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 چکیده

وجود هريک از اين . است  هاي گوناگوني را در خود پرورش داده ايران سرزميني است که از روزگاران بسيار کهن، تمدن

هاي برتري و ارجمندي فرهنگ  يکي از نشانه. ها سبب گرديد که کشور ايران از فرهنگ وااليي برخوردار شود تمدن

ي خود، تاثير  هريک از اين اديان به نوبه. خاستگاهي ايراني دارندهايي است که  ها و آيين  ايراني، پيدايش و ظهور دين

گيري فرهنگ  نماي شکل ي تمام ي فردوسي که آيينه شاهنامه. اند مستقيمي در شکوفايي فرهنگ و تمدّن ايران داشته

ن پيش از اسالم دور ي اعراب به ايران است از بازتاب نمودن اعتقادات و باورهاي مردما ايراني از عصر اساطيري تا حمله

 . است نمانده 

 ،  فردوسي دين، زردشتي، شاهنامه :هاي کليدي واژه

 

                                                             
 
 کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي : 
 
 کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي : 

 



 فصلنامه شعر و زبان معاصر

 

http://www.jocp.ir                                                                                                                                                   1931 تیر ،1دوره اول، شماره 

 

 

 :مقدمه

، ايراني پيامبرمزديسنا يا دين زرتشتي نام دين 

است و  صفتمزديسنا . است اسپنتمان اشوزرتشت

مزدا هم همان خداي . است اهورامزداي اي پرستندهمعن به

ديويَسنا هم . است ديويَسنامزديسنا ضدِ . است  يگانه

-باشد و ضد آن واژة وي يا دَئِو مي ديوي بمعني پرستنده

پيش از ) ۱2۰۰مزدَيَسنا پيرامون . دِ ديو استدَئِو يا ض

از سوي پيامبر ايراني، ( پيش از ميالد) ۱4۰۰تا ( ميالد

زرتشت به اصالح و  .گذاري شد ، پايهاسپنتمان زرتشت

پرداخت و به تدريج براي  انکهن آرياييبازبيني کيش 

خود پيرواني يافت که پس از وي به مزديسنان يا 

در ادبياتِ مزديسنا نيز مزديسن . زرتشتيان اشتهار يافتند

پهلوي، معادلِ دين آورده به زرتشت، راستي  با گويش

عناصر مزدَيَسنا  .است پرست و با صفتِ زرتشتي آمده

البته . گيرند سرچشمه مي يکتاپرستياند و از  يکتاپرستانه

هم ياد شده  پرست دوگانهدر برخي منابع از ايشان به نام 

که بيشتر در اثر اشتباهي است که در شناختِ درستِ 

و  دينکردهايي از دو کتاب  مزديسنا و بر اساس برداشت

به اشتباه  زروانيانانجام شده و مزديسنان با  بندهشن

اند زيرا اعتقاد به دوگانگي آفرينشي در  يکي پنداشته شده

کتاب مقدّس . نه مزديسنان نيرومند است زروانيانميان 

هاي گوناگون اوستا بخشي  از بخش. است اوستازرتشتيان 

 .است سخنان شخص زرتشت بوده( سرودها) گاهانبه نام 

نام دارد  اهورامزداسرشت در کيش زرتشتي،  خداي نيک

براي . شود که به معني سرور دانا است و پرستيده مي

، در حدود شصت صفتِ نيک هرمزد يشتاهورا مزدا در 

آورده شده و تقريباً همه چيزهاي خوب به وي منتسب 

بر اساس گاتها، اهورامزدا هم آفريننده روشنايي . است شده

که پس از  بندهشنبر اساس کتاب   .و هم تاريکي است

ساسانيان نوشته شده، نيروي مخالف اهورامزدا و زاينده 

در کيش . کند معرفي مي( ه مينيوانگر) اهريمنها را  بدي

زرتشتي، اهريمن هيچگاه توان ذاتي براي مقابله با قدرت 

اهورا مزدا را ندارد و رقيبي براي او نيست بلکه اهريمن 

، اهريمن برادر و زروانيانهمان انديشه بد است اما در باور 

و داراي هويتي جداگانه از  رقيب اهورا مزدا و پسر زروان

زرتشتيان امروزي نيز خود را يکتاپرست . اهورا مزدا است

ها  از بدي تمثيليدانند و اهريمن را تنها نمادي  مي

اين شائبه احتماال بدليل تغيير . نامند نه يک خدا مي

شود که اين  در دين مربوط مي انگره مينومفهوم و ماهيت 

 .با اهريمن يکي گشته است سپندمينوقطب مخالف 

در مانويت جنگ ميان دو دنياي تاريکي و . دهد قرار مي

دنياي . شود نور منجر به نابودي ماده و رهايي روح مي

پليدي است و انسان ر دين مانوي نماد تاريکي و  مادي د

تواند به نيروهاي روشنايي  است مي  که موجودي دوگانه

اين آيين در مدّت کوتاهي  .براي پيروزي نهايي کمک کند

، خاورميانهي وسيعي از جهان آن روزگار مانند بر پهنه

سايه  آسياي مرکزيو  چينو  هندو  مصرو  اروپا

ي دهم ميالدي کماکان قدرت و تا سده. گستراند

پس از آن اندک اندک . عالمگيري خود را حفظ نموده بود

عناد موبدان زرتشتي با . اش کاسته شد گيري از همه

هايش و تکفير پيروان اين آيين  شخص ماني و آموزه

گرايي را ط مانويعرفاني از سوي مسلمانان موجبات انحطا

حال مانويان همبستگي  با اين. در جهان فراهم ساخت

ها حفظ نموده و به دين خود معتقد  خود را تا مدت

 .ماندند

 دشواری های پژوهش در دین زردشتی

دارترين   ترين و پيشينه دين زردشتي يکي از کهن

ي اين دين به  پيشينه. ي جهان است هاي زنده دين

که در ايران هنوز شاهنشاهي مقتدري رسد  روزگاراني مي

ي  اين دين که نخست در محدوده. بر سر کار نبوده است

جغرافيايي کوچکي سر برآورده پس از چندي سراسر يک 

پژوهش  .امپراتوري بزرگ يعني ساسانيان را فرا گرفته بود

ها و  ي دين زردشت، به چند دليل داراي پيچيدگي درباره

نخست؛ زمان تاريخي ظهور زردشت را به : مشکالتي است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%8E%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%87%D9%86_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF_%DB%8C%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AA%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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هاي ايراني  دوم؛ دين برخي از سلسله. دانيم درستي نمي

ي  پيش از اسالم، به درستي مشخص نيست و درباره

سوم؛ در . هاي متفاوتي وجود دارد ها، ديدگاه آن

هاي بسياري  تن شناسي دين بهي  واژههاي م پژوهش

شود و  وجود دارد که يا معناي درستي از آن دريافت نمي

ي مفاهيم آن وجود  هاي گوناگوني درباره يا آن  که ديدگاه

هايي روبرو   چهارم؛ در اوستاي متاخّر با آيين. دارد

شويم که از يک سو به دست هواداران زرواني و از  مي

. زردشتي به وجود آمده است« نمغا»سويي ديگر توسط 

در اين بخش، نخست به بررسي زمان تقريبي ظهور 

هاي گوناگون اوستا  پردازيم؛ سپس به بخش زردشت مي

ترين  ي برجسته گاه درباره افکنيم؛ آن نگاهي مي

گوييم  گري سخن مي هاي موجود در دين زردشتي ديدگاه

مه و پس از آن به گزارش آنچه از اين دين، در شاهنا

ي  واپسين گفتارمان هم درباره. پردازيم بازتاب دارد مي

 . باشد گري در دوران اسالمي مي سرانجام زردشتي

 زردشت پیامبر و زمان پیدایش او

نام زردشت در گاهان در آن هنگام که پيامبر نامي از  

« zarathushtra »ي زرثوشتره  برد به گونه خود مي

سي نو به صورت اين واژه در زبان فار. آمده است

تشت، زره  زردشت، زردشت، زراتشت، زرتهشت، زره»

