةباال،قرصهایخورشیدیقراردارندتا
فّرازآببرونآمدهرابرسرشاهبتابانند.تصویریمشابهازحاالتسهگانةفّردرتخت
اززیرآببدرمیآورند انباشتهفّررا جمشیددیدهمیشودکهعوضنی،نیلوفرهای
)تصویر14(.همچنین،تصاویرمتعددیدردستاستازاپمنپات،بهشکلبچهایکه

نیبهدستدارد)تصویر17(.113

به فریدون “فرة نیزمیگوید: بندهش بود. ازآب فّر آوردن برون بنابراین،نیوسیلة
دریایفراخکردبهنیبننشست،”114کهمؤیدارتباطنیبافّراستوازورایآن،نسبت
فریدونراباکورشآشکارمیکند.پسهمانطورکهآستیاگهمضّحاکشدوهم
افراسیاب،115حماسةکورشنیزهمدراسطورةفریدونواردشدوهمموجبداستان
کیخسروگشت.محبوبیتشاهانگذشتهبرحسبسیاستروزباالوپایینمیرفت.تا
قبلازداریوش،آوازةکورشباالبودوبعدازآنپایینرفتتانهایتاًجاییبرایاودر

جدولپادشاهانبندهشباقینماند.

تاریخموبدانمورخانصدراسالمراگمراهمیکردوبهسوی نابسامانی همچنانکه
افسانهپردازیمیکشاند،متخصصانایرانباستانامروزیهمهربارکهباکوچکترین

تصویر16.ضحاکماردوش)آستیاگ(درصحنهایازشاهنامهشاهطهماسبی،موزةساکلر.
عکسازابوالعالءسودآور.

113برایتصاویردیگربنگریدبه
Soudavar, Discrediting, 53.

114فرنبغدادگی،بندهش،151.
115شایدافراسیابنمایندةپدرآستیاگ،هوخشتر،بود.
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مشکلیروبهرومیشونددستبهافسانهپردازیمیزنند.افسانة“داریوشدروغگو”نیز
ازهمینمقولهاست.واضحاستکهمورخبایدشککندوحدسبزندوفرضیهبسازد،
ولیمشروطبرآنکههمةاینهامعقولباشند.فرضیة“داریوشدروغگو”ازابتدانامعقول
بود،حتیآنزمانکهفکرمیکردندکهاودربیستونمدعیاختراعخطمیخیبوده.بر
آنپایهاستاللکردهبودندکهداریوشدرموردنسبتشباکورشدروغگفتهاست.اگر
داریوشدروغگوبود،دربارةخطهمدروغگفتهبود.نمیشودکهیکیراراستپنداشت
ودیگریراغلط.وچونموضوعاختراعخطباطلشد،بهانةدیگرپیشکشیدندکهاگر

تصویر17.اپمنپاتنیبهدستباقرصخورشیدمهریدرباالیسرش.موزةمتروپولیتن.عکسازابوالعالء
سودآور.
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داریوشاستحقاقسلطنتداشت،چرااینهمهیاغیسربلندکردندومدعیسلطنت
شدند؟انگارکههربارپادشاهیبُِمرد،پسرشبالمنازعبرتختسلطنتنشست.درخود
اروپایکصدسالبینپادشاهانفرانسهوانگلیسجنگبود،چونهردوخودراوارث
تاجوتختفرانسهمیدانستند.وقتیردةکورشخاموششد،خروجمدعیطبیعیبود.
بهجایتکیهبرشورشیان،مورخانمیبایستتکیهبرفرماندهانوحکامیبکنندکه
درمناطقدوردستوبدونحضورداریوشمدافعاوبودندویاغیانراسرکوبکردند.
به را او بودندسنگ وحاضر رامشروعمیدانستند داریوش بهوضوحسلطنت اینان
سینهزنند.ولیمتخصصانامروزیبرفرضیةخوداصرارمیورزندوسنددروغداریوش
امرداریوشهمهجایپاسارگادنوشتند رانوشتةپاسارگادمیدانند:میگویندکهبه
تابهدروغخویشاونداوشود.ولینمیگویندکه ازاعقابهخامنشاست کهکورش