هاي کنوني اروپا  در زبان. آمده است« دست

«Zoroaster » از زبان التين و التين آن نيز از صورت

. ک.ر.)گرفته شده است  «Zoroaster » ي واژه يوناني

ي  هاي متفاوتي که درباره نظرگاه(  893: ۱83۱پورداوود، 

خيلي  ها گاتچون زبان . زردشت وجود داردمعني نام 

ي زيادي دارد هر يک  کهن است و با دوران کنوني فاصله

کرده  اوستاشناسان بر مبنايي که خود از آن پيروي مي

وينديشمان و مولر آن را به . است اين نام را معني کرده

پسر »، راسل آن را «ي شتر با جرأت دارنده»معني 

درخشان و زرد مثل »، دهارله بلژيکي به معني «ستاره

و برخي به « ي شتر پير دارنده»ارتولومه به معني ، ب«طال

اوشيدري، . ک.ر.)اند گفته« ي شتر زرد دارنده»معني 

آنچه که مشخّص است اين است که اين نام ( 29: ۱833

هرچند . تشکيل شده است« اُشترا»و « زرت»از دو جزء 

اختالف بسياري وجود دارد با « زرت»ي  که در سر  واژه

و  «زرد»شناسان معتقدند  که  نحال بيشتر زبا اين

معاني « خشمگين»و « پير»و پس از آن « زرين»

« زيريت» وستااکلمه زرد در خود . نزديکتري هستند

که  است ولي اين به معني پير آمده « زرات»البته . است

شد باعث « زرت»چرا در ترکيب با اشترا تبديل به 

در جزء دوم اين نام اختالف . است اختالف نظر شده 

ي شتر و يا اشتر در زبان  نظري نيست زيرا هنوز کلمه

فارسي باقي است و هيچ شکي نيست که نام وي با کلمه 

دهد و به  معني مي« ي شتر دارنده»شتر ترکيب يافته و 

 . باشد همان معني است که امروز در فارسي مي

در گذشته براي شتر از آن جهت که حيوان بسيار مفيدي 

بود ارج و منزلتي خاص قايل بودند و نام شتر را با 

همچنين در . نهادند پسوندهاي خاص بر نوزادانشان مي

اي که به  از شتر به عنوان هديه هاي تخت جمشيد نوشته

براي نمونه  .است  شد نام برده شده داريوش اهدا مي

 .است« دارنده شتر راهوار و يا تندرو»فراشتر به معني 

زردشت از خاندان سپيتمه بوده و گاهي از او به صورت 

البته اين نام خانوادگي را . کنند زردشت سپيتمه ياد مي

گويند که به معني  مان ميامروزه سپنتمان و يا اسپنت

 (.284: ۱833مکنزي، . ک.ر. )يد استخاندان سف

 .نام داشتند پوروشسپو پدر وي  دوغدومادر زردشت 

پنج پسر بود که  دوغدوو  پوروشسپحاصل ازدواج 

زردشت سه بار ازدواج کرده . هاست زردشت سومين آن

است، زن سوم او   نام زن نخست و دوم او ذکر نشده. بود

نام داشته، هووي از خاندان هووگوه  و بنابر روايات  هووي

 کيانيشاه  گشتاسپ کي، وزير فرشوشترسنتي دختر 

و سه  ايست واسترزن نخست او پسري به نام . است بوده

 .داشت پوروچيستاهاي فريني و ثريتي و  دختر به نام

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%B3%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%B3%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C_%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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کند و  از ازدواج دختر سوم خود ياد مي گاتاهازردشت در 

از همسر دوم . نامد مي جاماسبروايات بعدي، شوهر او را 

نَرَه و هْوَرْچيثْزَه به دنيا  هاي اورْوْتَتْ زردشت، دو پسر به نام

. ک.ر.)است آمده و ظاهرا از زن سوم فرزندي نداشته

 (24: ۱833تفضلي،  -آموزگار

که در مورد زادگاه زردشت تاکنون تحقيقات  با آن  

ي قطعي به  اي صورت گرفته ولي هنوز نتيجه گسترده

که تنها ماخذ اساسي راجع  ها گاتاز . است دست نيامده

گونه اطالع روشني، خواه در  به زندگي زردشت است، هيچ

ي عمل او،  ي محل دعوت و منطقه دربارهباب مولد و خواه 

 اوستادر  ها يشتدر چندين قسمت از  .آيد به دست نمي

در  .است ذکر شده ايرانويجمحلّ فعاليت ديني زردشت 

هاي عربي و  ها در کتاب و به دنبال آن زبان پهلويمنابع 

دانشمندان . اند يکي شمرده آذربايجانرا با  ايرانويجفارسي 

، به داليل فراوان مردود آذربايجانانتساب زردشت را به 

زبان . ها داليل زباني است ترين آن دانند که مهم مي

زباني است متعلق به  اوستايعني زبان کتاب  اوستايي

هايي که  شرق ايران و در اين کتاب هيچ نشاني از واژه

. شود داشته باشد، ديده نمي فارسي باستانيا  مادياصل 

پنداشتند و در  را زادگاه او مي« بلخ»برخي مستشرقين 

امروزه بيشتر دانشمندان . ها آنکتيل دوپرون بود سرآن

به شمار آورده و زادگاه  خوارزمرا  ايرانويجشناس  ايران

حال، هنوز امروزه  اما با اين. اند جا دانسته زردشت را آن

پژوهشگران با سنّت زردشتيان موافقت نموده، زردشت را 

بيش از همه « آذربايجان». دانند از مغرب ايران مي

« شيز»ها  که عرب« گزن»رود و به خصوص  احتمال مي

گفتند و حاال به تخت سليمان معروف است به همين  مي

ي اروميه مجاور گزن را   مالحظه است که آب درياچه

؛ 2۱: همان. ک.ر. )شمارد کتاب بندهش مقدّس مي

 (28: ۱833پورداوود، 

تر يادآور شديم، يکي از دشوارترين  که پيش چنان      

زردشت پژوهشي، تعيين زمان درست   ي ها در زمينه نکته

هاي متفاوتي  زندگي پيامبر است و متاسفانه ديدگاه

ي  هزمان ظهور زردشت، با هم. ي آن وجود دارد درباره

هاي دانشمندان قديم و جديد، هنوز هم در  پژوهش

قدر  ي زمان زندگاني زردشت آن درباره. ي ابهام است پرده

است که حتّي اشاره به  تحقيق و بحث و گفت و گو شده

. کند رئوس آن مطالب، کتاب بزرگي را فراهم مي

است،  بوده افالطونزمان با  که هم اودوکسوس کنيدوسي

سال قبل از افالطون  3۰۰۰زمان ظهور زردشت را 

ي زردشتيان  جامعه(23: ۱833پورداوود، . ک.ر)داند مي

ايران زادروز زردشت را روز خرداد از ماه فروردين برابر با 

پيش از ميالد و تاريخ  ۱333فروردين و در سال  3

 .است پيش از ميالد تعيين کرده ۱39۱دي  ۵درگذشت او 

يکي از .امّا اين تاريخ چندان مورد پذيرش همگان نيست

دانيم هر دو تاريخ  چون مي»: نويسد پژوهشگران مي

ها   مشهور، چه شش هزار سال پيش از افالطون که يوناني

سال که موبدان ساساني اصرار داشتند؛  2۵3گفتند و  مي

اي ساختگي محاسبه  ه گونههاي نادرست و ب براساس داده

باره آگاهي درستي  بايستي پذيرفت درين. شده است

شگفتي هم ندارد ايرانيان باستان نه به تاريخ دل . نداريم

گذاري دقيق، صاحب  بستگي داشتند و نه براي تاريخ

بار ديگر ناچاريم به شواهد . اند ي گاهشماري بوده وسيله

ان شناسي، به نظر ها از نظر زب گات. موجود اکتفا کنيم

ـ که گردآوري آن ايد و قدمت آن با ريگ ودا  کهن مي

آغاز شده باشد ـ ( پيش از ميالد ۱3۰۰)بايستي در حوالي

شناختي زير بناي  کيهان. به خوبي قابل مقايسه است

صور خيالي را که . الهيات زردشتي، نيز باستاني است

هاي خويش مصرف کرده، از تجارت  زردشت در سروده

. اي که به تدريج، اسکان يافته متأثَر است داري جامعه لهگ

چون گواهي مطمئن ديگري، موجود نيست، طبيعي است 

پيش از  ۱۰۰۰تا  ۱4۰۰)بپذيريم زردشت در حوالي 

 -238/ ۱: ۱833بويس، )«.است حيات داشته( ميالد

234.) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
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اهلل مجتبايي داليلي چند براي مردود دانستن تاريخ  فتح

: شمارد که عبارت است از ردشت برميسنتي زمان ز

هاي چهارم و پنجم  نخست اين که يونانيان در سده»

پيش از ميالد، با نام زردشت آشنا بودند و زمان او را به 

هاي بسيار دور ـ شش هزار سال پيش از خشايار  دوران

شا و افالطون و پنج هزار سال پيش از جنگ تروا ـ 

اي در حدود  ت که فاصلهتوان پذيرف مربوط ساختند و نمي

يک قرن و نيم، در اذهان مردم ايران و يونانيان که 

هاي  شک با ايرانيان، روابط نزديک داشتند و آگاهي بي

اي  کردند و به يک چنين فاصله خود را از آنان کسب مي

دوم آن که، زبان . اي تغيير و تبديل يابد دراز و افسانه

را از يک سو با هاي زردشت  شناسي تطبيقي، زبان گات

هاي هخامنشي و از سوي ديگر با زبان  نبشته زبان سنگ

توان مقايسه کرد و از اين مقايسه آشکار  وداهاي هند، مي

ها نه تنها از پارسي باستان، بلکه در  شود که زبان گات مي

تر و به زبان  برخي موارد حتّي از زبان ودايي نيز کهن

سوم آن . تر است  مشترک و مفروض هند وايراني  نزديک

در طول « اهوره مزدا»که دگرگون شدن نام تدريجي 

هاي زردشت داشته، تا صورتي  زمان از وضعي که در گات

هاي  نبشته هاي اوستا و سپس در سنگ که در يشت

هاي يونانيان آن روزگار به خود  هخامنشي و در نوشته

دهد که اين تحوالت صوتي و اماليي،  گيرد؛ نشان مي مي

ي زماني دراز پديد آمده و اين خود دليلي است در ط

هاي زردشت، چندين قرن  بسنده، براين که زمان سروده

. ک.ر)«.بر تاريخ به اصطالح سنتي مقدّم بوده است

ايشان پس از نشان . (مقدمه 23-24: ۱83۵هنينگ ، 

ي  ي اول هزاره دادن داليل باال، زمان زردشت را در نيمه

رسد اين تاريخي  به نظر مي. انندد دوم پيش از ميالد مي

که مري بويس و مجتبايي داده و با داليلي که براي 

ي  اند بايد از صحت بيشتر ي خود آورده درستي گفته

تري براي  که زمان صحيح برخوردار باشد و تا هنگامي

 .پذيريم روزگار پيامبر ارائه نشده است آن را مي

 های زایش زردشت اسطوره    

اي  هاي پراکنده اگرچه در اوستاي موجود جاي جاي اشاره

شود  به نام و خانواده و برخي حوادث زندگي زردشت مي

ي او به طور منظم و پيوسته عرضه  نامه ولي زندگي

دهد که شرح زندگي  شواهد موجود نشان مي. گردد نمي

به  اوستانَسک  2۱از ( بخش)زردشت در سه نَسک 

. است هاي سپند، چهرداد و وشتاسپ نسک آمده بوده نام

ها در  اين بخش پهلويي  و ترجمه اوستايياصل متن 

ها در کتاب هشتم  ي مطالب آن دست نيست اما خالصه

هاي تاريخي و واقعي درباره  آگاهي. است نقل شده دينکرد

آنچه در اوستا و در . زندگي زردشت بسيار اندک است

ي اساطيري  است، بيشتر جنبه منابع پهلوي و فارسي آمده

از .  توان يافت دارد، گرچه در اين مطالب نيز حقايقي مي

وده ديدگاه زردشتيان، زاده شدن زردشت بدين گونه ب

 :است

 هرمزدبه جنگ با  اهريمنروز که  شش هزار سال از آن 

ود و در اين مدت، اهريمن دوبار با آغاز کرده بود گذشته ب

آفات و ديوان و تاريکي و بيماري و درد و نياز و خشم و )

به جهان هورمزد کمين کرده و آب و خاک و گياه ( دروغ

در سه هزار سال سوم، . و حيوان و مردم را آزار داده بود

را به اين  زردشتها،  هورمزد براي رهايي از اين آفت

هاي خود را به او سپرد تا  گيتي فرستاد و دين و آيين

مردمان را به سوي نيکي راهبري کند و جهان را به 

راستي و پاکي و آباداني از شر و بدي اهريمن آزاد گرداند 

آن سه هزار  در پايان. تا پيروزي هورمزد به انجام برسد

خواهد شد و بدي و زشتي و ناپاکي از ( رستاخيز)سال، 

ميان برخواهد خاست و دست اهريمن تا ابد از دامان 

آفريدگان اهورامزدا کوتاه خواهد شد و جهان، پاک و فرّ 

بنابر گفتارهاي زردشتي،  .نخستين را باز خواهد يافت

: براي زادن زردشت سه چيز از جهان باال بهم پيوست

که فروغ و شکوه ايزدي بود، دوم  زردشت  ي فرّهنخست، 

اينک بهترست به تشريح هريک . روان بود و سوم، تن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%28%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
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ازين سه عنصر و چگونگي همگون شدن آنها براي زايش 

 .زردشت پرداخته شود

 فره زردشت -1

که در « روشنايي بيکران»ي زردشت را اهورا مزدا از  فره 

بود بنا کرد و از آنجا به خورشيد و از آنجا « سپهر ششم»