تصویر18.اپمنپاتبانیعصاشکلبهعنوانبچةآبهادرکنارناهید)ایزدبانویآبها(.کوزةساسانی،موزةساکلر.
عکسازابوالعالءسودآور.
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درهمةپاسارگادنامیازداریوشبهچشمنمیخورد.برایاینکهاین“تبلیغدروغین”
داریوشراکسیدرککند،میبایستبعدازرؤیتکتیبةپاسارگاد،بهتاختبهسمت
کرمانشاهبرودوبعدازدوهفته،ازسینهکشکوهباالرودتادروسطزمینوهوابرروی
کتیبةبیستونجملهایراپیداکندکهداریوشخودرادرآنهخامنشیمعرفیکردهو
بعد،نوشتةپاسارگادرابهیادآوردتامتوجهشودکهداریوشوکورشهردوازاعقاب
هخامنشاند.مگرداریوشمغزخرخوردهبودکهبعدازقلعوقمعهمةمدعیانوبه
زمانیکهبالمنازعسلطنتمیکردبرایخوداصلونسبجعلیبتراشد،آنهمچنین

پراکندهوپیچیده؟

ماحصلفرضیههاینارواایناستکهوقتیمدرکجدیدیکشفمیشود،دیدةبصیرت
متخصصانبستهاستوقادرنیستندواقعیتراببینند.اینچنیناستکهلطیفهساِمرر
تاتارلی منطقة در مقبرهای دیوار نقوش مقاله چندین در که )Lâtife Summerer(
آسیایصغیر)ترکیه(راتشریحکرده،متوجهنشدهکهایننقوشداستانهرودوتو
نوشتةبیستونرامجسممیکنند.مقبرةتاتارلیظاهراًدرسال1969کشفشدهبودو
چوبهایمنّقشدیوارهایآندرموزةافیونترکیهوموزةمونیخآلمانجایگرفتهاند.
مقبرهاند،شایدحوالی500قم116صحنةمورد ازقدمت آزمایشهایکربن14حاکی
نظردردوردةافقیترسیمشدهاست)تصویر19(.درردةباال،کاروانیمجللجسدی
ازمصربهیادمیآورد. راهمراهیمیکندکهتشییعجنازةکمبوجیهرادربازگشت
بالفاصلهزیرآن،دوگروهمتخاصمرویارویهمقراردارند.درسمتچپپارسایاناند
بالباسوکالهمحلیخودشانودرسمتراست،سوارکارانکالهیدارندکهِمهرو
خدمهاشدرهمةمهرابههایآسیایصغیربهسردارند.کالهیاستکهبهکالهفینیقی
معروفاست،ولیدرحقیقتکالهمجامعمهریاست.همچنین،تمامیمهرابههاتصویر
که دیدیم نیز بود.117 دیوسیرت مغان نشانة مزداپرستان برای که دارند عقرب و مار
هژبریکهداریوشباآنگالویزشددمعقربداشت.چنیناستکهصحنةگالویزشدن
داریوشدروسطاینچوبهانقششدهاست،بااینتفاوتکهبهجایهژبرشاخدار،

داریوشباخودگاوماتادرگیراست.

116L. Summerer, “From Tatarlı to Munich: The 
Recovery of a Painted Wooden Tomb Chamber 
in Phrygia,” in The Achaemenid Impact on Local 
Populations and cultures in Anatolia (Sixth-

Fourth Centuries B.C.) (Istanbul: Turkish 
Institute of Archeology, 2007), 133.
117Soudavar, Mithraic, 53-55.
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تصویر19.دیوارةچوبیمقبرةتاتارلیکهدرباالتابوتکمبوجیهرادربازگشتازمصرنشانمیدهدوبهدنبال
آن،درپایین،صحنةگالویزداریوشباگاوماتا)نیزهبهدست(وبرادرشراوبهطورکلی،جدالپارسایانبامغان