به ماه و از آنجا به سپهر ستارگان که در زير سپهر ماه 

، فرَة  زردشت به «سپهر ستارگان»از . بود، فرود آورد

از آن . فرود آمد« روان زيش فراهيم»  آتشگاه خاندان

پس، آتشگاه فراهيم بدون نيازمندي به چوب و هيمه، 

فراهيم نياي زردشت . سوخت پيوسته و با فروغ بسيار مي

شد و فرَة زردشت از آتشگاه خانه در وجود زن فراهيم که 

پس از چندي زن . را آبستن بود داخل شدفرزندي 

 «يا دغدو دغدوا » فراهيم دختري بدنيا آورد که نامش را

کرد و  دغدوا همچون ديگر کودکان رشد مي. گذاردند

چون فرَة ايزدي را در وجود خود داشت چون چراغ 

از ديگر سو، اهريمنان که از . پراکند درخشيد و نور مي مي

اي انگيختند تا فراهيم و  سيلهزادن زردشت بيم داشتند، و

رو آن چنان  ديگر مردمان گمان کنند که دغدوا از اين

پس فراهيم فريب . درخشد که با جادوگران راه دارد مي

دغدوا در . ي خويش راند خورد و دغدوا را از خانه و قبيله

رسيد و در خانه « سپيتمان»مسير آوارگي خود به قبيله 

 پوروشَسپ چندي دغدو باپس از . سرور قبيله فرود آمد

فره بدين گونه بود که . فرزند رئيس قبيله ازدواج کرد

از خاندان فراهيم به خاندان سپيتمان و  زردشت

 .پوروشسپ، پدر زردشت رسيد

 روان زردشت -  

. آفريد« بهشتي ايزدان»ي  گونه به هورمزدروان زردشت را 

روان وي در زردشت به جهان زيرين بيايد، که  پيش از آن

 چون زمان زادن زردشت رسيد. زيست جهان باال مي

مينوي و ياوران هورمزد،  ايزداناز  ارديبهشتو  بهمن

را از سپهر ششم که  هوم ساقه بلند و زيبايي از گياه

کران است، برگرفتند و به زمين فرود  جايگاه روشنايي بي

را بر سر درختي که دو مرغ برآن آشيانه   آمدند و آن

ماري به آشيانه راه يافت و جوجه  .داشتند فرود آوردند

گاه ساقه هوم، مار را کشت و مرغکان  آن. مرغان را فرو برد

را آنگاه روزي پوروشسپ که تازه دغدوا . را رهايي بخشيد

و  بهمندر راه . بزني گرفته بود در پي گله به چراگاه رفت

بر او آشکار شدند و او را بسوي درختي که  ارديبهشت

ياري  پوروشسپ به . برآن بود رهبري کردند هومي  ساقه

ي مقدس را بدست آورد و آن  فرشته، ساقه-اين دو مهين

 .ه داردرا نگا  را به خانه برد و به زن خويش سپرد تا آن 

 تن زردشت-9

 و خرداد بدست« آب و گياه»گوهر تن اشو زردشت از 

پس . ، دو ايزد ديگر از ياوران هورمزد ساخته شدمرداد

خرداد و مرداد در آسمان، ابر انگيختند و باران فرواني بر 

چارپايان و مردمان شاد شدند و گياهان، تازه . زمين باريد

ي تن زردشت، که خرداد و امرداد  مايه. ديدندو خرم گر

زمين رسيد و   در باران نشانده بودندش، با قطرات باران به

به راهنمايي  پوروشسپگاه  آن. در دل گياه جاي گرفت

. اد، شش گاو پرمايه برداشت و به چراگاه بردخرداد و امرد

ها بود  ي تن زردشت در آن گاوان از گياهاني که مايه

ي  به زودي پستان هاي گاوان پرشير شد و مايه. خوردند

پوروشسپ گاوان را به . ها آميخت تن زردشت به شير آن

آنگاه زن . ها را بدوشد خانه برد و به دغدو سپردشان تا آن

 بهمنياري   ي گياه مقدس هوم را که به اقهو شوي اش، س

رم کردند و در شير به دست آورده بودند، ن ارديبهشتو 

بدين گونه؛ روان زردشت و مايه  .آميختند و از آن خوردند

تن وي در وجود دغدوا با فره زردشت گرد آمد و پس از 

چندي زردشت براي راهبري دين و آيين هورمزد در 

از مادرش دغدوا در کنار درياي  ششم فروردينگان

، 9۰ -38: ۱83۱هينلز، . ک.ر).چيچست زاده شد

 .(3۵ -34: ۱839آموزگار، 

آنچه به يقين در مورد زندگي زردشت از متون اوستايي بر 

مي آيد اين است زردشت از کودکي تعليمات روحاني 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%90%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%B3%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
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 "خود را ( ۱، بند 88يسن )ها گاتاست، زيرا در  ديده

است و آن اصطالحي است که در مورد دين  ناميده "زوتَر

مردي که داراي شرايط کامل روحانيت است، به کار 

ز او اشاره به دريافت وحي ا( 48يسن )ها  در گات. رود مي

زردشت در تبليغ دين خود . است از سوي اهورامزدا شده

در سرودهاي خويش . است رو بوده هايي روبه با دشواري

گويد  از فقر و کمي تعداد حاميانش مي( 2، بند 43يسن )

 ها کويو از بدکاري پيشگويان و روحانيان هم وطن خود 

، گله و شکايت دارد و از بعضي دشمنان خود ها کرپنو 

. برد نام مي( 2و  ۱، بند 49يسن )گرهمهو  بندوهمانند 

شود که از زادگاه خود دور شود و به  سرانجام بر آن مي

 کي گشتاسپرواي آن  سرزمين مجاور برود که فرمان

زردشت در اين سرزمين سرانجام با موفقيت روبرو . است

دشت، به دين زر کي گشتاسپبا گِرَوِش . گردد مي

نام . شود هاي حکمرانان همجوار برانگيخته مي مخالفت

يشت )يشت آبانبرخي از فرمانروايان مخالف زردشت در 

توراني از  ارجاسباست که از ميان آنان  آمده( ۱۰9، بند ۵

پس از چندي پيامبر از زادگاهش، . همه نامورتر است

ي شمال شرقي ايران که شامل  رود و در حوزه بيرون مي

خراسان امروزي، غرب افغانستان و جمهوري ترکمنستان 

 . پردازد به تبليغ و گسترش دين خود ميشده است  مي

امّا زردشت در ميان مردماني ظهور کرد که باور به 

از ديدگاه هنينگ، . اند خدايان گوناگون و چندگانه داشته

در « Dualism »گرايي  زردشت به گسترش باور دوگانه

 »ميان مردماني پرداخت که يگانه پرست 

monotheist »اين ديدگاه  مجتبايي در ردّ. اند بوده

شک  هاي اوستا که بي از يشت»: نويسد هنينگ مي

کند و  چگونگي اوضاع پيش از عهد زردشت را منعکس مي

توان دريافت  هاي خود زردشت، به روشني مي حتّي سروده

بدان گونه « چندگانه پرستي»که پيش از زمان او، نوعي 

رسد، در  هاي هندي، به نظر مي که در وداها و براهمنه

هاي شرقي ايران رواج داشته و کارگزاران آداب و  مينسرز

اند  بوده« ها اوسيج»و « ها کرپن»، «ها کوي»مناسک ديني 

ايزداني چون . که در وداها نيز از آنان سخن رفته است

ميثره، آناهيتا، ورثرغنه، وايو و ايزدان ديگري که در 

اند، پيش از زمان زردشت،  هاي اوستا، ستايش شده يشت

اند، پرستيده  يان مردمي که دين او را پذيرفتهدر م

ثنويت نيز برخالف نظر هنينگ، در ايران . شده است مي

ي دراز داشته و نه تنها در  پيش از زردشت، سابقه

 »ها  پرستي، بلکه در دوگانگي و تضاد دئوه زروان

daeva» و اهورا« Ahura » نيز به شدت مطرح و در

. ک.ر)« .دم موثر استمعتقدات ديني و جهان بيني مر

 (23 -23: ۱83۵هنينگ، 

اما پيامبر در زادگاهش، مورد پذيرش واقع نشد و به ناچار 

جا به  در آن. هاي خاوري ايران، رهسپار گرديد به بخش

دربار گشتاسپ شاه که يکي از شاهان بومي وگويا کم 

شود و به تبليغ دين نوين  قدرت بوده است نزديک مي

يا ويشتاسب پس از چندي به آيين  گشتاسب. پردازد مي

اين دين  گرايد و چند تن از نزديکان او نيز به او، مي

ها از  پيامبر بارها و بارها، درگات. کنند گرايش پيدا مي

بده اي »: کند پشتيبان خود ويشتاسب شاه، ياد مي

آبادي منش نيک، تواي [ و]آن پاداش ! ارديبهشت

، و به من [ويشخ]بده به گشتاسب خواهش ! سپندارمذ

که پيغمبر شما، سرود ستايش ! آن ده، اي مزدا و پادشاه

و در جاي ديگري هم ( 483: ۱833پورداوود، )« .روا کند

کي »: گويد ي پذيرش دين بهي گشتاسب، مي درباره

با [ و]گشتاسب با شهرياري، اين آيين مغي بپذيرفت 

هاي منش نيک، آن آموزشي که مزدا اهوراي پاک، با  راه

« .به کام ما انجام گيرد[ کار]راستي بيانديشد، اين چنين 

شتاسپ و ي مينوي خرد نيز به گ در رساله. ( ۵33: همان)

خصوص آن کيش  و به»: شود آوريش اشاره مي دين

به جز در يکتا . نيرومندتر است که قدرت با آن باشد

حکومت پادشاهي گشتاسپ شاهنشاه، که براي اين که، 

دين درست و راست مطابق گفتار آفريدگار اورمزد را با 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C_%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C_%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8
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گماني و اطمينان بداند، آن را از زردشت سپيتمان  بي

 زردشت در. (8۵: ۱83۰مينوي خرد، )« .يکتا پذيرفت

، «ها کوي»هايي به نام  هاي گاهاني، از دسته سروده

 44)مند است در يسناي  گاليه« ها اوسيج»و « ها کرپن»

آيا هرگز ديوها، خداوندگاران خوب »: آمده(  2۰بند 

بينند چگونه از  که مي[ اند آنان]پرسم،  بودند؟ و اين را مي

دهند،  خشم مي[ به دست]برايشان کرپن و اوسيج، گاو را 

آورد و  ها را به ناله در مي م چنان کوي، هميشه آنه

براي گشايش پرورند آن را، از روي دين راستين، از  نمي

 (۵2۰: ۱833پورداوود، )بخشيدن به کشت و ورز

مردمان چه کساني بودند که   اکنون ببينيم که اين دسته

نامي « Usij »اوسيج »ها، دل آزرده است؟  پيامبر از آن

. ايان کيش ديويسنا، داده شده استاست که به پيشو

دانيم در دين يکتاپرستي زردشت گروهي از  چنان که مي

اند، از ديوان  شده خدايان که نزد ايرانيان پرستيده مي

ناگزير پيشوايان ديني آن . اند نابکار، به شمار رفته

پروردگاران، نزد پيغمبر ايران، از دشمنان و بدخواهان 

« vas »ي اوسيج از مصدر  واژه. اند آيين نو، به شمار آمده

درآمده که به معني خواستن و آرزو داشتن و خواهش 

 -833: همان)« داشتن است، اوسيج لفظاً يعني خواستار

ياد ( 2۰بند  44) اي اوسيج فقط در يسناي  واژه. (833

ها در جاهاي ديگر هم نامي  ها و کوي شده ولي از کرپن

، پيشواي ديني پيش از «karpan »کرپن ». شود برده مي

کسي که مراسم »روزگار زردشت است، لفظاً به معني 

ي  باشد، شبيه نيست که واژه« ديني را، به جاي آورد

که به معني مراسم و آداب «kalpa »سانسکريت کلپ 

ديني، با تشريفات مذهبي است، با کرپن اوستايي، از يک 

 (833 -833: همان)« .ريشه و بن است

در سانسکريت، به معني « kavi »کوي »: اما گروه سوم

. داناست و از براي خدايان و سرود گويان به کار رفته است

ها  همين واژه به مفهوم شهريار يا شاه چندين بار در گات

زردشت دوست و پشتيبان خود، ويشتاسپ را . آمده است

. (89۱ -89۰: همان)« .کند سه بار با عنوان کوي ياد مي

به هر تقدير معني »: ي آنان چنين است رهديدگاه زنر دربا

زياد روشن نيست، زيرا به نظر « کوي»ي اولي، يعني  واژه

آيد که سنن هندي و ايراني داراي معاني متفاوتي  مي

ي سرودها و  در هندي اين واژه، به معني سازنده. باشد

ادعيه است؛ اما در گاثاها، زردشت از اين واژه نه تنها از 

رهبران مخالف خود استفاده کرد، بلکه آن  براي اشاره به

را به عنوان لقبي از براي حامي خود ويشتاسپ، نيز به کار 

برد از اين گذشته، در اوستاي متاخّر، اين واژه به معني 

است و به طوري مکرر، به شاهان « شاه»يا « حاکم»

از ديگر . (44 -48: ۱83۵زنر، )« .اساطير اشاره دارد

کند  شت پيامبر از آن، به بدي ياد ميهايي که زرد گروه

ها در جاي  است که جز در گات« Grahma » گرهما 

ي  ديگري، از آن سخني در ميان نيست و معناي اين واژه

هاي گوناگون،  اما بنابر نوشته. هم به درستي، آشکار نيست

زردشت اطرافيان گشتاسپ را به دين بهي درآورد و حتّي 

م به جاماسپ، وزيرگشتاسب را ه دختر خود پوروچيستا

بوده ( ديو يسنا)= ارجاسب توراني که بر دين پيشين . داد

کند که داستان  است در اين زمان به ايران لشکر کشي مي

و سرانجام اين پيامبر  .خوانيم را در يادگار زريران مي آن

براي پيروزي ايرانيان بر « نوش آذر»ي  در آتشکده»ايراني 

بود که يکي از تورانيان به نام برات  تورانيان، مشغول دعا

کند و او را  ، از پشت به وي حمله مي«Brat resh»رش 

 (۱9۰: ۱834رضايي، )« .رساند به شهادت مي

 ی فردوسی گری در شاهنامه زردشتی

ها و  ها، آيين ي، باورها، انديشه شاهنامه بازگو کننده

فرهنگ ايرانيان از روزگارهاي نخستين تا زمان تازش 

که نزديک به دو   دين زردشتي. باديه نشينان عرب است

هزار سال پيش از اين تاخت و تازها، در ايران نهال 

اي بود، در روزگاري آن چنان گسترده شد که  نورسته

هاي باختري اين مرز و  ايران تا سرزمينمناطق خاوري 

 . نورديد بوم را در مي
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 ظهور زردشت و گسترش دین بهی 

گفتيم که زردشت در زادگاه خود، نتوانست دين بهي را 

هاي خاوري ايران  گسترش دهد؛ بنابراين رهسپار سرزمين

جا بود که به دربار گشتاسپ يا ويشتاسب  گرديد و در آن

. راخواني همگاني آن پرداختشاه نزديک شد و به ف

گشتاسب شاه و نزديکانش، همگي به دين نوين گرويدند 

. و از پشتيبانان و جانبداران دين زردشتي به شمار آمدند

خود زردشت درگاهان از گشتاسب و گرايش او به به دين 

شاهنامه ي . تر از آن سخن گفتيم ياد کرده که پيش

ي   تيان، چهرهفردوسي، برعکس اوستا کتاب ديني زردش

اي از گشتاسب  در پيش روي  منشانه خوب و بزرگ

در شاهنامه داستان ظهور زردشت و آمدن او به . گذارد مي

 :دربار گشتاسب چنين است

  چـو يـک چـند ساالن برآمد برين  

 درختـي پـديـد آمـد اندر زميـن

  در ايـوان گـشتاسب بـر سوي کاخ  

 درخـتي گـشن بـود بسيار شـاخ

    هـمه بـرگ وي پند  و بارش خرد 

 کسي کـو خـرد پـرورد کي مـرد

     خـجـسته پـي و نـام او زردهشت 

 کـه آهـرمـن بـد کنش را بـکشت

         بـه شاه کـيـان گـفـت پـيغمبرم   

 سوي تـو خـرد رهـنمـون آورم

            جهان آفـريـن گفت بپذير  دين 

 زمـيننگـه کـن بـدين آسمان و 

  ام  خـاک و آبش بـرآورده کـه بـي

 ام نگه کـن بدو تاش چـون کــرده

   نـگـر تـا تـوانـد چنين کرد کس 

 مگر من که هستم جهان دار و بـس

   گر ايدون که داني که من کردم اين 

 مـرا خوانـد بـايـد جهان آفـرين

  زگـويـنـده بـپـذيـر به دين اوي

 آيــيـن اويبــيــامـوز ازو راه و 

    نـگـر تا چه گويد  برآن کـار کـن  

 خـرد برگزين  اين جهان خوار کـن

 بـيـامـوز آيـيـن و ديــن بـهي            

، 3: ۱833فردوسي، )ديـن نـاخوب باشد مـهي کـه بـي 

33 ) 