مادکهکالهمهریبهسردارند.برگرفتهاز
.Summerer, “From Tatarli,” 274-275
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به نیابتسلطنت کمبوجیه غیاب در که داشت برادری گاوماتا هرودوت، داستان در
عهدةاوبود.هموستکهبرادرخود،یعنیگاوماتارا،بانامبردیابرتختنشاند.بههمین
سبب،دراینجاداریوشبادونفردرحالجنگاستکهاولینایشاننیزهبهدست
دارد.هرودوتتصریحمیکندکهچونداریوشباگاوماتامواجهشد،اونیزدردفاعاز
خودنیزهایبرداشت.پساینصحنهبازتابداستانهرودوتاست،ولیسوالیبهدنبال
دارد:ازچهروچنینصحنهایدریکمقبرةآسیایصغیرتصویرشدهاست؟واضحاست
کهصاحبمقبرهکسیبودهکهبهشرکتخودیااجدادشدربراندازیگاوماتاافتخار
میکردهاست.هرکهبااینگروهنسبتیداشت،ازاحترامخاصیبرخورداربودومورخان
یونانی،چونهرودوتودیودوروس،درشرححالنجبایآسیایصغیرایننسبترا
همیشهمتذکرمیشدند.118قدمتچوب)حوالی500قم(شایدنشاندهندةاینباشد
کهاینمقبرهمتعلقبهسرکردةایشان،یعنیاوتانا،بودهکهبرادرزنکورشوپدرزن
کمبوجیهبودومدتیهمبرآنجاحکومتکرد.بههرحال،مهمآناستکهمدرکی
دیگرداریم،قدیمیترازهرودوت،کههممؤیدداستانگاوماتااست،وهمپارسایانو
مغانمادرابهشکلدودستةمتخاصمدربرابرهمقراردادهاستوحاکیازمقابلة

“بهدینان”استبا“دیوسیرتان.”

خاتمه و نتیجه گیری
برایمطالعةظروف را تاریخپرسیدچهمنابعی پاریس،دانشجوییدررشتة روزیدر
رشیدالدین نامههای چون رشیدی، مکاتبات گفتم: ایشان به میکنم. توصیه ساسانی
فضلاهللنمایندةبارزشگردهایدیوانیاستکهچگونهممدوحخودرابادوجملهبهعرش
میرساندیادشمنرابایکجملهتحقیرمیکند.تاکسیاینروشهارادرنظرنداشته
باشد،متوجهنمیشودکهباچهظرافتیفّرةایرانیرادراوستابهزرتشتاختصاصدادند.
بهجایاینکهخوداینموضوعراعنوانکنند،افراسیابراوسیلةاختصاصفرةایرانیبه
زرتشتمیسازندودریشتهای5و19طوریصحنهسازیمیکنندکهاودرپیفّرة
ایرانیچندینباربهاعماقدریامیرودوهربارکهناموفقبیرونمیآید،فریادمیزندکه
اینفّرهازآِنزرتشتاستواوقادربهتصرفآننیست.برایاثباتسروریزرتشتچه
دلیلیباالترازاینکهدشمنایرانزمیناذعانکندکهصاحبفّرةایرانیزرتشتاست.119

118Diodorus, Library (16.47.2); Herodotus, 
Histories (3.141), (3.153), (4.132).
با 119اینموضوعدردویشت5و19تکرارمیشود،
اینتفاوتکهدریشت19،نگهدارفّردرآبتلویحاً

اپمنپاتاستودریشت5صراحتاًناهیداست.یشت
5احتماالًمتأخراستودرآنسعیکردهاندناهیدرا

جانشیناپمنپاتکنند.