ي سخن گفته شده که گشتاسب پس از  و در دنباله

 : شنيدن اين سخنان ايمان آورده است

   شنيد ازو شاه به دين به چو ب

 ( 33: همان)پذيرفت از و راه و آيين به 

پيامبر . پذيرند نزديکان گشتاسب هم، دين بهي را مي

 : دهد که دين به گشتاسب فرمان مي به

   به شاه کيان گفت زردشت پير 

 که در دين ما اين نباشد هژير

   که تو باژدهي به ساالر چين 

 (  3۱: همان)اين نه اندر خور دين ما باشد

ها و همچنين  ارجاسب شاه توران، با شنيدن اين گفته

تازد و در  دريافتن پذيرش ايرانيان دين بهي، به ايران مي

شهادت زردشت ».رسد اين تازش پيامبر به شهادت مي

طبق روايات، به دست يک تن توراني به نام برات روک 

 «Brât-rôyishn »، برات ريشن «Brât  rêsh »رشت 

هاي  ـ با اختالف قرائت« Brâd – resh »و برادرش 

نام اين شخص در بندهش و . پهلوي ـ انجام گرفت

و جزء پنج برادري که از خاندان . زادسپرم، ذکر شده است

جکسون . بودند، معرفي گرديده است« karap »کرپ 

آمريکايي گويد که زردشت در سن هفتاد و هفت سالگي، 

طبق . ت زردشتيان استکشته شد و اين مطابق سنّ

ي دوم ارجاسب  روايات داستاني، اين واقعه در حمله

در آن زمان گشتاسب در . توراني به بلخ صورت گرفت

سيستان بود و در بلخ جز لهراسب پدر پير و منزوي 

او نيز در اين جنگ کشته شد؛ . گشتاسب کس نبود

ي نوش آذر که مقام زردشت بود  تورانيان به آتشکده
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معين، )« .و وي را با هشتاد هيربد ديگر بکشتند رفتند،

۱833 :۱۱۱) 

ي شاهنامه، گشتاسب در اين زمان در  بنا به گفته

 . برد و ميهمان خاندان رستم بود سيستان به سر مي

در اين هنگام زني هوشمند، شتابان به سيستان نزد 

رود و تازش ارجاسب را به گوش او  گشتاسب مي

در اين بيت « رد»اي  ه واژهمحتمل است ک. رساند مي

 : اشاره به زردشت دارد

            جا به نوش آذر اندر شدند  وز آن 

 رد و هيربد را بـه هـم برزدند

   زخـونشان فـروزنده آذر بـمرد 

، 3: ۱833فردوسي، )چنين کار را خوار نتوان شمرد 

۱۰4- ۱۰۵  ) 

 کند اگر چه آشکارا، زردشت در زمان گشتاسب ظهور مي

ي پهلواني شاهنامه، روزهاي  و اين در زماني است که دوره

کند ولي چون زمان  واپسين عمر خود را سپري مي

خوتاي نامک برابر با گسترش دين بهي در  گردآوري 

سرتاسر ايران بوده است و به عنوان دين رسمي به شمار 

، در  هاي دين زردشتي روي بازتاب  رفته است، بدين مي

اي که جداسازي  ه، نمايان است به گونهسرتاسر شاهنام

ها، بسيار دشوار  ي آن ها و آداب ويژه زمان پيدايش دين

گري  با نگاهي به شاهنامه، نمودهاي زردشتي .است

شود که پيش از ظهور زردشت وجود  فراواني ديده مي

ي گفتار خود، آنچه که در ارتباط با اين  در دنباله. دارد

پيش از پادشاهي گشتاسب و هاي  دين است چه در دوره

بهي سرتاسرايران را فرا  چه در روزگاران پس از او که دين

 .دهيم گيرد،  نشان مي مي

 اهورا مزدا، سرور دانا

« اهورامزدا»هرمزد، اورمزد و يا اهرمزد که در اوستا 

ترين خدايان بومي سرزمين  شود، يکي از بزرگ مي  خوانده

. به نجد ايران است ها ايران، پيش از مهاجرت آريايي

خدايان آريايي پس از ورودشان به ايران به دو دسته 

اگر اهورامزدا را خدايي . ها و ديگر ديوها يکي اهوره: شدند

است که از « ورونه»آريايي بيانگاريم؛ در وداها برابر او 

اهورا به معناي . رود همراهان ايزد ميترا به شمار مي

. «دانا و خردمند»عناي است و مزدا به م« سرور و بزرگ»

داناي »يا « سرور دانا»ي اين دو واژه به معناي  آميزه

را براي « مزدا»زردشت در گاهان، صفت . است« بزرگ

اين که زردشت اهوراي سرور را ». نخستين بار به او داد

 »برگزيد و شخصيت او را با افزودن لقب مزدا 

mazdah » به اسمش تکميل کرد، از روي اين حقيقت

که در گاثاهاي او، هنوز اين اسم دو بخشي کامال جا 

ترتيب اين دو واژه هميشه . شود نيفتاده است، روشن مي

از سوي . شوند ديگر جدا مي يکسان نيست و غالبا از يک

ديگر، در اوستاي متاخّر ترتيب اين دو واژه، تقريبا هميشه 

-و نه مزدا« Ahuramazdāh»به صورت اهوراـ مزدا 

است، در صورتي که در « Mazdāhahura»اهورا 

هاي هخامنشي، اين دو اسم در هم ادغام و اسمي  کتيبه

ي  اند که از آن، واژه واحد يعني اهورا مزدا را ساخته

. «شود مشتق مي« ohrmazd»ي اهرمزد  فارسي ميانه

 (9۰: ۱83۵زنر، )

گفتيم که در تثليث گاهاني، اهورمزدا در باالي اين مثلث 

در . ديگر سپند مينو و اهريمن در برابر يک قرار دارد و

ي نخست هخامنشيان، از اهورا مزدا  هاي دوره نبشته سنگ

شود، به  ها برده نمي در کنار ديگر بغان که نامي از آن

در . شود مندترين آنان ياد مي عنوان برترين خداي و شکوه

ي دوم اين شاهنشاهي نام او را در کنار، آناهيتا و  دوره

النهرين، انکي،  بينيم که برابري آن با خدايان بين مهر مي

نخستين يشت در . ايشتار و مردوخ به درستي نمايان است

. ستايش هرمزد است، که در آن جا هفتاد و چهار نام دارد

ي توانايي  درباره( 4تا  ۱يشت يکم، باب )در هرمزد يشت 

زردشت از اهورا مزدا »: و پيروزمندي او چنين آمده

ي  ترين خود آفريننده تواي مقدس! اي اهورامزد :پرسيد

در کالم مقدس چه چيز قادرتر، چه چيز ! اي پاک ! جهان
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تر، چه چيز براي روز  پيروزمندتر، چه چيز بلند رتبه