بازسازیتاریخایرانباستانازالبهالیاوستاوفهلویات 198

نوبتیدگر،آنجاکهدرزامیادیشت،فّرجمشیدبهتوسطمرغیبانامورغنهازاوبدر
میرود،بهجایآنکهمستقیماًبهاپمنپات)یعنیآبآتشین(بازگردد،آبوآتشرااز
همجداکرده،ورغنهراابتدابیجهتبهسراغِمهروآتشوسپسبهسراغدوقهرمان
یعنی برسد، نهاییاش نگهداِر به عاقبت تا میفرستند گرشاسب، و فریدون حماسی،
اپمنپات.120هدفازقراردادنایندوقهرماندرمسیرفرارفّراینبودکهازیکسو،مهر
واپمنپاتراهمتایانسانمیراکنندوازسویدیگر،بایکجملهدروصففریدون،
زرتشت گرشاسب، وصف در دیگر جملهای با و دهند نشان او از پیروزتر را زرتشت
را گرشاسب و فریدون دوجمله این ظاهر، به دهند.121 جلوه گرشاسب از قویتر را
میستایند،ولیدرحقیقتمقامزرتشتراباالمیبرند.همچنین،دیدیمکهدرجهت
مخالفهمبایکبازیلفظیوباعوضکردنناماپمنپاتاوراتحقیروتصغیرکردند.

برای نجومی ارقامی و نوساختند از میلخود به را باستان ایران تاریخ که موبدانی
سنواتسلطنتپادشاهاننوشتند،نهسفیهبودندونهابله.میدانستندکهایناعداد
نامعقولاند،ولیچارچوبهاییبهارثبردهبودندکهمیبایسترعایتکنند.چنانکه
دیدیم،یکچارچوبمدتزمان258سالهبود،اززرتشتتااسکندر.دشمنانرادراین
فاصلةزمانیحذفکردند،ولیبهتعدادکافی“دوست”نداشتندکهجایآنهاراپرکنند.
ناچارشدندکهسنواتدوستدارانزرتشتراباالبرند.چارچوبدیگر،ُعمرکلیجهان
بودومتشکلازچهاردورة3هزارسالهکهشایدازبابلیانگرفتهبودند.پرکردن6هزار
سالآخردشواربودوسببشدکهپادشاهیجمشیدوفریدونوغیرهبالغبرهزاریا

چندصدسالبشود.رعایتچارچوبمذهبیمهمترازرعایتمنطقبود.

گاهیهمبهعمد،یاشایدازرویناچاری،دریچهایبهگذشتهبازمیکردند؛همچون
سرایندةیشت13کهخواستهبودپیروزیعظیماقوامایرانیرابرآشور)614قم(از
ازمادهاببردکهدشمنبودندونه نام برکتتولدزرتشتجلوهدهد.نهمیتوانست
ازپارسایانیکهباایشاندراینماجراهمدستشدهبودند.چارهاینبودکهازطریق
خدایانماد،یعنیمهرواپمنپات،یادآوراینپیروزیبشودکهستایشایشانرامادها
درامپراتوریشانرواجدادهبودند.اینکارقابلقبولبود،چوندرسرودهایاوستااین

آسیایی سرچشمة که است اسطورهای فّر 120اسطورة
دارد،چوناکثرقبایلیکهازدشتهایآسیایمرکزی
مهاجرتکردهاند،اعمازترکانومغوالنوسرخپوستان
انتقالفّرممکن امریکا،باورهایمشابهیدارند.عامل
را ورغنه اوستا در که باشد بوده آتشین مرغی است
جانشینآنکردهاند.شایدکهدرابتدانامشچمروش

یازرمرغبودهاست.بنگریدبه
Soudavar, Mithraic, 162-163 and 211-212.
“پس که میگوید فریدون دربارة 36 :19 121یشت
:19 یشت و بودند” قهرمانان پیروزترین زرتشت از
زرتشت از پس “که میگوید گرشاسب وصف در 38

نیرومندترینتنومنداناست.”
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دوایزدراپاکسازیکردهوبهصورتدواهورایکهتروردستاهورامزداقراردادهبودند.
بهموجباینیشت،تولدزرتشتبشارتمیدهدکه