واپسين، موثرتر است؟ چه چيز پيروزمندترين، چه چيز 

ترين، چه چيز به خصومت ديوها و مردم، بهتر  چاره بخش

سر جهان ماد؛ چه چيز بيشتر در غلبه کند در سرا

ي انسان اثر نمايد و در سراسر جهان مادي چه  انديشه

اي : چيز بهتر، وجدان را پاک کند؟ آن گاه اهورامزدا گفت

اسم ما و امشاسپندان در کالم مقدس، ! سپنتمان زردشت

تر، براي روز واپسين موثرتر  قادرتر، پيروزمندتر، بلند رتبه

اين . ترين است ين، اين چاره بخشاين پيروزمندتر. است

اين . است آنچه بهتر به خصومت ديوها و مردم غلبه کند

است آن چه در سراسر جهان مادي بيشتر در انديشه اثر 

اين است آنچه در سراسر جهان مادي، بهتر وجدان . نمايد

نخستين روز هر ( 49/ ۱: ۱83۰ها،  يشت)« .راپاک کند

زبانزد « هرمزدروز»به ماه هم به نام هرمزد است که 

 . همگان است

در آيين زرواني هرمزد و اهريمن دو همزاد هستند و پدر 

در اوستاي متاخّر، سپندمينو و . کران است آنان زروان بي

روند و در برابر اهريمن، به ستيز  هرمزد يکي به شمار مي

دارترين درون  اين که خردورزي از ريشه . پردازند مي

ي  هاي دين زردشتي است، شايد بازتابي از نام ويژه مايه

هرمزد است که در ميان مردمان، گسترش پيدا کرده 

ي فردوسي دين مردمان پيش از  اين که شاهنامه. است

اسالم را در خود نشان داده است و از پهلوانان و شاهان 

پردازند،  تايش يزدان ميکند که به س بزرگي ياد مي

احتمال . توان آن را ناديده گرفت حقيقتي است که نمي

« داناي بزرگ»که « اهورامزدا»اي  دارد که معناي آميزه

 : باشد، در اين بيت فردوسي خود را نشان داده است مي

   به نام خداوند جان و خرد 

 (     ۱2، ۱: ۱833فردوسي، )کزين برتر انديشه برنگذرد

ياد « يک خداي»ذکراست که در شاهنامه، بارها از  شايان

شود که خود يگانگي هرمزد و شايستگي و توانايي او را  مي

دهد و اين چيزي است که زردشت درگاهان، آن  نشان مي

خسرو پس از ديدن گروي زره  کي. است را سفارش کرده

 : گويد مي

  همـي گـفت کـه اي کردگار جهان

 و نـهـانتـو دانـي هـمي آشکـار 

  همانا کـه کـاووس بـد کـرده بـود 

 بـه پـاداش از او زهر و کين آزمود

   که ديوي چـنين بر سياوش گماشت

 ندانم جزين کينه، بردل چـه داشت

  لـيـکـن بـه پيروزي   يـک خداي 

 جـهـانـدار نيکي ده  و رهـنمـاي

  کـه خـون سيـاوش ز افـراسياب 

، ۵: ۱833فردوسي، )شتاببخـواهم بـدين کينه گـيرم 

223  ) 

جادو  اسفنديار پيش از آن که در خان چهارم به جنگ زن

 : گويد برود، درخطاب به گرگسار مي

   روي  جوي گفت اي بد شوخ جهان

 ز من هر چه بيني تو فردا بگوي

   کـه مـن بـا زن جادوان آن کنم   

 که پشت و دل جادوان بشکنم

      بـه پـيـروزي داده يـک خداي    

 (    ۱33، 3: همان)سر جـادوان انـدرآرم بـه پاي  

اين پهلوان پس از ديدن زن جادوگر که خود را به صورت 

 : گويد بود مي  اي درآورده چهره پري

   جـهانجوي چـون روي او را بـديـد 

 سرود و مي و رود برتر کشيد

   چنين گفت که اي دادگر يک خداي 

 (    ۱33، 3: همان)به کوه و بيابان تويي رهنماي 

تهمتن، خداوندگار رخش، پس از آن که اسفنديار را در 

 : گويد بيند به او مي سيستان مي

  پس از آفرين گفت کزيک خداي 

 خواستم تا بود رهنماي همـي

       کـه بـا نـامـداران بدين  جايگاه  
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 چنين تندرست آيد و با سپاه

   نشينيم يک جاي و پاسخ دهيم 

 (    243، 3: همان)همي در سخن راي فرخ نهيم

سخن به ميان آمده، يادگاري « يک خداي»اين که از 

است از يگانگي اهورا مزدا در گاهان زردشت که پس از 

چندي در اوستاي متأخّر، حريف نيرومندي به نام اهريمن 

جايگاه ستيز  شود و جهان آفرينش، دربرابر او گذاشته مي

 . گردد و نيروي خوبي و بدي مي

 خودده یا ازدواج با محارم 

هايي که در دين زردشت، به دست  يکي ديگر از بدعت

يا ازدواج با « xwēdōdah»مغان به وجود آمد خودده 

تر از زبان مولتون گفتيم که  پيش. نزديکان و محارم است

ه براي چنين دخمه سازي، دو سنتي بود ک اين آيين و هم

در مينوي . دين ايراني و به ويژه براي زردشت بيگانه بود

خرد آمده که هر کس اين آيين را برهم زند، از گناهکاران 

کدام »: پرسيد دانا از مينوي خرد که»: آيد به شمار مي

از »: ؟ مينوي خرد پاسخ داد که«تر است گناه گران

دوم تر است و  کنند، لواط گران گناهاني که مردمان مي

، و سوم کسي ]عمل لواط باشد] کسي که مفعول يا فاعل 

که مرد مقدّس را بکشد و چهارم کسي که ازدواج به 

 (۵۰: ۱83۰مينوي خرد، . )«...نزديکان را بر هم زند 

در »: نويسد ها مي ي اين ازدواج يکي از پژوهشگران درباره

عيالم و مصر سنتي وجود داشت که از عصر مادر ساالري 

دليل ازدواج با . انده بود و آن ازدواج با محارم بودباز م

رفت؛ زنان حامل خون  گمان مي  محارم آن بود که

اند و کسي شاه بر حق است که با شهدخت  سلطنت

ازدواج کند، و معموالً پسر بزرگ شاه و برادرش با خواهر 

اين . کردند؛ البته يکي پس از ديگري خويش ازدواج مي

که حتي در عهد ساسانيان نيز  آخرين همان سنت است

اي از آن مرسوم بود و پس از مرگ شوهر، برادرش  گوشه

رفت ازدواج  قبالً گمان مي. کرد با همسر متوّفي ازدواج مي

ها و بعدها ايرانيان پيش از اسالم،  با محارم در نزد پارس

وامي فرهنگي از مصر بوده باشد؛ در حالي که با روشن 

اين وام فرهنگي توان منشأ  وزه ميشدن تاريخ عيالم، امر

بنابر نظر . (۱۵2: ۱83۱بهار، )را عيالم دانست

سن اهتمام در پاکي نسب و خون خانواده، يکي  کريستين

رفت تا به حدي  ي ايراني به شمار مي از صفات بارز جامعه

ن وصلتي را شمردند و چني که ازدواج با محارم را جايز مي

 (488: ۱839سن،  کريستن. ک.ر).خواندند خويذگدس مي

کمبوجيه فرزند کورش بزرگ با   در تاريخ شهرت دارد که

باور به اين آيين که به زردشتيان . خواهر خود ازدواج کرد

عبيد . شد  منسوب بود، به دوران پس ازاسالم هم کشيده

اي  نصراني»: هاي خود آورده زاکاني در يکي از لطيفه

کشيدن مادران را  از کي به کار»: اي را گفت زردشتي

گاه که دعوي زادن خدايان  از آن»: ؟ گفت«ايد ترک گفته

شاهنامه   با نگاهي به. (243: ۱999عبيد، )« کردند

ها پس از ظهور زردشت و در  يابيم که اين ازدواج درمي

در . پذيرد دوران پادشاهي گشتاسب به بعد انجام مي

ا که ب ايران، پس از آن  نخستين ارجاسب به  تازش

گريزد،  اسفنديار، ارجاسب از ايران مي هاي  دالوري

 : دهد گشتاسب دخترش هماي را به پسرش اسفنديار مي

به پـور مهين داد  چو شاه جهان باز شد بازجاي 

 فرخ هماي

عجم را چنين بود  سپه را به بستور فرخنده داد 

 (         ۱2۰/ 3: ۱833فردوسي، )آيين و داد 

بهمن پسر اسفنديار با دخترش هماي چهر زاد، ازدواج 

آورد به  کند و اين هماي از بهمن فرزندي به دنيا مي مي

ي فردوسي بهمن دو فرزند داشت يکي  به گفته. نام داراب

 : هماي و ديگر پسري به نام ساسان

   پسر بد مرا او را يکي همچو شير 

 که ساسان همي خواندي اردشير

   نامش همـاي  دگردختري داشت

 راي  هنرمند و با دانــش و نيک

   همي خواندنـــدي ورا چهر زاد 
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 زگيتـــي بـه ديدار او بود شاد