)یشت95:13(ازاینپس،مهرفراخچراگاهفرمانروایانکشوررانیروبخشدو
آشوبهارافرونشاند.ازاینپس،اپمنَپاِتتوانا،فرمانروایانکشوررانیروبخشدو

سرکشانرالگامزند.122

ازبدورؤیتاینبنِدیشت13متوجهشدمکهحاکیازقدرتایندوایزداستبهزمان
مادها،قدرتیکهعلیاالصولمغایربااهورامزداییبودکهداریوشحکومتشراازبرکت
پشتیبانیاومیدانست؛اهورامزداییکهبردنیاییواحدفرمانرواییداشت،نههمچون
مهرواپمنپاتکهبرشبیاروزحکمفرمابودند.123تضادیکهدراینموضوعدیدمباعث
شدکهنسبتبهبقیةاوستانیزشککنم.حالمیفهممکهچگونهبرایجلبمردمان
یکمثلثاهوراییدرستکردندکهحتیشاملاپمنپاتیبودکهقباًلدیوبودورقیب

واهورامزدا)تصویر20(.

122دوستخواه،اوستا،جلد425،1.

موازی و مساوی قدرت متوجه بویس مری 123اولبار
استداللکردیکی بودکه وهمو اپمنپاتشد و مهر

خدایروزبودهودیگریخدایشب.بنگریدبه
 Boyce, “Apam Napāt.”

تصویر20.پیروزیشاپوردومبرجولیانوسبهسببپشتیبانیسهاهورا.
طاقبستان.عکسازابوالعالءسودآور.
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امااوستاشناسانبهاینموضوعتوجهنداشته،هّمخودراصرفتجزیهوتحلیللغات
کردهوترجمهاینارساعرضهمیکنند.آشناییبالغتودستورزبانمهماست،ولی
نشود، وشیوةکارشمشخص نباشد معلوم نویسنده نیت و منظور تا و نیست کافی

ترجمةصحیحممکننیست.

اوستاواکنشیاستدربرابراختالالتناشیازقتلعاممغانوآیینهایاستکهدرآن
کشمکشهایدورانهخامنشیمنعکساست.مفتاحمضامینآندرادبفارسینهفته
استودرمنشآتدیوانی.هرآنکهباادبفارسیسروکارداشتهباشدنیتسرایندگان
اوستارانیزمیتوانددرککندوآنگاهدیددیگرینسبتبهتاریخخواهدداشت.به
جایاینکهاوستارامخزنوسرچشمةافکارایرانیبداند،آنرامنشأتفکراقلیتیمیبیند
کهدینوافکارشانرابراکثریتیتحمیلکردندودشمنانشانرادیوسیرتخواندندو

تارومارکردند.

امیدآنکهنگارشاینمقالهقوتقلبیباشدبرایکسانیکههمچونمناوستاشناسو
لغتشناسنیستند،ولیمیکوشندکهمنظورومفهومنوشتهرادرککنند،نهصورت

ظاهرآنرا.

پی نوشت:پسازاتماماینمقاله،بهجملهایدرفارسنامهبرخوردمکهمؤیدنظریهای
ابرازداشتهبودم:“والیتپارسمنسوباستبهپارَسواین بودکهدربارةپارسایان
پارَسمنسوباستبهپهلو،وپهلویبدینپهلو.”124مینمایدکهناموالیتپارسمشتق
ازهمانپارسهاستکهعنوانداریوشبودواصلآنپهلَوبوده.بهعبارتدیگر،پارسه
بازمیگرددبهپهلَوهاکهموطنایشانناحیتپارتبوددرشرقایرانزمین.ازاینرو،
خطوزبانپهلویمنسوببدیشاناستکهسرچشمهبودندوزبانپارسایانمنشعب

اززبانایشاناست.

فارسشناسی، بنیاد )شیراز: فارسنامه 124ابنبلخی،
.50،)1374
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