   پدر در پذيرفتــنش از نيکوي 

 برآن دين که خواني همي پهلوي

   افروز تــــابنده ماه  هماي دل 

 (8۵2 -8۵۱/ 3: همان)چنــان بد که آبستن آمد ز شاه

دهاي روشني که از دين زردشتي، در شاهنامه اين بود نمو

هايي  ها و بدعت بيشتر باورها، نمادها، آيين. وجود داشت

براي . ايم که از آن به جاي مانده است را نشان داده

ها  تر شدن پژوهش خود، برخي از ابيات که در آن کامل

 : کنيم نامي از زردشت، زند و اوستا برده شده هم ياد مي

   گوي آمده است  رباي چ فرستاده

 (      ۱88/ 2: همان)يکي نامه چون زند و استا به دست 

 برآورده در کند ز آتشـــــکده                 

 (      243/ ۵: همان)همــــه زند و استا بـه زر آژده

بشـــد دور بـــا   جهان دار يک شب سـرو تن بشست 

 (     8۵9/ ۵: همان)زنـد و است 

   او زند زردشت را همي خواند 

 (    9۱/ 3: همان)به يزدان نهاده، کئي پشت را

   به بازوش در بسته بد  زردهشت 

   (۱39/ 3: همان)به گشتاسب آورده بد از بهشت 

 نتیجه گیری

ها و  ها، آيين ي، باورها، انديشه شاهنامه بازگو کننده

فرهنگ ايرانيان از روزگارهاي نخستين تا زمان تازش 

سخن به « يک خداي»اين که از .نشينان عرب استباديه 

ميان آمده، يادگاري است از يگانگي اهورا مزدا در گاهان 

زردشت که پس از چندي در اوستاي متأخّر، حريف 

شود و  نيرومندي به نام اهريمن دربرابر او گذاشته مي

جهان آفرينش، جايگاه ستيز و نيروي خوبي و بدي 

يابيم که اين  شاهنامه درمي  با نگاهي به . گردد مي

ها پس از ظهور زردشت و در دوران پادشاهي  ازدواج

نخستين   در تازش. پذيرد گشتاسب به بعد انجام مي

اسفنديار،  هاي  که با دالوري ايران، پس از آن  ارجاسب به

گريزد، گشتاسب دخترش هماي را  ارجاسب از ايران مي

 .دهد به پسرش اسفنديار مي

 منابع
:  ، تهرانتاريخ اساطيري ايران(. ۱839.)آموزگار، ژاله

  .سمت

اسطوره زندگي (. ۱833. )تفضلي، احمد -آموزگار، ژاله
 .چشمه: ، تهرانزردشت

تصحيح و تحشيه منصور نامه،  فارس(. ۱834)ابن بلخي، 

 .شناسي بنياد فارس: رستگار فسايي، شيراز

،  ها داستان داستان(. ۱8۵۱.)اسالمي ندوشن ،محمدعلي

 .انتشارات انجمن آثار ملي: تهران

ي متن هاي  دين ايراني برپايه(. ۱833.)بنونيست، اميل
 .قطره: ، ترجمه بهمن سرکاراتي، تهرانمعتبر يوناني

، ترجمه تاريخ کيش زردشت(. ۱833.)بويس، مري

 .توس: زاده، تهران همايون صنعتي

، ترجمه اکبر يهآثارالباق(. ۱833. )بيروني، ابوريحان

 .اميرکبير: داناسرشت، تهران

: ،  تهرانها هاي گات يادداشت(. ۱83۱) .پورداوود، ابراهيم

 .اساطير

 .اساطير: ، تهرانها گات (.۱833)

: گزارش ابراهيم پورداوود، تهران(. ۱83۰.)خرده اوستا

 .اساطير

، ترجمه پدرام جادوي طبيعت(. ۱838. )داوکينز، ريچارد

 .نشر نو: رحيمي، تهران

، ترجمه دين ايران باستان(. ۱83۵.)دوشن گيمن،ژاک

 .نشر علم: رويا منجّم، تهران

: ، تهرانتاريخ اديان جهان(. ۱834. )رضايي، عبدالعظيم

 .انتشارات علمي

، به کوشش کليات عبيد زاکاني(. ۱999)زاکاني، عبيد،

 .بيبلوتکيا: محمد جعفر محجوب، آمريکا

غم نامه رستم (. ۱833.)نانوري ، حس -شعار، جعفر
 .پيوند معاصر:  ، تهران وسهراب

، ترجمه الملل و النحل(. ۱8۵۰.)شهرستان، عبدالکريم

 افضل الدين صدر ترکه اصفهاني، تصحيح 
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 .اقبال: محمدرضا جاللي ناييني، تهران

، تصحيح محمد ديوان (.۱838.)عنصري بلخي

 .  سنايي: دبيرسياقي،تهران

بررسي ساختاري داستان »(. ۱839.)طاهري، محمد

 ،۱۵، سال سوم، شماره گوهرگويا، «مزدک

 ۱۰3 -33صص  

، تصحيح محمد ديوان(. ۱833. )فرخي سيستاني

 .زوار:  دبيرسياقي، تهران

، تصحيح جالل نامهشاه، (۱833. )فردوسي، ابوالقاسم

 . المعارف بزرگ اسالميمرکزدايره: مطلق،تهرانخالقي

، ايران در زمان ساسانيان(. ۱839.)سن، آرتور کريستن

 .دنياي کتاب: ترجمه رشيد ياسمي، تهران

، هاي ايران باستان دين(. ۱8۵9.)نيبرگ، هنريک سموئل

 مرکز ايراني : ترجمه سيف الدين نجم آبادي، تهران

 .ها مطالعات فرهنگ          

ه ، بمحمّد معين مقاالت دکتر. (۱833. )معين، محمّد

 .معين: کوشش مهدخت معين، تهران
، ترجمه گنجينه ي مغان(. ۱834. )مولتون،جيمزهوپ

 .اميرکبير: تيمور قادري، تهران

 فرهنگ کوچک زبان پهلوي،(. ۱833. )ن. د. مکنزي

 پژوهشگاه علوم : ترجمه مهشيد ميرفخرايي، تهران

 . انساني و مطالعات فرهنگي، چهارم             

 .توس: ترجمه احمد تفضلي، تهران(. ۱83۰.)مينوي خرد

، ترجمه دانشنامه اساطير جهان(. ۱83۵.)وارنر، رکس

 .اسطوره: ابوالقسام اسماعيل پور، تهران

: گزارش ابراهيم پورداوود، تهران(. ۱83۱. )ويسپرد

 .اساطير

زردشت ،سياستمدار (. ۱83۵. )هنينگ، والتر برونو
 .پرواز: ، ترجمه کامران فاني، تهرانياجادوگر

: ، تهرانشناخت اساطير ايران(. ۱833. )هينلز، جان راسل

 .چشمه

، ترجمه بهزاد سالکي، فلسفه دين(. ۱833. )هيک، جان

 .بين المللي الهدي: تهران

 :تفسير و تاليف ابراهيم پورداوود، تهران(. ۱833. )ها يشت

 .اساطير

 

 


